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#DiscoverYourWings

Σύγχρονες σπουδές στην κοιτίδα της γνώσης 



Ένα Πανεπιστήμιο-

δίκτυο νησιών… 

στο Αρχιπέλαγος 

του Αιγαίου 

Ένα ανθρώπινο 
πολυνησιωτικό
Πανεπιστήμιο, 
σε 6 νησιά και σε 2 
γεωγραφικές 
περιφέρειες



Ακαδημαϊκή Διάρθρωση



Πανεπιστήμιο Αιγαίου –Σύγχρονες Τάσεις 

Σπουδών 

Διοίκηση
& Οικονομία 

Περιβάλλον
& Ανάπτυξη 

Εκπαίδευση, Κοινωνία 
& Πολιτισμός 

Μηχανική 
& Νέες Τεχνολογίες 

...

Καινοτόμα Γνωστικά 
Αντικείμενα 

Διεθνοποίηση 

Διεπιστημονικότητα

Νέες Μορφές 
Εκπαίδευσης  



Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε Αριθμούς 

Σχολές

ΠΠΣ

ΠΜΣ

Εργαστήρια

Δια Βίου 

6

18

47

125

500+

Φοιτητές/τριες ΠΠΣ

Φοιτητές/τριες ΠΜΣ

Υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες

Μεταδιδάκτορες/ισσες

Εκπαιδευόμενοι/ες Δια Βίου

18.349

2.073

897

95

55.000+

315 μέλη ΔΕΠ 

95 ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

257 Διοικητικό Προσωπικό

300+ Συμβασιούχοι έργου



Πετυχημένη σύνδεση με την αγορά εργασίας

Συμβολή Πρακτικής 
Άσκησης στην 
εύρεση εργασίας  

Εύρεση εργασίας 
σε 0-12 μήνες 

Συνάφεια 
Απασχόλησης με το 
αντικείμενο σπουδών 

Πλήρως 
Εργαζόμενοι/ες

35%

70%

68%

82%



Αξιολόγηση και Διεθνείς Διακρίσεις 

European University 
Association-EUA Evaluation 

Report

«… πρόκειται για ένα εξαιρετικά 

δυναμικό και αποφασισμένο 

Πανεπιστήμιο» 

«… είναι ένα Ίδρυμα που κάνει 

περήφανο το προσωπικό και τους 

φοιτητές του και που προσφέρει 

εξαιρετικές συνθήκες για 

περαιτέρω ανάπτυξη»

Webometrics Ranking of World 
Universities

Εντός του 5% των καλύτερων 

Πανεπιστημίων παγκοσμίως! 

http://www.webometrics.info/en/E

urope/Greece 

Υψηλές Διακρίσεις σε Διεθνείς 
Ακαδημαϊκές Κατατάξεις 

Εξωτερική Αξιολόγηση από την Α.ΔΙ.Π. -1η 
θέση στα ελληνικά Α.Ε.Ι.

«…Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις και τα 

επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ειδικά σε 

θέματα καινοτομίας, διεθνοποίησης, έρευνας, 

προβολής, τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία και 

την έρευνα, όσο και με όρους διοίκησης, ηγεσίας, 

στρατηγικής. Για όλα αυτά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

αξίζει άριστη κατάταξη - Worthy of Merit.»

Πιστοποίηση από την Ε.Θ.Α.Α.Ε.

Επιτροπή Καθηγητών-τριων Α.Ε.Ι. 
Εξωτερικού 

2005 2016 2018

20222015



Υψηλές Διακρίσεις  σε Διεθνείς Ακαδημαϊκές 

Κατατάξεις

1396 

θέση παγκοσμίως στο Times Higher

Education World University για το 2020, 

με ηγετικό ρόλο στο πεδίο της έρευνας

θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Times

Higher Education (THE) Young University

Rankings για το 2022 ανάμεσα σε 539 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως και 3η θέση 
ανάμεσα στα επτά ελληνικά Πανεπιστήμια 

που συμμετείχαν.

