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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:
Στην πρώτη γραμμή
ενός κόσμου που αλλάζει
Σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες, το Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 
οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της  καινοτομίας, της εξωστρέφειας και 
της αριστείας με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς. 

Καθώς διανύει την έβδομη δεκαετία της λειτουργίας του, το  Πανεπιστήμιο 
 Μακεδονίας εξελίσσεται σήμερα σε ένα  πανεπιστημιακό ίδρυμα  εξωστρεφές, 
 καινοτόμο και τολμηρό, με προτεραιότητες στη διδασκαλία και την έρευνα 
με σαφή και διαφανή κριτήρια ποιότητας. Είναι ένα οργανωμένο, λειτουργικό, 
 καθαρό και με φροντίδα για τους  φοιτητές του πανεπιστημιακό ίδρυμα, με τη δική του ταυτότητα, που τόσο η 
τοπική όσο και η ευρύτερη ελληνική κοινωνία αναγνωρίζουν. 

Eίναι το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην  Ελλάδα,  καθώς από το 2005 είναι πιστοποιημένο με το  Σύστημα 
 Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης «EMAS» (Eco - Management and Audit Scheme). Μεταξύ των διακρίσεων που 
έχει λάβει είναι και αυτή του «Φίλου των Ηνωμένων Εθνών», ενώ σύμφωνα με την πιστοποίηση που έλαβε τον 
Αύγουστο 2019, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές του προτύπου ποιότητας της Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμπορεύεται με τις εξελίξεις στην  κοινωνία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, 
προκειμένου να  ανταποκριθεί στη νέα εποχή στη βάση των αξιών του διαλόγου, της συνεργασίας, των ίσων 
ευκαιριών και της ανοιχτής κοινωνίας. Πεποίθησή μας είναι πως  καμία πρόοδος δεν έχει αξία αν δεν μπορεί να 
γίνει κτήμα της ευρύτερης  κοινωνίας.

Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης
Πρύτανης

Μήνυμα του Πρύτανη

Περιεχόμενα
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Θεσσαλονίκη:
Μια πόλη με 2.334 χρόνια ιστορίας

Το Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το δεύτερο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με προσανατο-
λισμό στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, στις επιστήμες της πληροφορίας και των τεχνών. Ιδρύθηκε 
το 1990 και είναι η μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης η οποία, ιδρυμένη από το 
1948, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-1958.
 Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει 12.000 και πλέον φοιτητές. Η  ποιότητα των σπουδών και των 
υπηρεσιών του αποτελεί πρώτιστη μέριμνά του. Ως παράγοντες που την προσδιορίζουν είναι το  υψηλό 
 επίπεδο των διδασκόντων και των πτυχιούχων, η  συμμετοχή στην παραγωγή νέας γνώσης με  δημοσιεύσεις 
διεθνούς κύρους, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδι-
κευμένο διοικητικό προσωπικό. Η διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της συνολικής 
λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και του συνόλου της 
πανεπιστημιακής κοινότητας.
 Με την περαιτέρω ανάπτυξη νέων και την  αναβάθμιση των υπαρχόντων Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών και την  ενίσχυση της  επιστημονικής έρευνας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πρώτα ΑΕΙ στα  Βαλκάνια και στην  Ευρώπη, στους τομείς της εξειδίκευσής 
του. Στο πλαίσιο αυτό και για την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς του έχει υπογράψει πλήθος συνεργασιών με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και με τοπικούς φορείς και οργανώσεις, ενώ μετέχει σε Διεθνείς Οργα-
νισμούς για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη, μετά 
την Αθήνα, πόλη της σύγχρονης Ελλάδας 
 είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στο εσωτε-
ρικό του Θερμαϊκού κόλπου. 
 Αποτελεί ιστορικό σημείο  αναφοράς, 
ως θησαυροφυλάκιο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Βυζαντίου και της 
Ορθοδοξίας, ως έδρα ακμάζουσας πο-
λυπολιτισμικής κοινωνίας, ως εστία 
οικονομικής, εμπορικής και πολιτικής 
ακτινοβολίας στον ευρύτερο Βαλκανικό 
χώρο και  ακόμη ως τόπος μιας πρώιμης 
εκδήλωσης κοινωνικών αγώνων, με την 
Επανάσταση των Ζηλωτών κατά τον 14ο 
αιώνα. 
 Φέτος έκλεισε 2.334 χρόνια από το 
315 π. Χ., όταν την ίδρυσε ο βασιλιάς της 
Μακεδονίας Κάσσανδρος, και  έδωσε στη 
νέα πόλη το όνομα της συζύγου του Θεσ-
σαλονίκης, αδελφής του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Χάρη στα ιδιαίτερα γεωγραφικά 
και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της, γρή-
γορα εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο της 
Μακεδονίας. Διακρίθηκε σε  ολόκληρη τη 
μακραίωνη ιστορία της, παραμένοντας 
πάντα πόλη, έτσι που να δικαιούται ίσως 
τον τίτλο της «Αιώνιας Πόλης», όπως η 
Ρώμη. Στη Ρωμαϊκή εποχή γνώρισε με-
γάλη ακμή επί Αυτοκράτορα Γαλερίου. Η 
Ροτόντα, η αψίδα του Γαλερίου, το ανα-
κτορικό συγκρότημα, είναι μνημεία που 
δίνουν την εικόνα της μεγάλης ακμής.
 Το 50 μ.Χ. την επισκέπτεται, ο Από-
στολος Παύλος και ιδρύει στην πόλη τη 
«χρυσή πύλη» του Χριστιανισμού, όπως 
την ονόμασε, τη δεύτερη χριστιανική 
 εκκλησία στον ευρωπαϊκό χώρο. Προς 
τους κατοίκους της πόλης έστειλε  μάλιστα 
και τις γνωστές Α' και Β' «προς Θεσσαλο-
νικείς» επιστολές του,  γραμμένες στην 
ελληνική γλώσσα, σημαντικά κείμενα της 
χριστιανικής πίστης.
 Στα επόμενα περίπου χίλια χρόνια 
η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται παράλλη-
λα με την Κωνσταντινούπολη και γίνεται 
«συμβασιλεύουσα» της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας. Τη μεγαλύτερη ακμή της γνω-

ρίζει τον 14ο αιώνα, όταν αναπτύσσονται 
το εμπόριο, οι τέχνες και τα γράμματα και 
γίνεται κέντρο θρησκευτικών, νομικών 
και φιλοσοφικών σπουδών.
 Μετά την άλωσή της από τους 
Οθωμανούς το 1430, παρέμεινε στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία για περίπου 
πέντε αιώνες. Γύρω στο 1450, χτίστηκε 
και ο Λευκός Πύργος,  χαρακτηριστικό  
 σύμβολο της πόλης. Το 1492, με τους 
διωγμούς των Εβραίων κυρίως από την 
Ιβηρική Χερσόνησο, η Θεσσαλονίκη απο-
τέλεσε τη «θερμή αγκαλιά» που τους υπο-
δέχθηκε και κατέστη σημαντική εβραϊκή 
μητρόπολη  μέχρι τις αρχές του 20ού 
 αιώνα. 
 Με το ξέσπασμα του Μακεδονικού 
Αγώνα, η Θεσσαλονίκη και το  ελληνικό 
της προξενείο έγινε η καρδιά και το 
 οργανωτικό κέντρο που καθοδηγούσε 
και  εμψύχωνε τους Έλληνες σε  ολόκληρη 
τη Μακεδονία. Τελικά η  πολυπόθητη απε-
λευθέρωση της Θεσσαλονίκης έγινε στις 
26 Οκτωβρίου 1912,  ημέρα της γιορτής 
του  πολιούχου και προστάτη της,  Αγίου 
 Δημητρίου.
 Τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός 
της πόλης παρουσίασε σημαντικές 

 μεταβολές, με την εγκατάσταση του 
 μικρασιατικού και θρακικού προσφυγι-
κού πληθυσμού και το Ολοκαύτωμα της 
πολυάνθρωπης και ακμάζουσας εβραϊ-
κής κοινότητας από τα ναζιστικά στρα-
τεύματα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια 
πόλη που σφύζει από ζωή,  καθώς στη 
ζωτική της οικονομική, εμπορική, πνευ-
ματική και δημογραφική της ικμάδα προ-
στίθενται κάθε χρόνο δεκάδες  χιλιάδες 
φοιτητές από όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, που σπουδάζουν στα Πανε-
πιστήμιά της. Έχει πλούσια πνευματική, 
πολιτιστική και οικονομική δραστηριότη-
τα, ενώ το λιμάνι της αποτελεί σημαντικό-
τατο κόμβο με στρατηγική σημασία στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Φημίζεται, μεταξύ άλλων, για το  πλήθος 
των βυζαντινών της εκκλησιών, που 
αποτελούν μοναδικά μνημεία της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις  
πλούσιες γαστριμαργικές της παραδόσεις 
και τη νυχτερινή της ζωή. Ο πληθυσμός 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος είναι 
περίπου 800 χιλιάδες κάτοικοι, ενώ της 
μητροπολιτικής περιοχής ξεπερνά το 1 
εκατομμύριο κατοίκους.
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Για την απόκτηση του  πτυχίου 
του Τμήματος Οικονομικών 
 Επιστημών, οι φοιτητές υποχρε-
ούνται να παρακολουθήσουν 42 
 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν 
σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Από τα μαθήματα αυτά, τα 38 είναι 
του προγράμματος σπουδών και 
τα 4 είναι μαθήματα ξένης γλώσ-
σας. Το κάθε μάθημα διδάσκεται 
τέσσερις ώρες την εβδομάδα. 
Μετά την ολοκλήρωση των σπου-
δών του, η/ο απόφοιτη/ος:

