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Επαγγελματικοί δρόμοι σπουδών πληροφορικής 
 

Περιγραφή 

Η πληροφορική και τα προϊόντα της έχουν βρει το ρόλο τους στις περισσότερες πτυχές της 

σύγχρονης ζωής και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τις σπουδές του κλάδου μας είναι επι-

θυμητά προσόντα σε πολλούς χώρους. Για τους αποφοίτους μας οι επιλογές εξειδίκευσης ή 

επέκτασης του αντικειμένου τους είναι πολυάριθμες και οι επαγγελματικοί δρόμοι που προ-

κύπτουν είναι πολυσχιδείς και συναρπαστικοί. 

Οι φοιτητές μας γνωρίζουν πως ως απόφοιτοι της πληροφορικής θα έχουν την ευκαιρία να 

ασχοληθούν με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Λίγοι όμως μπορούν εκ των προτέρων 

να προδιαγράψουν τα αντικείμενα στα οποία μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον η κάθε επαγ-

γελματική ή ακαδημαϊκή επιλογή που θα κάνουν στα πρώτα τους βήματα μετά από τη λήψη 

του πτυχίου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του χώρου της πληροφορικής και των επαγ-

γελματικών διαδρομών που ανοίγονται μετά από το πτυχίο. Περιλαμβάνεται τόσο η αποδελ-

τίωση των επιλογών σπουδών και εργασίας στα πρώτα βήματα μετά το πτυχίο όσο και η κα-

ταγραφή των προοπτικών που ανοίγονται στη συνέχεια. Σημαντικό συστατικό για την εργα-

σία θα είναι η αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων πετυχημένων επαγγελματιών που 

έχουν ξεκινήσει από τον κλάδο μας και του δρόμου που έχουν ακολουθήσει. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της πτυχιακής είναι ένα ημερολογιακό έτος. 

Παραδοτέα 

• Διάγραμμα επαγγελματικών δρόμων 

• Κατάλογος διακεκριμένων επαγγελματιών με τις αναλυτικές επαγγελματικές δια-
δρομές τους 

• Αναφορά πτυχιακής εργασίας (σε LaTeX) 

Απαραίτητες και επιθυμητές γνώσεις 

Η άνεση στην επικοινωνία είναι απαραίτητο προσόν για την ανάληψη της συγκεκριμένης 

πτυχιακής εργασίας. 

Πλήθος φοιτητών 

1 ή 2 άτομα. Η ακριβής έκταση της εργασίας θα είναι ανάλογη του αριθμού των φοιτητών 

που θα την αναλάβουν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση δύο ατόμων θα απαιτηθεί λεπτομερέ-

στερη καταγραφή των επιλογών μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επιβλέποντες 

Μανόλης Γουάλλες (wallace@uop.gr) και Βασίλης Πουλόπουλος (vacilos@uop.gr). Προτείνε-

ται η επαφή με τους επιβλέποντες πριν δηλώσετε το παρόν θέμα, ώστε να σας είναι ξεκά-

θαρη η ακριβής έκταση της εργασίας και οι απαιτήσεις της. 