θέση παγκοσμίως μεταξύ 30.000 
Ιδρυμάτων για το 2021, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα World University Rankings

Webometrics

201–250η 

θέση στην κατάταξη Times Higher 

Education (THE) Emerging Economies 

Universities Rankings για το 2021, 

μεταξύ 698 ιδρυμάτων από 

50 αναπτυσσόμενες χώρες

201η 978η 

34ο
2022: Ανάμεσα 

σε 1115 ΑΕΙ 
παγκοσμίως στο 

στόχο βιώσιμης 

ανάπτυξης για 

την ποιοτική 

εκπαίδευση

THE University

Impact Rankings

(SDGs)

Δύο (2) Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων συγκαταλέχθηκαν στη λίστα με 
τους κορυφαίους 9.724 επιστήμονες στον τομέα της Πληροφορικής παγκοσμίως, μια λίστα κατάταξης που δημοσιεύεται για όγδοη 
συνεχή χρονιά από τον οργανισμό Research.com και βασίζεται σε στοιχεία του Google Scholar και Microsoft Academic Graph το 
2022
Πρόκειται για μια ακόμη μια διάκριση τις τελευταίες ημέρες που έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή παρουσία του Πανεπιστημίου 
μας σε έγκυρες λίστες διεθνούς κατάταξης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.



Γιατί είναι σημαντικές οι διακρίσεις;

• Οι διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις συνιστούν μια διεθνώς εγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης/σύγκρισης των Πανεπιστημίων
παγκοσμίως και βασίζονται σε αντικειμενικά και δημόσια δεδομένα

• Οι αξιολογήσεις αυτές κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας, αποτυπώνοντας ένα γενικό πλαίσιο
της θέσης του κάθε Ιδρύματος βάσει των εκάστοτε κριτηρίων τους παγκοσμίως

• Οι διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα Ιδρύματα σε κάθε ενδιαφερομένη ομάδα
• Οι διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις συμβάλλουν σε εθνικό επίπεδο στη συγκρότηση πολιτικών και προτεραιοτήτων στην

Ανώτατη Εκπαίδευση
• Η Εθνική Αρχή στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ) από το 2019 στις ετήσιες εκθέσεις της συμπεριλαμβάνει και αναλύει

αποτελέσματα διεθνών ακαδημαϊκών κατατάξεων για τα ελληνικά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο αυτό οι υψηλές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις, εντάσσοντας το στο 5%

των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, αναδεικνύουν και δικαιώνουν το όραμα, τη στρατηγική και την ποιότητα των

παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης.

Υψηλές Διακρίσεις σε Διεθνείς Ακαδημαϊκές 

Κατατάξεις



Διεθνοποίηση Σπουδών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ανάπτυξη κοινών διεθνών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και 

Διδακτορικών Σπουδών 

Προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών και προσωπικού με 

περισσότερες από 36 (EU) ευρωπαϊκές χώρες

Διεθνής κινητικότητα (ICM) σε συνεργασία με 27 (non EU) χώρες 

σε όλες τις ηπείρους εκτός Ευρώπης

Διεθνές Προφίλ 

Erasmus+
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Χώρες Προσέλευσης Φοιτητών & Φοιτητριών Θ.Σ. 

1085

36 Χώρες

Θερινά 
Σχολεία
129

1741

58
χώρες



Διεθνές Προφίλ 
Η μέση απήχηση των δημοσιεύσεων του 
Ιδρύματος υπερβαίνει τη μέση παγκόσμια (τιμή 
1) κάθε γνωστικού πεδίου

Διμερείς συμφωνίες ακαδημαϊκής 
συνεργασίας με Ευρωπαϊκά, 
Μεσογειακά και Διεθνή Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα

Ισχυρός συνεργάτης σε 
διεθνή ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα 

Μέλος σε εθνικά και διεθνή 
ακαδημαϊκά και επιστημονικά 
δίκτυα

>40 % διεθνών δημοσιεύσεων σε 
συνεργασία με ερευνητές-τριες
από 76 χώρες



Αριστεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Ηλεκτρονική ερευνητική υποδομή για το 

ερευνητικό, αναπτυξιακό, και καινοτομικό 

αποτύπωμα των ελληνικών Περιφερειών

Ψηφιακά κέντρα Γνώσης, Καινοτομίας & 

Επιχειρηματικότητας

Κέντρο Διαπεριφερειακής Ανάπτυξης, 

Καινοτομίας, και Επιχειρηματικότητας 

Αιγαίου 

Κέντρο Έξυπνης Γαλάζιας Ανάπτυξης

Έξυπνες Υπηρεσίες Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων Εμπλουτισμού Τουριστικής 

εμπειρίας & Ζωής 



Ανθρώπινες σχέσεις σε μια 

«δεμένη» ακαδημαϊκή κοινότητα 

Ικανοποίηση αναγκών 
φοιτητικής μέριμνας 

Γιατί να σπουδάσω στο Αιγαίο; 

Ποιότητα Σπουδών 

Φυσικό Περιβάλλον Ασφάλεια Ποιότητα ζωής 24/7 Ανοικτή Πόρτα 

Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης 

Πετυχημένη & άμεση 
απορρόφηση

Σύγχρονα γνωστικά 
αντικείμενα

Καινοτόμα προγράμματα



Γιατί να σπουδάσω στο Αιγαίο; 

•Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια λειτουργίας, ανήκει στα νεότερα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας.

