 Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργεεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεε
τίτλο "Χημική και Βιομοριακή
ή Μηχανική", το
ο
οποίο οδηγείί στην απόκτησ
ση Μεταπτυχια
α‐
κού Διπλώματτος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
(

Τμήμ
μα Χημικών Μ
Μηχανικών ΑΠΘ
ΠΡΟΓ
ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ
ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟ
ΟΥΔΩΝ ΣΤ
ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ
Η ΚΑΙ
ΒΙ
ΙΟΜΟΡΙΑΚΗ
Η ΜΗΧΑΝΙ
ΙΚΗ

 Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφεενός η δημιουρ
ρ‐
γία υψηλού επιπέδου εξειδ
δικευμένων επιι‐
στημόνων ικα
ανών να στελεχχώσουν οποιονν‐
δήποτε εθνικό
ό ή διεθνή ερευννητικό, παραγω
ω‐
γικό ή διοικηττικό οργανισμό, αφετέρου η ενν‐
θάρρυνση τηςς έρευνας αλλά και της μεταφο
ο‐
ράς ερευνητικκών αποτελεσμά
άτων στον παρα
α‐
γωγικό ιστό, σε διεπιστημο
ονικούς, επίκαιι‐
ρους και κρίσιμους για τη χώ
ώρα τομείς όπως
είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το
ο
περιβάλλον.
 Στο πρόγραμμ
μα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:
α) Χημική κκαι Βιομοριακή Μηχανική
στην Υγεεία και στα Τρόφ
φιμα και
β) Χημική κκαι Βιομοριακή Μηχανική
στην Ενέέργεια και στο Περιβάλλον
Π
 Η διάρκεια τω
ων σπουδών είν
ναι τρία (3) ακα
α‐
δημαϊκά εξάμ
μηνα. Περιλαμβ
βάνει την παρα
α‐
κολούθηση μεεταπτυχιακών μαθημάτων,
μ
κα
α‐
τά τα δύο πρώ
ώτα εξάμηνα, κα
αι την εκπόνηση
η
μεταπτυχιακή
ής διπλωματικής εργασίας κατά
ά
το τρίτο εξάμη
ηνο.

 Δικαίω
ωμα υποβολήςς αίτησης για τη
τ λήψη
Μ.Δ.ΕΕ. έχουν:
α) Κάττοχοι τίτλων πρ
ρώτου κύκλου σπουδών
σ
Α.ΕΕ.Ι. της ημεδαπ
πής, συγγενούςς γνωστι‐
κού
ύ αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ. (εν‐
δειικτικά αναφέρο
ονται απόφοιτοι τμημά‐
τωνν των Πολυτεχννικών Σχολών, των
τ
Σχο‐
λών Θετικών Επισ
στημών και τωνν Σχολών
Επιιστημών Υγείας)).
β) Κάττοχοι τίτλων πρ
ρώτου κύκλου σπουδών
σ
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλλοδαπής,
συγγγενούς γνωστικκού αντικειμένο
ου με αυ‐
τό του Π.Μ.Σ.
 Ο αριιθμός εισακτέωνν κατ’ έτος δεν υπερβαί‐
υ
νει το
ους είκοσι (20), περίπου δέκα (10) ανά
κατεύ
ύθυνση. Η προκή
ήρυξη για την εισαγωγή
ε
φοιτητών δευτέρου κύκλου σπουδ
δών στο
ΠΜΣ δημοσιεύεται
δ
και αναρτάται σττην ιστο‐
σελίδα
α του Τμήματο
ος (www.cheng
g.auth.gr)
και το
ου ΠΜΣ (gradsch
hool.cheng.auth..gr).
Πληρο
οφορίες: κα Τ. Λέκκα,
Λ
τηλ. 2310
0‐996226
http:///gradschool.che
eng.auth.gr

ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜ
ΜΑ
ΔΙ
ΣΤ
ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ
Η ΜΗΧΑΝΙΚ
ΚΗ

 Το Τμήμα Χημ
μικών Μηχανικώ
ών χορηγεί Διδα
α‐
κτορικό Δίπλω
ωμα (ΔΔ) μετά την
τ επιτυχή υπο
ο‐
στήριξη της διιδακτορικής δια
ατριβής, με βάση
τις διατάξεις ττου άρθρου 9 Ν. 3685/2008.
 Δικαίωμα υπο
οβολής αίτησης για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής έχου
υν: διπλωματού
ύ‐
χοι Χημικοί Μ
Μηχανικοί ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών ανναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, το
ο πτυχίο των οπ
ποίων αναγνωρίί‐
ζεται ως ενιιαίος και αδιά
άσπαστος τίτλο
ος
σπουδών μετταπτυχιακού επ
πιπέδου, καθώ
ώς
και πτυχιούχο
οι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ ή ισό
ό‐
τιμων σχολώνν, κάτοχοι Μετταπτυχιακού Διι‐
πλώματος Ειδίίκευσης.
 Το Τμήμα προκηρύσσει την εισαγωγή υπο
ο‐
ψηφίων διδα
ακτόρων κατά τη
τ διάρκεια του
υ
έτους. Οι προκηρύξεις αναρτώ
ώνται στην ιστο
ο‐
σελίδα του τμήματος.
Π
Πληροφορίες: κα
α Αν. Κόρτσου 23
310996158
htttps://cheng.autth.gr/phd

ΑΡΙΣΤΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑ

ΠΟΛΥΤΕΧ
ΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛ
ΛΗ

ΜΕΤΑΠ
ΠΤΥΧΙΑΚ
ΚΕΣ
ΣΠΟΥΔ
ΔΕΣ ΣΤ
ΤΟ
Τ
ΤΜΗΜΑ
ΧΗΜΙΚ
ΚΩΝ
ΜΗΧΑ
ΑΝΙΚΩΝ
Ν
https://cheng.auth.gr/