  θα έχει αποκτήσει δεξιότητες 
για την ανάλυση, ερμηνεία και 
επίλυση σύνθετων οικονομι-
κών προβλημάτων,

  θα κατανοεί την οικονομική 
 διάσταση γενικότερων κοινωνι-
κών, πολιτικών και περιβαλλο-
ντικών θεμάτων,

  θα έχει αναπτύξει σημαντι-
κές μαθηματικές και στατι-
στικές ικανότητες, τις οποίες 
θα εφαρμόζει στην ανάλυση 
 δεδομένων, μοντελοποίηση και 
εμπειρικό έλεγχο οικονομικών 
φαινομένων,

  θα έχει αποκτήσει γνώσεις και 
ικανότητες με τις οποίες να μπο-
ρεί να προχωρήσει σε ανώτερες 
σπουδές στα οικονομικά και σε 
συναφείς γνωστικές  περιοχές.

Το Τμήμα Οικονομικών  Επιστημών 
 ανήκει στη Σχολή Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του 
 Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 Είναι ένα από τα δύο  ιδρυτικά 
Τμήματα του  Πανεπιστημίου. Η 
 λειτουργία του ξεκίνησε το 1971, 
όταν η τότε Ανωτάτη  Βιομηχανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης άρχισε να 
απονέμει πτυχία με  ειδίκευση στην 
Οικονομική Επιστήμη. Το 1985 η 
Ανωτάτη Βιομηχανική  Σχολή Θεσ-
σαλονίκης  κατατμήθηκε  επίσημα 
σε δύο  Τμήματα:  Οικονομικών 
 Επιστημών και  Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων. Έτσι  δημιουργήθηκε το 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το 
οποίο  χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην 

 Οικονομική  Επιστήμη.
 Σήμερα, αποτελεί ένα από τα 
πλέον σύγχρονα, οργανωμένα και 
δυναμικά Τμήματα  Οικονομικών 
 Επιστημών της χώρας και  κατα- 
τάσσεται κάθε έτος ψηλά στις προ-
τιμήσεις των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών.  Πλαισιώνεται από μέλη 
Δ.Ε.Π. με  σημαντικές θεωρητικές και 
 εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη 
οικονομική  επιστήμη, γεγονός που 
επιτρέπει τη μετάδοση των  γνώσεων 
αυτών στους φοιτητές του με τον 
 καλύτερο τρόπο.
 Σκοποί του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών είναι η συμβολή 
στην προαγωγή των Οικονομικών 
Επιστημών και η κατάρτιση οικονο-

μολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό 
στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανά-
πτυξη της  κριτικής σκέψης των φοι-
τητών του, η προετοιμασία τους για 
τεκμηριωμένη  ανάλυση σύνθετων 
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων 
καθώς και η  δυνατότητα ανάπτυξης 
και εφαρμογής των κατάλληλων 
 μέτρων  οικονομικής πολιτικής.
 H επιδίωξη και  προσέγγιση των 
σκοπών του γίνεται μέσω της ανά-
πτυξης της έρευνας,  δηλαδή της 
παραγωγής νέας  γνώσης καθώς και 
μέσω της οργάνωσης των παρεχομέ-
νων  γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν 
τόσο η σύγχρονη επιστήμη, όσο και 
οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθή-
κες της σύγχρονης οικονομίας.

Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών
Τ: 2310 891.211, -265, -261, -210, F: 2310 891.292, E: ecosecr@uom.edu.gr

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να εργαστούν:

 σε Τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας,
  στον δημόσιο τομέα σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά 

θέματα, το φορολογικό σύστημα, την πολιτική της απασχόλησης,
  σε φορείς που ασχολούνται με την οικονομική έρευνα,
  ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και βιομηχανιών ή ανώτεροι υπάλληλοι σε λογιστήρια ή ως φοροτεχνικοί,
  ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
  στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους οργανισμούς της,
  στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους,
  στην ανάλυση δεδομένων.

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

 διατμηματικό Πρόγραμμα 
στην οικονομική επιστήμη

 T: 2310 891.531
 E: mesecr@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/maecon

 εφαρμοσμένα οικονομικά
 T: 2310 891.531
 E: mae@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mae

  διιδρυματικό  Πρόγραμμα
 δίκαιο και οικονομικά
 T: 2310 891.531
 E: mle@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mle

  εργαστήριο οικονομικών 
και κοινωνικών ερευνών - 
εΡ.ο.κ.ε.

  εργαστήριο (ερευνητική
 μονάδα) οικονομικών
 και  διαχείρισης της Βιώσιμης 

 ανάπτυξης

  ερευνητική μονάδα
 Περιφερειακής ανάπτυξης
 και Πολιτικής

  εργαστήριο «Έξυπνα
 και  κινητά διαδραστικά
 Περιβάλλοντα μάθησης

Προοπτικές απασχόλησης

τμήμα Ο.Ε. πύργος ΓΔ

6 7

Βάσεις εισαγωγής των  τμημάτων οικονομικών επιστημών, σεπτέμβριος 2019

https://www.uom.gr/eco
https://www.uom.gr/sers
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι 
απόφοιτοι του Τμήματος συνοψίζονται σε:

  Βασικές γνώσεις οικονομικών και πολιτι-
κών επιστημών, δικαίου, κοινωνιολογίας 
και ανθρωπολογίας.

  Καλή γνώση της γλώσσας που θα επιλέ-
ξουν. Οι φοιτητές, με την εγγραφή τους 
στο Τμήμα, κατατάσσονται ώστε να πα-
ρακολουθήσουν μια από τις πέντε κύριες 
γλώσσες, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, 
Σερβοκροατικά και Τουρκικά στο πρώτο 
εξάμηνο των σπουδών τους. Σύμφωνα με 
τη σχετική  διαδικασία, ο φοιτητής δηλώνει 
τη σειρά προτίμησης ως προς τη γλώσσα 
που επιθυμεί, μεταξύ των πέντε προσφε-
ρομένων, και εντάσσεται στην αντίστοιχη 
γλώσσα με κριτήρια τη σειρά επιτυχίας 
του στο Τμήμα ανά κατηγορία εισακτέων 
 φοιτητών και τη σειρά προτίμησής του.

  Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής 
ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και 
των σύγχρονων οικονομικο-κοινωνικών 
εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, 
της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς 
 Ανατολής.

  Ικανότητα απασχόλησης σε διεθνείς 
οργανισμούς, ευαισθητοποίηση στα 
 προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοι-
νωνίας,  προσαρμοστικότητα σε συνθήκες 
εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.

  Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και 
της ορολογίας επί θεμάτων που αφορούν 
την ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις 
χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. Εξειδι-
κευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρη-
ματοοικονομικές γνώσεις για την επιχει-
ρηματική και επενδυτική δραστηριότητα 
στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Τμήμα
Βαλκανικών,
Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών
Τ: 2310 891.375, -645, -433, -376, F: 2310 891.377, E: bsosecr@uom.edu.gr

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε  διεθνείς 
οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να εργασθούν:

  Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
  Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες 

στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
  Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι και εμπειρογνώμονες.
  Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, 

όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, ο OXFAM, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Ευρωπαϊκή Προοπτική.

  Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, 
της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

  Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

 Πολιτικές και οικονομικές 
σπουδές της σύγχρονης ανα-
τολικής και νοτιοανατολικής 
ευρώπης (αγγλόφωνο)

 T: 2310 891.527
 E: mpesecr@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/bsos

  ιστορία, ανθρωπολογία και 
Πολιτισμός στην ανατολική 
και νοτιοανατολική ευρώπη

 T: 2310 891.527
 E: hac@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mahac

  διατμηματικό Πρόγραμμα
 αθρώπινα δικαιώματα
 και μεταναστευτικές σπουδές
  (αγγλόφωνο)
 Τ: 2310 891.507
 E: hurmis@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/hurmis

  εργαστήριο 
 επιχειρηματικότητας

  εργαστήριο μελέτης του 
 Πολιτισμού,  των συνόρων

 και του κοινωνικού Φύλου

  εργαστήριο  ιστορίας    
 ανατολικής και  
 νοτιοανατολικής  ευρώπης

Προοπτικές απασχόλησης

τμήμα Β.Σ.Α.Σ. πύργος ΚΖ
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Το Τμήμα  Βαλκανικών,  Σλαβικών  
και Ανατολικών  Σπουδών είναι ένα 
δυναμικό, διεπιστημονικό Τμήμα,  
το οποίο μελετά το οικονομικό,  
επιχειρηματικό,  πολιτικό,  κοινω-
νικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι σε 
όλη την περιοχή της Ανατολικής 
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Εγγύς Ανατολής.
 Το  Τμήμα  προσφέρει  δύο 
 ειδικεύσεις: 
(i) Οικονομία και διεθνείς επιχει-

ρήσεις, 

(ii) Πολιτικές, κοινωνικές και 
 πολιτισμικές σπουδές.  

 Η διεπιστημονικότητα,  η δυνα-
τότητα  εξειδίκευσης σε προπτυχια-
κό επίπεδο και η δυνατότητα εκμά-
θησης γλωσσών από την περιοχή 
της Ανατολικής και Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατο-
λής, αποτελούν ισχυρά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των αποφοίτων 
του, τόσο για την αγορά εργασίας, 
όσο και για τη συνέχιση των σπου-
δών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

https://www.uom.gr/bso
https://www.uom.gr/sers
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Τμήμα
Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τ: 2310 891.283, -213, -646, -214, F: 2310 891.282, E: basecr@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

  διατμηματικό Πρόγραμμα
 στη διοίκηση επιχειρήσεων 

(μΒα)
 Τ: 2310 891.530, -511, -512, -513 

Ε: mba@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mba

  διατμηματικό Πρόγραμμα
 στα Πληροφοριακά
 συστήματα (μιS)
 Τ: 2310 891.514
 Ε: misgrad@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mis

  διεθνείς επιχειρηματικές 
 δραστηριότητες 
 T: 2310 891.212, F: 2310 891.282
 E: mib@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mib

  δημόσια διοίκηση 
 T: 2310 891.212
 E: mpm@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mpm

  διοίκηση  Υπηρεσιών Υγείας 
 T: 2310 891.521
 E: mhn@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mhm

  μάνατζμεντ τουριστικών
 επιχειρήσεων και οργανισμών
 T: 2310 891.521
 E: mtm@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mtm

  αναλυτική των επιχειρήσεων 
 και επιστήμη των δεδομένων  
 T: 2310 891.212
 E: mbads@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mbads

  Φορολογική, Λογιστική και 
 Χρηματοοικονομική διοίκηση 
 στρατηγικών αποφάσεων  
 T: 2310 891.212, -283
 E: mtf@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mtf

  διοίκηση ανθρώπινων Πόρων
 T: 2310 891.521
 Ε: hrm@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/hrm

 
  εργαστήριο επιχειρηματικής 

αριστείας

  εργαστήριο Πληροφοριακών 
συστημάτων

  εργαστήριο Έρευνας
 και ανάπτυξης στρατηγικής 

διοίκησης ανθρωπίνων Πόρων 
και εργασιακών σχέσεων

  εργαστήριο μάρκετινγκ 
(MARLAB)

  εργαστήριο Λογιστικών 
εφαρμογών

  εργαστήριο Ποσοτικών
 μεθόδων και ανάλυση
 αποφάσεων

  εργαστήριο διαχείρισης 
επιχειρηματικών κινδύνων 
(εδεκ)

Προοπτικές απασχόλησης

τμήμα Ο.Δ.Ε. πύργος ΗΘ
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Το Τμήμα Οργάνωσης και  Διοίκησης 
 Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)  είναι ένα από τα 
δύο ιδρυτικά Τμήματα του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, όταν το 1985 η Ανω-
τάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
κατατμήθηκε επίσημα σε δύο Τμήματα 
(Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων). 
 Το Τμήμα Οργάνωσης και  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή του 
την ανάπτυξη ικανών στελεχών για τη 
 στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού και  δημόσιου 
τομέα, τοπικής,  εθνικής ή πολυεθνικής 
εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται 
μέσα στο  Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοι-
νωνικο-οικονομικό σύστημα. Η  επίτευξη 
της αποστολής του  θεμελιώνεται επί της 
αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρημα-
τικό στέλεχος θα πρέπει να έχει  πλήρη, 
εξειδικευμένη και συγχρόνως  κριτική 
 θεωρητική  κατάρτιση.
 Το  πρόγραμμα σπουδών του Τμή-
ματος έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που 
να ικανοποιεί τις γοργά και συνεχώς 
εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες 
ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών 
και επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και 
να προσδίδει την απαιτούμενη έμφαση 
στις παραδοσιακές αρχές της Ανώτατης 
Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για 
ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών. 
Χωρίζεται δε σε δύο κατευθύνσεις: α) 
κατεύθυνση οργάνωσης και διοίκησης 
επιχειρήσεων (οδε) και β) κατεύθυνση 
μάρκετινγκ και διοίκησης Λειτουργιών 
(μδΛ).

 Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών 
στοχεύει στη διδασκαλία των θεωριών 
και των προβλημάτων διοίκησης και 
ανάπτυξης των οργανισμών και επιχει-
ρήσεων, στη μύηση στις μεθόδους και 
τεχνικές λήψης αποτελεσματικών διοικη-
τικών  αποφάσεων,  στην  καθοδήγηση  
για  την  αποτελεσματική  διοίκηση  των  
ανθρωπίνων πόρων  και  στη  συνειδητο-
ποίηση  της  κοινωνικής  διάστασης  των  
 διοικητικών  προβλημάτων  και αποφά-
σεων. Πολλά από τα μαθήματα του προ-

γράμματος έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε 
να ικανοποιούν τις ανάγκες  γνώσεων και 
ικανοτήτων που έχουν ο ιδιωτικός και ο 
δημόσιος τομέας. 
 Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει 
κάθε απαραίτητο εφόδιο σε όσους επι-
θυμούν να παρακολουθήσουν τα δια-
τμηματικά μεταπτυχιακά  προγράμματα 
του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας ή τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα  άλλων 
 Πανεπιστημιακών τμημάτων της 
 ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης   

 βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς:
  Υπηρεσίες, τόσο του Δημόσιου όσο και του 

 Ιδιωτικού Τομέα
  Δημόσια Διοίκηση
  Βιομηχανία
  Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  Εμπορικές, τουριστικές και μεταφορικές 
 επιχειρήσεις
  Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς
  Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων
 και δημοσίων οργανισμών
  Ενώσεις, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί

  Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως κ.λπ.
 Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως
  Αυτοαπασχόληση
 Η κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος
 τους καθιστά ακόμη ικανούς να εργασθούν ως:
  Επαγγελματίες λογιστές
  Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές
  Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
  Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων 

και οργανισμών και ως διευθυντές προσωπικού 
 τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων

 Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων
  Ερευνητές κ.λπ.

σχήμα 1. Αρχιτεκτονική του Προγράμματος Σπουδών

δομή ΠΡοΓΡαμματοσ σΠοΥδΩν

52 Μαθήματα Πτυχίου

Α΄ Κύκλος Σπουδών
28 Μαθήματα

Β΄ Κύκλος Σπουδών
28 Μαθήματα

Κατεύθυνση
Διοίκησης Επιχειρήσεων

13 Υποχρεωτικά Μαθήματα
11 Μαθήματα Εξειδίκευσης

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Διοίκησης Λειτουργιών

13 Υποχρεωτικά Μαθήματα
11 Μαθήματα Εξειδίκευσης

Η αρχιτεκτονική του Προπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών του Τμήματος πα-
ρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Το Πρόγραμμα 
είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να προσφέρει 
δύο κατευθύνσεις σπουδών στους φοιτη-
τές: «οργάνωσης και διοίκησης επιχει-
ρήσεων» και «μάρκετινγκ και  διοίκησης 
 Λειτουργιών». 
 Στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών 
οι φοιτητές παρακολουθούν μία σειρά 
από κοινά υποχρεωτικά  μαθήματα, για να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πριν 
επιλέξουν στην αρχή του τρίτου έτους την 
κατεύθυνση σπουδών που τους  ενδιαφέρει. 
Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε βα-
σικά μαθήματα (Ποσοτικά, Οικονομικά, 
 Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκαιο και Ξένη 
 Γλώσσα) και μαθήματα υποδομής (Μάνα-
τζμεντ, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, 
Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών). 
 Στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι 
φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης παρακολου-
θούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεω-
τικά μαθήματα για να αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες γνώσεις που  απαιτεί η κατεύθυνση 
που επέλεξαν. Επίσης, παρακολουθούν και 
μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιλέ-
γουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων.
 Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι 
φοιτητές αποκτούν δεξιότητες που,  μεταξύ 
άλλων, αφορούν στην κριτική  σκέψη και 
συνολική θεώρηση του επιστημονικού τους 
αντικειμένου, στην ανάπτυξη και  υλοποίηση 
επιχειρηματικών στρατηγικών, στη διαπρο-
σωπική επικοινωνία, στις  πωλήσεις, στις 
παρουσιάσεις ενώπιον κοινού, στην υπο-
στήριξη ερευνητικού έργου, στις εθελοντι-
κές δράσεις, καθώς και τεχνικές δεξιότητες, 
όπως ο προγραμματισμός Η/Υ, η χρήση λο-
γισμικού για λήψη αποφάσεων και η χρήση 
λογιστικών προγραμμάτων.   

