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ΜΕ ΣΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΣH ΥΟΛΗ  ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ  ΠΟΤΓΔ 

Ο Σνκέαο Δνκνζηαηηθήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΕΜΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα 

Γεσηερληθήο ηεο ηδίαο ρνιήο θαη κε ηελ ζχκπξαμε ησλ ρνιψλ  Εθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Επηζηεκψλ, Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγψλ 

ΕΜΠ, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Δηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΔΠΜ) «Δνκνζηαηηθφο ρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε ησλ Καηαζθεπψλ» γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2022-2023. 

Σν ΔΠΜ, ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εμακήλσλ, νδεγεί ζηε ιήςε Δηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΔΜ). Σφζν ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ φζν θαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

ην ΔΠΜ γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, αιιά θαη άιισλ ζπγγελψλ ρνιψλ 

ηνπ ΕΜΠ ή άιισλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, απφθνηηνη ρνιψλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο ινηπψλ ΑΕΘ ηεο ρψξαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο πξνυπνζέζεηο. Δεθηνί γίλνληαη επίζεο θαη 

ηειεηφθνηηνη ησλ ίδησλ ρνιψλ ππφ ηελ αίξεζε φηη ζα απνθνηηήζνπλ ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 2022. Ο αξηζκφο 

εηζαθηέσλ νξίδεηαη γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο ζε ηξηάληα πέληε (35).  

 Γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ, σο θχξηνη παξάγνληεο, ν γεληθφο βαζκφο 

δηπιψκαηνο, ε βαζκνινγία ζηα ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ε βαζκνινγία ζηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία, νη γλψζεηο ηεο αγγιηθήο -θαη ηπρφλ άιισλ γισζζψλ-, νη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, ε ηπρφλ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ε γεληθή εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ (βξαβεία, δηαθξίζεηο, γεληθή 

θαηάηαμε).  

Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ έσο ηηο 20/6/2022 ηλεκτρονικά ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΠΜ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο

(www.postgrad.structural.civil.ntua.gr).

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ (κε ζεηξά θαηάηαμεο εθφζνλ ππάξρεη). Γηα ηνπο απφθνηηνπο ΑΕΘ ηνπ εμσηεξηθνχ,

απαηηείηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην ΔΟΑΣΑΠ.

3. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.

4. Aπνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ελδερνκέλσο πξφζζεησλ μέλσλ γισζζψλ.

5. Απνδεηθηηθφ εξεπλεηηθήο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εθφζνλ ππάξρεη).

6. Άιινη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, βξαβεία, δηαθξίζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ).

7. Δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.

Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΔΠΜ (θα. Υ. Αλδξίηζνπ, ηει.: 2107723613), 

θαζψο θαη ζην Δηαδίθηπν (www.postgrad.structural.civil.ntua.gr).  

ΑΘΗΝΑ, 27/5/2022

Ο Δηεπζπληήο ηνπ ΔΠΜ 
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