Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας

Παράρτημα Καρπενησίου

Παράρτημα Άμφισσας

Φυσικοθεραπεία

Δασοπονία και Διαχείριση Φυσικού
Περιβάλλοντος

Εμπορία και Διαφήμιση

Σκοπός του Τμήματος είναι :

Σκοπός του Τμήματος είναι :

Σκοπός του Τμήματος είναι :

-να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στις βασικές
αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας,
Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας, Παθολογίας κτλ. , στη μελέτη
ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων,
θεραπευτικές ασκήσεις, μετρήσεις και
αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η
κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε Νοσοκομεία
και ΚΑΠΗ της περιοχής.

-να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των
γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις
τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και
στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη
διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και

-να εκπαιδεύσει και καταρτίσει τους/τις
σπουδαστές-τριες στην Επιστήμη της Εμπορίας
και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και στα επιμέρους
επιστημονικά πεδία του, καθώς επίσης και στη
Διαφήμιση, στην Έρευνα Αγοράς, στην Τεχνική
των Πωλήσεων και στις Δημόσιες Σχέσεις.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος
φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται στην
αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρώπινου
σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία
επιλέγεται ως η θεραπευτική μέθοδος που
μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις
δυσλειτουργίες και στην επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων μεθόδων – μέσων για την πρόληψη
και αποκατάσταση των παραπάνω
δυσλειτουργιών.

-να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα
εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή
τους για την επιστημονική και επαγγελματική
τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών και
οικονομικών επιστημών στην αειφορική
παραγωγή και πολυλειτουργική διαχείριση και
προστασία των χερσαίων φυσικών
οικοσυστημάτων καθώς και στη διατήρηση,
αναβάθμιση και προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος .

Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές του τμήματος
φυσικοθεραπείας προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου
όπως Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και Ιδιωτικό
τομέα, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Ιδρύματα,
ΚΑΠΗ, Κλινικές, Υγειονομικές Υπηρεσίες,
Εκπαιδευτήρια, Κέντρα αποκατάστασης,
Ερευνητικά κέντρα, Αθλητικές ομοσπονδίες και
Συλλόγους, κατ’οίκον επισκέψεις ασθενών και
φυσικοθεραπευτήρια.

Τηλ. Επικοινωνίας 22310-60176, 60177
Ιστοσελίδα http://www.phys.teilam.gr/

Τηλ. Επικοινωνίας 22370-23282, 25063
Ιστοσελίδα http://www.karp.teilam.gr/

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος
καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της
Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), καθώς
και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή
των Νέων Τεχνολογιών στο Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος. Το Τμήμα αποτελείται
από τρεις Τομείς:
Α. Διοίκησης και Οικονομίας
Β. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Γ. Νέων Τεχνολογιών και Διαδικτύου
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο
απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται
“Πτυχιούχος Εμπορίας και ΔιαφήμισηςΜάρκετινγκ”, διαθέτει δε τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και
δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως
στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Τηλ. Επικοινωνίας 22650-72268
Ιστοσελίδα http://www.amf.teilam.gr/

Το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
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Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ)

Ηλεκτρονική
Ηλεκτρολογία
Πληροφορική και Τεχνολογία
Υπολογιστών
Σκοπός του Τμήματος είναι :
-να προάγει τη διάδοση και την ανάπτυξη των
γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που
περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του
Τμήματος, με τη διδασκαλία και την
εφαρμοσμένη έρευνα.
-να παράγει επιστημονικό δυναμικό
τεχνολογικής εκπαίδευσης, που να διαθέτει τις
απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές
γνώσεις, ώστε να μπορεί να καλύψει θέσεις
εργασίας στον κλάδο Πληροφορικής.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι
πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν, σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα, τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι
οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την
αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής
σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους στην
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
Οι πτυχιούχοι απασχολούνται τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες και επαγγελματίες, σε όλους
τους τομείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων, σε θέματα
που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη,
τη διαχείριση , την εφαρμοσμένη έρευνα, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τηλ. Επικοινωνίας 22310-60169,60168
Ιστοσελίδα
http://www.inf.teilam.gr/gr/announcements.ht
ml

