ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
για την 1η Κατεύθυνση Σπουδών του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
του ΕΜΠ για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019
Οι Σχολές Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,
Χηµικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, µε συντονισµό και
διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, λειτουργούν το
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) στο αντικείµενο «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη».
Οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν διεξοδικά, στη διεύθυνση:
http://environ.survey.ntua.gr/
για τη φυσιογνωµία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείµενο, τη δοµή και τη λειτουργία του
∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», καθώς και για το αναλυτικό πρόγραµµα των
µαθηµάτων του και τις απαιτήσεις του και να µελετήσουν τα σχετικά ενδεικτικά κείµενα των
διδασκόντων του Προγράµµατος.
∆ιάρθρωση Σπουδών
1.
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(∆ΜΣ) µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών διάρκειας τριών εξαµήνων, µε έναρξη
τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόµενη από
την κανονική εγγραφή στο ∆ΠΜΣ. Τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού
και σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα. Για την απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) µαθήµατα, εκ των οποίων πέντε Υποχρεωτικά
Μαθήµατα Κορµού και πέντε Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήµατα, που κατανέµονται σε δύο
εκπαιδευτικές περιόδους και στη συνέχεια η έγκριση και εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών σπουδών, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον και
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, µπορούν να συνεχίσουν σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) σε
µία από τις συνεργαζόµενες Σχολές του ΕΜΠ.
2.
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά
σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι αδυναµίας παρουσίας του µεταπτυχιακού φοιτητή, η Ε∆Ε µπορεί
να δικαιολογήσει ορισµένες απουσίες.
3.
Το ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή
διδάκτρων ή τελών από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές.
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Προέλευση των µεταπτυχιακών φοιτητών
4.
Στο ∆ΠΜΣ έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης πτυχιούχοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα :
α)

Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.

β)

Απόφοιτοι λοιπών Τµηµάτων διπλωµατούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων
ειδικοτήτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής αναγνωρισµένων ως
ισότιµων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς µε το πρόγραµµα γνωστικού αντικειµένου, για
τους οποίους η απόκτηση ∆ΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού
διπλώµατος του ΕΜΠ.

γ)

Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν
αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώµατος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της
έναρξης του ∆ΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεµότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα
πιστοποιητικό στον ενδιαφερόµενο.

δ)

Με τον ίδιο ως άνω περιορισµό, γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις
υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τµηµάτων ΑΕΙ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις.

ε)

Τα µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις µπορούν
µετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθµοι και µόνο ένας κατ’ έτος σε ∆ΠΜΣ
της Σχολής στην οποία υπηρετούν και εφόσον υπάρχει συνάφεια του γνωστικού
αντικειµένου µε το έργο το οποίο επιτελούν.

Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε) του Προγράµµατος αποφασίζει ανάλογα µε τη
Σχολή/το Τµήµα προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον µαθήµατα τα οποία θα πρέπει να
παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος πριν ενταχθεί
στο ∆ΠΜΣ.
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των µεταπτυχιακών φοιτητών
5.
Για την προεπιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ληφθούν υπόψη οι σπουδές και ο
γενικός βαθµός διπλώµατος ή πτυχίου των υποψηφίων, η επίδοση στα συναφή προς το ∆ΠΜΣ
µαθήµατα και στη διπλωµατική εργασία, η επαρκής και τεκµηριωµένη γνώση ξένων γλωσσών
(και ιδίως της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί να γνωρίζουν επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα).
Απαραίτητη είναι επίσης η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική
δραστηριότητα και επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές και η επάρκεια της έκφρασης
της επιθυµίας κάθε υποψηφίου να επιλεγεί ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη».
6.
Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο (από το σύνολο των 50,
κατ’ ανώτατο όριο, Μεταπτυχιακών Φοιτητών των δύο κατευθύνσεων του ∆ΠΜΣ). Η επιλογή των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει µε συνεκτίµηση των παραπάνω κριτηρίων και των
προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
7.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας που
είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ έως και 17-9-2018 µε e-mail, ως συνηµµένο αρχείο
(attachment) και µόνο σε µορφή doc (word) όχι pdf ή image, στη διεύθυνση
perana@survey.ntua.gr. Σε περίπτωση αδυναµίας αποστολής e-mail από τον υποψήφιο, το
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ηλεκτρονικό αρχείο µπορεί να κατατεθεί σε CD στη Γραµµατεία της Σχολής Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Πλήρης αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΚΑΙ από τους υποψηφίους που είχαν
κάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Επιπλέον όλοι οι υποψήφιοι θα καταθέσουν και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω.
Κατά την συµπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ακριβείς στις πληροφορίες που
θα αναφέρουν, διότι λόγω του περιορισµένου χρόνου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας
για τη διόρθωση και επανυποβολή της (πχ να αναφέρεται σωστά η Σχολή/Τµήµα που έχουν
αποφοιτήσει, κυρίως υποψήφιοι παλαιότερων χρόνων, σύµφωνα µε τη σηµερινή ονοµασία, το
επίπεδο γλωσσοµάθειας Α1, Α2, Β1, Β2,C1, C2 κλπ).
8.
Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν φάκελο δικαιολογητικών στη Γραµµατεία της
Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος Αττικής, ΤΚ 15780, από 20-8-2018 έως και 17-9-2018
(ώρες εξυπηρέτησης : 11:30 – 13:30). Ο φάκελος θα περιλαµβάνει απαραιτήτως :
8.1.

