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Tμήμα



Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών (ΗΜΜΥ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και 
επιστημονικών ενδιαφερόντων, που βρίσκονται στο επί-
κεντρο των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής. Τέτοιοι το-
μείς συμπεριλαμβάνουν συστήματα ελέγχου, ηλεκτρικής 
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφοριών, 
ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και βι-
οϊατρικές εφαρμογές. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμή-
ματος αποφοιτούν επαρκώς καταρτισμένοι σε βασικά 
θέματα ηλεκτρισμού, ηλεκτρομαγνητισμού, οπτικής και 
αναλυτικών μεθόδων, καθώς επίσης σε αρχές σχεδιασμού 
και υλοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ενσωματωμένων συστημάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νου του υπολογιστικού υλικού και του λογισμικού. Οι φοι-
τητές εξειδικεύονται σε τομείς αιχμής και έχουν την 
ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε διεθνούς εμβέλειας 
έρευνα, μέσα σε ένα περιβάλλον σύμπραξης και συνερ-
γασίας με ακαδημαϊκούς και τη βιομηχανία.

Το Τμήμα άρχισε να δέχεται προπτυχιακούς και διδακτο-
ρικούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2003, και μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές Μάστερ από τον Σεπτέμβριο του 2004. 
Παρέχει προγράμματα υψηλής ποιότητας τόσο σε προ-
πτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμ-
ματα αυτά δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές και 
προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους, ώστε 
να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιστημο-
νικές και κοινωνικές προκλήσεις που πηγάζουν από την 
ταχύρρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας. Επίσης, το Τμήμα 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών 
και άλλων οργανισμών βιομηχανίας και έρευνας, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, 
δημιουργείται το κατάλληλο υπόβαθρο για την εκπόνηση 
υψηλής ποιότητας έρευνας, που αποφέρει καινοτομίες 
και τεχνολογική πρόοδο, με όλα τα επακόλουθα κοινω-
νικο-οικονομικά οφέλη. Οι καθηγητές του Τμήματος είναι 
έμπειροι ακαδημαϊκοί, παγκοσμίου φήμης, ο καθένας ει-
δικός στον τομέα του.

Eισαγωγή

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Ισχύς και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
  Συστήματα και Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 
  Βιοϊατρική Μηχανική 
  Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας 
  Ηλεκτρομαγνητικά, Μικροκύματα, Κεραίες, και Οπτική 
  Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος 
  Ηλεκτρονικές Συσκευές, Οργάνωση, Αισθητήρες  
και Νανοτεχνολογία 

  Ηλεκτρονική 
  Υπολογισμός και Αρχιτεκτονικές Υψηλής Απόδοσης 
  Δίκτυα Υπολογιστών 
  Σχεδιασμός και Δοκιμή Ψηφιακού Υλικού 
  Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Κυκλώματος 
  Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ρομποτική



Το Τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προπτυχιακά  
προγράμματα: 

  Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  
(B.Sc. in Electrical Engineering) 

  Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών  
(B.Sc. in Computer Engineering) 

Ο κάθε φοιτητής λαμβάνει εκπαίδευση σε πιο προχωρημένα 
θέματα στην επιστήμη, είτε του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
είτε του Μηχανικού Υπολογιστών. Στο τέταρτο έτος, οι φοι-
τητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα από ένα 
εύρος περιοχών εξειδίκευσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά 
τους. Επιπρόσθετα, το τέταρτο έτος συμπεριλαμβάνει μια 
ομαδική ή ατομική επισφραγιστική εργασία σχεδιασμού, η 
οποία μπορεί να επιλεγεί από έναν αριθμό κατηγοριών και 
να υλοποιηθεί με την καθοδήγηση ακαδημαϊκού μέλους του 
Τμήματος. 

Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, Δευτερεύον Πτυχίο (minor) 
στην Βιοϊατρική Μηχανική, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιο-
λογικών Επιστημών και άλλα τμήματα.

ΠΡΟΠΤΥΧIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους φοίτησης, οι φοιτητές 
ακολουθούν πρόγραμμα εξειδίκευσης. Πρέπει να παρακο-
λουθήσουν έξι Μαθήματα Επιλογής, από τα οποία τρία του-
λάχιστον μαθήματα πρέπει να προέρχονται από την ίδια γνω-
στική περιοχή εξειδίκευσης. 

