ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

«ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ»
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών
–
Σπουδών της Σχολής Μηχ.
Μεταλλείων-Μεταλλουργών
ΣΧΟΛΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ
2003

∆ιεθνές Περιβάλλον και Πανεπιστήµιο

•
•

∆ιεθνοποίηση γνώσης, µάθησης και εκπαίδευσης
Προώθηση εκπαιδευτικού µοντέλου µε κοινά χαρακτηριστικά
1. σύνδεση κυρίως µε τριτογενή τοµέα παραγωγής και προσφοράς υπηρεσιών
2. ενίσχυση της ανοικτής και δια βίου εκπαίδευσης

• Μαζική εκπαίδευση

•

(Ελλάδα: εισαγόµενοι/1000 νέους>Βρετανίας, Γερµανίας, Ιταλίας) Πολλαπλές πηγές γνώσης µέσα και έξω από το Πανεπιστήµιο

Επαναπροσδιορισµός εκπαιδευτικής πολιτικής
Κριτήρια :

•

•

Ανασυγκρότηση της παραγωγής
Αναδιάρθρωση της δοµής της απασχόλησης

Πανεπιστήµιο ??
• ∆ιευκόλυνση της διείσδυσης των δυνάµεων της ελεύθερης αγοράς• Προσαρµογή στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της οικονοµίας –
Στόχος ? η ανταγωνιστικότητα

Προγράµµατα Σπουδών και αγορά εργασίας
Επιχείρηµα : Αφού δεν έχουµε µεταλλεία, τι χρειάζονται οι Μεταλλειολόγοι.....

•
•

•

•

Επιφανειακή θεώρηση των οικονοµικών αναγκών
Στείρα αποδοχή των φαινόµενων χαρακτηριστικών της αγοράς
Άκριτη αποδοχή των πολιτικο-οικονοµικών επιλογών σε τοµείς και
τρόπους ανάπτυξης
Αποδοχή ότι η ΣΧΕΣΗ Πανεπιστηµιακού πτυχίου και επαγγελµατικής
αποκατάστασης είναι απόλυτα καθοριστική και όχι συµπληρωµατική

Στρεβλή και κοντόφθαλµη άποψη που
εκφράζει την τρέχουσα επικαιρότητα

Αγνοείται ότι.......
Κάθε επιστήµη έχει µια σειρά από κλασσικά χαρακτηριστικά στοιχεία που είναι
διαχρονικά
Η απαξίωση της διαχρονικότητας αυτής είναι τόσο επικίνδυνη όσο και η
αδυναµία αναγνώρισης και ενσωµάτωσης της εξέλιξης της επιστήµης

Η ραγδαία εξέλιξη δηµιουργεί επέκταση των επιστηµών που αναπόφευκτα
προκαλεί διάχυση και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων – Η διάκριση όµως
υπάρχει και πρέπει να αναδεικνύεται
Η συνθετότητα των σύγχρονων προβληµάτων απαιτεί τη συνδροµή
περισσότερων επιστηµονικών πεδίων

Κάθε επιστήµη προσεγγίζεται µέσα από το σύνολο των ιδιοτήτων της,
εποµένως και των εφαρµογών της

∆ηµιουργική σύνδεση.......
Η σχέση Πανεπιστήµιου, παραγωγής και αγοράς εργασίας είναι σχέση
αµφίδροµη
Όχι στο στείρο ακαδηµαϊσµό
∆ηµιουργική ενσωµάτωση των αναγκών της
αγοράς, στην έρευνα και στον προσανατολισµό
της εκπαίδευσης

Ανάγκη παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας
που να «προκαλεί» την αντίδραση του
παραγωγικού χώρου για την εφαρµογή της

Γνώση που να καλύπτει τις ανάγκες του
σήµερα και να µπορεί να στηρίξει τις
προκλήσεις του αύριο