Υπογεγραµµένο
υποψηφιότητας.

αντίτυπο

8.2.

Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση του Νόµου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει µε την
προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου τους και προσκόµισης σχετικής βεβαίωσης µέχρι 0110-2018.

8.3.

Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από
Πανεπιστήµια του εξωτερικού). Πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθµού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το
∆ΟΑΤΑΠ.

8.4.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά, αν ο υποψήφιος
προέρχεται από ξένο Πανεπιστήµιο).

8.5.

Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (µέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαµβάνει τεκµηριωµένα
στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα και τις
επιστηµονικές εργασίες του υποψηφίου.

8.6.

Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί σε
επιστηµονικά περιοδικά ή/και συνέδρια µε σύστηµα κριτών.

8.7.

Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και
της Ελληνικής γλώσσας, µε υποβολή και των σχετικών επικυρωµένων αντιγράφων
πιστοποιητικών σπουδών.

8.8.

Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών
και/ή ειδικότερων λογισµικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και
αντιµετώπιση θεµάτων και προβληµάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική
της κάθε ειδικότητας.

8.9.

Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής
τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους
ως πλήρους απασχόλησης Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.

8.10.

∆ύο (2) συστατικές επιστολές χρησιµοποιώντας τη φόρµα που είναι αναρτηµένη στην
ιστοσελίδα του προγράµµατος. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδροµικώς απευθείας από τον αξιολογητή ή από τον υποψήφιο σε σφραγισµένο και
υπογεγραµµένο φάκελο. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτηµένη φόρµα
και την αναγραφόµενη διαδικασία αποστολής, δε θα γίνονται αποδεκτές.

(εκτύπωση)
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του

συµπληρωµένου

εντύπου

αίτησης

Μετά τις 17-9-2018 δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά. Για όσους στείλουν το
φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδροµικά, θα ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του
ταχυδροµείου.
9.
Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για επιλογή τους στο Πρόγραµµα, θα ειδοποιηθούν µε ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του
∆ΠΜΣ να λάβουν µέρος σε προσωπική συνέντευξη από τα µέλη της Ε.∆.Ε. του ∆ΠΜΣ
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στα τέλη Σεπτεµβρίου 2018. Η φυσική παρουσία στη διαδικασία
των συνεντεύξεων είναι υποχρεωτική. Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και µετά από έγκαιρη
ενηµέρωση και απόφαση της ∆ιευθύντριας του Προγράµµατος, η συνέντευξη µπορεί να γίνει και
µέσω τηλεδιάσκεψης.
10.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη», από το Γραφείο Στήριξης του Προγράµµατος, τηλ. 210 772 2776 (Κιν. 6934475799) ή
µέσω email: envdev@central.ntua.gr και τη Γραµµατεία της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων
Μηχανικών, τηλ. 210 772 2781.

Αθήνα, Ιούλιος 2018
Η ∆ιευθύντρια του ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Καθηγήτρια Ε. ∆ηµοπούλου
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