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1 
 

Αγαπητοί αναγνώστες  του 

Οδηγού Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σκοπός του είναι να σας δώ-

σει τη δυνατότητα να γνωρί-

σετε με απλό,  ευχάριστο αλ-

λά και ουσιαστικό  τρόπο την 

ιστορία του Ιδρύματος, τις 

Ακαδημαϊκές και Διοικητικές 

του Μονάδες, τα παρεχόμενα 

προπτυχιακά και μεταπτυχια-

κά προγράμματα σπουδών, τη 

φοιτητική μέριμνα, τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις 

επιστημονικές, ερευνητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές του δραστηριότητες. Τα στοι-

χεία αυτά ελπίζουμε να σας φανούν χρήσιμα στην επιλογή του αντικειμένου σπου-

δών, αν είστε υποψήφιοι φοιτητές, ή στην καλύτερη προσαρμογή σας στην ακαδημα-

ϊκή μας κοινότητα, αν είστε ήδη φοιτητές μας. 

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας κατά την 39ετή του ιστορία είχε μια σταθερή ανοδική 

πορεία: 

 Ανέπτυξε ένα σύγχρονο campus, έκτασης 200 στρεμμάτων με κτηριακές υπο-

δομές 40000 m
2
 στις Σέρρες, όπου φιλοξενούνται η έδρα του Ιδρύματος, 6 

προπτυχιακά και 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επιπλέον διαθέτει 

2 παραρτήματα, στην Κατερίνη (εγκαταστάσεις 3000 m
2
, ένα προπτυχιακό 

και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) και στο Κιλκίς (ένα προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών, εγκαταστάσεις 6000 m
2 

σε οικόπεδο 60 στρεμμάτων). 

Όλα τα Τμήματα έχουν αναγνωρίσιμο γνωστικό αντικείμενο και δεν έχουν 

κενές θέσεις φοιτητών. 

 Ενσωμάτωσε από την αρχή όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και διαδικασίες για 

την ανώτατη εκπαίδευση με κορυφαία την εξωτερική αξιολόγηση, έχοντας 

πάντα σαν στόχο την παροχή σύγχρονων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών, αντάξιων ενός ανώτατου ευρωπαϊκού ιδρύματος. 

Αυτή τη στιγμή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη πιστοποιημένων ερευνητι-

κών εργαστηρίων και στην ουσιαστική διασύνδεση τόσο αυτών, όσο και της όλης εκ-

παιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με τις παραγωγικές μονάδες και τους φο-

ρείς της ευρύτερης περιοχής. 

Ο επόμενος στόχος μας είναι εκπλήρωση των κριτηρίων εκπόνησης και απονομής 

αυτοδύναμων διδακτορικών από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Είμαστε αισιόδοξοι 

ότι με τη βοήθεια του -υψηλών προσόντων- ακαδημαϊκού μας προσωπικού, θα κερ-

δίσουμε κι αυτόν τον στόχο. 

Ο πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-

κεδονίας 

Καθηγητής, Δημήτριος Δ. Χασάπης 








































































































































































































