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ΟΙ ΔΜΒΑΘΤΝΔΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΥΜ ΔΜΠ
Η ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π. έρεη εθαξκφζεη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο,
ήδε απφ ην Αθαδεκατθφ ΄Δηνο 1990 - 1991, ηελ ηδέα ησλ πξνπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ
Δκβάζπλζεο, πνπ απνηεινχλ «εζσηεξηθή» εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ θαη δε ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ ηίηιν ηνπ Γηπιψκαηνο, ην νπνίν είλαη Γίπισκα
Υεκηθνχ Μεραληθνχ, ρσξίο θακηά δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ επηιεγείζα Δκβάζπλζε.
Η ζέζπηζε ησλ Δκβαζχλζεσλ ζηεξίρηεθε ζηελ αλάγθε λα δνζεί ζηνπο ζπνπδαζηέο ε
δπλαηφηεηα επηινγήο γηα απφθηεζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο γλψζεσλ ζε αληηθείκελα, πνπ
ζπλδένληαη κε ην πεδίν απαζρφιεζεο ησλ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, ρσξίο φκσο λα δηαζπάηαη ε
ελφηεηα ησλ ζπνπδψλ, αιιά θαη ρσξίο λα πξνθχςεη ρξνληθή επηβάξπλζε ηνπ Ωξνινγίνπ
Πξνγξάκκαηνο. Οη ηζρχνπζεο ζήκεξα πξνπηπρηαθέο Δκβαζχλζεηο αθνξνχλ ηηο εμήο πεξηνρέο:
(1) Μεραληθή Γηεξγαζηψλ, (2) Τιηθά, (3) Οξγαληθέο Βηνκεραλίεο - Πνιπκεξή, (4) Αλφξγαλεο
Βηνκεραλίεο, θαη (5) Σξφθηκα – Βηνηερλνινγίεο. Κάζε εκβάζπλζε απνηειείηαη απφ 5 ζπλαθή
νκαδνπνηεκέλα καζήκαηα, απφ ην 7ν κέρξη ην 9ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ – βιπ. Αλαιπηηθφ
Πίλαθα ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ.
Η επηινγή κηαο Δκβάζπλζεο δε ζεκαίλεη φηη ν ζπνπδαζηήο κέλεη έμσ απφ ηηο γλσζηηθέο
πεξηνρέο πνπ δηδάζθνληαη ζηηο άιιεο εκβαζχλζεηο, θαζψο έρεη εμαζθαιηζηεί ε παξνρή ησλ
απαξαίηεησλ γηα φινπο γλψζεσλ κέζσ θαηάιιεισλ «Μαζεκάησλ Κνξκνχ». ΄Δηζη ε δηαθνξά
ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ νη Απφθνηηνη κεηαμχ ηεο επηιεγείζαο απφ απηνχο πεξηνρήο
εκβάζπλζεο θαη ησλ άιισλ πεξηνρψλ εκβαζχλζεσλ έρεη νπζηαζηηθά πνζνηηθφ ραξαθηήξα.
Γηεπθξηλίδνπκε φηη ε επηινγή κηαο Δκβάζπλζεο δε ζεκαίλεη φηη ν ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα εθπνλήζεη ηε Γηπισκαηηθή ηνπ Δξγαζία ζε θάπνην απφ ηα καζήκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δκβάζπλζε απηή. Κάηη ηέηνην ζα ηνπ ζηεξνχζε ηελ ειεπζεξία λα
εξγαζζεί εξεπλεηηθά ζε ζέκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Οχηε αθφκα ε επηινγή ηνπ δεκηνπξγεί
απηφκαηα δηθαίσκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα εθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζε θάπνην
κάζεκα ηεο Δκβάζπλζεο πνπ επέιεμε. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αδπλακία
άλεηεο εθπφλεζεο ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ γηα
θάπνην κάζεκα ππεξβεί ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο.
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ηε ζπλέρεηα ζπλνςίδεηαη ην ζθεπηηθφ θαη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ Δκβαζχλζεσλ, θαζψο
θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο θάζε Δκβάζπλζεο κε πξνβιήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ ζην
επάγγεικα ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ ζήκεξα.

(1) MHXANIKH ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ
ηελ Δκβάζπλζε ηεο Μεραληθήο Γηεξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα ηα νπνία
πξνζθέξνπλ γλψζεηο θαη κεζνδνινγίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ηεο
αλάιπζεο, ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο δηεξγαζηψλ, κνλάδσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο
Υεκηθήο Βηνκεραλίαο. Σν αληηθείκελν ησλ εθαξκνγψλ πνπ εμεηάδνληαη είλαη θπξίσο ν
θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο λέσλ ζπζθεπψλ, κνλάδσλ ή
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαηξνπήο ηνπο, γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπο,
ηεο αζθάιεηάο ηνπο, ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο θαη
γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