Εκπαιδευτικός στόχος και ο ρόλος των Π.Σ
Βασικός εκπαιδευτικός στόχος :
απόφοιτοι εφοδιασµένοι µε δεξιότητες και επιστηµονικά εργαλεία που τους επιτρέπουν
να αντιµετωπίσουν µια συνεχώς εξελισσόµενη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση και
παρέχουν δυνατότητα ευελιξίας,προσαρµοστικότητας και δηµιουργίας στο εργασιακό
περιβάλλον

∆ιαµόρφωση ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, υπεύθυνων πολιτών µε θετική
δηµιουργική στάση στα επιστηµονικά και κοινωνικά δρώµενα

Εκµάθηση τρόπων µεθοδικής και πειθαρχηµένης αναζήτησης της γνώσης

Νοµιµοποιούν τον Πανεπ. Χώρο ως χώρο ελεύθερης επιστηµονικής αναζήτησης,
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και ακώλυτης διακίνησης των ιδεών.

∆εδοµένα και Ερωτήµατα.......
Κρίση της κλασσικής µεταλλείας και της βαριάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας

Η συσσωρευµένη γνώση στον τοµέα της µεταλλευτικής και της µεταλλουργίας
είναι πλέον παρωχηµένη στις σηµερινές συνθήκες ;

Η Σχολή πρέπει να βρει µια καινούργια ταυτότητα;

Αφετηριακό ερώτηµα :

Μπορεί η κλασσική µεταλλευτική και µεταλλουργική επιστήµη και
τεχνολογία να απαντήσει και να προσφέρει στην επίλυση σύγχρονων
κοινωνικών αναγκών και προβληµάτων ;

Αξιολόγηση του έως τότε ισχύοντος Προγράµµατος
Σπουδών

Μεθοδολογία προσέγγισης
∆οµή του υφιστάµενου Προγράµµατος Σπουδών (Π.Σ.)

•

¾
¾
¾
¾

Ειδικεύσεις (40 εξάµηνο σπουδών -1987) :
Μηχανικός Μεταλλείων
Μεταλλουργός Μηχανικός
Αριθµός µαθηµάτων (71)
Αριθµός διδακτικών ωρών και εργαστηριακών ασκήσεων
∆οµή και περιεχόµενο µαθηµάτων στη ροή των σπουδών

• Λειτουργικότητα του Π.Σ. στο χώρο της εκπαίδευσης (1980-1997)
9
9
9
9
9
9
9

Πτυχιούχοι/έτος ή και ειδίκευση
Κατανοµή φοιτητών/ειδίκευση
∆ιδάκτορες/έτος και επιστηµονικό πεδίο
Χρόνος αποφοίτησης
Βαθµός πτυχίου
Λιµνάζοντες φοιτητές/µάθηµα
Επίδοση φοιτητών/εξεταστική περίοδο

Εντοπισµός προβληµάτων
–καθορισµός µέτρων
αντιµετώπισης

70%
60%

Εγγραφέντες στο 6ο
εξάµηνο (από τους
εισαχθέντες στο
αντίστοιχο έτος)
59

Ποσοστό διαρροής
των φοιτητών

70

Εγγραφέντες στο 4ο
εξάµηνο (από τους
εισαχθέντες στο
αντίστοιχο έτος)
-

1993-94

72

69

60

16,66 %

1994-95

73

59

59

19,18 %

1995-96

72

56

-

22,22 %

Ακαδηµαϊκό έτος
εισαγωγής

Σύνολο
εισαχθέντων

20%

1992-93

10%

50%
40%
30%

0%
88-89

89-90

90-91

91-92

Eιδ. Mεταλλειολόγου

92-93 93-94

94-95

Eιδ. Mεταλλουργού

95-96

96-97

15,71 %

Μεθοδολογία προσέγγισης
• Επάρκεια/Αποτελεσµατικότητα στο χώρο της απασχόλησης
Μελέτες/Ερευνες:  ΤΕΕ (1994, 1997)






