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1. Οι Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόµων 

Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. καθώς και το Φυσικό Τµήµα 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων 

Ερευνών (ΕΚΘΕ) µε τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οργανώνουν και λειτουργούν ∆ιεπιστηµονικό – 

∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) στο αντικείµενο της 

«Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήµης» σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. Η έναρξη του 6ου κύκλου σπουδών του ∆ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2003. 

2.  Οι µεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης 

(Μ∆Ε) µετά από κύκλο σπουδών ελάχιστης διάρκειας τριών και µέγιστης τεσσάρων 

ακαδηµαϊκών εξαµήνων και στη συνέχεια για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) σε µια από τις συνεργαζόµενες Σχολές. 

3. Στο ∆ΠΜΣ στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη» γίνονται δεκτές 

αιτήσεις υποψηφιότητας µε βάση τα κριτήρια που ορίζει ο νόµος 2083/1992, κυρίως 

όµως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων εφόσον αποφοιτήσουν µέχρι τον Ιούλιο του 2003) των 

συνεργαζόµενων Σχολών του Ε.Μ.Π., καθώς και του Φυσικού Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της 

χώρας αποφοίτων άλλων Τµηµάτων θετικής κατεύθυνσης καθώς και ισότιµων Σχολών 

του εξωτερικού. 

4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του 

Ν. 2083/92. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθµός διπλώµατος, η 

επίδοση στα συναφή προς το ∆ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα, η σειρά του βαθµού του 

πτυχίου σε σχέση µε τους βαθµούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδιο Σχολή και 

 
 



ακαδηµαϊκό έτος, το θέµα και η επίδοση στη διπλωµατική εργασία, εφόσον υπάρχει, η 

καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής, καθώς και ο χαρακτήρας των 

υποψηφίων. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν τυχόν ερευνητική και επαγγελµατική 

δραστηριότητα των υποψηφίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η Ειδική 

∆ιατµηµατική Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη 

ή/και εξετάσεις. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισµένες 

ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου, για τη συµπλήρωση του όποιου είναι 

δυνατόν να απαιτηθεί µετά από απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής του 

Προγράµµατος, η παρακολούθηση επιλεγµένων µαθηµάτων του Προπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών των συνεργαζόµενων στο ∆ΠΜΣ Πανεπιστηµιακών Σχολών και 

Τµηµάτων. 

5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µέχρι τις 11 Ιουλίου 2003 στη Γραµµατεία 

της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Νέα Κτίρια 

Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου): 

α.  Αίτηση σε Ειδικό έντυπο χορηγούµενο από τη Γραµµατεία ή στο δικτυακό τόπο του 

προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε «Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & 

Ειστήµη»: www.naval.ntua.gr. 

β.  Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να 

προκύπτει ότι αναµένεται η αποφοίτησή τους µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2003. 

γ. Βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όλους όσους προέρχονται από 

πανεπιστηµιακές σχολές της αλλοδαπής. 

δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. 

ε.  Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις 

σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα, τις πιθανές 

επιστηµονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαµβάνουν ή αν 

ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία. 

στ. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε 

αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας. 

ζ. ∆ύο συστατικές επιστολές. 

6. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία της Σχολής Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Ι. Κάντα, τηλ.: 210 7721926 και κ. Χ. Παπαβασιλείου, τηλ: 

210 7722391. 

    
                                                      Αθήνα, 15/05/2003 

                                                       Καθηγητής Σ. Α. ΜΑΥΡΑΚΟΣ 
                                                        ∆ιευθυντής του ∆ΠΜΣ σε  

«Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήµη» 

 
 