https://www.uom.gr/ba
https://www.uom.gr/sba
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Οι φοιτητές του Τμήματος διδά-
σκονται:

  τις αρχές, έννοιες και κανόνες 
της Λογιστικής Επιστήμης και 
πρακτικής σύμφωνα με τα Διε-
θνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-
μικής Αναφοράς και τα Ελληνι-
κά Λογιστικά Πρότυπα,

 τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επενδύσεων, τις πηγές  και 
μεθόδους χρηματοδότησης 
οντοτήτων, διαχείρισης επιχει-
ρηματικών κινδύνων για λήψη 
βέλτιστων οικονομικών αποφά-
σεων,

 τις τεχνικές, μεθόδους και ακο-
λουθούμενες διαδικασίες εσω-
τερικού και εξωτερικού ελέγ-
χου των οντοτήτων σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου,

 τη διάρθρωση των προϊόντων 
στις αγορές χρήματος και κε-
φαλαίου,

 τις φορολογικές διαδικασίες 
και κανόνες τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο,

 τη μεθοδολογία έρευνας και 
ανάλυσης στα γνωστικά αντι-
κείμενα της Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής Επιστήμης. 

Τμήμα
Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής
Τ: 2310 891.607, -441, F: 2310 891.278, E: finsecr@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού 
τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές - φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων 
ή ανώτατα στελέχη διοίκησης. 
 Παράλληλα διαθέτουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να απορροφηθούν από την αγορά εργα-
σίας και να απασχοληθούν επιτυχώς: 
  στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστη-

ριακές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, 
  σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ως λογιστές, ελεγκτές, ανα-

λυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων, 
  σε κάθε είδους οικονομική οντότητα για την κατάρτιση προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρημα-

τοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
διαχείρισης κινδύνου.

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι μέσω του προγράμματος σπουδών αποκτούν όλες εκείνες τις γνώσεις που τους επιτρέ-
πουν  να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 
του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

  εφαρμοσμένη Λογιστική
 και ελεγκτική
 W: https://www.uom.gr/msma

  Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική

 W: https://www.uom.gr/maf

  Λογιστική Φορολογία 
 και Χρηματοοικονομική 

διοίκηση
 W: https://www.uom.gr/maaa

 T: 2310 891. 691, -693
 F: 2310 891.649
 E: maf@uom.edu.gr 
 W: http://www.accfin.uom.gr

  εργαστήριο 
Χρηματιστηριακών, 
τραπεζικών και 
Χρηματοοικονομικών 
Eργασιών

  εργαστήριο Λογιστικής, 
ελεγκτικής και Φορολογίας

 με Hλεκτρονικές Eφαρμογές

(Στα εργαστήρια 
χρησιμοποιούνται βάσεις 
δεδομένων Bloomberg
και Compustat) 

Προοπτικές απασχόλησης

τμήμα Λ.Χ. πύργος ΗΘ
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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής ιδρύθηκε το 1990, 
ταυτόχρονα με τη μετονομασία της 
ΑΒΣΘ σε Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας  Οικονομικών και  Κοινωνικών 
 Επιστημών. 
 Οι σπουδές στο Τμήμα Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
αποσκοπούν στην εκπαίδευση 
και υψηλή κατάρτιση των φοιτη-
τών στα σύγχρονα θέματα των 
γνωστικών αντικειμένων της Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής 
 Επιστήμης, καθώς και άλλων μα-
θημάτων του προγράμματος σπου-
δών όπως των ποσοτικών μεθό-
δων, της διοίκησης (management) 
των  πληροφοριακών συστημάτων, 
κ.ά.

 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής προσφέρει σύγχρο-
νο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών 
ικανό να παρέχει στους φοιτητές 
εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση 
και δεξιότητες με βάση τις σύγχρο-
νες εξελίξεις στο χώρο της επιστή-
μης της Λογιστικής και της Χρημα-
τοοικονομικής. 
 Στο τρίτο έτος σπουδών, οι φοι-
τητές επιλέγουν μεταξύ των κατευ-
θύνσεων της Λογιστικής-Φορολο-
γικής και της Χρηματοοικονομικής. 
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Λο-
γιστικής-Φορολογικής έχουν δι-
καίωμα επτά απαλλαγών για την 
πιστοποίηση του Association of 
Chartered Certified Accountants  
(ACCA), ενώ η κατεύθυνση της 
Χρηματοοικονομικής βρίσκεται  

στη διαδικασία συνεργασίας για 
επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον 
κλάδο των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Επιπλέον, το Τμήμα 
προσφέρει Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών υψηλού επι-
πέδου, τα οποία εκτός του τίτλου 
σπουδών παρέχουν πιστοποιήσεις 
από Εθνικούς και Διεθνείς Οργανι-
σμούς όπως: το ACCA, το ICAEW, 
το Institute of Internal Controls, 
το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του 
 Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών  Λογι-
στών  (ΙΕΣΟΕΛ), το Ινστιτούτο Εσω-
τερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA), 
 καθιστώντας τους   αποφοίτους του 
Τμήματος στην κορυφή των προτι-
μήσεων των ελεγκτικών εταιριών  
και των ελεγκτικών  μηχανισμών 
του Δημοσίου Τομέα (ΑΑΔΕ).

https://www.uom.gr/fin
https://www.uom.gr/sba
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος σπουδών οι απόφοιτοι θα είναι σε 
θέση, μεταξύ άλλων, να:
  Σχεδιάζουν και αναλαμβάνουν την πε-

ραίωση έργων λογισμικού
  Σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και 

 συντηρούν προγράμματα υπολογιστή 
σε διάφορες γλώσσες  προγραμματισμού

  Επιλύουν υπολογιστικά προβλήματα με 
την επιλογή ή ανάπτυξη κατάλληλων 
αλγορίθμων

  Αναπτύσσουν εφαρμογές Διαδικτύου 
και φορητών υπολογιστικών συσκευών

  Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται δίκτυα 
υπολογιστών και επικοινωνιών

  Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται συστήματα 
βάσεων δεδομένων

  Συμμετέχουν στις διαδικασίες που σχε-
τίζονται με τη σχεδίαση, παραγωγή και 
υποστήριξη ενός καινοτομικού (ή τη 
βελτίωση ενός υπάρχοντος) τεχνολογι-
κού προϊόντος ή υπηρεσίας

  Συντάσσουν οικονομικο-τεχνικές μελέ-
τες, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέ-
δια, έρευνες αγοράς, μελέτες για το κό-
στος και τη διάρθρωση της παραγωγής, 
τον ποιοτικό της έλεγχο, την προώθηση 
και υποστήριξη του προϊόντος ή υπηρε-
σίας ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής 
τεχνολογίας

  Μελετούν και υποστηρίζουν τις διαδικα-
σίες τεχνολογικής αλλαγής σε επίπεδο 
επιχείρησης ή οργανισμού, αντιμετωπί-
ζοντας την τεχνολογική αλλαγή ως συν-
δυασμό διοικητικών και τεχνολογικών 
παραγόντων με βάση την ψηφιακή και 
τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία.