Σύμφωνα, όμως με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του επιδόσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται κατά τις θεσμικές διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

από εθνικούς και διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, κατατάσσεται πολύ υψηλά όχι μόνο ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και διεθνώς!

• Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σε Τμηματικό και Ιδρυματικό επίπεδο, και με βάση συγκεκριμένα διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και

ποιοτικά κριτήρια, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Aνώτατης Εκπαίδευσης

(ESG 2015), δικαιώνουν το όραμα και τις στρατηγικές επιλογές που με συνέπεια υπηρετούν διαχρονικά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

•Με την εφαρμογή του Ν. 3374/05 για τη διασφάλιση ποιότητας των ελληνικών Α.ΕΙ. για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις

επιτροπών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, όπως αυτές ορίστηκαν από την Α.Δ.Ι.Π., προκειμένου

να υλοποιηθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος. Απόρροια της επιτυχούς έκβασης των διαδικασιών εξωτερικής

αξιολόγησης αποτέλεσε ότι οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων από τις επιτροπές ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων πιστοποιούν

στο σύνολο τους την ποιοτική λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος, τα οποία παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες

σταδιοδρομίας για όλους-ες τους/τις αποφοίτους, παρ’ όλους τους εξωγενείς θεσμικούς και οικονομικούς ανασταλτικούς παράγοντες.

•με την εφαρμογή του νέου Ν.4009/2011 για τη διασφάλιση ποιότητας στα ΑΕΙ, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζονται διαδικασίες πιστοποίησης, το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανταποκρίθηκε και πάλι με ιδιαίτερη επιτυχία στην πρόσκληση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

•από το 2019 έως και σήμερα υλοποιούνται οι διαδικασίες πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Έως

σήμερα 16 από τα 18 ΠΠΣ (πλην του ΣΑΧΜ και του ΤΟΔΙΤ που η διαδικασία είναι σε εξέλιξη) έχουν πιστοποιηθεί από Επιτροπές Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων,

14 με την υψηλότερη διάκριση «Fully Compliant” και 2 (Κοινωνιολογία, ΤΕΤΔ), με την αμέσως επόμενη «Substantially Compliant». Οι πιστοποιήσεις των ΠΠΣ

επικυρώνουν ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει κάθε Τμήμα πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της Εθνικής

Αρχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το Ίδρυμα, αλλά και ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα

μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα.

Ποιότητα Σπουδών-

Τεκμηρίωση



Γιατί να σπουδάσω στο Αιγαίο; 
Ποιότητα Σπουδών-

Τεκμηρίωση

• Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) επιβεβαίωσε την υψηλή θέση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την αξιολόγηση και 

κατάταξη των Α.Ε.Ι. της χώρας, που ως διαδικασία συνιστά προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4653/2020, για την κατανομή του 20% 

της ετήσιας χρηματοδότησης του Υπουργείου και εφαρμόζεται για πρώτη φορά ως θεσμοθετημένος και διαφανής τρόπος 

χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. που λαμβάνει υπόψη και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

• Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΘΑΑΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται 8ο ανάμεσα στα 23 ελληνικά Πανεπιστήμια, βάσει 

της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με βάση συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας.

• Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ενότητα που αφορά στη «Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά 

εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης», όπου το ίδρυμα μας κατατάχθηκε δεύτερο μεταξύ των δέκα Πανεπιστημίων που 

συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ενότητα, αναδεικνύοντας την προσφορά του Ιδρύματος μας σε εθνικό επίπεδο, τη διασύνδεση των 

σπουδών με την αγορά εργασίας αλλά και την προσφορά και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 

των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου), σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό

επίπεδο.

• Η ποιοτική αυτή επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν της τιμητικής αξιολογικής κατάταξης, συνεπάγεται και αύξηση του ποσού 

του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστήμιου Αιγαίου κατά 11,46% για το έτος 2022.

• Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν, για μια ακόμη φορά, ότι παρά τις δυσχερείς συνθήκες, το Πανεπιστημίου Αιγαίου, χάρη στο έργο 

όλων των μελών της κοινότητάς του, εντατικοποιεί τις ενέργειες εδραίωσής του ως ένα έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό –

ερευνητικό Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα και φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να 

ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, αυξάνοντας την ελκυστικότητά του - μέσα σε 

συνθήκες διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης - επιδρώντας παράλληλα δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, 

αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής της πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου.



Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 

Χίος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Αποστολή και Δράσεις της Σχολής:

✓ Η εκπαίδευση των αυριανών στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για όλους του κλάδους της Οικονομίας και

ειδικά στους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.

✓ Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναζήτηση λύσεων και τη λήψη απόφασης στις προκλήσεις του

εθνικού, περιφερειακού και διεθνές περιβάλλοντος αξιοποιώντας την διδασκαλία και την έρευνα και

μεταφέροντας στην πράξη τη μαθησιακή εμπειρία και τις σχέσεις με τις κοινωνίες και τις οικονομίες του Αιγαίου,

✓ Η διαμόρφωση επιστημόνων της Διοίκησης, της Ναυτιλίας και του Τουρισμού, που δεν δεσμεύονται από

γεωγραφικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς, καθώς η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η καλλιέργεια δημιουργικού,

κριτικού, καινοτομικού και επιχειρηματικού πνεύματος τους επιτρέπουν να θέτουν και να επιτυγχάνουν υψηλούς

σκοπούς.

✓ Τα Τμήματα της Σχολής, δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα φυσικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση,

προσφέρουν σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές στους επιστημονικούς κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων, της

ναυτιλίας, και του τουρισμού, διεπιστημονικές μεταπτυχιακές σπουδές που παρακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις

της κοινωνίας και της οικονομίας και διδακτορικές σπουδές άρρηκτα συνδεδεμένες με την έρευνα και την παραγωγή

νέας γνώσης.



Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Μυτιλήνη, Λέσβος

• Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

• Τμήμα Γεωγραφίας

• Τμήμα Κοινωνιολογίας

• Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας  και Επικοινωνίας

Στόχος και Δράσεις της Σχολής:

✓ Η ελεύθερη κυκλοφορία γνώσεων, η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης

μέσα από την έρευνα και την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας, καθώς και η

ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών, τόσο μεταξύ των Τμημάτων όσο και με άλλα

Πανεπιστήμια, ελληνικά και ευρωπαϊκά

✓ Διοργανώνει, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, μουσεία, δημόσιους φορείς

εθνικής και τοπικής εμβέλειας ποικίλες επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

όπως συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κ.α.

✓ Ερευνητικές και παιδαγωγικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ανάδειξη των

ευρωπαϊκών σπουδών.

✓ Μελέτη των μεταναστευτικών/ προσφυγικών ζητημάτων

✓ Οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς

Η Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών μεταξύ 

των πρώτων 400 

διεθνώς (Times Higher

Education 2021)



Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Μυτιλήνη, Λέσβος

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Μύρινα, 

Λήμνος

Θεμελιώδη ακαδημαϊκά γνωρίσματα της Σχολής:

✓ Η ανάδειξη αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου, με σαφή συγκρότηση της

επιστημονικής μεθόδου και του περιεχομένου του: η μελέτη του Περιβάλλοντος της

Γης

✓ Η επιλογή της διδακτικής προσέγγισης με διεπιστημονική σύνθεση από τις βασικές

φυσικές επιστήμες και τις τεχνολογικές εφαρμογές έως τις κοινωνικές και

οικονομικές διαστάσεις

✓ Οι υψηλοί δείκτες έρευνας και ο ερευνητικός προσανατολισμός των σπουδών

✓ Η καινοτομία και εξωστρέφεια, μέσω της συνεχούς προσπάθειας για συντονισμό με

τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων

✓ Τα διεθνή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεμελιώδη ακαδημαϊκά

γνωρίσματα της Σχολής:

Στην τελευταία διεθνή 

έκθεση αξιολόγησης 

της παγκόσμιας 

έρευνας (2010), 

βασισμένη στα 

αυστηρότατα 

κριτήρια του Web of 

Science, οι επιδόσεις 

της Σχολής είναι οι 

υψηλότερες κάθε 

άλλου επιστημονικού 

πεδίου και κάθε άλλου 

Πανεπιστημίου στη 

χώρα · επιπλέον, είναι 

καλύτερη κατά 20% 

του παγκόσμιου 

μέσου όρου επίδοσης 

στις περιβαλλοντικές 

επιστήμες. 



Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ρόδος

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 

και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Αποστολή και Δράσεις της Σχολής:

✓ Οι σπουδές, οι επιστημονικές και ερευνητικές πράξεις, οι κοινωνικές και πολιτισμικές δράσεις των

τριών Τμημάτων της Σχολής διαμορφώνουν μία σύγχρονη αντίληψη τόσο για τον ρόλο των

Ανθρωπιστικών Επιστημών όσο και του Πανεπιστημίου στον σύγχρονο κόσμο.

✓ ως ένα άλλο σταυροδρόμι ιδεών και μορφών ζωής προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο έρευνας με 11

μεταπτυχιακά προγράμματα και 19 ερευνητικά εργαστήρια, 70 περίπου διδάσκοντες και διδάσκουσες

και 6.000 περίπου απόφοιτους και απόφοιτες από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και

2.000 απόφοιτους και απόφοιτες από τα ΠΜΣ

✓ Διαμορφώνει ένα πληθυσμό δυναμικό με πολλαπλές συνέργειες με την ελληνική και διεθνή

επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη νησιωτικότητα-συνοριακότητα

σε μοχλό ανάπτυξης και στηρίζοντας τη φιλοσοφία ενός ανοιχτού, καινοτόμου Πανεπιστήμιου.



Σχολή Θετικών Επιστημών 

Καρλόβασι, Σάμος 

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών

-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών 

Αποστολή και Δράσεις της Σχολής:

✓ Στόχος της Σχολής είναι η κατάρτιση νέων επιστημόνων με ισχυρό ποσοτικό και
μαθηματικό υπόβαθρο παράλληλα με τις κριτικές και ερμηνευτικές ικανότητες που θα
τους επιτρέπουν να σταθούν ανταγωνιστικά και να προσφέρουν λύσεις σε οποιοδήποτε
εργασιακό περιβάλλον.

✓ Στην εποχή της αβεβαιότητας και των πολλών δεδομένων, αναδεικνύεται εμφατικά η
σημασία και η ανάγκη εξαγωγής, οργάνωσης, ερμηνείας και μοντελοποίησης της
πληροφορίας που αυτά εμπεριέχουν. Ο ρόλος της Στατιστικής και των Μαθηματικών
είναι πρωταγωνιστικός σε αυτή την κατεύθυνση.

✓ Τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών διοργανώνουν συστηματικά διεθνή
συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία σε τομείς των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της
Αναλογιστικής, των Χρηματοοικονομικών και της Διαχείρισης Κινδύνων και
αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και Επαγγελματικούς Φορείς.

✓ Οι επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Σχολής αποτελούν πια κομμάτι της
τοπικής ζωής.

1. Σύμφωνα με το US 

Bureau of Labor Statistics

η ζήτηση για Στατιστικούς 

και Μαθηματικούς 

αναμένεται να αυξηθεί 

κατά 33% μέχρι το 2030, 

πολύ περισσότερο από 

το μέσο όρο όλων των 

άλλων επαγγελμάτων

2. Οι απόφοιτοι της 

Σχολής Θετικών 

Επιστημών έχουν 

εξαιρετική 

απορροφητικότητα στην 

αγορά εργασίας και 

διακρίνονται τόσο στην 

Ελλάδα όσο και Διεθνώς



Πολυτεχνική Σχολή

Χίος, Σάμος, Σύρος

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

Αποστολή και Δράσεις της Σχολής:

✓ Η Πολυτεχνική Σχολή στοχεύει να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον, υψηλής

τεχνολογικής παιδείας, σε καινοτόμες και εμφατικές περιοχές όπως η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες, ο

Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων, η Μηχανική της Διοίκησης και η Χρηματοοικονομική Μηχανική, που

μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

✓ Πρωταρχικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών µε ισχυρό

διεπιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο καθώς και η εκπόνηση έρευνας αριστείας σε ένα εντυπωσιακό εύρος

καινοτόμων επιστημονικών πεδίων.

✓ Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

✓ Η Σχολή διοργανώνει ένα μεγάλο πλήθος δράσεων που περιλαμβάνουν Επιστημονικά Συνέδρια, Θερινά

Σχολεία, Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι απόφοιτοι της 

Σχολής έχουν 

σημαντικά υψηλούς 

δείκτες 

απορρόφησης από 

την αγορά εργασίας 

σε αντικείμενα που 

άπτονται των 

σπουδών τους.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

#DiscoverYourWings

Σύγχρονες σπουδές στην κοιτίδα της γνώσης 


