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  ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

  
Αρ. Ρρωτ.: 26007 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
1. Η Σχολι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΡ ςε ςυνεργαςία με τισ Σχολζσ Αγρονόμων  –  Τοπογράφων 

Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Μεταλλείων - Μεταλλουργϊν του ΕΜΡ, με τθ διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ 
Σχολισ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΡ, οργανϊνουν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 το 
Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΡΜΣ) ςτο επιςτθμονικό πεδίο «Επιςτιμθ και 
Τεχνολογία Υδατικϊν Ρόρων», ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ  και ειδικότερα τθν Απόφαςθ 
Συγκλιτου του ΕΜΡ (4θ ςυνεδρίαςθ/10.5.2018) και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017). Για τθ 
φοίτθςθ ςτο ΔΡΜΣ δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Το ΔΡΜΣ δεν επιδοτείται από τθν EE.  
 

2. Στουσ αποφοίτουσ του ΔΡΜΣ απονζμεται από το ΕΜΡ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ)-
Master of Science, ςτθν Επιςτθμονικι Ρεριοχι «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υδατικϊν Ρόρων» ςε μια από 
τισ ακόλουκεσ 3 ειδικεφςεισ: (Α) Διαχείριςη Τδατικών Πόρων – Προςαρμογή ςτην Κλιματική Αλλαγή, 
(Β) Ποιότητα Τδάτων και Περιβαλλοντική Σεχνολογία, και (Γ) Διαχείριςη Παράκτιασ Ζώνησ και 
Λιμζνων. Πςοι ενδιαφζρονται, μποροφν να ςυνεχίςουν για τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, 
εφόςον γίνουν αποδεκτοί ςε μια από τισ ςυνεργαηόμενεσ Σχολζσ. 

 
3. Το ΔΡΜΣ περιλαμβάνει 2 εξάμθνα μακθμάτων και 1 εξάμθνο εκπόνθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ 

Διπλωματικισ Εργαςίασ (ΔΕ). Η ελάχιςτθ διάρκεια ςπουδϊν είναι 3 ακαδθμαϊκά εξάμθνα και θ μζγιςτθ 
διάρκεια φοίτθςθσ είναι 2 ζτθ περιλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ ΔΕ. Για τθν απόκτθςθ του ΔΜΣ 
απαιτείται (α) θ παρακολοφκθςθ και επιτυχισ εξζταςθ ςε τουλάχιςτον 10 μακιματα που ςυνολικά 
αντιςτοιχοφν ςε τουλάχιςτον 60 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) και τουλάχιςτον 30 μονάδεσ ςε κάκε 
εξάμθνο, και (β) θ εκπόνθςθ και επιτυχισ εξζταςθ τθσ ΔΕ που ιςοδυναμεί ςε 30 μονάδεσ.  Τα μακιματα 
του ΔΡΜΣ διακρίνονται ςε (α) υποχρεωτικά ειδίκευςθσ, (β) υποχρεωτικά κατ’ επιλογι και (γ) κοινά 
μακιματα επιλογισ για όλεσ τισ ειδικεφςεισ. Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και θ ςυμμετοχι ςτισ 
ςυναφείσ εργαςίεσ είναι υποχρεωτικι. Σε περίπτωςθ παράλλθλθσ  εργαςιακισ απαςχόλθςθσ, κα πρζπει 
να εξαςφαλίηεται θ ςχετικι άδεια από τον εργοδότθ.  
 

4. Στο ΔΡΜΣ γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ όςων ο νόμοσ ορίηει και κυρίωσ αποφοίτων (ι 
τελειοφοίτων, εφόςον αποφοιτιςουν μζχρι τθν περίοδο Σεπτεμβρίου 2021), διπλωματοφχων 
Μθχανικϊν Σχολϊν του ΕΜΡ, άλλων Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν τθσ χϊρασ ι άλλων ιςότιμων Τμθμάτων 
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, 
διπλωματοφχων/πτυχιοφχων κετικισ κατεφκυνςθσ λοιπϊν ΑΕΙ τθσ χϊρασ ι με ιςότιμο πτυχίο ΑΕΙ του 
εξωτερικοφ. Ειδικότερα, για τθν ειδίκευςθ Γ γίνονται δεκτοί υποψιφιοι διπλωματοφχοι/πτυχιοφχοι από 
άλλα τμιματα των ΑΕΙ τθσ χϊρασ ι με ιςότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικοφ.  Επίςθσ, γίνονται δεκτοί 
υποψιφιοι πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΙ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Σθμειϊνεται, ότι όςοι ζχουν 
αποφοιτιςει από το ΔΡΜΣ δεν μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ για να παρακολουκιςουν άλλθ 
ειδίκευςι του . 