EUROMETAUX
Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΕΜΠ (1997)
ΥΒΕΤ/ΓΓΕΤ (1995) Πρόβλεψη Τεχνολογικών
επιπτώσεων για τους χρονικούς ορίζοντες 2000-2010
Panorama of EC Industry, EC, 1994
∆ειγµατοληπτική έρευνα Σχολής (1999)

Γνωστικά πεδία µε ελλείψεις στο ΠΣ
∆ιαχ. Έργων

Αναποτελεσ
µατικός
τρόπος
οργάνωσης

Άλλο

∆ιοίκηση Επ ιχ.
Σχεδ. Μεταλλείων
Μετ/κή
Οικονοµική
Εξοπ λ. Εξόρυξης
Γεν. Σχεδ.
Εκµετάλ.
Βιοµ. Μάρκετινγκ

Ανεπαρκής
παρακολούθ
ηση και
εποπτεία
Συ µ β ο λή Παν επ . Συ γγ ρ α µµ άτω ν σ την επ ίλυσ η π ρο β λη µ άτω ν τη ς
επ αγγελµατικής εν ασ χ ό λησ ης

Ναι

Υγιεινή & Ασφ.
Προγραµ. µε Η/Υ
Σχεδ . Παραγ.
Εκµετ. Μεταλ.
Μηχανική
Πετρωµ.
Μετ/κό ∆ίκαιο

Πρακτική Ασκηση
Ανεπαρκής
χρόνος
άσκησης

Ξένες Γλώσσες
Εφαρµογές Η/Υ

Μικρή
αµοιβή

Όχι

Μεθοδολογία προσέγγισης

• Συγκριτική αξιολόγηση του Π.Σ. µε :
Π.Σ. των άλλων Σχολών του ΕΜΠ (δοµή)
ΣΧΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ

DΗ

100

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (%)

Χ..Μ
80

Μ.Μ

Μ.Μ.Μ

60

Κορµού

40

Ειδίκευσης

20
0

Σχολή

ΜΜΜ ενσωµάτωνε εντονότερα την
ειδίκευση, σε σχέση µε τις άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π.
D Το µικρότερο ποσοστό µαθηµάτων κορµού (11 %)
D Το µεγαλύτερο ποσοστό µαθηµάτων ειδίκευσης
(60 %)
D Το µικρότερο εξάµηνο στο οποίο πραγµατοποιείται ο
χωρισµός (4ο)
D Ο αριθµός µαθηµάτων είναι ο µεγαλύτερος

από όλα τα τµήµατα του Ε.Μ.Π. (71)
ΠΜ

ΗΜ &
ΜΥ

ΑΤΜ

ΝΜΜ

TMHMATA E.M.Π.
D Το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι συγκρίσιµο µε αυτό των άλλων τµηµάτων.

Η συσχέτιση ωρών και αριθµού µαθηµάτων
σχετικά µεγαλύτερη κατάτµηση των γνωστικών αντικειµένων σε µαθήµατα µε λίγες ώρες το καθένα.

Κατευθύνσεις / Ροές / Εµβαθύνσεις των Π.Σ. Ξένων Πανεπιστηµίων
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Κλασσική
Μεταλλευτική
Εµπλουτισµός
Μεταλλευµάτων
Περιβάλλον/
Απόθεση ∆ιαχείριση
Αποκατάσταση
Μηχανική Ορυκτών
Πόρων
Μηχανική
Πετρελαίου
Οικονοµικά
Γεωτεχνική
Γεωδαισία

Leeds

Imperial

Helsinki

Clausthal

Aachen

Leoben Virginia PennState Br.Colum. Queens

Kατευθύνσεις / Ροές / Εµβαθύνσεις των Π.Σ. Ξένων Πανεπιστηµίων
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Leeds Imperial Helsinki Clausthal Aachen Leoben Virginia Pennstate
Επιστήµη Υλικών

