Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τμήμα
Τίτλος
Απόφοιτου:
Αντικείμενο του
τμήματος:

Διάρκεια
Σπουδών:
Προφίλ
υποψήφιου
μαθητή

Γνώσεις που
λαμβάνονται
κατά τη διάρκεια
των σπουδών:

Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντολόγος
Το επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το Τμήμα
Περιβάλλοντος καθορίζεται από τις βασικές επιστήμες της
Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Οικονομικών,
καθώς και από νεότερα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της
Οικολογίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Χωροταξίας,
της Χαρτογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της
Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
8 εξάμηνα
Η έφεση/κλίση του μαθητή καθορίζεται από:
 Το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον
 Το ενδιαφέρον του για την φυσική, χημεία, βιολογία,
μαθηματικά
 Την διάθεση του να μελετήσει επιστημονικά και να διαχειριστεί
τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους
επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης
περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και
επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα
εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό
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ΠΕ στο οποίο
Άδειες και
εγγραφές

Μπορεί να
εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα
σε:
(φορείς)
Μπορεί να
εργαστεί στο
δημόσιο τομέα
σε:
(φορείς)
Προφίλ
απόφοιτου

καθορίζεται από το Νόμο.
ΠΕ 12.13 Περιβαλλοντολόγων ( Κ.Υ.Α. 23987/25.2.2008) ΦΕΚ 328/2008
Ο απόφοιτος Περιβάλλοντος μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο
Μελετητών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και να αποκτήσει μελετητικό
πτυχίο στην κατηγορία Περιβάλλον.
Εταιρείες μελετών περιβάλλοντος
Εταιρείες μελετών ενέργειας
Μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον ( π.χ. WWF,
Greenpeace)
Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς Προστασίας Φύσης

O πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως
επαγγελματική ενασχόληση του μια σειρά απο επιλογές όπως:
 την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος,
 το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών,
 τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων,
 την σύνταξη οικολογικών μελετών
 την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και
επικοινωνία".

Δεξιότητες που
έχει αποκτήσει
(π.χ. γνώση GIS,
SPSS)

GIS
SPSS
MATHEMATICA
ECOLAB
POPULUS
R

Μαθήματα
Προγράμματος
Σπουδών

http://www.env.aegean.gr/site/GR/studies-undergraduate.html

Ιστοσελίδα
τμήματος

http://www.env.aegean.gr
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