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Νέες ανακαλύψεις 
σε τοµείς όπως η γενετική, η βιοχηµεία, η ιατρική, 
η εγκληµατολογία, τα φάρµακα, το περιβάλλον, η 
νανοτεχνολογία, η επιστήµη των υλικών, τα υλικά 
των υπολογιστών επόµενης γενιάς, καθορίζονται 

από τη χηµεία
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H χηµεία ανοίγει την πόρτα για πολλές 
σταδιοδροµίες.

Η εκπαίδευση στη χηµεία είναι απαραίτητη 
για πολλές θέσεις απασχόλησης στη 

βιοµηχανία, είναι ιδιαίτερα επιθυµητή για τη 
διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, και 

είναι χρήσιµη για τη σταδιοδροµία στη 
δηµόσια διοίκηση και διαχείριση.

Αν θέλετε να κατανοήσετε τη 
λειτουργία του κόσµου γύρω 
σας - τότε η χηµεία είναι για 

εσάς!



Το Τµήµα Χηµείας

Ιδρύθηκε το 1985 έχοντας ως βασικό στόχο την 
έρευνα και τη διδασκαλία.

Διάρθρωση Προγράµµατος 
σπουδών

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
εργαστηριακές µονάδες του Τµήµατος 
οργανώνονται σε πέντε ακαδηµαϊκούς τοµείς:
Ανόργανης Xηµείας
Βιοχηµείας
Oργανικής Xηµείας
Xηµείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χηµείας
Φυσικοχηµείας

Η απόκτηση του πτυχίου Χηµείας 
απαιτεί παρακολούθηση 30  υποχρεωτικών 
µαθηµάτων / εργαστηρίων και 10  µαθηµάτων 
επιλογής.

Σε µεταπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν 3 
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Ειδίκευσης µε 
θεµατολογίες όπως περιβάλλον, 
βιοδραστικές ουσίες, φυσικά προϊόντα κατάλυση, 
υλικά και ενέργεια.

Εξωστρέφεια στις σπουδές 

Κοντά στην παραγωγή µε την 
Πρακτική άσκηση

Πρόγραµµα οινολογίας

Πρόγραµµα διδακτικής - 
παιδαγωγικής επάρκειας

Ανταλλαγές µε Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού µέσω ERASMUS

To 2006 µετακόµισε σε ένα υψηλής ποιότητας 
βιοκλιµατικό νέο κτίριο µε αναγνωστήριο, 
αίθουσες διδασκαλίας και Η/Υ, άρτια 
εξοπλισµένους εργαστηριακούς χώρους και 
υψηλής τεχνολογίας επιστηµονικά όργανα. 

Στο χώρο αυτό δραστηριοποιούνται 21 
Καθηγητές, 16 µέλη Eιδικού ΔΙδακτικού 
Προσωπικού, 4 µέλη διοικητικού προσωπικού, 
35 µεταδιδάκτορες, 500 προπτυχιακοί φοιτητές 
και 180 µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 
επιστήµονες.

Οργάνωση του Τµήµατος

Ίδρυση του Τµήµατος:
Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών & 

Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης λειτουργεί από το 1985 µε Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκλευµάτων το 
Φθινόπωρο 1987 άρχισε και το Πρόγραµµα 

Προπτυχιακών Σπουδών.