 
5. Για τθν επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν λαμβάνονται υπόψθ ο βακμόσ πτυχίου, θ ςυνάφεια του 

υποβάκρου (προπτυχιακά μακιματα και διπλωματικι εργαςία), θ υπάρχουςα ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα, επαγγελματικι εμπειρία και απαςχόλθςθ, οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ και θ προςωπικι 
ςυνζντευξθ, όπωσ αναλυτικότερα αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ. Ρροχπόκεςθ για τθν 
ειςαγωγι είναι θ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Οι καταρχιν αποδεκτοί υποψιφιοι κα πρζπει να 
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πλθροφν οριςμζνεσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ γνωςτικοφ υποβάκρου, για τθ ςυμπλιρωςθ του οποίου 
μπορεί να απαιτθκεί θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ Σχολισ Ρολιτικϊν 
Μθχανικϊν. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται ςε πενιντα (50). 

 
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν μόνο ςε ηλεκτρονική μορφή μζχρι τη Δευτζρα  12 Ιουλίου  

και ώρα 12:00 ςτθ Γραμματεία του ΔΡΜΣ (email: postgrad@hydro.ntua.gr) τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
I. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςε ειδικό ζντυπο (βλ. ιςτοςελίδα ΔΡΜΣ). 

II. Αντίγραφο πτυχίου ι ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει ότι αναμζνεται θ αποφοίτθςθ μζχρι τθν 
περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.  

III. Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ και Ρίνακα Βακμολογίασ μακθμάτων ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα (βλ. ιςτοςελίδα ΔΡΜΣ). 

IV. Βιογραφικό ςθμείωμα ςε μορφι Europass.  
V. Αποδεικτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ τουλάχιςτον επιπζδου Β2. 

VI. Δυο ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε ειδικό ζντυπο (βλ. ιςτοςελίδα ΔΡΜΣ). 
VII. Οιοδιποτε άλλο υποςτθρικτικό ςτοιχείο τθσ υποψθφιότθτασ, όπωσ π.χ. βεβαιϊςεισ εργαςιακισ 

εμπειρίασ. 
 
7. Τα παραπάνω ςτοιχεία υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο email: postgrad@hydro.ntua.gr.   Οι  

ςυςτατικζσ επιςτολζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά απευκείασ από τουσ υπογράφοντεσ ςτο παραπάνω 
email. Η εμπρόκεςμθ υποβολι των ςτοιχείων είναι απαραίτθτθ για τθν προϊκθςθ του φακζλου 
υποψθφιότθτασ του ενδιαφερόμενου ςτισ Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ.  Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο 
υποβολισ βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ.   

  
8. Σθμειϊνεται ότι οι ςυνεντεφξεισ θα πραγματοποιηθοφν διαδικτυακά ςτο διάςτημα 20-23 Ιουλίου 

2021. Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ  κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ.  
  
 Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τθ Γραμματεία του ΔΡΜΣ (κ. Σοφία Ζγκαμπι, τθλζφωνο 

επικοινωνίασ 210 7722325), κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ: http://postgrad.hydro.ntua.gr,  όπου 
μπορεί να  βρεκοφν  τα ςχετικά ζντυπα και υποδείγματα.  

 
 Ακινα,  25 Ιουνίου 2021 
 
 
 Ο Διευκυντισ του ΔΡΜΣ 
   
   
  Αναςτάςιοσ Ι. Στάμου 
   Κακθγθτισ ΕΜΡ 
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