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Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός;
;

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΜΜ) είναι οι επιστήµονες που
σχεδιάζουν µηχανές, προϊόντα και συστήµατα απαραίτητα για την
καθηµερινή µας ζωή.

;

Οι ΜΜ σχεδιάζουν, κατασκευάζουν
και συντηρούν από τις πιο απλές
συσκευές και εγκαταστάσεις (π.χ.
κεντρική θέρµανση µιας πολυκατοικίας), µέχρι τις πλέον σύνθετες,
όπως τεχνητή καρδιά, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, δορυφόρους και
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

;

Στην πράξη, οι ΜΜ έχουν ρόλο στα περισσότερα συστήµατα µε τα
οποία οι άνθρωποι εργάζονται, µετακινούνται, ψυχαγωγούνται και
γενικά ζουν.

;

Οι ΜΜ συµµετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος µε
την επεξεργασία των στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, το
σχεδιασµό αποδοτικότερων συσκευών και τη δέσµευση
σωµατιδιακών εκποµπών.

;

Εδώ και µερικά χρόνια ασχολούνται µε
επιτυχία σε νέους και γρήγορα αναπτυσσόµενους τοµείς, όπως η νανοτεχνολογία
και η εµβιοµηχανική. Για παράδειγµα οι
ΜΜ σχεδιάζουν και κατασκευάζουν µικροσυσκευές τόσο για διαγνωστικούς, όσο
και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) στεγάζεται σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις 2000 τ.µ. στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο, µόλις 15 λεπτά µε τα
πόδια από το κέντρο της πόλης.
Ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή µαζί µε άλλα τέσσερα τµήµατα (Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών
Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών
& ∆ικτύων)
Το τµήµα δέχτηκε φοιτητές για πρώτη φορά το 1990 και οι πρώτοι πτυχιούχοι
αποφοίτησαν το 1995.
Σήµερα φοιτούν στο ΤΜΜ περίπου 300 φοιτητές, ενώ περισσότεροι από 60
φοιτητές παρακολουθούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ή εκπονούν
∆ιδακτορική ∆ιατριβή.
Το ∆ιδακτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό (∆ΕΠ) αποτελείται από 20
καθηγητές και άλλους τόσους ∆ιδάσκοντες µε σύµβαση. Το προσωπικό αυτό
υποστηρίζεται από κατάλληλο ∆ιοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Υπάρχει οργανωµένος φοιτητικός σύλλογος µε ενδιαφέρουσες και ποικίλες
δραστηριότητες.
Η πόλη του Βόλου µε τη γεωγραφική της θέση, την ιστορία της και τις
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες προσφέρει ιδανικές συνθήκες
σπουδών και φοιτητικής ζωής

Μέρος των γραφείων και των εργαστηρίων του Τµήµατος στεγάζονται στο
ανακαινισµένο εργοστάσιο Παπαρήγα (φωτογραφία του 1950)

Το Πρόγραµµα Σπουδών
Το πρόγραµµα σπουδών στοχεύει στην προετοιµασία Μηχανολόγων
Μηχανικών µε υψηλή τεχνική κατάρτιση, ικανών να στελεχώσουν
βιοµηχανίες ή οργανισµούς και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
τεχνολογικές ανάγκες της κοινωνίας.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη (ή 10 εξάµηνα). Το τελευταίο
εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής εργασίας.
Στο τέλος του 5ου εξαµήνου των σπουδών του, ο φοιτητής επιλέγει µία
από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις σπουδών:
• Ενέργεια, Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες & Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
• Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
• Οργάνωση Παραγωγής & Βιοµηχανική ∆ιοίκηση
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαµβάνουν 53 εξαµηνιαία
µαθήµατα, από τα οποία 2 είναι υποχρεωτικά µαθήµατα ξένης γλώσσας.
Τα υπόλοιπα αποτελούνται από έναν κορµό 42 υποχρεωτικών µαθηµάτων
και 9 µαθηµάτων που είτε καθορίζονται από την κατεύθυνση ή
επιλέγονται από τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια. ∆ύο από αυτά τα µαθήµατα
µπορούν να επιλεγούν από άλλα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του ΤΜΜ είναι ιδιαίτερα
καλές. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα για την τωρινή απασχόληση των
αποφοίτων του Τµήµατος, σχεδόν στο σύνολό τους εργάζονται σε τοµέα
σχετικό µε τις σπουδές τους ή ακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές. Ακόµη, σε
πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ σηµειώνεται ότι ο Μηχανολόγος Μηχανικός είναι
ειδικότητα που ζητούν συστηµατικά για πρόσληψη πολλές επιχειρήσεις.
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός µπορεί, µεταξύ άλλων, να εργαστεί σε:
- βιοµηχανικές επιχειρήσεις
- κατασκευαστικές εταιρείες
- εταιρείες παροχής υπηρεσιών
- δηµόσιες υπηρεσίες
- αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισµούς
- γραφεία µελετών και εταιρίες συµβούλων
- διεθνείς οργανισµούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση)
- ερευνητικά και ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα
- ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί

Ενδεικτικά αναφέρονται εταιρίες και οργανισµοί που απασχολούν απόφοίτους
µας: SIEMENS, Shell, ∆ΕΗ, ΜΕΤΚΑ, EXALCO, INTRAMET, Πανεπιστήµια, ΑΤΕΙ
κ.ά.
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
(ΤΕΕ). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του
Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση µελετών και επίβλεψη
ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης µπορούν να
εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών
(κατηγορίες Η/Μ, βιοµηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).
Το Τµήµα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία µε πολλούς
κλάδους βιοµηχανιών και επιχειρήσεων µέσω ερευνητικών
προγραµµάτων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και µέσω
του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές του Τµήµατος έχουν τη
δυνατότητα γνωριµίας και συνεργασίας µε συναδέλφους
από τη βιοµηχανία.

Στο Τµήµα υπάρχει …
Φιλικό και Ευχάριστο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: ο σχετικά µικρός
αριθµός των φοιτητών, η πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων σε γειτονικούς χώρους, καθώς και η εύκολη πρόσβαση στους
διδάσκοντες διαµορφώνουν ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον για τους
φοιτητές. Για οποιαδήποτε πρόβληµα ο φοιτητής ή η φοιτήτρια µπορεί να
απευθυνθεί στο σύµβουλο-καθηγητή ή σε οποιονδήποτε διδάσκοντα.

Παράδοση στην έρευνα: στο
ΤΜΜΒ έχει αρχίσει να διαµορφώνεται
µία ισχυρή παράδοση στην έρευνα. Η
ερευνητική δραστηριότητα βοηθάει
άµεσα τη διδασκαλία, εξασφαλίζοντας
ότι οι σπουδές είναι πάντα
προσανατολισµένες στις σύγχρονες
ανάγκες της κοινωνίας.
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