ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προφίλ αποφοίτου και Επαγγελματικά Δικαιώματα
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες
επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό
υπόβαθρο συναφές με το υλικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της
πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη,
σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:
1. του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
2. της πληροφορικής,
3. των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών
διαδικτύου και
4. των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και
επεξεργασίας ομιλίας.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχοληθούν στα ανωτέρω και στον
επιστημονικό τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων όπως επίσης και ενδεικτικά
στους ακόλουθους τομείς:
1. τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό,
τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 αντιστοίχως.
2. την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που
απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
3. την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και
τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις
μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές στον Δημόσιο και τον
Ιδιωτικό τομέα όπως ενδεικτικά σε Υπουργεία-Γενικές Γραμματείες και Οργανισμούς του ευρύτερου
Δημόσιου χώρου και σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και
υπηρεσιών και προώθησης προϊόντων τεχνολογίας καθώς και σε εταιρείες παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά ινστιτούτα
και σε αναπτυξιακά-ερευνητικά που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους. Η
επαγγελματική αποκατάσταση είναι προϊόν επίπονης προσπάθειας και καλών επιδόσεων κατά τη
διάρκεια των σπουδών ώστε να εδράζεται σε στέρεες βάσεις γνώσεων και προσόντων. Οι καθηγητές
του Τμήματος χορηγούν συστατικές επιστολές σε όσους τις αιτούνται υπό προϋποθέσεις καλών
βαθμολογικών επιδόσεων.

Για τη διεκδίκηση θέσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ εξακολουθούν να υπάρχουν
περιορισμοί και άδικες διακρίσεις τις οποίες τόσο η Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και
τα μέλη του Τμήματος σε συνεργασία με τους συλλόγους των φοιτητών και των αποφοίτων,
εργάζονται συντεταγμένα για να ανατραπούν. Παράλληλα, για να αποσαφηνιστούν όλες οι θεσμικές
διατάξεις που ισχύουν για την παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων μας, έχει εισαχθεί συνεκτική
δέσμη μαθημάτων παιδαγωγικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών.
Τέλος, μέχρι σήμερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος κατοχυρώνονται
νομικά με βάση το ΠΔ 44, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 58, 8 Απριλίου 2009 που έχει δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.

