To Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (www.dind.uoa.gr) ανήκει στη Σχολή
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (EKΠΑ).
Γιατί σπουδές στις Τεχνολογίες Ψηφιακής Βιομηχανίας
O τομέας των τεχνολογιών ψηφιακής βιομηχανίας ακολουθεί τις βασικές πολιτικές
που έχουν τεθεί στην Ευρώπη για την ανανέωση των παραγωγικών δομών και της
βιομηχανίας μέσω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με απώτερο στόχο την αύξηση
της παραγωγικότητας και της παραγωγής και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής
αειφορίας. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη και υιοθέτηση
σύγχρονων ψηφιακών μορφών παραγωγής και τη βελτιστοποίηση τους μέσω των
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Παράλληλα η ψηφιοποίηση αποτελεί προτεραιότητα σε όλες τις οικονομίες, παλαιές
και νέες, ενώ η ελληνική βιομηχανία, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αναζητούν
ψηφιακές τεχνολογίες για καλύτερη παραγωγή, αποδοτικότερη ανάπτυξη και
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής
Βιομηχανίας εστιάζει στην ανάπτυξη ισχυρού υποβάθρου σε τεχνολογίες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην εξειδίκευση στα συστήματα της
ψηφιακής βιομηχανίας και στη διοίκησή της. Tο Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται σε
δύο κύριες κατευθύνσεις:



Κατεύθυνση Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας,
Κατεύθυνση Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Στην 1η κατεύθυνση περιλαμβάνονται μαθήματα όπως Ψηφιακή Σχεδίαση, Εισαγωγή
στην Οικονομική, Σήματα και Συστήματα, Μικροοικονομική, Δίκτυα Δεδομένων –
Υπολογιστών, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική και
Εφαρμογές, Διαχείριση Συστημάτων και Δικτύων, Βιομηχανικός Έλεγχος και
Αισθητήρες, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).
Παραδείγματα μαθημάτων στη 2η κατεύθυνση είναι Διοίκηση Καινοτομίας και
Τεχνολογίας, Διαχείριση Έργων, Διοίκηση Ποιότητας και Διοικητική Πληροφοριακών
και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.
Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές σε
κύρια αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, όπως τα Δίκτυα Υπολογιστών και
Αντικειμένων (IoT), o Αυτόματος Έλεγχος και η Ρομποτική, τα Ενσωματωμένα και
Κυβερνοφυσικά Συστήματα (CPS) και o Σχεδιασμός και οι Βιομηχανικές Κατασκευές με
Χρήση H/Y (CAD/CAM, 3D printing).
Ποιες επαγγελματικές προοπτικές διανοίγονται
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας μπορούν να
απασχοληθούν επαγγελματικά στη βιομηχανία, ειδικότερα δε σε περιοχές όπως
προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, έρευνα, σχεδιασμός και
αυτοματοποίηση της κατασκευής προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, σχεδίαση συστημάτων παραγωγής, ασφάλεια εργασιακού
περιβάλλοντος, λήψη αποφάσεων και άσκηση επιστημονικής διοίκησης,
επιχειρησιακή οργάνωση, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικός
σχεδιασμός και ευφυή δίκτυα και υποδομές.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Καθηγητής Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος Τμήματος, merakos@di.uoa.gr
Γραμματεία Tμήματος: 22280-99673, 99674 empourika@uoa.gr και eliapi@uoa.gr