*

*

*

*

*

MIT

Br.Colum

UNSW M. East

*

Κεραµικά
Μεταλλουργία
Management
Παραγωγή
Επεξεργασία
Υλικών
∆οµικά υλικά
Ηλεκτρονικά
υλικά
Τεχνολογία
διάβρωσης
Μεταλλοτεχνία
Μεταλλογνωσία
Σιδηρούχα Υλικά
Μη σιδηρούχα
Πολυµερή
Τεχνολογία
χύτευσης

Με αστερίσκο σηµειώνονται οι σχολές των οποίων ο τίτλος είναι “Materials Science”, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες (εκτός
από το M.East) συµµετέχει ο όρος αυτός στον τίτλο τους

Μεθοδολογία προσέγγισης

• Σύγχρονες ανάγκες και προοπτικές
Περιβάλλον
Μεγ. Τεχν. Έργα
∆ιαχείριση Έργου
Νέα Υλικά
Υπόγεια Έργα
Έλεγχος Ποιότητας
Παροχή Υπηρεσιών
Η/Υ-Αυτοµατισµοί
Αναν. Πηγές Ενέργ.
Συστ. Εξοικ. Ενέργ.
Πετρέλ. / Φ υσ. Αέριο
Αποκατ./Αναστηλ.
Μάρκετινγκ
Υγιεινή & Ασφάλεια
Τσιµέντο / Αδρανή

Απόψεις ∆ιπλωµατούχων ΜΜΜ

Μεθοδολογία προσέγγισης
Αλλαγή ∆οµής (Κατευθύνσεις)

Απ ό ψεις µελώ ν ∆ ΕΠ
Να καταργ .
εντελώς

∆εν
απ άντησαν

Να
π ροστεθού
ν & άλλες

Απ ό ψεις διπ λω µατο ύχω ν ΜΜ-ΜΜ
Να καταργ.
εντελώς

∆εν
απ άντησαν

Να
π αραµείνουν
ως έχουν

Να
π αραµείνουν
ως έχουν

Να
π ροστεθούν
& άλλες

Νέο Πρόγραµµα Σπουδών

Άξονες και Χαρακτηριστικά ∆οµής


∆ιατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της Σχολής µε προσαρµογή της επιστηµονική της
βάση στην αντιµετώπιση σύγχρονων τεχνικών προβληµάτων και κοινωνικών αναγκών - νέα
γνώση ιδιαίτερα στην εκµετάλλευση, παραγωγή και διαχείριση µεγάλης προστιθέµενης αξίας
πρώτων υλών και υλικών



∆ιακριτότητα των επιστηµονικών περιοχών που θεραπεύει η Σχολή - ενίσχυση της βασικής
θεωρητικής και τεχνολογικής γνώσης που καλύπτει αυτά για όλους τους φοιτητές, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται µεγαλύτερη ευελιξία στον εργασιακό χώρο,ταχύτερη αφοµοίωση των ειδικών
απαιτήσεων και προσαρµοστικότητα σε αλλαγές στο εργασιακό αντικείµενο κύκλους σπουδών
που περιλαµβάνουν µαθήµατα υποχρεωτικά, κατ’επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά



Επάλληλους κύκλους σπουδών που περιλαµβάνουν µαθήµατα υποχρεωτικά, κατ’επιλογήν
υποχρεωτικά και προαιρετικά. Οι κύκλοι εξασφαλίζουν επαφή µε τις θεµελιώδεις γνώσεις των
επιστηµονικών πεδίων και σταδιακά να οδηγούν στην προσέγγιση πιο εξειδικευµένων από
συγκεκριµένους γνωστικούς τοµείς ( κλιµάκωση από τη γενική στην ειδική γνώση)



Εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης καθώς και στην εφαρµογή
νέων τεχνολογιών ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυτό που συνεπάγεται από
τον όρο «µηχανικός» χωρίς απαραίτητα και το πρώτο συνοδευτικό του



Εµπνευση των φοιτητών από τα πρώτα στάδια τους στο αντικείµενο της Σχολής δεδοµένου
ότι η πλειοψηφία τους είναι πλέον, µε το νέο σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων, «παγιδευµένοι»
στη Σχολή εισαγωγής

