
	Απόφοιτοι	

Το  πρόγραμμα  σπουδών  του  Τμήματος  παρέχει 
στους  φοιτητές  του  ισχυρά  εφόδια  για  καλή  ε‐
παγγελματική αποκατάσταση, κάτι που φαίνεται 
και από τις θέσεις εργασίας που αυτοί καταλαμ‐
βάνουν σε εταιρίες και ερευνητικά κέντρα,  τόσο 
στην  Ελλάδα  όσο  και  στο  εξωτερικό  (Amazon, 
J.P.Morgan, CERN, skroutz, κτλ). 

"Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με το υψη-
λού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό και τα άρτια εξοπλι-
σμένα εργαστήρια, έβαλαν για εμάς γερά θεμέλια και μας έ-
δωσαν τα εφόδια για ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον" 

Αναστάσιος Μάρκου 

"Η σχολή έχει όλες τις προϋποθέσεις για να βοηθά όσους πραγ-
ματικά θέλουν να εξελιχθούν σε επαγγελματίες στο χώρο της 
Πληροφορικής. Η προσωπική έρευνα και ενασχόληση είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις, όμως με την καθοδήγηση του 
άρτια καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, η απόκτη-
ση της γνώσης στη σχολή είναι μια πολύ όμορφη και δημι-
ουργική διαδικασία." 

Αναστάσιος Πιοτόπουλος 

"Εξαιρετική επιλογή για σπουδές, φιλικοί, άρτια καταρτισμένοι 
καθηγητές & σύγχρονες εγκαταστάσεις. Πραγματικά μαθαίνεις 
δεξιότητες που θα σου χρησιμεύσουν στην μετέπειτα επαγγελ-
ματική ενασχόληση με την επιστήμη της πληροφορικής." 

Δημήτριος Ντέμος  
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	Το	Τμήμα	

Το  Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφορικής,  θεσμοθε‐
τήθηκε  το  1999  και  άρχισε  να  λειτουργεί  στην 
πόλη της Λάρισας ως Τμήμα που ανήκει στη Σχο‐
λή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  

 
Το  προπτυχιακό  πρόγραμμα  σπουδών  του  Τμή‐
ματος υποστηρίζει τρεις κατευθύνσεις προχωρη‐
μένου εξαμήνου: 

 Μηχανικών Η/Υ, 
 Μηχανικών Λογισμικού, 
 Μηχανικών Δικτύων, 

και  αποσκοπεί  στην  προετοιμασία  επιστημόνων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που να μπο‐
ρούν  να  σταθούν  με  αξιώσεις  στο  απαιτητικό 
σύγχρονο  εργασιακό  και  επαγγελματικό  περι‐
βάλλον.  

Οι  διδάσκοντες  του  Τμήματος  (16)  καλύπτουν 
ένα  ευρύ  φάσμα  γνωστικών  αντικειμένων  και 
μέσω  της  ερευνητικής  τους  δραστηριότητας  πα‐
ρέχουν στους φοιτητές μια σύγχρονη εικόνα της 
τεχνολογίας και των εργασιακών απαιτήσεων. 

Τον  Ιανουάριο  του  2016  το  Τμήμα  αριθμούσε 
2023  ενεργούς  φοιτητές  ενώ  στην ως  τώρα  λει‐
τουργία του είχε 1460 αποφοίτους.  

	Εγκαταστάσεις	

Το  Τμήμα  στεγάζεται  σε  σύγχρονες  εγκαταστά‐
σεις  και  διαθέτει  επαρκή αριθμό αιθουσών δια‐
λέξεων  και  εργαστηρίων,  τα  οποία  είναι  άρτια 
εξοπλισμένα με σύγχρονο υλικό και λογισμικό.  

 
Το κύριο κτίριο του Τμήματος περιλαμβάνει: 

 1 αμφιθέατρο 
 4 αίθουσες διαλέξεων 
 2 εργαστήρια 

	Νέο	Κτίριο	Εργαστηρίων	

Το 2015,  το Τμήμα παρέλαβε  ένα νέο κτίριο  ερ‐
γαστηρίων με 6 σύγχρονα εργαστήρια. 

 

	Μεταπτυχιακές	Σπουδές	

Στο  Τμήμα  λειτουργούν  από  το  2016  δύο  προ‐
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). 

Το ΠΜΣ στην «Μηχανική λογι‐
σμικού  για  διαδικτυακές  & 
φορητές  εφαρμογές»  αποσκο‐
πεί  στην  προετοιμασία  εξειδι‐
κευμένων και ικανών στελεχών 
για απασχόληση σε φορείς του 

ιδιωτικού  και  δημοσίου  τομέα  ή  και  αυτοαπα‐
σχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύνθετων 
web  και  mobile  εφαρμογών  μεγάλης  κλίμακας 
αλλά και έντασης γνώσης. 

To  ΠΜΣ  «Μηχανικών  Η/Υ  και 
Συστημάτων  –  Ευφυή  Συστή‐
ματα και  ΙοΤ» εστιάζει σε "συ‐
στήματα"  και  χρήσεις  αυτών 
σε  σύγχρονες  εφαρμογές  (π.χ. 
αυτοματισμοί,  ενσωματωμένα 

υπολογιστικά  συστήματα,  δίκτυα  αισθητήρων, 
τεχνητή  όραση,  επεξεργασία  σήματος,  ρομποτι‐
κή, Internet of Things (IoT), κτλ). 

	Σπουδαστικές	Ομάδες	

Στο  Τμήμα  δραστηριοποιούνται  σπουδαστικές 
ομάδες σε διάφορους τομείς  της πληροφορικής. 
Αποτελούν  θύλακες  γνώσης  και  πειραματισμού 
σε  ανάπτυξη  εφαρμογών  για  κινητά  τηλέφωνα 
και ταμπλέτες, σε θέματα ασφάλειας Η/Υ και δι‐
κτύων,  σε  χρήση  μικροελεγκτών  και  ανάπτυξη 
ενσωματωμένων συστημάτων, κτλ. 

Το  Τμήμα  είναι  ιδιαίτερα  περήφανο  για  τις  επι‐
δόσεις  φοιτητών  του  σε  διεθνείς  διαγωνισμούς 
και  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  με  ευρεία  χρήση 
και απήχηση.  