Για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 
Hλεκτρολόγων Μηχανικών, οι γνωστικές περιοχές εξειδίκευσης 
είναι οι ακόλουθες: 
  Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Δίκτυα 
  Βιοϊατρική Τεχνολογία 
  Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος  
  Κύματα, Κεραίες και Οπτική 

Για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 
Mηχανικών Υπολογιστών, οι γνωστικές περιοχές εξειδίκευσης 
είναι οι ακόλουθες: 
  Συστήματα Υλικού Υπολογιστών και Ενσωματωμένα  
Συστήματα 

  Ευφυή Συστήματα και Ρομποτική 
  Δίκτυα Υπολογιστών 
  Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστη-
μονικών ενδιαφερόντων, που βρίσκονται στο επίκεντρο 
της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα επιστημονικά πεδία, στα 
οποία το Τμήμα διεξάγει έρευνα, συμπεριλαμβάνουν συ-
στήματα ελέγχου, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μετάδο-
σης πληροφοριών, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και βιοϊα-
τρικές εφαρμογές. 

Προσφέρονται οι ακόλουθοι μεταπτυχιακοί τίτλοι: 
  Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc./M.Eng.) 

  Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc./M.Eng). 

  Μάστερ Επιστήμης σε «Ευφυή Συστήματα Υποδομών  
Ζωτικής Σημασίας» (Μ.Sc.) 

  Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Ph.D.) 

  Διδακτορικό Μηχανικού Υπολογιστών (Ph.D.) 

Συμμετέχει, επίσης, στo διατμηματικό μεταπτυχιακό  
πρόγραμμα:  
  Μάστερ «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος  
Σχεδιασμός» (M.Sc./Μ.Εng.) 



Το Τμήμα έχει επιδείξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, από τότε που άρχισε 
να λειτουργεί το 2002. Συγκεκριμένα, η Πολυτεχνική Σχολή έχει αποκτήσει 72,5 εκατ. 
ευρώ (προϋπολογισμός ΠΚ) σε χρηματοδότηση έρευνας από εξωτερικές πηγές, όπως 
ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις (ERC, H2020, 6ο-7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, EDA, ESA, ESF, 
COST Actions, Marie Curie Actions κ.λπ.), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, 
η βιομηχανία και κυβερνητικοί οργανισμοί κ.λπ. 

Οι φοιτητές μας διακρίθηκαν σε διάφορους εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. 
Ενδεικτικά, το 2020,  ομάδα φοιτητών του Τμήματος τιμήθηκαν με το πρώτο βραβείο 
στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Η ομάδα 
Aid4All, ανέπτυξε ένα σύστημα επικοινωνίας για κωφούς αθλητές, με βάση την αί-
σθηση της αφής για αντικατάσταση της σφυρίχτρας κατά τη διάρκεια ατομικών ή 
ομαδικών αθλημάτων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ευκαιρίες απασχόλησης για ηλεκτρολόγους μηχανικούς 
και μηχανικούς υπολογιστών είναι πολλές και προβλέπεται 
ότι στο μέλλον θα γίνουν ακόμα περισσότερες, καθώς η τε-
χνολογική πρόοδος ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι απόφοιτοι 
του Τμήματος μπορούν να εγγραφούν στο ΕΤΕΚ ως ηλεκτρο-
νικοί μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, και αυτό τους 
δίνει το δικαίωμα να εργάζονται ως μηχανικοί. Ευκαιρίες ερ-
γοδότησης υπάρχουν στη βιομηχανία, σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, κυβερνητικά τμήματα, καθώς και σε εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα. Πολλοί από τους απόφοιτούς μας 
έχουν βρει απασχόληση στην ΑΗΚ και στην ΑΤΗΚ. 

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος, έχουν τη 
δυνατότητα να απασχοληθούν και ως νέοι ερευνητές σε 

διάφορα ερευνητικά κέντρα, τόσο της Κύπρου όσο και του 
εξωτερικού, καθώς και να εργοδοτηθούν στα ερευνητικά 
τμήματα (R&D) διαφόρων εταιρειών. Ελκυστικές ευκαιρίες 
απασχόλησης προσφέρονται ιδιαίτερα από τα ερευνητικά 
κέντρα που σχετίζονται με το Τμήμα: 

  Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» 
 Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας – «FOSS» 
 Ερευνητικό Κέντρο σε Ηλεκτρονικά, Οπτική, 
Μικροκύματα και Αισθητήρες -  «EMPHASIS» 
 Ερευνητικό Κέντρο σε Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών – 
«ΙΡΙΔΑ»



Ευαγγελία Αθανασίου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο DTU, Δανία, Απόφοιτη 
Προπτυχιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΚΜαρτυρίες Φοιτητών/Αποφοίτων

