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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά και υποδέ-
χθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1984. Με πέντε 
μονοτμηματικές Σχολές Μηχανικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης προ-
σφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους. 
Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3685/2008 και Ν.4009/2011), τον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών Σχολών. 

Στα Π.Μ.Σ. β κ́ύκλου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται στον οικείο Εσω-
τερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στον γ΄ κύκλο μεταπτυ-
χιακών σπουδών, ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί 
κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι οποί-
οι/ες πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζο-
νται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
οικείου Τμήματος/Σχολής.

Ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό, σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις που εξειδικεύονται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, να γίνονται δεκτοί/ές, μετά από αιτι-
ολογημένη απόφαση της Σχολής/ του Τμήματος και μη κάτοχοι 
Μ.Δ.Ε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτο-
ρας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων 
που ορίζεται από τη Σχολή/το Τμήμα. Η χρονική διάρκεια για την 
εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Στα ΠΜΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης, περιλαμβάνονται διατμη-
ματικά, διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας με άλλα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 



ΣΧΟΛΉ ΜΉΧΑΝΙΚΏΝ
ΠΑΡΑΓΏΓΉΣ & ΔΙΟΙΚΉΣΉΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα Ειδίκευσης, καθώς και σε Διδακτορικό Δίπλωμα στις κατευθύν-
σεις:
1. Συστήματα Παραγωγής
2. Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Οργάνωση και Διοίκηση
4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών
Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης είναι η με-
τεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε έναν από τους 
τομείς της Σχολής. Σκοπός των διδακτορικών προγραμμάτων είναι 
η προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της.

info: www.pem.tuc.gr/4141.html 

Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
H Σχολή ΜΠΔ σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών 
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προσφέρουν, τα παρακάτω 
Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.): 
1. Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
2.  Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (Applied 

Operational Research and Analysis)
info: www.sse-tuc.edu.gr 

ΣΧΟΛΉ ΜΉΧΑΝΙΚΏΝ
ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΟΡΏΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων με τίτλο «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» οδη-
γεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται 
δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχο-
λών θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο 
(2) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε είκοσι (20) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν 
ερευνητική δραστηριότητά τους.
Επίσης η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει Διδακτορι-
κό Δίπλωμα.

info: www.mred.tuc.gr/5614.html 

Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου
H Σχολή  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει το Αγγλόφωνο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πε-
δίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική 
γλώσσα «Petroleum Engineering». Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαί-
ου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό 
υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και 
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της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάρκεια σπουδών 
είναι 12 μήνες πλήρους φοίτησης και παρέχει συνολικά 48 διδα-
κτικές μονάδες (ECTS). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθη-
μάτων οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 12 επιπλέον διδακτικές μονάδες.

info: www.peteng-master.tuc.gr

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»
H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο 
Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με 
τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Το 
ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυ-
χιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από 
διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo 
πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τα Πανεπιστήμια: 
University of Poitiers (Γαλλία), University of Aveiro (Πορτογαλία) και 
Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).

info: www.master-imacs.org

ΣΧΟΛΉ ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΏΝ ΜΉΧΑΝΙΚΏΝ
& ΜΉΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Ηλεκτρονικού Μη-
χανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electronic and 
Computer Engineering), και/ή
• Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχα-
νικού Υπολογιστών (PhD in Electronic and Computer Engineering).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Μηχανι-
κών Υπολογιστών (Computer Engineering), Επιστήμης Υπολογι-
στών (Computer Science), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical 
Engineering), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), 
Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics), των Πανεπι-
στημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής.

info: www.ece.tuc.gr/4107.html 

ΣΧΟΛΉ ΜΉΧΑΝΙΚΏΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχο-
λής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» 
και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικεί-
μενο την Περιβαλλοντική Μηχανική. Το ΠΜΣ έχει οργανωθεί έτσι 
ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήμονες και 
μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να ειδικευτούν σε μία από τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:
1.  Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή (Water Resources and 

Climate Change)
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2.  Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων (Water and Waste 
Treatment)

3.  Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική 
Αλλαγή (Environmental Management, Sustainable Energy and 
Climate Change).

info: www.enveng.tuc.gr

ΣΧΟΛΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΏΝ
ΜΉΧΑΝΙΚΏΝ

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδι-
ασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις θεματικές ενότητες: 
•  Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχε-

διαστικές προσεγγίσεις
•  Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλο-

ντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά 
info: www.arch.tuc.gr/postgraduate.html 

Η Σχολή λειτουργεί από το 2010 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπου-
δών. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών διαρκεί κατ’ ελά-
χιστο 3 έτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί από επιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

info: www.arch.tuc.gr/phd.html 
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Master of Science
in Technology & Innovation Management

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί 
στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην Διοίκηση της Τε-
χνολογίας και της Καινοτομίας ‘Master of Science in Technology 
and Innovation Management’ (ΜΤΙΜ). Το πρόγραμμα προσφέρε-
ται στην αγγλική γλώσσα και σε αυτό διδάσκουν διακεκριμένοι 
καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MTIM σχεδιάστηκε έτσι ώστε ανα-
πτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες 
και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε 
θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Στους 
φοιτητές δίδεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύμα-
τα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 100 ωρών στη 
δημιουργία startup επιχειρήσεων. H επιτυχής ολοκλήρωση του 
προγράμματος MTIM αντιστοιχεί σε 75 ECTS.

info: www.mtim.tuc.gr 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΤΜΉΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ
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