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Tμήμα



Η Μηχανολογία και Κατασκευαστική συνιστά έναν από 
τους ευρύτερους και πιο πολύπλευρους κλάδους της  
Μηχανικής. Αποτελεί μέρος σχεδόν κάθε πτυχής της κα-
θημερινής ζωής και βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 
τεχνολογικών εξελίξεων. Με απλά λόγια, ασχολείται με 
την μελέτη αντικειμένων και συστημάτων που βρίσκονται 
σε κίνηση, από μικρά σωματίδια μέχρι μεγάλα αερο-
σκάφη, ακόμα και με το ανθρώπινο σώμα το οποίο απο-
τελεί μια πολύπλοκη μηχανή. Οι μηχανικοί Μηχανολογίας 
και Κατασκευαστικής συνδυάζουν εφευρετικότητα, γνώ-
σεις, και αναλυτικά, πειραματικά και υπολογιστικά εργα-
λεία, για να φέρουν από την ιδέα στην υλοποίηση, λύσεις 
σε τεχνολογικά προβλήματα που αφορούν κάθε πτυχή 
της σύγχρονης κοινωνίας.  

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστι-
κής (ΜΜΚ) είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πρώτοι 

προπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν τον Σεπτέμβριο 
2003, ενώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δέχθηκε τους 
πρώτους φοιτητές τον Ιανουάριο 2005. Το Τμήμα είναι 
στελεχωμένο με έμπειρο και διακεκριμένο διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό, με ειδικότητες που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων. Το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές, έχει σχεδιαστεί με 
βάση διεθνή πρότυπα, και δίδει έμφαση σε τομείς και  
τεχνολογίες αιχμής. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα παρέχει υψηλής 
ποιότητας παιδεία και καλλιεργεί το επιχειρηματικό 
πνεύμα στους αποφοίτους, ώστε να αποκτήσουν αυτο-
πεποίθηση στο να προωθούν καινοτόμες ιδέες, με σκοπό 
να δημιουργήσουν στην Κύπρο μία νέα βιομηχανία βασι-
σμένη στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και να αποκτήσουν 
τα εφόδια για να μια επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό, 
εφόσον το επιθυμούν.

Eισαγωγή



Το Τμήμα, σε προπτυχιακό επίπεδο, προσφέρει:  
  Πτυχίο Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 
και 

  Δευτερεύον Πτυχίο Βιοϊατρικής Μηχανικής. 

Το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βασί
ζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευ
σης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and 
Accumulation System  ECTS). Για την απόκτηση Πτυχίου 
στη Μηχανική Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, ο ελά
χιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που απαιτείται είναι 
240 ECTS, και η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη. 
Κατά την διάρκεια των τριών πρώτων ετών, οι φοιτητές 
αποκτούν τις θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες της επι
στήμης της Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, ενώ στο 
τελευταίο έτος, παράλληλα με την εκπόνηση της διπλω
ματικής εργασίας, οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε Μα
θήματα Επιλογής (30 ECTS) από τον κατάλογο των κατ' 
Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων, τα οποία ανήκουν 
στους τομείς της Μηχανολογίας, Κατασκευαστικής, Βιοϊα
τρικής Μηχανικής, και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να πα
ράγει άρτια ειδικευμένους αποφοίτους, με δυνατό υπό
βαθρο στα θεμελιώδη του Τομέα, με κοινωνική ευαισθησία 
και ανεξαρτησία σκέψεως, η οποία χρειάζεται για μια επι
τυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική. 

ΠΡΟΠΤΥΧIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος 
είναι: (α) η παροχή ανώτερων και εξειδικευμένων γνώσεων 
στους φοιτητές για την βελτίωση της επιστημονικής και 
επαγγελματικής τους κατάρτισης, και (β) η προώθηση της 
ακαδημαϊκής έρευνας υψηλού επιπέδου που οδηγεί στην 
ανακάλυψη, στην καινοτομία και στη διάχυση επιστημονικών 
αποτελεσμάτων στον ευρύτερο κλάδο της Μηχανολογίας 
και της Κατασκευαστικής, καθώς και σε άλλους σχετικούς 
κλάδους και συναφείς τομείς. Το Τμήμα προσφέρει διετή 
προγράμματα Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.), τα οποία δίνουν 
βαρύτητα στην διεξαγωγή έρευνας, και Μάστερ Μηχανικού 
(M.Eng.), τα οποία εστιάζουν στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων υψηλού επιπέδου. Προσφέρει, επίσης, τετραετή 
προγράμματα για την απόκτηση Διδακτορικού (Ph.D.). 

