
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (13.05.2019) 

Ως γενικές κατευθύνσεις για τη συνέχεια της διαμόρφωσης του ΠΠΣ  αποφασίζονται: 

Α. Ο αριθμός των μαθημάτων συνολικά της Σχολής να είναι 55. 

Β. Ο κορμός να απαρτίζεται από 34 κοινά μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές επιστήμες και τα 

θεμελιώδη μαθήματα που είναι απαραίτητα για τον μηχανικό της Σχολής, τα 10 μαθήματα (δύο από κάθε 

Κατεύθυνση, όπως αυτά διαμορφωθούν από τις Κατευθύνσεις) και την Πρακτική Άσκηση Ι. Ο Κορμός, 

επίσης, απαρτίζεται από τα Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Κορμού, από τα οποία επιλέγονται 8 ακόμη 

μαθήματα, με υψηλή επιλεξιμότητα και κατανεμημένα σε περισσότερα από ένα εξάμηνα. Η Ξένη Γλώσσα 

μεταφέρεται στα κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Κορμού. Επίσης, στα κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Κορμού 

μεταφέρονται, σε ειδική υπο-ομάδα, τα μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, ένα εκ των οποίων 

επιλέγεται υποχρεωτικά. Μέριμνα θα ληφθεί και για την ορθολογική κατανομή των κατ’ επιλογήν 

μαθημάτων του κορμού στα εξάμηνα. 

Γ. Ως βάση συζήτησης για τα μαθήματα του Κορμού θεωρείται η πρόταση της Ε.Σ.Π.Π.Σ. (18.01.2019). 

Τόσο το περιεχόμενο και οι τίτλοι των προτεινόμενων μαθημάτων όσο και συνολικά συγκεκριμένα 

μαθήματα μπορούν να αλλάξουν μετά από αιτιολογημένη πρόταση στην  Ε.Σ.Π.Π.Σ. και απόφασή της. 

Οποιαδήποτε απόφαση της Ε.Σ.Π.Π.Σ., τέλος, πρέπει να έχει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της 

Σχολής. 

Δ. Οι Κατευθύνσεις θα πρέπει να προσανατολιστούν προς δέκα (10) μαθήματα που δίνονται στο 8ο και 

9ο εξάμηνο, εκ των οποίων τα πέντε (5) θα λαμβάνονται ως υποχρεωτικά. Επίσης, το μάθημα της 

Πρακτικής Άσκησης ΙΙ είναι υποχρεωτικό. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα προέρχονται από άλλες 

Κατευθύνσεις και τη Δεξαμενή του 8ου και 9ου εξαμήνου. Στόχος είναι να ενισχυθεί τόσο η ώσμωση 

μεταξύ των Κατευθύνσεων όσο και ο ρόλος της Δεξαμενής.  

Δ. Η Δεξαμενή καλύπτει κυρίως μαθήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος ή και ειδικούς τομείς, στους 

οποίους η Σχολή θέλει να δοθεί έμφαση, όπως αυτό έχει καταγραφεί στις μέχρι σήμερα επεξεργασίες 

της.  

Ε. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν: τη συγκρότηση των μαθημάτων των Κατευθύνσεων (δύο στον 

κορμό και 10 στο 8ο και 9ο εξάμηνο), προτάσεις για τα μαθήματα της Δεξαμενής, πρόταση για την 

κατανομή και τον τρόπο επιλογής των κατ’ Επιλογήν Μαθημάτων Κορμού και τη διαμόρφωση του 

περιεχομένου του συνόλου των μαθημάτων. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας συνολικής πρότασης 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, πάνω στην οποία θα γίνει αναλυτική συζήτηση.  

ΣΤ. Τέλος, η συζήτηση για τη φυσιογνωμία της Σχολής θα πρέπει να συμπεριλάβει ενδεχόμενες αλλαγές 

στους τίτλους των Εργαστηρίων (μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Τομέων) και του τίτλου της 

Σχολής, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί. 

 

 