Τμήμα
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής
Τ: 2310 891.217, -323, -218, F: 2310 891.290, E: daisecr@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση:

 ιδιωτικός τομέας
Είναι δυνατόν να απασχοληθούν στην έρευνα σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, στον επιστημονικό τομέα της Πλη-
ροφορικής, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα ΜΜΕ, 
στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, σε  εταιρείες 
συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 δημόσιος τομέας
Μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις (διαγωνισμούς) του Δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ με γραπτό διαγωνισμό ή 
με σειρά προτεραιότητας, για την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχα-
νοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, με την ειδικότητα του Πληροφορι-
κού. Όσον αφορά την απασχόλησή τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απαιτείται επιτυ-
χής συμμετοχή των αποφοίτων του Τμήματος σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων 
εκπαιδευτικών λειτουργών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 οικονομικό επιμελητήριο
Οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

  εφαρμοσμένη Πληροφορική
 T: 2310 891.734
 E: mai@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mai

  διιδρυματικό Πρόγραμμα
 δίκαιο και Πληροφορική
 T: 2310 891.654
 E: mli@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mli

  τεχνητή νοημοσύνη 
 και αναλυτική δεδομένων
 T: 2310 891.847
 Ε: aida@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/aida

  εργαστήριο Πληροφοριακών 
συστημάτων Λογιστικής

  εργαστήριο Πολυμέσων, 
ασφάλειας και δικτύωσης

  εργαστήριο Πληροφοριακών 
συστημάτων και 
ήλεκτρονικού επιχειρείν

  εργαστήριο τεχνολογίας 
Λογισμικού και δεδομένων

  εργαστήριο Υπολογιστικών 
μεθοδολογιών και 
επιχειρησιακής Έρευνας 

  εργαστήριο τεχνολογίες 
συστημάτων Υπολογιστών

 και δικτύων 

Προοπτικές απασχόλησης

τμήμα Ε.Π. πύργος ΓΔ
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Το Τμήμα Εφαρμοσμένης  Πληρο-
φορικής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη, εστιάζει σε 
όλο το φάσμα των δραστηριοτή-
των ενός επαγγελματία πληροφο-
ρικής.  Στο πρόγραμμα  σπουδών  
του δίνει έμφαση σε δεξιότητες 
της Επιστήμης και Τεχνολογίας των 
Υπολογιστών αλλά και σε γνώσεις 
που σχετίζονται με την εφαρμογή 
Πληροφοριακών Συστημάτων σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 Αποτελεί ένα από τα Τμήματα 
που ιδρύθηκαν το 1990, όταν  έγινε 
και η μετονομασία της ΑΒΣΘ σε 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
 Δέχεται φοιτητές από το 1991-
1992, ενώ το 2013-2014 συγχω-
νεύθηκε σε αυτό το πρώην Τμήμα 
Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα). 
 Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πλη-
ροφορικής εισάγονται ετησίως 
300 και πλέον φοιτητές ενώ από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
 θεσμοθετήθηκαν δύο εισαγωγικές 
κατευθύνσεις:

α) επιστήμη και τεχνολογία
 Υπολογιστών

Β) Πληροφοριακά συστήματα 

 Αποστολή του Τμήματος είναι:

 Η προαγωγή και η μετάδοση 
της γνώσης με τη διδασκαλία 
και την έρευνα στο γνωστικό 
αντικείμενο της Επιστήμης της 
Πληροφορικής, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη συστη-
μάτων για εφαρμογές σε Οικο-
νομικές, Χρηματοοικονομικές, 
Διοικητικές και άλλες Κοινωνι-
κές Επιστήμες και,

  Η κατάρτιση στελεχών υψηλού 
επιπέδου για τις ανάγκες του 
δημόσιου και του ιδιωτικού 
 τομέα.

https://www.uom.gr/dai
https://www.uom.gr/sis
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Το πρόγραμμα σπουδών του Τμή-
ματος ακολουθεί την πρακτική των 
δυο επιμέρους κατευθύνσεων: 
1.  της Πολιτικής που εμπεριέχει: 

α) Διεθνείς Σχέσεις, β) Σύγχρο-
νη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ιστο-
ρία, γ) Πολιτική Επιστήμη, δ) 
Στρατηγική Θεωρία, ε) Διεθνές 
Δίκαιο, στ) Ευρωπαϊκούς Θε-
σμούς ζ) Διεθνή Πολιτική Οικο-
νομία και 

2.  της Οικονομικής που εμπεριέ-
χει: α) τις Διεθνείς Οικονομικές 
Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Οι-
κονομική Ολοκλήρωση και β) 
τη Διεθνή Επιχειρηματική Δρα-
στηριότητα.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά απο-
τελέσματα των σπουδών στο 
Τμήμα εστιάζουν στην απόκτηση 
δεξιοτήτων που αφορούν στην 
εξοικείωση με βασικές έννοιες 
των ανωτέρω κλάδων, την επίλυ-
ση σχετικών θεωρητικών και πρα-
κτικών ζητημάτων, τη δυνατότητα 
εντοπισμού και αξιοποίησης σχε-
τικών δεδομένων, τη λήψη πλη-
ροφορημένων αποφάσεων βάσει 
πραγματικών στοιχείων, τη διεξα-
γωγή, με ορθό τρόπο, των απαραί-
τητων διαγνωστικών ελέγχων, την 
κριτική ανάλυση και αξιολόγηση 
βασικών συναφών επιχειρημάτων 
και προβληματισμών και την ανά-
πτυξη πνεύματος αυτοβελτίωσης 
και δημιουργικότητας.

Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών
Τ: 2310 891.454, -451, F: 2310 891.285, E: iessecr@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

  διεθνείς σπουδές
 Τ: 2310 891.507
 Ε: mad@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mad

  ευρωπαϊκές Πολιτικές νεο-
λαίας, επιχειρηματικότητας, 
εκπαίδευσης και Πολιτισμού

 T: 2310 891.498
 E: epnep@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/epnep

  διεθνής δημόσια διοίκηση 
(αγγλόφωνο)

 T: 2310 891.507
 E: mipa@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/mipa

  διατμηματικό Πρόγραμμα 
 διεθνείς σχέσεις και ασφάλεια
 Τ: 2310 891.347
 E: irs@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/dsa

  εργαστήριο για τη μελέτη
 και Έρευνα των  διεθνών 

σχέσεων και της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, γνωστό ως

 ινστιτούτο διεθνών 
 ευρωπαϊκών

 και αμυντικών αναλύσεων

  εργαστήριο διακυβέρνησης 
και τεχνολογίας

 Πληροφορικής
 και επικοινωνιών

Προοπτικές απασχόλησης

τμήμα Δ.Ε.Σ. πύργος ΚΖ
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Το Τμήμα ιδρύθηκε ως  Τμήμα 
 Διεθνών Ευρωπαϊκών  Οικονομικών 
Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.) το 1990,  ταυτό- 
χρονα με τη  μετονομασία της 
Ανώτατης Βιομηχανικής  Σχολής 
Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ) σε Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας. Λίγο αργό-
τερα, το 1993, το Τμήμα μετονο-
μάστηκε σε Τμήμα Διεθνών και 
 Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
 Πολιτικών  Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Π.Σ.) 
και, τέλος, το 2008, σε Τμήμα Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(Δ.Ε.Σ.).
 

 To Τμήμα Δ.Ε.Σ. εντάχθηκε στη 
 Σχολή Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών 
 Επιστημών και Τεχνών, μαζί με 
τα Τμήματα Εκπαιδευτικής και 
 Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Κ.Π.) και 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
(Μ.Ε.Τ.), διατηρώντας αναλλοίωτη 
τη φυσιογνωμία του. Σε αυτό λει-
τουργούν δύο κατευθύνσεις εξει-
δίκευσης, μία από τις οποίες επιλέ-
γουν οι φοιτητές: 
α) Πολιτικές σπουδές και διπλω-

ματία και 
β) διεθνείς και ευρωπαϊκές οικο-

νομικές σπουδές

Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα 
είναι ενιαίο.
 Η αποστολή του Τμήματος  είναι 
η μελέτη και η  διδασκαλία των 
 Πολιτικών Σπουδών και  της Διπλω-
ματίας και των Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών  Σπουδών, 
καθώς και η προετοιμασία στελε-
χών με καλή γνώση για την κάλυ-
ψη των  εξειδικευμένων αναγκών 
της χώρας,  ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη  στελέχωση των  υπηρεσιών της 
 Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  
δύνανται να βρουν εργασία στο 
Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

 Ειδικότερα:
1.  Σε Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνι-

κής Οικονομίας, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, 
Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας 
Θράκης, Άμυνας κτλ., μέσω δια-
γωνισμού του ΑΣΕΠ.

2. Σε Διεθνείς Οργανισμούς: Οργα-
νισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
North Atlantic Treaty Organization 
(NATO), World Trade Organization 
(WTO), North American Free 
Trade Agreement (NAFTA), 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD), International Monetary 
Fund (IMF), International 
Bank of Reconstruction and 
Development (IBRD), United 
Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization 
(UNESCO) κ.ά.

3. Σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμ-
βούλιο των Υπουργών, Επιτροπή 
των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
Centre pour le Developpement 
de la Formation Professionnelle 
(CEDEFOP). Το κέντρο αυτό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

4. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλα-
δή στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινό-
τητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοι-
κήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, 
Διοικητικές Περιφέρειες, πρό-
γραμμα «Ι. Καποδίστριας».  Στους 
φορείς προώθησης της οικονομι-
κής ανάπτυξης σε τοπικό επίπε-
δο, στην αναδιανομή εισοδήμα-
τος και πολιτικές αποκέντρωσης.

5. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (προϋπολογισμός, απολογι-
σμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, 
συμπεράσματα κτλ).