Το Τμήμα προσφέρει τους εξής μεταπτυχιακούς τίτλους: 
  Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικής (M.Eng.) 
«Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής» 

  Μάστερ (M.Sc.) «Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία» 
  Διδακτορικό (Ph.D.) «Μηχανικού Μηχανολογίας και  
Κατασκευαστικής» 

  Διδακτορικό (Ph.D.) «Προηγμένα Υλικά και  
Νανοτεχνολογία» 

Συμμετέχει, επίσης, στα Διατμηματικά Προγράμματα: 
  Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικής (M.Eng.) 
«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα και οι καινοτομίες επιτυγχάνονται σ' ένα περιβάλλον 
το οποίο προάγει τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτη
τών, βιομηχανίας και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το Τμήμα ΜΜΚ 
στελεχώνεται από διεθνώς διακεκριμένους και έμπειρους 
ακαδημαϊκούς, με ειδικότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
ερευνητικών πεδίων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του 
Τμήματος επικεντρώνονται στις εξής περιοχές:

 Kατασκευαστική 

 Δυναμικά και Ευφυή Συστήματα 

 Ενέργεια 

 Βιοϊατρική Μηχανική 

  Υπολογιστική Μηχανική και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης 

 Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Την τελευταία πενταετία, μέλη του Τμήματος συμμετείχαν σε πε-
ρισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα (συμπεριλαμβανο-
μένων ERC Starting Grant, ERC Consolidaror, Έδρες Αριστείας 
Marie Curie, Έργο Μεταφοράς Γνώσης και Ανάπτυξης Marie Curie, 
Έργο Ομάδας Αριστείας Marie Curie κ.α.), χρηματοδοτούμενα από 
εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης όπως την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, τα ιδρύματα προώθησης έρευνας Κύπρου και Αμερικής, 
κ.λπ., προσελκύοντας συνολική χρηματοδότηση πέραν των 20 
εκατομμυρίων ευρώ.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι μηχανικοί Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής απασχολούνται 
σε ένα ευρύτατο φάσμα βιομηχανικών και επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων. Οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν εργοδότηση 
ή απασχόληση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε τομείς όπως είναι 
η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατασκευών, η 
παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατάσταση 
και λειτουργία συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία συστη-
μάτων συστημάτων αφαλάτωσης, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η 
μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου, ο βιομηχανικός σχε-
διασμός, ο σχεδιασμός νέων συσκευών και μεθόδων στη Βιοϊα-
τρική, ο σχεδιασμός βελτιωμένων προϊόντων με τη χρήση νέων 
υλικών, η αυτοματοποίηση της παραγωγής και ο έλεγχος νέων 
προϊόντων, η βιομηχανία τεχνολογιών περιβάλλοντος, η ασφάλεια 
και υγιεινή στους χώρους εργασίας, ο σχεδιασμός και διαχείριση 
συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ενεργειακής διαχείρισης 
κτιρίων, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση μεταφορικών 
μέσων, και πολλοί άλλοι. 

Τα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος διατηρούν στενή 
συνεργασία με εταιρείες τόσο στην Κύπρο, π.χ.:  

 Nicolaides and Kountouris Metal Company Ltd. 
 Elysée Irrigation Ltd. 
 EPOSIasis Research & Development Ltd. 
(molecular diagnostics and therapeutics) 

 CYPET Technologies Ltd.  
 SWEL (Sea Wave Energy Ltd.) 
 Elcora Ltd. 
 CyRIC – Cyprus Research and Innovation Center Ltd. 
 Medochemie 
 Τσιμεντοποιία Βασιλικού  
 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) 
 Hellenic Copper Mines Ltd.  
 PWC 
 Telmen Ltd. 
 Novatex Solutions Ltd.  

όσο και στο εξωτερικό, π.χ.: 
 Βοsch 
 Airbus, Germany  
 Centro Ricerche FIAT, Italy  
 TermoGen AB, Sweden  
 TEGMA, Norway  
 Smoltek AB, SWEDEN  
(carbon nanostructurebased technologies) 

 Engys, U.K. 
 Aptar Pharma GMBH, Germany 
 ELPEN Pharma, Greece 
 Astra Zeneca, Sweden 
 PureIMS, Netherlands 

To γεγονός αυτό προσδίδει την ευκαιρία για πρό-
σβαση των φοιτητών σε πραγματικό περιβάλλον ερ-
γασίας και ενημέρωση για τρέχουσες τεχνολογίες, με 
την διοργάνωση ομαδικών επισκέψεων στις εταιρείες, 
καθώς και την δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διασύνδεση με Βιομηχανία



ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗ, Ph.D., Marie Skłodowska-Curie  
Post-doctoral Fellow. Απόφοιτος του Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού 
Προγράμματος Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Μαρτυρίες Φοιτητών/Αποφοίτων

Ως μαθήτρια Λυκείου, επέλεξα το Τμήμα ΜΜΚ για 
το μεγάλο εύρος κατευθύνσεων που καλύπτονταν 
από τα μαθήματα. Κατά την διάρκεια των σπου-
δών μου, είχα παρακολουθήσει εξαιρετικές δια-
λέξεις από τους καθηγητές, οι οποίες εμβάθυναν 
στους διάφορους τομείς της Μηχανικής. Μέσα 
από αυτές τις διαλέξεις, έμαθα για τον τομέα της 
Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής, και είχα ενθου-
σιαστεί από τις δυνατότητες και τις εφαρμογές 
του. Ως αποτέλεσμα, επέλεξα αυτόν τον κλάδο ως 
«ειδίκευση» στο 4ο έτος και μετά στο Μάστερ. Οι 
γνώσεις που πήρα, αλλά και η υψηλή ακαδη-

μαϊκή κατάρτιση των καθηγητών του Τμήματος, με βοήθησαν να μπω στο Διδακτορικό 
πρόγραμμα σε ένα απο τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το ETH Zurich στην Ελβετία 
- το Πανεπιστήμιο όπου φοίτησε και δίδαξε ο Einstein! Εκεί, στηριζόμενη στις βάσεις που 
απέκτησα στο ΠΚ, ολοκλήρωσα πρόσφατα το Διδακτορικό μου στην Μοντελοποίηση της 
Ροής του Αίματος. Κατά την διάρκεια του Διδακτορικού, είχα την απίστευτη ευκαιρία να 
γνωρίσω και να συνεργαστώ με εξαίρετα άτομα από διάφορα μέρη του κόσμου, και να 
επισκεφθώ εργαστήρια και διαλέξεις στα κορυφαία πανεπιστήμια Harvard και ΜΙΤ στην 
Βοστώνη. Τώρα, εργάζομαι ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο ETH Zurich και στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζυρίχης, για την ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στην νευ-
ροπαθολογία. Θα είμαι πάντοτε ευγνώμων στους καθηγητές μου στο Τμήμα ΜΜΚ, για τις 
πολύτιμες γνώσεις, συμβουλές και ευκαιρίες που μου έδωσαν κατά την διάρκεια των 
σπουδών μου στο ΠΚ, οι οποίες αποτέλεσαν την αρχή ενός αέναου ταξιδιού γνώσεων!

AΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, Ph.D., Post-doctoral researcher at ETH Zurich  
University and at University-Hospital Zurich, Switzerland. Harvard Associate in  
Applied Mathematics. Απόφοιτος του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού (Μαστερ)  
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα ΜΜΚ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσαν το 
εφαλτήριο για την μετέπειτα σταδιοδρομία 
μου. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και τα 
θεμέλια, τα οποία απέκτησα στο προπτυχιακό 
επίπεδο, με βοήθησαν να προχωρήσω τις 
σπουδές μου σε Διδακτορικό επίπεδο στο 
Τμήμα, σε ένα διαφορετικό τομέα όπως αυτό 
της Βιοιατρικής. Κατά τη διάρκεια των Διδα-
κτορικών σπουδών μου, είχα την ευκαιρία όχι 
μόνο να παρακολουθήσω μαθήματα και δια-

λέξεις από αξιόλογους καθηγητές, αλλά και να συνεργαστώ με διακεκριμένους επιστήμονες, 
από διάφορες χώρες του κόσμου, στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Η καλή 
δουλειά που γίνεται στο Τμήμα και, ιδιαίτερα, η εμπειρία και το ερευνητικό έργο των κα-
θηγητών, μου έδωσαν τις κατάλληλες εμπειρίες και δεξιότητες, για να μπορέσω να προ-
χωρήσω τις ερευνητικές μου δραστηριότητες στο εξωτερικό. Έτσι, τα κατάλληλα εφόδια 
με έχουν κάνει ικανό να λάβω τριετή υποτροφία Marie-Curie Individual Fellowship, για 
μετεκπαίδευση και συνεργασία με καθηγητές από το Harvard Medical School. 

ΛΥΣΙΜΑΧΗ ΙΩΝΑ, Τεταρτοετής φοιτήτρια.

Μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών στο Τμήμα ΜΜΚ, 
μπορώ να πω με σιγουριά ότι οι γνώσεις και τα εφόδια 
που έλαβα, όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ περισσότερα 
από όσα θα μπορούσα να φανταστώ. Όταν βρισκόμουν 
ακόμη στα μαθητικά μου χρόνια, δεν μπορούσα να δια-
νοηθώ ότι η επιλογή του συγκεκριμένου προπτυχιακού 
προγράμματος θα συνεπαγόταν την ενασχόληση με 
τόσο πολλούς και διαφορετικούς τομείς της Μηχανικής, 
γεγονός που αργότερα με εξέπληξε θετικά, εφόσον μου 
έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω ποιοι τομείς με εν-

διαφέρουν περισσότερο, ώστε να ασχοληθώ με αυτούς είτε στις μεταπτυχιακές μου σπου-
δές, είτε αργότερα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Κατά το τρίτο έτος των 
σπουδών μου, συμμετείχα σε θερινή πρακτική άσκηση σε ένα οργανισμό, μέσω του Τμή-
ματος και του Γραφείου Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του ΠΚ, έχοντας έτσι την 
ευκαιρία να εφαρμόσω έμπρακτα τις γνώσεις μου. Μέσω του Τμήματος, έχω επίσης τη 
δυνατότητα να είμαι μέλος, και τον τελευταίο χρόνο αρχηγός, της ομάδας FRTUCY. Η 
Ομάδα αυτή αποτελείται κυρίως από φοιτητές Μηχανολογίας, και στοχεύει στην κατα-
σκευή ενός πρωτότυπου μονοθέσιου οχήματος τύπου Formula Student και στη συμμετοχή 
σε διεθνείς πανεπιστημιακούς αγώνες στο εξωτερικό. Η συμμετοχή στην Ομάδα αποτέ-
λεσε την ιδανικότερη ευκαιρία για να έρθω αντιμέτωπη με τις προκλήσεις και τα προ-
βλήματα που έχει να διαχειριστεί ένας μηχανολόγος μηχανικός στην πραγματική ζωή, 
πριν ακόμη ολοκληρώσω τις προπτυχιακές μου σπουδές. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
http://ucy.ac.cy/mme/el/

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλέφωνο: +357 22892248/22892280/22892250 
Τηλεομοιότυπο: +357 22895080 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: markou.maria@ucy.ac.cy, christodoulou.loucia@ucy.ac.cy
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ΘΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ, Ph.D., Ίδρυμα Bill & Melinda Gates 
Απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Αποφοίτησα από το Τμήμα ΜΜΚ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου το 2010. Η διαδρομή μου από τότε μέχρι σή-
μερα, περιλαμβάνει καθοριστικούς σταθμούς: Διδα-
κτορικό από το Bioengineering Institute/Εργαστήριο 
Αιμοδυναμικής και Καρδιαγγειακής Τεχνολογίας του 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Ελβετία· 
στη συνέχεια, στο Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων της 
Φαρμακευτικής Εταιρείας Omeros στο Seattle των 
Ηνωμένων Πολιτειών, στη διεθνή Συμβουλευτική/ 
Ελεγκτική Εταιρεία BDO, ως στέλεχος του Τμήματος 
Έρευνας και Ανάπτυξης στον Τομέα Βιοεπιστημών 
και, τέλος, στο Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, με την 
ιδιότητα της Υπεύθυνης Διαχείρισης Οικονομικών 

Επενδύσεων στον Τομέα της Ανάπτυξης Προϊόντων Παγκόσμιας Υγείας, στο Seattle. Tο 
παρελθόν όμως παρέχει μια ταυτότητα στον καθένα μας, οπότε, τα τέσσερα χρόνια των 
προπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα ΜΜΚ του ΠΚ είναι εκείνα που καθόρισαν και 
προσδιόρισαν, σημαντικά, την μέχρι σήμερα πορεία μου. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, 
οι φωτισμένοι καθηγητές που με ενέπνευσαν και οι πολύπλευρες γνώσεις που απέκτησα, 
συνέβαλαν στην διαμόρφωση του τρόπου σκέψης μου και με οδήγησαν στην μετάβαση 
από την ιδέα στην υλοποίηση. Τέλος, η φοίτηση στο άρτιο ακαδημαϊκό περιβάλλον του 
Τμήματος, μου έδωσε τη δυνατότητα να ανταποκριθώ σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ, Engineering Validation Specialist. Απόφοιτος του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Όντας πάντα γοητευμένος με την έννοια της  
Μηχανικής, επέλεξα το προπτυχιακό πρόγραμμα 
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, ως το πρώτο βήμα για τη διεύ-
ρυνση των γνώσεων μου και της εισαγωγής μου 
σε έναν τομέα που απαιτεί βαθιά γνώση του αντι-
κειμένου. Λόγω της δομής, των διδακτικών ενο-
τήτων και των προηγούμενων ερευνητικών έργων 
που εμπλέκονται, το Πρόγραμμα μου παρείχε την 
καλύτερη πορεία επίτευξης των στόχων μου. 
Πάντα, βέβαια, με τη βοήθεια και καθοδήγηση των 

