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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΝΔΟΤ ΚΤΚΛΟΤ  

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

«ΜΗΥΑΣΡΟΝΙΚΗ» 

Τν Τκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Υπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

(Π.Μ.Σ.) 

«Μεραηξνληθή   (Mechatronics)» 
 

Τν εγθεθξηκέλν απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο Π.Μ.Σ. «Μεραηξνληθή - Mechatronics» είρε μεθηλήζεη 

απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14 θαη επαληδξχζεθε (ΦΔΚ 3585/η. Β’ 26-9-2019) ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 55 παξ. 10 ηνπ λ. 4610/2019. Ο λένο θχθινο αξρίδεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019. 

 

1. Αληηθείκελν 

Τν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ έρεη σο αληηθείκελν ηε Μεραηξνληθή. Σθνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξέρεη ζε πηπρηνχρνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο 

ηεο κεραηξνληθήο ψζηε λα κπνξνχλ  λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο 

απηέο εμειίζζνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Τν Πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζην επξχ θάζκα ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ειεθηξνινγίαο, κεραλνινγίαο, ειεθηξνληθήο, απηνκαηηζκνχ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ, 

γηα λα θαιχςεη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο βηνκεραλίαο. 

Πξνζθέξεη γλψζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη απεπζχλεηαη 

ζε πηπρηνχρνπο Τκεκάησλ Θεηηθψλ θαη Τερλνινγηθψλ Σπνπδψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ιδξπκάησλ. 
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Τν Π.Μ.Σ. νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηε 

Μεραηξνληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα «Master of Science (MSc) in Mechatronics». 

2. Πξόγξακκα πνπδώλ 

Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ νινθιεξψλεηαη ζε 3 αθαδεκατθά εμάκελα φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ. 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζπλνιηθά ζε 60 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS, θαζψο θαη ε επηηπρήο δεκφζηα εμέηαζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS απφ 

ηξηκειή επηηξνπή δηδαζθφλησλ. Αλαιπηηθά ην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.Σ. έρεη σο εμήο: 

   Α’ Δμάκελν 

α/α Μάζεκα ECTS 

1 Αηζζεηήξεο θαη Δπεμεξγαζία ζεκάησλ    ( Sensors and Signal Processing) 6 

2 Μεραληθή Σπκπεξηθνξά  (Mechanical Behavior)  6 

3 
Μηθξνεπεμεξγαζηέο θαη ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα (Microprocessors and 

embedded systems) 
6 

4 Έιεγρνο Βηνκεραληθψλ Σπζηεκάησλ (Control of Industrial Systems) 6 

5 
Ηιεθηξνληθά Ιζρχνο θαη κέζνδνη νδήγεζεο  θηλεηήξσλ (Power Electronics 

and Drives) 
6 

 ύλνιν 30 

         Β’ Δμάκελν 

α/α Μάζεκα ECTS 

 Τπνρξεσηηθά  

1 Σρεδίαζε κεραηξνληθνχ έξγνπ    ( Mechatronics Project Design) 10 

 Δπηινγή Σεζζάξσλ (4) από ηα παξαθάησ  

1 
Πξνρσξεκέλα ζέκαηα Δπνπηηθνχ Διέγρνπ θαη Σπιινγήο Γεδνκέλσλ 

(Advanced Supervisory Control and Data Acquisition) 
5 

2 Βηνκεραληθά ξνκπφη           ( Industrial Robotics) 5 

3 Υιηθά θαη Σρεδίαζε    (Materials Design) 5 

4 
Υδξαπιηθά θαη Πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα ηζρχνο  (Hydraulic and Pneumatic 

Power Systems) 
5 

5 Σρεδίαζε Μεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ  (Mechanical Systems Design) 5 

6 Βηνκεραληθέο Δπηθνηλσλίεο    ( Industrial Communications) 5 

 ύλνιν 30 

Γ’ Δμάκελν 

α/α Μάζεκα ECTS 

1 Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία    ( Master Thesis) 30 

 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ Π.Μ.Σ. Μεραηξνληθήο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη 

ζε ζέζε: 
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• Να θαηαλννχλ ηηο δηεπηζηεκνληθέο ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ επηζηεκψλ ηνπ Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ, ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σπζηεκάησλ Διέγρνπ. 

• Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ. 

• Να δηεμάγνπλ έξεπλα, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκα πξντφληα αιιά θαη λα 

εθαξκφδνπλ θαηλνχξγηεο θαη απνδνηηθέο ηερληθέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

θιάδσλ θαη ηερλνινγηψλ ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνχ. 

• Να ζπληνλίδνπλ δηεπηζηεκνληθά έξγα κέζα απφ ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 

ηερλνινγηθψλ επηινγψλ ιακβάλνληαο ππφςε ζέκαηα αμηνπηζηίαο, απφδνζεο, θφζηνπο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

• Να είλαη έηνηκνη γηα έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε πςειφ ηερλνινγηθφ πξνθίι δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε θαη εμάζθεζε ζε ηερληθέο θαη ινγηζκηθά πνπ ζπλαληψληαη ζην  

βηνκεραληθφ πεδίν. 

