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Π. Μηχανιικών Μετταλλείων-Μ
Μεταλλουρργών (συνντονίζουσα
α
Οι Σχολές τοου Ε.Μ.Π
ουσα Σχολ
λή) υλοποοιούν Δια
ατμηματικόό
Σχολή) κκαι Πολιτιικών Μηχχανικών ((συμμετέχο
Πρόγραμμ
μα Μεταπ
πτυχιακών Σπουδώνν (Δ.Π.Μ.Σ
Σ.) στο αντικείμενο
α
ο «Σχεδια
ασμός καιι
ου
Κατασκευυή Υπογείω
ων Έργων». Η έναρρξη του 20
0 ακαδημ
μαϊκού έτουυς του Δ.Π
Π.Μ.Σ. θα
α
γίνει τον Ο
Οκτώβριο του
τ 2017.
Οι α
ανωτέρω Μεταπτυχια
Μ
ακές Σπουδδές οδηγού
ύν στη λήψ
ψη Μεταπτυυχιακού Διιπλώματοςς
Ειδίκευση
ης (Μ.Δ.Ε.)).
Για
α την απόκ
κτηση του Μ.Δ.Ε.
Μ
απααιτείται η παρακολού
π
ύθηση και επιτυχής εξέταση
ε
σεε
16 μαθήμ
ματα (υποχχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτιικά) που δδιδάσκοντα
αι σε δύοο
εξάμηνα ((χειμερινό και εαριννό) διάρκειιας 13 εβδδομάδων έκαστο.
έ
Εππιπλέον απ
παιτείται η
εκπόνηση
η (και επ
πιτυχής εξξέταση) μ
μεταπτυχιακ
κής διπλω
ωματικής εργασίας διάρκειαςς
ων και η συμμετοχή
εκπόνηση
ης ενός επιιπλέον εξαμήνου. Η παρακολού
ύθηση τωνν μαθημάτω
σ
ή
των φοιτητών σε κάθε συνναφή εκπααιδευτική δραστηριό
ότητα είνααι υποχρεω
ωτική. Τα
α
α αρχίζουνν την πρώτη εβδομάάδα του Οκτωβρίου
Ο
κάθε ακααδημαϊκού έτους. Η
μαθήματα
χρονική δ
διάρκεια για
γ την απόκτηση
α
του Μ.Δ.Ε. είναι τρία
τ
(3) εξξάμηνα. Η μέγιστη
η
διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) έτη.
δ
αιτήήσεις υποψ
ψηφιότητα
ας αποφοίτω
ων (ή τελεειοφοίτων,,
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές
εφόσον απποφοιτήσοουν μέχρι τον
τ Σεπτέμ
μβριο του 2017) τωνν συνεργαζζομένων Σχχολών τουυ
Ε.Μ.Π., (Μηχανικώ
ών Μεταλ
λλείων-Μεεταλλουργώ
ών και Πολιτικών
Π
Μηχανικ
κών), τωνν
ων Σχολώνν / Τμημάττων άλλωνν ελληνικώνν Α.Ε.Ι. κα
αθώς και κκατόχων ανντιστοίχωνν
αντίστοιχω
και ισοτίίμων διπλλωμάτων από
α
αναγννωρισμένες Σχολές του εξωττερικού (μέσω τουυ
ΔΟΑΤΑΠ
Π). Γίνοντα
αι επίσης δεεκτές αιτήσ
σεις διπλωματούχων μηχανικώνν άλλων ειιδικοτήτωνν
που κατέχχουν συνα
αφές δίπλω
ωμα καθώς και πτυχιιούχων γεω
ωλόγων, εφ
φόσον καττέχουν καιι
μεταπτυχιιακό τίτλο σε συναφέές αντικείμ
μενο ή έχου
υν 5ετή το
ουλάχιστονν εμπειρία σε θέματα
α
μελέτης ή
ή/και κατασ
σκευής υπο
ογείων έργγων (η εμπ
πειρία αυτή
ή θα αποδεεικνύεται με
μ επίσημα
α
έγγραφα).. Tέλος, γίίνονται δεκ
κτές αιτήσ
σεις και άλλλων διπλω
ωματούχωνν, όπως πρ
ροβλέπεταιι
από το υφ
φιστάμενο νομοθετικό
ν
ό πλαίσιο.
Για την επιλλογή των μεταπτυχιιακών φοιτητών θα
α ληφθούνν υπόψη η γενική
ή
βαθμολογγία του διιπλώματοςς / πτυχίοου, η επίδδοση στα συναφή προς το Δ.Π.Μ.Σ..
προπτυχια
ακά μαθήμ
ματα και στη
σ διπλωμ
ματική εργγασία, η πο
ολύ καλή ττεκμηριωμέένη γνώση
η
της αγγλικκής γλώσσ
σας, η τυχχόν υπάρχοουσα ερευννητική δρα
αστηριότηττα, η επαγγγελματική
ή
εμπειρία, οι συστατιικές επιστο
ολές και η σ
συνέντευξη
η (εφόσον απαιτηθεί)).

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
φοιτητών είναι είκοσι δύο (22).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 μέχρι την
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών ΜεταλλείωνΜεταλλουργών του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κτίριο Μεταλλειολόγων,
ισόγειο), τα εξής:
1. Συμπληρωμένη αίτηση και συνοπτικό πληροφοριακό έντυπο, (διαθέσιμα από τη
Γραμματεία ή από τη 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
2017.
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 10 Απριλίου 2017
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
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