Σκοπός του Τμήματος είναι :
-να εφοδιάσει τους πτυχιούχους του Τμήματος
ώστε να έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές
και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε
να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης ιδίως στους ακόλουθους τομείς
εφαρμογής:
-εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών μελετών και
μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά,
ηλεκτρονικά, πληροφοριακά συστήματα και
συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνιών.
-τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων
ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων καθώς και
εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πληροφοριακών
συστημάτων και επικοινωνιών.
-σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρικών,
ηλεκτρονικών, πληροφοριακών συστημάτων
και συστημάτων αυτοματισμού και
επικοινωνιών.
-εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη
μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων
συστημάτων και προϊόντων & σχεδιασμός και
υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης
έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν σε
τεχνικές παραγωγής, ολοκλήρωσης και
εφαρμογής στους προαναφερόμενους τομείς.

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας

Νοσηλευτική

Σκοπός του Τμήματος είναι :
-να παρέχει σύγχρονη και υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση των Σπουδαστών του, τόσο στον
θεωρητικό τομέα της ραγδαίως εξελισσόμενης
Ηλεκτρονικής όσο και των τεχνολογικών
εφαρμογών της, όπως ενδεικτικά: στα πεδία
των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των
Τηλεπικοινωνιών, των Βιομηχανικών
Αυτοματισμών, της Πληροφορικής, των Δικτύων
Η/Υ, κ.λπ.
Το περιεχόμενο και το Πρόγραμμα Σπουδών των
προπτυχιακών μαθημάτων του
Τμήματος Ηλεκτρονικής, βασίζεται τόσο στη
θεωρητική διδασκαλία όσο και στην πρακτική
εργαστηριακή άσκηση και τα μαθήματα
ταξινομούνται σε τρεις βασικούς Τομείς: α)
Mαθήματα Υποδομής και Υπολογιστών, β)
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και γ)
Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων.
Το Τμήμα στοχεύει σήμερα, εκτός της παροχής
ενός στέρεου επιστημονικού-τεχνολογικού
υπόβαθρου στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής,
και στις εξής προοπτικές:

Σκοπός του Τμήματος είναι :
-να ετοιμάσει νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής
φροντίδας οι οποίοι είναι ικανοί να προάγουν,
να προστατέψουν, να διατηρούν και να
αποκαθιστούν την υγεία ατόμων και ομάδων,
λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα καθώς
και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και
πολοτισμικά χαρακτηριστικά τους.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
Νοσηλευτικής ως ανθρωπιστικής επιστήμης
αλλά και εξειδικευμένης τέχνης η οποία
αποτελεί μια πολύπλοκη επιστημονική
δραστηριότητα που απευθύνεται στον άνθρωπο,
την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες
τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας.
Οι νοσηλευτές στελεχώνουν τις νοσηλευτικές
μονάδες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλο το
φάσμα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας στην
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
περίθαλψη καθώς επίσης μπορούν να
εργαστούν και ως αυτοαπασχολούμενοι.

- στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας
(αποσκοπώντας σε μεταπτυχιακές σπουδές),
- στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των διεθνών
επιστημονικών σχέσεων με συγγενή Τμήματα
άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού και εξωτερικού,

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της
εφαρμογής της επιστήμης και τεχνολογίας της
Ηλεκτρολογίας , με έμφαση στα ηλεκτρικά
ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις , τους
αυτοματισμούς , τα ηλεκτρονικά και
πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα
επικοινωνιών .

- στην αναπτυξιακή συνεργασία
με βιομηχανικούς ή άλλους φορείς παραγωγής,
που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα
της Ηλεκτρονικής.

Τηλ. Επικοινωνίας 22310-60127,60218
Ιστοσελίδα http://www.ele.teilam.gr/

Τηλ. Επικοινωνίας 22310-60139,60122
Ιστοσελίδα http://www.eln.teilam.gr/

Τηλ. Επικοινωνίας 22310-60142, 60198
Ιστοσελίδα http://www.nos.teilam.gr/

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους οδηγούς σπουδών των τμημάτων που είναι διαθέσιμοι στις γραμματείες των τμημάτων και στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας.