6. Στον τομέα της  εκπόνησης Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων και Υπο-
βολή Προτάσεων (καταγραφή και 
ανάλυση συγκεκριμένων στόχων 
και ενεργειών που θα ακολουθη-
θούν, πορεία υλοποίησης συγκε-
κριμένου προγράμματος, σύνταξη 
προϋπολογισμών, διαδικασία υπο-
βολής πρότασης και συλλογή απα-
ραίτητων δικαιολογητικών, επα-
φές με φορείς χρηματοδότησης).

7. Σε οργανωμένα λογιστήρια επι-
χειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγ-
γελματίες Λογιστές.

8. Σε Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής 
Ωφέλειας κ.λπ.

9.  Στα Μ.Μ.Ε.
10. Ως Πολιτικοί αναλυτές ή και Σύμ-

βουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.

https://www.uom.gr/ies
https://www.uom.gr/sssha
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, 
το οποίο προσδιορίζεται από τις 
 κατευθύνσεις:

α) κατεύθυνση
 συνεχούς εκπαίδευσης

β) κατεύθυνση εκπαίδευσης
 ατόμων με ειδικές ανάγκες

Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν 
Κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ Εξα-
μήνου Σπουδών. Στην πρώτη κατεύ-
θυνση οι φοιτητές εξειδικεύονται σε 
θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχε-
διασμού και αξιολόγησης προγραμ-
μάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
και επιμόρφωσης. Οι δεξιότητες που 
αποκτούν αφορούν στην οργάνωση, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
φορείς που ασχολούνται με τη διά 
βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική 
κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη 
συμβουλευτική στήριξη ενηλίκων, 
καθώς και σε επιχειρήσεις που υλο-
ποιούν προγράμματα εκπαίδευσης 
των στελεχών τους.
 Στην κατεύθυνση «Εκπαίδευ-
ση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» 
οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις 
απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της 
ειδικής αγωγής. Οι δεξιότητες που 
αποκτούν αφορούν στο να μπο-
ρούν να διακρίνουν τις διάφορες 
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, να αξιολογούν και κατανο-
ούν το  εκπαιδευτικό σύστημα, να 
εξετάζουν και να διαφοροποιούν 
τους παράγοντες που πιθανόν να 
επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την 
εκπαίδευση ενός ατόμου με ειδικές 
ανάγκες, να προτείνουν τρόπους 
για την αντιμετώπιση δυσκολιών 
και εύρεσης λύσεων στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης/σχολείου, και να 
εκτιμούν τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς που έχει ένα άτομο με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ανα-
πηρία. Με άλλα λόγια οι φοιτητές 
της κατεύθυνσης αυτής αποκτούν 
τις θεμελιώδεις δεξιότητες εκπαι-
δευτικής αξιολόγησης και κατάρτι-
σης εξατομικευμένων εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων για τα άτομα με 
 ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή 
αναπηρία.

Τμήμα
Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής
Τ: 2310 891.253, -339, -258, F: 2310 891.257, E: espsecr@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εργαστήρια

 επιστήμες της αγωγής:
 εκπαίδευση ενηλίκων,
 ειδική αγωγή («διά Βίου
 μάθηση και ειδική αγωγή»)  
 T: 2310 891.847
 E: ekpmet@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/ekpmet

  ειδική αγωγή, εκπαίδευση
 και αποκατάσταση
 T: 2310 891.605
 E: metekpe@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/metekpe

 διιδρυματικό Πρόγραμμα 
επιστήμες των διαταραχών 
της επικοινωνίας

 T: 2310 891.641
 E: csd@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/csd

  διοίκηση και ήγεσία 
 στις επιστήμες
 της εκπαίδευσης 
 και της διά Βίου μάθησης
 T: 2310 891.616
 E: leadekp@uom.edu.gr
 W: https://www.uom.gr/leadekp

 
  εργαστήριο Θεωρητικών 

και εφαρμοσμένων 
νευροεπιστημών

  εργαστήριο 
Προσβασιμότητας

 και Υποστήριξης ατόμων
 με αναπηρία

  εργαστήριο εφαρμογών 
Πληροφορικής και 
Ρομποτικής στην εκπαίδευση 
και την κοινωνία

Προοπτικές απασχόλησης
τμήμα Ε.Κ.Π. πύργος ΚΖ
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Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 και 
το 1995 θεσμοθετήθηκαν οι κα-
τευθύνσεις του, ενώ δέχτηκε τους 
πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμ-
βριο του 1997.
 Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
είναι:
1. Να προάγει τις επιστήμες:
 (α) της Διά βίου Μάθησης και 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
 (β) της Αγωγής και της Εκπαί-

δευσης Ατόμων με Αναπηρία 
ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτι-
κές Ανάγκες μέσα από την 
ακαδημαϊκή και την εφαρμο-
σμένη  διδασκαλία και έρευνα, 
 αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολο-
γίες και σεβόμενο τις αρχές της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

2.  Να συμβάλλει στο σχεδιασμό, 
στην ανάπτυξη και στην αξι-
ολόγηση θεσμών και δομών 
 εκπαιδευτικής πολιτικής.

3.  Να παρέχει στους πτυχιούχους 
του γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις, απαραίτητες για την 
επιτυχή επιστημονική και επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία 
και εξέλιξη.

Οι δυνατότητες για απασχόληση των πτυχι-
ούχων του Τμήματος είναι:
 α) κατεύθυνση «συνεχούς εκπαίδευσης»
Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς 
Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα 
 διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
 συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτι-
κών Ενηλίκων).  Έχει ως κύρια επαγγελμα-
τική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, 
τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό ενηλίκων. Κατέχει, επίσης, 
εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνο-
λογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαί-
δευσης ενηλίκων. Ο πτυχιούχος αυτής της 
κατεύθυνσης, με τις εξειδικευμένες επιστη-
μονικές γνώσεις του, μπορεί να απασχολη-
θεί, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες, στον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνος εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης ή σύμβουλος εκπαίδευ-
σης και β) σύμβουλος απασχόλησης ή/και 
σύμβουλος σταδιοδρομίας. 

 Β) κατεύθυνση «εκπαίδευση ατόμων 
 με ειδικές ανάγκες»
Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαί-
δευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει 
τα  τυπικά προσόντα διορισμού στον 
 εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου 
 κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης ΕΑΕ).
 Έχει την επιστημονική δυνατότητα να 
ασχολείται με την εκπαίδευση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην 
ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των 
 τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παράλληλα 
έχει κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως 
ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμ-
βουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμά-
των καθώς και
  την αξιολόγηση των παιδιών/ ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες αλλά επίσης και 

  το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για την ενί-
σχυση των  ακαδημαϊκών, κοινωνικών, 
επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων 
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και/ή αναπηρία.

 Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών 
Επιστημών (πρώην ΠΕ10 Κοινωνιολόγων).

https://www.uom.gr/esp
https://www.uom.gr/sssha
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, 
το οποίο προσδιορίζεται από 
 επιμέρους κατευθύνσεις:

α)  Ευρωπαϊκής (Κλασικής)
 Μουσικής,
β)  Βυζαντινής Μουσικής,
γ)  Ελληνικής Παραδοσιακής
 (Δημοτικής) Μουσικής και
δ)  Σύγχρονης Μουσικής.

Η λειτουργία των κατευθύν-
σεων ξεκινάει από το πρώτο 
 εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή 
των  κατευθύνσεων από τους 
 φοιτητές  γίνεται με δήλωσή τους 
που  υποβάλλεται στη Γραμματεία 
του  Τμήματος ή με απόφαση της 
 Συνέλευσης του Τμήματος για 
όσους δεν υποβάλλουν.

Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης
Τ: 2310 891.281, -248, F: 2310 891.280, E: msasecr@uom.edu.gr

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να 
προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας 
πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτε-
χνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευ-
ρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλη-
σιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) 
μουσικής και της σύγχρονης μουσικής. Οι πτυχιούχοι 
με βάση τις ειδικές γνώσεις στους παραπάνω κλάδους 
μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα ιδίως δε:
α)  Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, τυπική και 

άτυπη.
β)  Σε καλλιτεχνικούς φορείς όπως συμφωνικές 

 ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές 
κ.λπ.

γ)  Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε σολιστική σταδιο-
δρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνό-
λων) ή ως μέλη οργανικών και φωνητικών μουσικών 
συνόλων.

δ)  Ως συνοδοί (correpetitors) μουσικών, χορευτικών 
κ.λπ. συνόλων.

ε)  Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, 

θέατρα, χοροθέατρα και μουσεία.
στ) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, δημόσιους και ιδιωτικούς.
ζ)  Σε Ωδεία, Mουσικές Σχολές και Σχολές Βυζαντινής 

Μουσικής, και
η)  Σε ιερούς ναούς.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απασχοληθούν:

  Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών 
που αφορούν τη Διά βίου Μάθηση.

  Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επι-
μόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
κ.ά.).

  Σε οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι 
ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και 
κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

  Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
  Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών 

προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση 
και εκπαίδευση ενηλίκων.

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εργαστήρια

  μουσικές τέχνες
 W:https://www.uom.gr/musart

  μουσική και κοινωνία
 W: https://www.uom.gr/mmk

 T: 2310 891.432
 F: 2310 891.280
 E: musart@uom.edu.gr

  εργαστήριο συνόλων
 Πνευστών οργάνων 

(Πν.ο.ε.σ.)

  εργαστήριο Έρευνας
 σύγχρονης μουσικής,
 σύνθεσης, ερμηνείας και
 αυτοσχεδιασμού (εΡ.ε.σΥ.σ.)

 εργαστήριο τεχνολογιών
 Ήχου και εικόνας (τεΧνεσ)

  εργαστήριο κριτικής
 μουσικής Έρευνας (εκμε)

  εργαστήριο Έρευνας
 και ανάπτυξης των ελληνικών 

Παραδόσεων μουσικής,
 Ποιητικής και Χορού
 (Ποιητικής)

Προοπτικές απασχόλησης

20 21

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης ιδρύθηκε το 1996 και 
δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές 
τον Σεπτέμβριο του 1998.  Στόχος 
του είναι η υψηλού επιπέδου 
 κατάρτιση μουσικών μέσα από την 
προσέγγιση, έρευνα και μελέτη της 
μουσικής, τόσο ως επιστήμης όσο 
και ως ζωντανής τέχνης.
 Στη διάρθρωση του Τμήματος 
και του προγράμματος σπουδών 
σε τέσσερις κατευθύνσεις, αποτυ-
πώνεται η συνύπαρξη μουσικών 
πολιτισμών στον ελληνικό χώρο. 
 Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊ-
κής (Κλασικής), της Βυζαντινής, της 

Ελληνικής (Παραδοσιακής) και της 
Σύγχρονης Μουσικής, αποτελούν 
ένα περιβάλλον αυτοτελούς καλλι-
έργειας και μελέτης κάθε μουσικού 
πολιτισμού, ευνοώντας ταυτόχρονα 
την ώσμωση των διαφόρων πεδίων 
μουσικής σκέψης και πράξης. 
 Προγραμματική επιδίωξη του 
 Τμήματος αποτελεί η ολοκληρω-
μένη μουσική καλλιτεχνική και 
θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελ-
ματική κατοχύρωση και η ενσω-
μάτωση των αποφοίτων του στην 
κοινωνία. 
 Η εκπαίδευση στα καλλιτεχνικά 
αντικείμενα της οργανικής/φωνη-

τικής εκτέλεσης, της διεύθυνσης 
μουσικών συνόλων, της μουσικής 
δημιουργίας και μελοποιίας, στο-
χεύει στην υψηλή εξειδίκευση 
μέσα από πληθώρα ατομικών και 
ομαδικών εργαστηριακών μαθη-
μάτων. Παράλληλα προωθείται 
εξίσου η θεωρητική μελέτη και η 
έρευνα στο πεδίο κάθε Κατεύθυνσης 
με σκοπό την ολιστική προσέγγιση 
της μουσικής. 
 Το Τμήμα Μουσικής Επιστή-
μης και Τέχνης είναι μέλος της 
Association Europeenne des 
Conservatoire Academies de 
Musique et Musikhochschulen.

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
τμήμα M.E.T. πύργος ΚΖ

https://www.uom.gr/msa
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon
https://www.uom.gr/sssha


Φοιτητική Μέριμνα
Η υπηρεσία της Φοιτητικής Μέριμνας 
φροντίζει για την ποιότητα διαβίωσης των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους. Σκοπό έχει την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών και τη σωστή ενημέρωση 
σχετικά με θέματα φοιτητικής ζωής, που 
συνδέονται με παροχές σίτισης, στέγασης, 
υγειονομικής περίθαλψης (Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Ασφάλισης), στεγαστικού επιδό-
ματος και  γενικότερα οτιδήποτε διευκο-
λύνει τους φοιτητές στην καθημερινότητά 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την  ισχύουσα 
 νομοθεσία και τις αποφάσεις της διοίκησης 
του Πανεπιστημίου.
T: 2310 891.268, F: 2310 891.269
E: merimna@uom.edu.gr

Βιβλιοθήκη
και Κέντρο Πληροφόρησης
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
(ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 είναι μια σύγχρονη ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη 
που στοχεύει στην προσφορά ουσιαστικού 
εκπαιδευτικού και πληροφοριακού έργου, 
ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ενός 
δυναμικά ανερχόμενου ακαδημαϊκού 
ιδρύματος, όπως το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας. Μέσα από μια πληθώρα υπηρε-
σιών (Δανεισμό, Διαδανεισμό, Σεμινάρια 
Πληροφοριακής Παιδείας, e-ρώτηση, 
Liaison Librarian, Απομακρυσμένη πρό-
σβαση  στις ηλεκτρονικές  πηγές, Ιδρυμα-
τικό καταθετήριο, Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ, 
Υπηρεσίες ΕΥΔΟΞΟΣ κ.λπ.) δίνει έμφαση 
στη βέλτιστη εξυπηρέτηση και ικανοποίη-
ση των μελών της υιοθετώντας όπου είναι 
δυνατόν ηλεκτρονικές και εξ αποστάσεως 
υπηρεσίες. Σήμερα οι συλλογές  της Βιβλι-
οθήκης αριθμούν πάνω από 110.000 τό-
μους έντυπων βιβλίων σε συνδυασμό με 
τις 337.936 ηλεκτρονικών βιβλίων, τους 
19.000 τίτλους της ψηφιακής της συλλογής 
και μιας πληθώρας από online βάσεων  
δεδομένων και επιστημονικών περιοδι-
κών εκδόσεων.
 Οι εγγεγραμμένοι ενεργοί χρήστες 
της ξεπερνούν τους 8.500. Ενδεικτικά, για 
το έτος 2018 οι δανεισμοί των βιβλίων 
έφτασαν τις 67.000. Μέσω συμφωνιών 
που συνάπτει ο Σύνδεσμος των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  με έγκριτους 
εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, η ΒΚΠ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέ-
ρει σήμερα online πρόσβαση στο πλήρες 
κείμενο περίπου 24.500 τίτλων επιστημο-
νικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων 
και 77.166 ηλεκτρονικών μονογραφιών.  Η 

ΒΚΠ εξυπηρετεί, με διευρυμένο ωράριο 
(8:00-20:00) τις καθημερινές και το Σάβ-
βατο (8:30-15:00), χρήστες όχι μόνον από 
την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και 
το ευρύ κοινό.
Τ: 2310 891.751, -752
F: 2310 857.794  E: maclib@uom.edu.gr
W: https://www.lib.uom.gr

Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργά-
νωσης και Πληροφορικής
Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης 
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας αποτελεί πυρήνα στήριξης  
του συνόλου των δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος. Εξυπηρετεί περισσότερους 
από 11.400 προπτυχιακούς και 2.600 με-
ταπτυχιακούς και  διδακτορικούς φοιτητές. 
 Σκοπό έχει τόσο την ορθή λειτουργία 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, όσο και την ικανοποίηση των 
αναγκών των χρηστών των ηλεκτρονικών  
υπολογιστών και των δικτυακών υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, 
έχει αναλάβει τη συνεχή παρακολούθηση 
και υποστήριξη των αναγκών του Ιδρύμα-
τος σε υλικό εξοπλισμό και λογισμικό και 
την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου 
επικοινωνιών. Επίσης, έχει την ευθύνη για 
την εξασφάλιση της πρόσβασης του Ιδρύ-
ματος στο Διαδίκτυο και για τη συνεργα-
σία του με το Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο  
(GUNet) με σκοπό την ωφέλεια από τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες του. Το δίκτυο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε φυσικό 
επίπεδο, καλύπτει 4 πύργους με 19 συνο-
λικά ορόφους και διαθέτει περισσότερες 
από 700 τηλεπικοινωνιακές απολήξεις 
(πρίζες). Σήμερα, στο Τμήμα λειτουργούν 
5 Γραφεία με διαφοροποιημένο αντικεί-
μενο εργασιών,  αλλά με κεντρικό   σημείο 
αναφοράς το Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Χρηστών (HelpDesk) και κοινή σύμπρα-
ξη για την ικανοποίηση των αναγκών των 
 χρηστών.
T: 2310 891.363, F: 2310 891.808
Ε: helpdesk@uom.edu.gr

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του  Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας λειτουργεί από το 1983 και αποσκοπεί 
στη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυ-
λίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευ-
σης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας, καθώς και στην παροχή 
συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του 

