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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ 

“ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” 

 

 Ο Τομέας Δομοστατικής της Σχολής  Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με 

τον Τομέα Γεωτεχνικής της ιδίας Σχολής και με την σύμπραξη των Σχολών  Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ, καλεί τους 

ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Διεπιστημονικό -  

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016 με τίτλο “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών”. 

Το ΔΠΜΣ, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τόσο η παρακολούθηση των μαθημάτων, όσο και η 

εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. 

Στο Διατμηματικό αυτό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, 

απόφοιτοι Σχολών  θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού, εφόσον 

πληρούν τις νόμιμες περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας προϋποθέσεις. Ο αριθμός εισακτέων -

που πρέπει απαραίτητα να πληρούν ορισμένα ελάχιστα προσόντα- ορίζεται για το νέο 

ακαδημαϊκό έτος σε τριάντα πέντε (35).  

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:  

• Ο γενικός βαθμός διπλώματος και η σειρά του βαθμού διπλώματος σε σχέση με τους 

βαθμούς των υπόλοιπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος. 

• Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και η βαθμολογία στη διπλωματική εργασία.  

• Οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών. 

• Οι γνώσεις πληροφορικής. 

• Η ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει. 

• Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, 

εφόσον υπάρχουν.  

• Οι συστατικές επιστολές. 

 



Για την διαπίστωση της γνώσης ξένων γλωσσών ενδέχεται να ζητηθεί γραπτή εξέταση. 

Ενδέχεται, επίσης, να προγραμματιστεί συμπληρωματική συνέντευξη -κατά την κρίση της 

επιτροπής επιλογής- προς διευκρίνιση στοιχείων. 

Τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τη δημοσίευση της παρούσας προσκλήσεως 

και έως τις 19/6/2015 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (e-mail: 

mscads@central.ntua.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Αίτηση συμμετοχής, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 

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

• Tίτλος σπουδών με σειρά βαθμού διπλώματος σε σχέση με τους βαθμούς των 

υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος. Για τους 

απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας 

από το ΔΟΑΤΑΠ. 

• Aναλυτική βαθμολογία. 

• Aποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ενδεχομένως 

πρόσθετων ξένων γλωσσών. 

• Aστυνομική ταυτότητα. 

• Αποδεικτικό ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει). 

• Άλλοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν).  

• Συστατικές επιστολές. 

5. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ 

(κα. Χ.Ανδρίτσου), τηλ. (210)772-3450, (210)772-3613, καθώς και στο Διαδίκτυο 

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

 

 

ΑΘΗΝΑ, 08/05/2015 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΔΠΜΣ 
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