Πρωτοφοίτησα στο Τμήμα ΗΜΜΥ ως προπτυχιακή φοι-
τήτρια. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, έλαβα τις 
βασικές αρχές του κλάδου της Μηχανικής και εκπαιδεύ-
τηκα τόσο σε μεθόδους και τεχνικές, όσο και στον τρόπο 
σκέψης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ως τελειόφοιτη 
προπτυχιακή φοιτήτρια, με συνεπήρε το ερευνητικό υπό-
βαθρο του Τμήματος, που γνώρισα στο πλαίσιο της ερευ-
νητικής εργασίας του τέταρτου έτους. Εφοδιασμένη με 
τις γνώσεις που απέκτησα στο πτυχίο μου, έλαβα το με-
ταπτυχιακό μου στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών από το 
Πανεπιστήμιο του Southampton. Έχοντας γνώση του 
υψηλού και πρωτοποριακού επιπέδου του τομέα της 

έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ειδικά στο Τμήμα ΗΜΜΥ, το οποίο είναι στε-
λεχωμένο από εξαίρετους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, επέ-
στρεψα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως διδακτορική φοιτήτρια στον κλάδο των 
Τηλεπικοινωνιών. Με συνεχή στήριξη και καθοδήγηση από την ερευνητική ομάδα 
ΊΡΙΔΑ, που χρηματοδοτεί την έρευνά μου, και πλαισιωμένη από καταρτισμένους ερευ-
νητές, έλαβα την απαραίτητη εκπαίδευση για να συνεχίσω την επαγγελματική μου πο-
ρεία ως ερευνήτρια στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.

Ελένη Δημάρχου, Τελειόφοιτη Διδακτορική Φοιτήτρια, Απόφοιτη Mεταπτυχιακού 
από το Πανεπιστήμιο του Southampton, Απόφοιτη Προπτυχιακού Ηλεκτρολόγου  
Μηχανικού ΠΚ

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός, καθώς και το Δευτερεύον Πτυχίο στον 
τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής, μου 
έχουν ανοίξει τους ορίζοντες για τις μελλο-
ντικές μου επιλογές. Μέσα από το απαιτη-
τικό άλλα και πολύ χρήσιμο Πτυχίο 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, έχω αποκομίσει 
βασικές γνώσεις, οι οποίες μου φάνηκαν 
χρήσιμες στο μεταπτυχιακό μου και, γενι-
κότερα, στον τρόπο που σκέφτομαι και 
λύνω προβλήματα στην καθημερινότητά 

μου. Στο δευτερεύον πρόγραμμα Βιοϊατρικής Μηχανικής, είχα την ευκαιρία να επι-
λέξω αρκετά ενδιαφέροντα μαθήματα από διάφορους κλάδους, τα οποία φάνηκαν 
πολύτιμα στην μετέπειτα πορεία μου. Παράλληλα με τις σπουδές μου στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω σε διάφορα ερευνητικά προ-
γράμματά όπως το Πρόγραμμά Ανταλλαγής Φοιτητών σε συνεργασία με το Texas 
A&M University, και το ερευνητικό κέντρο EMPHASIS του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Μέσα από αυτά τα προγράμματα, αποκόμισα πολύτιμες εμπειρίες, γνώρισα εξαιρε-
τικούς επιστήμονες της Κύπρου και του εξωτερικού, ενίσχυσα ακόμη πιο πολύ την 
κριτική μου σκέψη διευρύνοντας τις γνώσεις μου σε διάφορους κλάδους, και όλα 
αυτά με βοήθησαν να συνεχίσω να παλεύω για αυτά που αγαπώ. To δευτερεύον πρό-
γραμμα με βοήθησε αρκετά να ανακαλύψω τι ακριβώς μου αρέσει, οδηγώντας στην  
απόφασή μου για μεταπτυχιακό στον τομέα Biomedical Engineering, στο Technical 
University of Denmark. Το Πτυχίο μου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός βρήκε τη θέση 
του στο κομμάτι του Signal Processing for Biomedical Applications, η οποία είναι η 
ειδίκευσή μου.

Κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής μου φοίτησης 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχω 
την τιμή να στέκομαι δίπλα σε εξαίρετους καθηγητές, 
απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων διεθνούς 
φήμης, οι οποίοι με το πάθος τους και τη γλαφυρό-
τητα της διδασκαλίας τους μεταλαμπαδεύουν τη 
γνώση στις επερχόμενες γενιές μηχανικών με από-
λυτη επιτυχία. Το πλούσιο και συνάμα απαιτητικό 
πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, δίνει 

τη δυνατότητα στο φοιτητή να μελετήσει διαφορετικούς τομείς της σπουδής του και, 
κατ’ επέκταση, να επιλέξει τον τομέα στον οποίο επιθυμεί να εξειδικευτεί, μέσα από 