Ενιαίος
Ενιαίοςκορµός
κορµός(7(7εξάµηνα,
εξάµηνα,48
48µαθήµατα)
µαθήµατα)
Θεωρητική
ΘεωρητικήΓνώση
Γνώση(Μαθηµατικά,
(Μαθηµατικά,Φυσική,
Φυσική,Χηµεία,
Χηµεία,Γεωλογία,
Γεωλογία,Μηχανική,
Μηχανική,Θερµοδυναµική
Θερµοδυναµική...)
...)
Βασική
Γνώση
σε
όλο
το
εύρος
του
αντικειµένου
της
Σχολής
(Εξόρυξη
και
Εκµετάλλευση
ΜεταλλείωνΒασική Γνώση σε όλο το εύρος του αντικειµένου της Σχολής (Εξόρυξη και Εκµετάλλευση ΜεταλλείωνΕµπλουτισµόςΕµπλουτισµός-Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία-Περιβάλλον)
Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία-Περιβάλλον)
Πληροφορική
Πληροφορική

Κατευθύνσεις/ροές
Κατευθύνσεις/ροές(11
(11µαθήµατα)
µαθήµατα)8ο,9ο
8ο,9ο+Πρακτική
+Πρακτικήάσκηση
άσκηση+∆ιπλωµατική
+∆ιπλωµατικήΕργασία
Εργασία
Επιλογή
κατεύθυνσης.
∆υνατότητα
κινητικότητας
και
σε
άλλες
ροές
µέσα
από
περιορισµένο
Επιλογή κατεύθυνσης. ∆υνατότητα κινητικότητας και σε άλλες ροές µέσα από περιορισµένοαριθµό
αριθµό
επιλογών
επιλογώνµαθηµάτων
µαθηµάτων

Περιβαλλοντική
ΠεριβαλλοντικήΜηχανική
Μηχανική&&
Γεωπεριβάλλον
Γεωπεριβάλλον

Μεταλλουργικές
Μεταλλουργικές
∆ιεργασίες
∆ιεργασίες

Μεταλλευτική
Μεταλλευτική
Τεχνολογία
Τεχνολογία

Γεωτεχνολογία
Γεωτεχνολογία

Επιστήµη
Επιστήµη&&Τεχνολογία
Τεχνολογία
Υλικών
Υλικών

Μαθήµατα
Μαθήµαταγενικής
γενικήςεπιλογής
επιλογήςγια
γιαόλες
όλεςτις
τιςκατευθύνσεις
κατευθύνσεις
(οικονοµικά,
διαχείριση
έργων,
έλεγχος
ποιότητας,
ειδικά
(οικονοµικά, διαχείριση έργων, έλεγχος ποιότητας, ειδικάθέµατα
θέµαταπληροφορικής)
πληροφορικής)

Ενίσχυση γνωστικών αντικειµένων- Εισαγωγή νέων.....
Μεταλλευτική Τεχνολογία

Γεωτεχνολογία

~ Εξόρυξη (εκρηκτικά)
~ Εξοπλισµός-Συστήµατα µεταφοράς
(αυτοµατοποίηση-monitoring)
~ Τεχνολογία Λατοµείων
(παραγωγή-επεξεργασία-εµπορεία
προϊόντων)
~ Βιοµηχανικά ορυκτά-µάρµαρα-αδρανή
~ Ενέργεια (στερεά/ρευστά καύσιµαΓεωθερµία)

~
~
~
~
~

Τεχνολογία Σηράγγων
Ειδικά υπόγεια έργα
Εδαφοµηχανική-θεµελιώσεις
Τεχνική Γεωλογία
Μέθοδοι Βελτίωσης υπεδάφους