(2) ΤΛΙΚΑ
Η Δκβάζπλζε απηή απνζθνπεί ζηε δηεχξπλζε, εκπέδσζε θαη εθαξκνγή λέσλ γλψζεσλ ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Δπηζηήκεο θαη Σερληθήο ησλ Τιηθψλ. Παξέρνληαη γλψζεηο πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζπλδένπλ
ηε δνκή ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ηερληθέο θαηεξγαζίεο ησλ πιηθψλ. Αλαπηχζζνληαη κεζνδνινγίεο
θαη κέζνδνη ζρεδηαζκνχ πιηθψλ κε πξνθαζνξηζκέλεο ζηθνρεκηθέο θαη ηερλνινγηθέο ηδηφηεηεο.
Αλαπηχζζνληαη εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ λέα ή εληζρπκέλα πιηθά, π.ρ., ηελ αχμεζε ηνπ
σθέιηκνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ελφο πιηθνχ ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηε
βειηίσζε/αλάπηπμε λέσλ κε θαηαζηξεπηηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ. Δμεηάδνληαη φια
ηα πιηθά, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν δηάθξηζεο, αιιά θαη ζέκαηα
δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηα βηνυιηθά, νη πγξνί θξχζηαιινη, νη εκηαγσγνί, νη
ππεξαγσγνί, θαη ηα ιεγφκελα εμειηγκέλα πιηθά ή πιηθά αηρκήο.

(3) ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ – ΠΟΛΤΜΔΡΗ
Η Δκβάζπλζε απηή έρεη ζθνπφ λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζην ζρεδηαζκφ Οξγαληθψλ
Βηνκεραληψλ κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ
ζχγρξνλσλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πνιπκεξηθψλ θαηαζθεπψλ, θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, κε
ππφβαζξν βαζηθέο αξρέο ηεο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ Πνιπκεξψλ. Σν έλα ζθέινο ηεο
εκβάζπλζεο απηήο πνπ δηδάζθεηαη απφ Μέιε ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξγαληθήο Υεκηθήο
Σερλνινγίαο απνζθνπεί ζηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ηνπ “θνξκνχ” ηεο
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Υεκηθήο Μεραληθήο ζην πεδίν ησλ Οξγαληθψλ Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ. Δηδηθφηεξα,
αληηκεησπίδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ 3 καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή απηή
κεξηθά απφ ηα κεγάια ζέκαηα ηεο ζεκεξηλήο βηνκεραλίαο, ζπγθεθξηκέλα: Πεξηβάιινλ,
Πξψηεο χιεο, θαη ρεδηαζκφο. Η δεχηεξε ελφηεηα ησλ δχν καζεκάησλ ηεο Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο ησλ Πνιπκεξψλ ζηνρεχεη ζηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο
Δκβάζπλζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε θαη παξαγσγή, ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο,
ηηο δηεξγαζίεο κνξθνπνίεζεο θαη ηελ αλαθχθισζε πνιπκεξψλ.

(4) ΑΝΟΡΓΑΝΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ
Η εκβάζπλζε απηή είλαη δηαηνκεαθή θαη εμππεξεηείηαη

απφ ηνπο Σνκείο Ι (θπξίσο ην

Δξγαζηήξην Αλφξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο), IV (Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Αλφξγάλσλ
Τιψλ) θαη ΙΙΙ, θαζψο ε δηδαζθαιία γίλεηαη απφ Μέιε ΓΔΠ ησλ Σνκέασλ απηψλ. Οη θνηηεηέο
δηδάζθνληαη ηα επηκέξνπο αληηθείκελα ησλ πέληε καζεκάησλ απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα πνπ
πξνζεγγίδνπλ απφ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο (ζεσξεηηθέο θαη
εθαξκνζκέλεο) ζην πεδία ησλ Αλφξγαλσλ Βηνκεραληψλ. Παξάιιεια, κέζα απφ έλα θαιφ
ζπληνληζκφ επηδηψθεηαη ε ζπλέξγεηα, ελψ απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο ηεο χιεο. Η δηεμαγσγή
εξγαζηεξηαθψλ

αζθήζεσλ,

εθπφλεζεο

ζεκάησλ

θαζψο

θαη

επηζθέςεσλ

ζε

αληηπξνζσπεπηηθέο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ (θαη ζηα πέληε καζήκαηα ηεο εκβάζπλζεο)
ζπληείλεη ζηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ, ζηελ επαθή κε ηελ βηνκεραληθή πξαθηηθή θαζψο
θαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο.