καθηγητών μου, οι οποίοι είχαν ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία σωστών θεμελίων 
μέσω ανθρωποκεντρικής διδασκαλίας, κατάφερα να τελειώσω με άριστα το Πτυχίο μου. 
Μετέπειτα, συνέχισα με τις μεταπτυχιακές μου σπουδές (M.Sc. in Composites: The Science, 
Technology & Engineering Applications of Advanced Composites) στο Τμήμα Αεροναυ-
πηγικής του Imperial College, ενός από τα διαχρονικά καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. 
Εκεί, κατάλαβα πόσο υψηλό ήταν το επίπεδο του προπτυχιακού προγράμματος Μηχανο-
λογίας και Κατασκευαστικής του ΠΚ, το οποίο με βοήθησε αργότερα να αποφοιτήσω με 
Distinction στο Master μου. Όχι μόνο δεν είχα να ζηλέψω κάτι από τους συμφοιτητές μου 
στο Imperial College, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συνειδητοποιούσα ότι, λόγω του δυ-
νατού υπόβαθρου που απέκτησα στο ΠΚ, οι γνώσεις μου ξεπερνούσαν πολλές φορές τις 
δικές τους. Τέλος, θεωρώ ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανολογίας και Κατασκευα-
στικής ήταν η καλύτερη προετοιμασία για να μπω στην αγορά εργασίας. Με την έμφαση 
που δινόταν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των πρακτικών της Μηχανικής, απέκτησα 
τις κατάλληλες βάσεις για να μπορώ να εργάζομαι, εδώ και 5 χρόνια, ως Engineering  
Validation Specialist, σε μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές βιομηχανίες της Κύπρου. 
Χωρίς αμφιβολία, οι γνώσεις και οι ευκαιρίες που αποκόμισα είναι αμέτρητες και η  
φοίτηση στο προπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του ΠΚ, ήταν 
μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία. 

ΦΑΝΗΣ ΠΙΤΤΑΛΗΣ, Προπτυχιακός φοιτητής.

Τα τελευταία τρία χρόνια που φοιτώ στο 
Τμήμα ΜΜΚ, έχω παρατηρήσει σημαντική 
εξέλιξη στον τρόπο σκέψης μου. Ένα μεγάλο 
μέρος του να γίνει κανείς Μηχανολόγος Μη-
χανικός είναι ο τρόπος που προσεγγίζει τα 
προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετω-
πίσει, ώστε να οδηγηθεί στην βέλτιστη λύση. 
Κάθε μάθημα συνέβαλε στην σταδιακή δια-
μόρφωση του τρόπου σκέψης μου, αλλά και 
στην περεταίρω κατανόηση του περιβάλλο-
ντος γύρω μου. Οι βασικές, αλλά σημαντικές 

αρχές που έχω διδαχθεί, αποτελούν τα εργαλεία που χρησιμοποιώ ακόμα και στην κα-
θημερινότητά μου. Μέσω των μαθημάτων αυτών, έμαθα, επίσης, πώς να προσεγγίζω, 
αλλά και πώς να επιδιώκω, διαρκώς, από μόνος μου την γνώση. Την ίδια στιγμή όμως, 
συνειδητοποιώ πόσο λιγοστά είναι όσα γνωρίζω μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο, όμως, ενι-
σχύει ακόμη περισσότερο την περιέργειά μου για μάθηση. Παράλληλα, η ενεργή συμμε-
τοχή μου στην ομάδα FRTUCY του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο σχεδιασμού ενός 
αγωνιστικού αυτοκινήτου τύπου φόρμουλα, μου έδωσε την ευκαιρία να αντιληφθώ πως 
το κάθε μάθημα που διδάσκομαι, αποτελεί αναγκαίο πυλώνα γνώσης ώστε να καταφέρνω 
να προσεγγίζω σωστά τις διαδικασίες ανάπτυξης της φόρμουλας.