σκοπού του. Σκοπός του είναι η διαχείριση 
και διάθεση κονδυλίων που προέρχο-
νται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και 
από ίδιους πόρους του και προορίζονται 
για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήπο-
τε είδους, που είναι απαραίτητες για τις 
ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυ-
ξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης 
κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, 
παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών 
και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης 
ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης 
δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών 
εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνω-
μοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών 
για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και 
υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, 
προς όφελος του Α.Ε.Ι. Τα έσοδα του ΕΛΚΕ 
για το 2018 ήταν περισσότερα από 8 εκατ. 
ευρώ, ενώ για το 2019 αναμένονται να 
φθάσουν τα 11 εκατ. ευρώ.
T: 2310 891.222 F: 2310 891.266
E: proelke@uom.edu.gr 
W: https://elke.uom.gr

Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί από 
το 1994 και είναι προσανατολισμένο στην 
άμεση, έγκυρη και αποτελεσματική εξυ-
πηρέτηση των φοιτητών και νέων απο-
φοίτων του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Στις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδε-
σης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η 
ατομική συμβουλευτική υποστήριξη σε 
θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας (μ.ο. 
350 συνεδρίες/ακαδ. έτος), η διοργάνωση 
εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης 
με την αγορά εργασίας (μ.ο. 15 εκδηλώ-
σεις/ακαδ. έτος), η υλοποίηση ομαδικών 
συμβουλευτικών συναντήσεων και ερ-
γαστηρίων για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγ-
γελματικής ετοιμότητας των φοιτητών και 
αποφοίτων του ιδρύματος (14 σεμινάρια/
ακαδ. έτος) και η συνεχής επικοινωνία και 
διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας 
με τους αποφοίτους του πανεπιστημίου 
 Μακεδονίας (σύνδεση με 14.000 αποφοί-
τους μέσω social media), με επιστημονι-
κούς,  ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς 
φορείς και με ελληνικές και ξένες επιχει-
ρήσεις (μ.ο. θέσεων εργασίας που ανακοι-
νώθηκαν/ακαδ. έτος: 320)
Τ: 2310 891.221, -342, -359
F: 2310 891.260, E: career@uom.edu.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λειτουρ-
γεί από το 1997 με σκοπό να εδραιώσει 
και να συστηματοποιήσει την αναγκαία 
επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την 
αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνε-
σθαι. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αφορά 
την ολιγόμηνη απασχόλησή τους σε πα-
ραγωγικούς φορείς, με σκοπό την αξιο-
ποίηση των ακαδημαϊκών τους γνώσεων 
μέσω μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας. 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 640 
φοιτητές, ενώ λόγω μειωμένης χρημα-
τοδότησης ο αριθμός τους κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 ανήλθε σε 530 
φοιτητές. Από αυτούς, οι 110 περίπου ανά 
έτος πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 
μέσω του προγράμματος των δωρεών 
(κατά το οποίο αναλαμβάνει ο φορέας 
την αμοιβή των φοιτητών) και οι υπόλοι-
ποι μέσω επιδοτούμενου προγράμματος 
ΕΣΠΑ.
T: 2310 891.259, F: 2310 891.273
E: practice@uom.edu.gr

Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής έχει ως πρω-
ταρχικό στόχο την άθληση των φοιτητών. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές 
δραστηριότητες όπως: Ορθοσωμική γυ-
μναστική, Pilates, Αερόμπικ, Πετοσφαί-
ριση, Καλαθοσφαίριση, Μυϊκή ενδυνά-
μωση, Karate, Σύγχρονο-Κλασικό Χορό, 
Επιτραπέζια αντισφαίριση, Capoeira 
Angola, Hip – Hop, Κολύμβηση, Argentine 
Tango, Latin χορούς. Επίσης, διοργανώνει 
υπαίθριες δραστηριότητες: χιονοδρομία, 
ορειβασία, πεζοπορία κ.ά. Το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας διαθέτει δύο αθλητικούς 
χώρους: κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδι-
ών και αίθουσα γυμναστικής. Κάθε χρόνο 
συμμετέχουν περισσότεροι από 600 φοι-
τητές σε δομημένα προγράμματα άθλη-
σης, με την παρουσία γυμναστή, ενώ πε-
ρισσότεροι από 1.000 επιπλέον αθλούνται 
ελεύθερα.
T: 2310 891.455, -463, F: 2310 891.455, 
E: gym@uom.edu.gr

Γραφείο ERASMUS
Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα δρά-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επί-
τευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας 
που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας 
στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανα-
νέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη 

 διάρκεια του βίου τους. Το  Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας έχει περισσότερες από 230 
συνεργασίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 
και μετακινεί περίπου 200 φοιτητές του 
για σπουδές και πρακτική άσκηση ετησίως.
T: 2310 891.223, -225, -307
E: erasmus@uom.edu.gr

Εκδόσεις
Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
επιτελούν το έργο ενός σύγχρονου εκ-
δοτικού οίκου καθώς αναλαμβάνουν με 
επιμέλεια και επαγγελματισμό  εργασίες 
που αφορούν στο σχεδιασμό και την 
εκτύπωση βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων 
και εντύπων. Ο εκδοτικός οίκος χρησιμο-
ποιεί σύγχρονα μηχανήματα και εφαρμο-
γές και άριστα  καταρτισμένο προσωπικό 
με στόχο να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο 
 υπηρεσιών και ποιότητας προϊόντων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για ένα 
ευρύ  φάσμα αναγνωστών.
T: 2310 891.743 (Πωλήσεις)
T: 2310 891.741 (Διεύθυνση)
F: 2310 891.730
E: uompress@uom.edu.gr
W: www.uompress.gr

Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχεί-
ρισης της Περιουσίας του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας
Η Εταιρία Αξιοποίησης και  Διαχείρισης 
της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
 Μακεδονίας Οικονομικών και  Κοινωνι-
κών   Επιστημών  ιδρύθηκε το 1993 ως ει-
δικό  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 
 Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση 
και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. 
 Στο σκοπό και στις δραστηριότητές 
της  περιλαμβάνονται:
α. η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κλη-
ροφοδιών και άλλων χαριστικών παρο-
χών, καθώς και χρηματοδοτήσεων, από 
οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, 
εγχώρια ή αλλοδαπή επ’ ονόματι του Πα-
νεπιστημίου,
β.  η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπρα-
ξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για 
την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους 
(μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.λπ.),
γ. οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη 
που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτί-
ωση της αποδοτικότητάς της.
T: 2310 891.671, F: 2310 891.648
E: etairia@uom.edu.gr

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.)
Το Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας 
ιδρύθηκε το 1996. Κύριος σκοπός του 
Ινστιτούτου είναι η ανάληψη και η εκπό-
νηση ερευνητικών προγραμμάτων που 
αφορούν οικονομικά και κοινωνικά θεμα-
τικά πεδία. Στο πλαίσιο του Ε.Π.Ι. λειτουρ-
γούν από το 2007 δύο ερευνητικές δομές 
οι οποίες προωθούν την εφαρμοσμένη 
έρευνα είτε με χρηματοδότηση του Ε.Π.Ι. 
είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Πρό-
κειται για την Μονάδα Ερευνών Κοινής 
Γνώμης και Αγοράς και του Παρατηρη-
τηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας. Οι 
δομές αυτές έχουν ως στόχο την εντατι-
κότερη αξιοποίηση δυνατοτήτων συλ-
λογής δεδομένων πολιτικού, κοινωνικού 
και οικονομικού ενδιαφέροντος από μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς 
όφελος της ακαδημαϊκής έρευνας. 
Τ: 2310 891.796, F: 2310 844.536
E: uri@uom.edu.gr

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας υλοποιεί σεμινάρια και προγράμ-
ματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης  
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα  γνωστικών  
πεδίων και αντικειμένων που διδάσκονται 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Τ: 2310 891.676, -644, F: 2310 891.648, 
E: kedivim@uom.edu.gr
W: https://www.uom.gr/seminars

Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(EMAS)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το 
πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Ελ-
λάδα, αφού από το 2005 είναι πιστοποι-
ημένο με το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης «EMAS» (Eco - Management 
and Audit Scheme). Το  Γραφείο Περιβαλ-
λοντικής  Διαχείρισης EMAS στοχεύει στο 
περαιτέρω «πρασίνισμα»  του Ιδρύματος, 
οργανώνοντας περιβαλλοντικές δράσεις 
με το προσωπικό και τους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου.
T: 2310 891.364, E: emas@uom.edu.gr 
W: https://www.uom.gr/emas

Κέντρο Συμβουλευτικής
και Στήριξης Φοιτητών (Κ.Σ.Σ.Φ.)
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης 
Φοιτητών (Κ.Σ.Σ.Φ.) είναι μία υπηρεσία 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πα-
ρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες του ιδρύματος.
T: 2310 891.406
E: symbouli@uom.edu.gr
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