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Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις 
γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετα η 
παράλληλη παρακολούθηση μερικών προπτυχιακών μαθημάτων. Ο μέγιστος αριθμός των 
εισακτέων φοιτητών είναι είκοσι (20). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 μέχρι 
την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κτήριο 
Μεταλλειολόγων, ισόγειο), τα εξής: 

1. Συμπληρωμένη αίτηση και συνοπτικό πληροφοριακό έντυπο, (διαθέσιμα από τη 
Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του προγράμματος  http://tunnelling.ntua.gr) 

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι διπλωματούχοι / πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2018. 

3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (μόνον όσοι προέρχονται από 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού). 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών. 

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την 
ερευνητική και / ή επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές 
εργασίες του υποψηφίου κτλ. 

6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε 
αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας. 

7. Δύο συστατικές επιστολές. 

8. Μία πρόσφατη φωτογραφία. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση (ΜΟΝΟ από τους εργαζόμενους υποψηφίους) ότι θα 
προσκομίσουν έγγραφη άδεια από τον εργοδότη τους, προκειμένου να 
παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα 
πρωινά και απογευματινά καθώς και ορισμένες διαλέξεις εκτός του προγράμματος 
σπουδών και ασκήσεις πεδίου. Η άδεια αυτή θα ζητηθεί εφόσον ο υποψήφιος 
εργαζόμενος επιλεγεί στο υπόψη μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ 
(κα Κ.Παπακωνσταντινοπούλου) τηλ. 210 7722066, e-mail: metaptyhiako@metal.ntua.gr 

 
                      Αθήνα, 17/07/2018 

 
 


