ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που έχουν εισαχθεί

το ακαδ. έτος 2001-2002 και

παλαιότερα ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. στις 11/11/2008, από το ακαδημαϊκό έτος 20082009 ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:
1. Όσοι από τους φοιτητές, οφείλουν μέχρι και επτά (7) μαθήματα σύμφωνα με το παλαιό
πρόγραμμα σπουδών, εκτός της Διπλωματικής τους Εργασίας, μπορούν να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους στη Σχολή σύμφωνα με το Παλαιό Π.Π.Σ., εφόσον καλύψουν τις υποχρεώσεις τους
και παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία.
2. Οι φοιτητές που οφείλουν περισσότερα από επτά (7) μαθήματα σύμφωνα με το παλαιό
πρόγραμμα σπουδών, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και θα τους απονεμηθεί Δίπλωμα
Α.Τ.Μ. εφ’όσον:
α) Για τη λήψη διπλώματος έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 61 μαθήματα (41
υποχρεωτικά, 1 ΑΚΕΔ, τα υποχρεωτικά μαθήματα του 9ου εξαμήνου -Στοιχεία δικαίου και
τεχνικής νομοθεσίας, Διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων-, 7 μαθήματα εμβάθυνσης και 10
ελεύθερα από οποιαδήποτε εμβάθυνση.
α1) Για την συμπλήρωση των 41 υποχρεωτικών μαθημάτων απαιτείται η επιλογή μέχρι τεσσάρων
(4) επιπλέον υποχρεωτικών

μαθημάτων (εκτός αυτών που χρησιμοποιούν ως μαθήματα

επιλογής εμβάθυνσης) του Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από τα παρακάτω
μαθήματα.
9 Προγραμματιστικές Τεχνικές
9 Προβολική Γεωμετρία
9 Βάσεις Δεδομένων
9 Γεωτεχνική Μηχανική
9 Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία)
9 Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
9 Γεωδαισία V (Δορυφορική Γεωδαισία)
9 Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία)
9 Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση
α2) Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία επτά (7) μαθήματα (6 + μάθημα θέμα) της Εμβάθυνσης
σύμφωνα με Παλαιό Π.Π.Σ., ανεξάρτητα αν αυτά είναι επιλογής ή υποχρεωτικά στο Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών. Όσοι εξ΄ αυτών δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της
Εμβάθυνσης τους, σύμφωνα με Παλαιό Π.Π.Σ., θα επιλέξουν τα μαθήματα της αντίστοιχης
Κύριας Εμβάθυνσης του Νέου Π.Π.Σ. και
β) Ολοκληρώσουν την Διπλωματική τους Εργασία
3. Οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι μελλοντική τροποποίηση του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