(5) ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ – ΣΡΟΦΙΜΑ
Γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηζηήκε θαη
ηελ Σερλνινγία ησλ Σξνθίκσλ θαη ηε Βηνηερλνινγία. Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά
ησλ ηξνθίκσλ απφ θπζηθνρεκηθή θαη βηνινγηθή άπνςε, νη δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη
ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ, ε πνηφηεηα, ε πγηεηλή θαη ε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ θαη νη
ηερλνινγίεο ησλ θπξηφηεξσλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ θαη βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
ηνλ ηνκέα ηεο Βηνηερλνινγίαο - ε νπνία νξίδεηαη σο ε εθαξκνγή κηθξνβηαθψλ, δσηθψλ θαη
θπηηθψλ θπηηάξσλ, θπηηαξηθψλ θαη ππνθπηηαξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ
παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ - νη ζπνπδαζηέο

εμνηθεηψλνληαη κε ηε δνκή θαη ηα

ζπζηαηηθά ηνπ θπηηάξνπ, ηνπο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηε γελεηηθή παξέκβαζε κε
ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ κεραληζκψλ, απνβιέπνληαο ηειηθά ζηελ ηερλνινγηθή αμηνπνίεζε
ησλ εξγαιείσλ ηεο βηνηερλνινγίαο κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ
βηνδηεξγαζηψλ.
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ΜΑΘ Η ΜΑΣ Α Δ ΜΒ ΑΘ ΤΝΗ  7 ο ε ξ .
(α) Μησανική Γιεπγαζιών
Μεραληθή & Αλάπηπμε Γηεξγαζηψλ
(β) Ανόπγανερ Βιομησανίερ
Πξνρσξεκέλε Αλφξγαλε Υεκεία

Γιδαζκαλία

Φπονηιζη.
Δπγαζηήπ.
Αζκήζειρ
Αζκήζειρ
(ώρες / εβδομάδα)

3

-

2

3

-

2

(γ) Οπγανικέρ Βιομησανίερ
Πεηξνρεκηθή Βηνκεραλία

3

-

2

(δ) Βιοηεσνολογίερ – Σπόθιμα
Βηνρεκηθή Μεραληθή

3

-

2

(ε) Τλικά
ρέζε Γνκήο – Ιδηφηεηεο Τιηθψλ

3

-

2

ΜΑΘ Η ΜΑΣ Α Δ ΜΒ ΑΘ ΤΝΗ  8 ο ε ξ .
(α) Μησανική Γιεπγαζιών
1. Δλεξγεηαθή Αλάιπζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ
2. Μεραληθή Βηνκεραληθψλ Αληηδξαζηήξσλ
(β) Ανόπγανερ Βιομησανίερ
1. Γηαδηθαζίεο Τςειψλ Θεξκνθξαζηψλ
2. Σερληθή Αλφξγαλσλ & Ηιεθηξνρεκηθψλ Βηνκεραληψλ
(γ) Οπγανικέρ Βιομησανίερ
1. ρεδηαζκφο Οξγαληθψλ Βηνκεραληψλ
2. Δπηζηήκε & Σερλνινγία Πνιπκεξψλ Ι
(δ) Βιοηεσνολογίερ – Σπόθιμα
1. Βηνηερλνινγία & Πεξηβάιινλ
2. Δπηζηήκε & Μεραληθή Σξνθίκσλ
(ε) Τλικά
1. Μεηαιιηθά Τιηθά
2. Πνιπκεξή & χλζεηα Τιηθά

ΜΑΘ Η ΜΑΣ Α Δ ΜΒ ΑΘ ΤΝΗ  9 ο ε ξ .
(α) Μησανική Γιεπγαζιών
1. Πξνρσξεκέλεο Μέζνδνη Σερληθν/κηθνχ ρεδηαζκνχ ΥΒ
2. πζηήκαηα Απηφκαηεο Ρχζκηζεο & Πιεξνθνξηθήο
(β) Ανόπγανερ Βιομησανίερ

Γηδαζθαιία

Φξνληηζη.
Δξγαζηεξ.
Αζθήζεηο
Αζθήζεηο
(ώρες / εβδομάδα)

3
3

3

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

3
3

Γηδαζθαιία

Φξνληηζη.
Δξγαζηεξ.
Αζθήζεηο
Αζθήζεηο
(ώρες / εβδομάδα)

3
3

-

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

3
3

1. Δθαξκνζκέλε Βηνηερλνινγία
2. ρεδ. Βηνκερ.Σξνθίκσλ - Δπεμεξγαζία & πληήξεζε Σξνθίκσλ

3
3

-

3
3

(ε) Τλικά
1. Γνκηθά Τιηθά
2. Φζνξά & Πξνζηαζία Τιηθψλ

3
3

-

3
3

1. Αλφξγαλεο Βηνκεραλίεο (Μειέηεο πεξηπηψζεσλ)
2. Γηαδηθαζίεο Παξαγσγήο Νέσλ Αλφξγαλσλ Τιηθψλ
(γ) Οπγανικέρ Βιομησανίερ – Πολςμεπή
1. Βηνινγηθέο Πξψηεο Ύιεο Οξγαληθψλ Βηνκεραληψλ
2. Δπηζηήκε & Σερλνινγία Πνιπκεξψλ ΙΙ
(δ) Βιοηεσνολογίερ – Σπόθιμα
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