Υπόβαθρο:
Μηχανική πετρωµάτων –Υποστήριξη υπόγειων έργων-Εξόρυξη πετρωµάτων-Τεχνολογία Γεωτρήσεων
Γεωπληροφορική - Γεωφυσική (σύγχρονα εργαλεία διερεύνησης υπεδάφους)
Νέες τεχνολογίες και εφαρµογές στη µεταλλευτική και γεωτεχνολογία
Οικονοµία
∆ιαχείριση έργων
∆ιοίκηση επιχειρήσεων
Έλεγχος ποιότητας
Νοµοθεσία-Ασφάλεια

Πρακτική άσκηση

Ενίσχυση γνωστικών αντικειµένων- Εισαγωγή νέων.....
Μεταλλουργικές ∆ιεργασίες
~ Μελέτη–Σχεδιασµό Βιοµηχανικών
∆ιεργασιών και Εγκαταστάσεων
~ Τεχνικοιοκονοµική Ανάλυση
~ Ενεργειακή κατανάλωση–Εξοικονόµηση
Ενέργειας
~ Τεχνολογία Τσιµέντου και Σκυροδέµατος

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών
~ Μεταλλικά υλικά
( Συγκολλήσεις, Μη καταστροφικός έλεγχος)
~ Κεραµικά –πυρίµαχα-ύαλος
~ Ηλεκτρονικά-µαγνητικά υλικά
~ Πολυµερή -σύνθετα υλικά

Οικονοµία
∆ιαχείριση έργων
∆ιοίκηση επιχειρήσεων
∆ιαχείριση ποιότητας-Πιστοποίηση
Εργαλεία εφαρµογής πληροφορικής και
νέων τεχνολογιών
Νοµοθεσία-Ασφάλεια

Πρακτική άσκηση

Ενίσχυση γνωστικών αντικειµένων- Εισαγωγή νέων.....
Περιβαλλοντική Μηχανική
και Γεωπεριβάλλον
; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από Μεταλλευτικές,
Εξορυκτικές
και
Μεταλλουργικές
δραστηριότητες
(Πρόληψη -∆ιαχείριση –Αποκατάσταση-Κόστος-Όφελος)
 Λατοµική τεχνολογία και περιβάλλον
 Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αέριων
ρύπων
 Αποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών
 ∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτωνΑνακύκλωση υλικών
; Νοµοθεσία-Μελέτες

Οικονοµία
∆ιαχείριση έργων
∆ιοίκηση επιχειρήσεων
∆ιαχείριση ποιότητας-Πιστοποίηση
Εργαλεία εφαρµογής πληροφορικής και
νέων τεχνολογιών

Πρακτική άσκηση

Εφαρµογή-Σχόλια
Ωριµότητα Επιλογών-Επηρεασµοί-Απόηχος της Αγοράς και της Απασχόλησης
Επιλογή κατευθύνσεων (% επί του συνόλου των φοιτητών του 8ου εξαµήνου)
Κατευθύνσεις

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Μεταλλευτική Τεχνολογία

14

39

19

Γεωτεχνολογία

29

27

49

Μεταλλουργικές ∆ιεργασίες

-

-

8

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών

30

22

15

Περιβαλλοντική Μηχ. & Γεωπεριβάλλον

27

12

9

Σύνολο φοιτητών 8ου εξαµήνου

49

60

75

Ισορροπία του συστήµατος- Συµβουλευτικός ρόλος των µελών ∆ΕΠ –
Μεταφορά αντικειµενικής πληροφόρησης στον εκπαιδευτικό χώρο µέσα από την
ενίσχυση της συνεργασίας του µε την παραγωγή σε όλους τους τοµείς
1.
2.
3.

Συνεχής µέριµνα για :
Yπέρβαση λειτουργικών προβληµάτων
Aναβάθµιση υποδοµών , εκπαιδευτικού υλικού, µεθόδων διδασκαλίας και συγγραµµάτων
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας του στην παραγωγή και στην αγορά
εργασίας- Αίσθηµα σιγουριάς και ποιότητα ΓΝΏΣΗΣ των αποφοίτων µας

Χρήζει αλλαγής;

Τίτλος Σχολής ;
Απόψεις-Προτάσεις