μια πλειάδα δυνατοτήτων. Η σκληρή δουλειά και η συνέπεια απέναντι στα ακαδημαϊκά 
καθήκοντα επιβραβεύεται, καθώς σε άριστους φοιτητές προσφέρονται ευκαιρίες ερ-
γοδότησης σε ερευνητικά κέντρα. Παράλληλα με τη φοιτητική μου ιδιότητα, μου δίνεται 
η δυνατότητα, ως ειδικός ερευνητής στο Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας της 
Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, να αποκομίσω γνώσεις και εμπει-
ρίες που θα συνδράμουν στην εξέλιξη της μετέπειτα επαγγελματικής  μου καριέρας. Η 
γνώση που αποκτάται στα ακαδημαϊκά έδρανα μετουσιώνεται σε πράξη, καθώς και-
νοτόμες ιδέες και πρωτοπορίες μετατρέπονται σε πραγματικότητα. Ως τριτοετής φοι-
τητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, νιώθω πως πλέον ανήκω σε αυτήν τη σύγχρονη οικογένεια 
μηχανικών και ερευνητών και, ως εκ τούτου, διαθέτω όλα τα απαραίτητα εφόδια για 
τη μετέπειτα σταδιοδρομία μου.

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Τριτοετής Προπτυχιακός Φοιτητής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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Κατερίνα Χατζηγεωργίου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο 
Nanotechnology Imaging and Detection Laboratory, Εκπαιδεύτρια Ρομποτικής  
για παιδιά και ενήλικες, Απόφοιτη Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού 
Προγράμματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΚ

Έχοντας λάβει στέρεες βάσεις από τις προπτυ-
χιακές σπουδές για τις αρχές της επιστήμης που 
εκπροσωπώ, και έχοντας δίπλα μου τους αξιό-
λογους καθηγητές του Tμήματος ΗΜΜΥ, που με 
ενέπνεαν με την αφοσίωση και το έργο τους, ξε-
κίνησα να ασχολούμαι με την ανάπτυξη ενός 
διαγνωστικού εργαλείου ουρολοιμώξεων, με-
λέτη την οποία ολοκλήρωσα με την εκπόνηση 
της διδακτορικής μου διατριβής. Η πορεία του 
ανθρώπου στον σύγχρονο κόσμο αποδεικνύει 
καθημερινά, πως η ανάγκη για διεπιστημονικό-
τητα είναι αδήριτη. Εκ των πραγμάτων, πιστεύω 

πως κάθε νέα ερευνητική περιπέτεια μπορεί να ευοδωθεί, αφού συνδυαστούν διά-
φορα επιστημονικά πεδία. Το περιβάλλον κριτικής σκέψης που καλλιεργεί το Tμήμα 
και οι ερευνητικές ευκαιρίες που δίνει στους φοιτητές και συνεργάτες του, με βοή-
θησαν να πραγματώσω αυτή την αρχή. Οι νέοι ερευνητές έχουμε χρέος να αφου-
γκραζόμαστε τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, να ιχνηλατούμε τις μελλοντικές 
εξελίξεις και να δρούμε πάντα για το καλό της επιστήμης και της ανθρωπότητας. 

Σόλων Φαλάς, Μηχανικός Υπολογιστών, Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ΚΟΙΟΣ, 
Υποψήφιος Διδάκτορας και Απόφοιτος Προπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικού 
Υπολογιστών ΠΚ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτέλεσε την πρώτη 
μου επιλογή για την έναρξη των σπουδών μου 
στον κλάδο της Μηχανικής Υπολογιστών. Με 
την εισαγωγή μου στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
του Tμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών 
Υπολογιστών, ήρθα αμέσως σε επαφή με τον 
σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας. Συνδυάζο-
ντας ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, ήρθαμε σε 
επαφή με πάρα πολλές πτυχές της Μηχανικής 
Υπολογιστών, από βασικές αρχές προγραμματι-
σμού μέχρι τοv σχεδιασμό και την υλοποίηση 

πολύπλοκων και σύνθετων ψηφιακών κυκλωμάτων, όπως μια κεντρική μονάδα επε-
ξεργασίας ενός υπολογιστή. Ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση και η εμπειρογνωμοσύνη 
των καθηγητών στα πεδία γνώσης τους μεταφράζεται σε μεταδοτικότητα γνώσης. Ο 
επαγγελματισμός και η αμεσότητα της επικοινωνίας με το ακαδημαϊκό προσωπικό, 
ήταν αυτά που με ώθησαν στην επιλογή μου να συνεχίσω στο διδακτορικό πρόγραμμα 
του Τμήματος.


