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ΗΣ
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μ
Μεταλλουργ
γών του Ε.Μ
Μ.Π. σε συννεργασία μεε τις Σχολέςς
Πολιτικώ
ών Μηχανικ
κών του Ε..Μ.Π. και Αγρονόμων
ν & Τοπογ
γράφων Μη
ηχανικών του
τ
Ε.Μ.Π..
καλεί του
υς ενδιαφερ
ρόμενους να υποβάλο
ουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμ
μηματικό Πρόγραμμα
Π
α
Μεταπτυχ
χιακών Σπ
πουδών (ΔΠ
ΠΜΣ) «Σχεεδιασμός και
κ Κατασκ
κευή Υπογγείων Έργω
ων» για το
ο
ακαδημα
αϊκό έτος 20119-2020.
Οι σπουδές σττο ΔΠΜΣ οδηγούν
ο
στη
η λήψη Διπ
πλώματος Μεταπτυχια
Μ
ακών Σπουδ
δών (ΔΜΣ))
που αντισ
στοιχεί σε 90
9 πιστωτικέές μονάδες ((ECTS).
Για
α την απόκ
κτηση του ΔΜΣ
Δ
απαιττείται η πα
αρακολούθη
ηση και επ
πιτυχής εξέτταση σε 122
μαθήματα
α (υποχρεω
ωτικά και κατ’
κ
επιλογή
ήν υποχρεω
ωτικά) που διδάσκοντα
αι σε δύο (2) εξάμηνα
α
(χειμεριν
νό και εαριν
νό) και η εκ
κπόνηση μετταπτυχιακή
ής διπλωματτικής εργασσίας διάρκειας ενός (1))
επιπλέον εξαμήνου. Η παρακο
ολούθηση τω
ων μαθημάττων και η συμμετοχή
σ
ττων φοιτηττών σε κάθεε
συναφή εκπαιδευτιική δραστη
ηριότητα είίναι υποχρ
ρεωτική. Τα μαθήματτα θα αρχ
χίσουν τον
ν
Οκτώβριο
ο του 2019. Η ελάχισττη διάρκεια
α σπουδών είναι τρία
α (3) ακαδη
ημαϊκά εξάμ
μηνα και η
μέγιστη δ
διάρκεια φο
οίτησης είνα
αι δύο (2) έττη.
Στο
ο ΔΠΜΣ γίίνονται δεκ
κτές αιτήσειις υποψηφιό
ότητας απο
οφοίτων (ή τελειοφοίτω
ων, εφόσον
ν
θα αποφ
φοιτήσουν την
τ
περίοδ
δο Οκτωβρίίου 2019) των
τ
συνεργ
γαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π.,,
(Μηχανικ
κών Μετα
αλλείων-Μεεταλλουργώ
ών, Πολιτιικών Μηχ
χανικών κκαι Αγρο
ονόμων &
Τοπογρά
άφων Μηχα
ανικών), των αντίστοιχχων Σχολώ
ών/Τμημάτω
ων άλλων εελληνικών ΑΕΙ καθώςς
ρισμένες Σχολές
και
κα
ατόχων ανττιστοίχων και ισοτίμ
μων διπλωμάτων από αναγνωρ
Σ
του
υ
εξωτερικο
ού. Γίνοντα
αι επίσης δεεκτές αιτήσεεις διπλωμα
ατούχων μηχανικών άλλλων ειδικο
οτήτων που
υ
κατέχουν
ν συναφές δίπλωμα καθώς κ
και πτυχιο
ούχων γεωλόγων, εφ
φόσον καττέχουν καιι
μεταπτυχ
χιακό τίτλο
ο σε συναφές αντικείμ
μενο ή έχου
υν σημαντική εμπειρίία σε θέμα
ατα μελέτηςς
ή/και κα
ατασκευής υπογείων
υ
έργων (η εμ
μπειρία αυττή θα αποδ
δεικνύεται μ
με επίσημα
α έγγραφα)..
Tέλος, γ
γίνονται δεεκτές αιτήσ
σεις αποφο
οίτων άλλω
ων Τμημάτω
ων, όπως προβλέπεται από το
ο
υφιστάμεενο νομοθεττικό πλαίσιο
ο.
Για
α την επιλογ
γή των μετα
απτυχιακών
ν φοιτητών λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός
β
του
υ
διπλώματτος/πτυχίου, η βαθμολ
λογία στα σ
σχετικά με το
τ ΔΠΜΣ προπτυχιακ
π
κά μαθήματτα και στη
η
διπλωματτική εργασίία, η πολύ καλή γνώσ
ση της αγγλ
λικής γλώσσ
σας, οι γνώ
ώσεις πληρο
οφορικής, η
τυχόν υπ
πάρχουσα ερ
ρευνητική δραστηριότη
δ
ητα, η επαγ
γγελματική εμπειρία, οοι συστατικέές επιστολέςς
και η συν
νέντευξη (εφ
φόσον απαιιτηθεί).
Οι αποδεκτοίί υποψήφιο
οι θα πρέέπει να πλ
ληρούν οριισμένες ελά
άχιστες πρ
ροϋποθέσειςς
γνωστικο
ού υποβάθρ
ρου, για τη
η συμπλήρω
ωση του οπ
ποίου μπορ
ρεί να απα
αιτηθεί επιπ
πρόσθετα η
παράλληλη παρακο
ολούθηση μερικών
μ
π
προπτυχιακώ
ών μαθημά
άτων. Ο μ
μέγιστος αρ
ριθμός των
ν
εισακτέων
ν φοιτητών
ν είναι είκοσ
σι (20).
Το ΔΠΜΣ παρέχεται
π
δωρεάν,
δ
χω
ωρίς την καταβολή
κ
διδάκτρωνν ή τελών από τουςς
μεταπτυχ
χιακούς φοιιτητές.
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μενοι καλού
ύνται να υ
υποβάλουν από την Παρασκευή
Π
17 Μαΐου 2019 μέχριι
Οι ενδιαφερόμ
ρασκευή 28
2 Ιουνίου 2019 στη Γραμματεεία της Σχ
χολής Μηχχανικών ΜεταλλείωνΜ
την Παρ
Μεταλλουργών του
υ ΕΜΠ στην
σ
Πολυττεχνειούπολ
λη Ζωγράφου (Κτήρ
ριο Μεταλ
λλειολόγων,,
ισόγειο), τα παρακά
άτω δικαιολο
ογητικά:
1.

