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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
στο αντικείμενο: «Πολεοδομία και Χωροταξία». Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ παρέχονται δωρεάν. Το
ΔΠΜΣ απονέμει, μετά από την επιτυχή παρακολούθησή του, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Πολεοδομία και Χωροταξία». Η λειτουργία του ΔΠΜΣ διέπεται από τις αποφάσεις της
Συγκλήτου του ΕΜΠ 44988/2018 (ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/10-08-2018) και 34998/2018 (ΦΕΚ 3460/τ.Β΄/
21-08-2018) [h`p://www.arch.ntua.gr/node-resources/835#resource-14425]. Η συμμετοχή στην
παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω δύο αποφάσεων και όλων
των επιμέρους σημείων τους. Λεπτομερή στοιχεία για τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων
του ΔΠΜΣ (ακαδημαϊκό έτος 2019–2020) παρέχονται από τον Οδηγό Σπουδών του ΔΠΜΣ [h`p://
www.arch.ntua.gr/node-resources/835#resource-14879].
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή πτυχιούχοι
ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής (άρθρο 4, ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/10-08-2018). Τελειόφοιτοι σπουδαστές των παραπάνω
κατηγοριών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωσή τους ότι θα
προσκομίσουν το δίπλωμα/πτυχίο ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους,
πριν την έναρξη του ΔΠΜΣ. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα
πέντε (35).
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8)
μαθήματα κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα που συνολικά αντιστοιχούν σε εξήντα (60) Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS) και στη συνέχεια η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που
αντιστοιχεί σε άλλες τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη σε τέσσερα (4). Η
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, από τη Δευτέρα 4 έως
και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του
ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: dpms_pol@arch.ntua.gr, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής. [*.doc ή *.pdf]
2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται, ή προκειμένου
περί τελειόφοιτων σπουδαστών, υπεύθυνη δήλωση ότι η αποφοίτησή τους θα έχει γίνει πριν την
έναρξη του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. [*.pdf]
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις
σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, καθώς και
εκπονηθείσες ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις. [*.pdf]
4. Δοκίμιο ερευνητικών προθέσεων, έκτασης έως χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο θα πρέπει
να αναπτύσσονται μεταξύ άλλων:

• Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
• Οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις του υποψηφίου, καθώς και μια πρόταση μεθοδολογικής
προσέγγισης των παραπάνω κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΔΠΜΣ. Το δοκίμιο θα πρέπει
να τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες βιβλιογραφικές αναφορές.
• Σκέψεις του υποψηφίου για τον τρόπο αξιοποίησης του ΔΠΜΣ σε σχέση με τα ειδικότερα
επιστημονικά/ερευνητικά του ενδιαφέροντα. [*.pdf]
5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (για τους
αλλοδαπούς και της ελληνικής). [*.pdf]
6. Δύο συστατικές επιστολές [οι οποίες θα σταλούν ηλεκτρονικά απ’ ευθείας από τους
συντάκτες στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ].
7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. [*.pdf]
8. Μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας. [*.jpg]
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών/-τριών θα ληφθούν υπόψη α) ο
γενικός βαθμός διπλώματος, β) η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και
στη διπλωματική εργασία, γ) η γνώση ξένων γλωσσών, δ) η υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα
και επαγγελματική εμπειρία σε συναφές προς το ΔΠΜΣ αντικείμενο, ε) η σαφήνεια, καλή
συγκρότηση και επιστημονική αρτιότητα του δοκιμίου και οι συστατικές επιστολές. Η διαδικασία
αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με προσωπική συνέντευξη. Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί
πίνακας κατάταξης των των επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων στον ιστότοπο της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της
αξιολόγησης, όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση
των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται στην ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ [h`ps://www.arch.ntua.gr].
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