• Να επηθνηλσλήζνπλ ηε λέα γλψζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηφζν ζε αθξναηήξην εηδηθψλ φζν 

θαη κε κε ηξφπν απιφ, θαηαλνεηφ θαη απνηειεζκαηηθφ. 

• Να αλαπηχμνπλ πλεχκα νκαδηθφηεηαο αιιά θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα ζθέπηνληαη κεζνδηθά πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη 

επηδηψμεσλ. 

3. Τπνςήθηνη 

Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί κεηά απφ επηινγή πηπρηνχρνη φισλ ησλ ηκεκάησλ Θεηηθψλ θαη 

Τερλνινγηθψλ Σπνπδψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο  ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο 

αιινδαπήο. 

Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.Σ. νξίδεηαη θαη’ ειάρηζην φξην ζε 10 (δέθα) θαη θαη’ αλψηαην 

φξην ζε 40 (ζαξάληα). 

 

4. Τπνβνιή Αηηήζεσλ 

Η εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηε 

Μεραηξνληθή νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

νξίδεηαη ε 25
ε
 Οθησβξίνπ 2019. 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 

Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ  Υπνινγηζηψλ ( Κ. Καξακαλιή & Λπγεξήο Κνδάλε ΤΚ 

50100), καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά. Οη αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη 

ηαρπδξνκηθά εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο. 

 

5. Γηθαηνινγεηηθά 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ηελ αίηεζε κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο ή/θαη 

πηπρηαθήο εξγαζίαο (εθφζνλ έρνπλ εθπνλεζεί). 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο. 
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3. Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ (φπνπ απαηηείηαη). 

4. Τπρφλ αλαγλσξηζκέλνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. 

5. Βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο μέλεο γιψζζαο  

7. Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.  

8. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ) 

9. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ). 

10. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 
 

6. Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ αθνινπζεί ηα παξαθάησ ηξία (3) ζηάδηα: 

1. Σηάδην Α: Τν πξψην ζηάδην αθνξά ηνλ έιεγρν απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηέζεζαλ έγθαηξα φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

2. Σηάδην Β: Σην δεχηεξν ζηάδην αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρνπλ φζνη θξίζεθαλ επηηπρφληεο ηεο 

πξψηεο θάζεο θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Η αθξηβήο εκεξνκελία 

ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο επηηπρφληεο ηεο πξψηεο θάζεο απφ ηε 

γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ.. 

3. Σηάδην Γ: Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεη θαηάινγν κε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ 

επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ηνπ Π.Μ.Σ., ηνλ νπνίν ππνβάιιεη πξνο επηθχξσζε ζηελ 

Γ.Σ.Δ.Σ.. 

Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζην Άξζξν 34 ηνπ Ν. 4485/2017. Τα θξηηήξηα απηά νκαδνπνηνχληαη ζε πέληε 

παξακέηξνπο, ε θάζε παξάκεηξνο απνηηκάηαη ζε θιίκαθα 0-10 θαη νη επηκέξνπο απνηηκήζεηο 

ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Δηδηθφηεξα ζπλεθηηκψληαη: 

 Ο γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%. 

 Η βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ. κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 10%. 

 Δλδερφκελεο δεκνζηεπκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, πξφζζεηα πηπρία ή κεηαπηπρηαθνί 

ηίηινη ηνπ ππνςεθίνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%. 

 Η επηηπρία ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30%. 

 Η ηπρφλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%. 

Ο γεληθφο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ 

ην άζξνηζκα ηνπ γηλνκέλνπ θάζε θξηηεξίνπ κε ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηά ηνπ. 

Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο εμεηάδεη ηνλ πιήξε θάθειν θάζε ππνςεθίνπ θαη δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη ηπρφλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 
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7. Σέιε θνίηεζεο  

Τα ηέιε θνίηεζεο έρνπλ νξηζηεί ζε 2.000 επξψ  ζπλνιηθά γηα ηηο 3 πεξηφδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 1000€ θαηά ηελ εγγξαθή ζηελ 1ε πεξίνδν, 500€ θαηά ηελ 

αλαλέσζε εγγξαθήο ζηελ 2ε πεξίνδν, θαη 500€ θαηά ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζηελ 3ε πεξίνδν. 

Πνζνζηφ επηηπρφλησλ έσο 30% κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηα ηέιε θνίηεζεο κε βάζε ηα θξηηήξηα 

πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 35 ηνπ Ν. 4485/2017. 

8. Πεξηζζόηεξεο  Πιεξνθνξίεο  

Παλεπηζηήκην  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Τκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Υπνινγηζηψλ 

Κ. Καξακαλιή & Λπγεξήο Κνδάλε ΤΚ 50100 

emails: dvavliara@uowm.gr , kparisis@uowm.gr  
 

 Τειέθσλα: Γξακκαηεία Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ                             

Υπνινγηζηψλ : (+30) 24610 56504. 

                     Γηεπζπληήο Π.Μ.Σ.: (+30) 24610 68292. 

 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ  Π.Μ.. «Μεραηξνληθή»  

 

  Κσλζηαληίλνο Παξίζεο 

                                                                   Καζεγεηήο 
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