Συ
υμπληρωμέένη αίτηση
η και συν
νοπτικό πλ
ληροφοριακ
κό έντυπο, (διαθέσιμα από τη
η
Γρ
ραμματεία ή από την ισ
στοσελίδα ττου Προγρά
άμματος www.tunnellling.ntua.grr)

2.

Α
Αντίγραφο διπλώματος
δ
ς/πτυχίου ή στοιχεία από τα οποία προκύπ
πτει ότι αν
ναμένεται η
απ
ποφοίτησή τους μέχρι τον Οκτώβρ
ριο του 2019.

3.

Βεεβαίωση ισ
σοτιμίας πττυχίου από
ό το ΔΟΑΤ
ΤΑΠ (μόνο
ον για όσοους προέρχ
χονται από
ό
Π
Πανεπιστήμιια του εξωτεερικού).

4.

Π
Πιστοποιητικ
κό αναλυτικ
κής βαθμολλογίας.

5.

Π
Πλήρες βιογ
γραφικό ση
ημείωμα, π
που θα περ
ριλαμβάνει στοιχεία γγια τις σπ
πουδές, την
ν
ερ
ρευνητική ή/και
ή
επαγγ
γελματική δ
δραστηριόττητα και τιςς πιθανές επ
πιστημονικές εργασίεςς
το
ου υποψηφίίου.

6.

Τεεκμηρίωση επαρκούς γνώσης
γ
τηςς αγγλικής ή και περιισσοτέρων ξξένων γλωσ
σσών, οι δεε
αλ
λλοδαποί και της ελλην
νικής γλώσ
σσας.

7.

Δύ
ύο συστατικ
κές επιστολέές.

8.

Μ
Μία πρόσφα
ατη φωτογρα
αφία.

9.

Υπ
πεύθυνη Δή
ήλωση (ΜΟ
ΟΝΟ από το
ους εργαζό
όμενους υπο
οψηφίους), ότι θα προ
οσκομίσουν
ν
έγ
γγραφη άδεεια από τον
ν εργοδότη
η τους, προκειμένου να παρακολλουθούν αν
νελλιπώς το
ο
πρ
ρόγραμμα σπουδών
σ
το
ο οποίο περ
ριλαμβάνει μαθήματα πρωινά
π
καιι απογευμα
ατινά καθώςς
κα
αι ορισμένεες διαλέξεις εκτός του π
προγράμμα
ατος σπουδώ
ών και ασκκήσεις πεδίο
ου. Η άδεια
α
αυ
υτή θα ζη
ητηθεί εφό
όσον ο υπ
ποψήφιος εργαζόμενος επιλεγεεί στο μετταπτυχιακό
ό
πρ
ρόγραμμα.

Σχεετικές πληροφορίες πα
αρέχονται σ
στους ενδιαφερόμενουςς από τη Γρ
ραμματεία του ΔΠΜΣ
Σ
(κα Κ.Πα
απακωνσταν
ντινοπούλο
ου), τηλ. 2100 7722066, e-mail:
e
meta
aptyhiako@
@metal.ntua.gr και από
ό
την ιστοσ
σελίδα του ΔΠΜΣ
Δ
στο διαδίκτυο
δ
w
www.tunneelling.ntua.g
gr.
Αθήνα,
Α
16/05/2019
Ο Διευθυντής
Δ
του ΔΠΜΣ
Σ

Α. Μπ
πενάρδος, Αν.
Α Καθηγηττής
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