
 

 

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργεί 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο "Χημική και Βιομοριακή Μηχανική", το 
οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). 
  

 Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η δημιουργία υ-
ψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων 
ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή 
διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό ορ-
γανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας 
αλλά και της μεταφοράς ερευνητικών αποτελε-
σμάτων στον παραγωγικό ιστό, σε διεπιστημονι-
κούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη χώρα το-
μείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια 
και το περιβάλλον. 

 

 Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις: 
α) Χημική και Βιομοριακή Μηχανική 

στην Υγεία και στα Τρόφιμα και 

β) Χημική και Βιομοριακή Μηχανική 

στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον 

 

 Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3)  ακα-
δημαϊκά εξάμηνα. Περιλαμβάνει την παρακο-
λούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και  σεμι-
ναρίων, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, και την εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας κατά το τρίτο εξάμηνο. 

 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη 
Δ.Μ.Σ. έχουν: 

α) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, συγγενούς γνωστικού α-
ντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ. (ενδεικτικά 
αναφέρονται απόφοιτοι τμημάτων των Πο-
λυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Θετικών Επι-
στημών και των Σχολών Επιστημών Υγείας). 

β) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό του Π.Μ.Σ. 

 
 

 Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος δεν υπερβαίνει 
τους είκοσι (20), περίπου δέκα (10) ανά κατεύ-
θυνση. Η προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτη-
τών δευτέρου κύκλου σπουδών στο ΠΜΣ δημο-
σιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος (www.cheng.auth.gr) και του ΠΜΣ 

(gradschool.cheng.auth.gr). 
 

Πληροφορίες: κα Τ. Λέκκα, τηλ. 2310-996226  

http://gradschool.cheng.auth.gr  

http://gradschool.cheng.auth.gr/


 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών χορηγεί Διδακτο-
ρικό Δίπλωμα (ΔΔ) μετά την επιτυχή υποστήριξη 
της διδακτορικής διατριβής, με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 4485/2017. 

 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής έχουν: α) διπλωματούχοι Χη-
μικοί Μηχανικοί ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, 
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή 
κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου, β) πτυχιούχοι άλλων ει-
δικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, κάτοχοι 
ΔΜΣ σε περιοχή συναφή με τη χημική μηχανική 
και γ) υπό προϋποθέσεις κάτοχοι ΔΜΣ ή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου σε επιστημονική περιοχή που δεν ε-
ντάσσεται στο εύρος της χημικής μηχανικής. 

 

 Το Τμήμα προκηρύσσει την εισαγωγή υποψη-
φίων διδακτόρων κατά τη διάρκεια του έτους. Οι 
προκηρύξεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
τμήματος. 

 Πληροφορίες: κα Τ. Λέκκα τηλ. 2310-996158 

 https://cheng.auth.gr/phd/ 
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