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ΑΝΩ ΣΑΣΗ  ΥΟΛΗ Π Α ΙΔ ΑΓ ΩΓ ΙΚΗ  

& ΣΕ ΥΝ ΟΛΟΓ ΙΚΗ Ε ΚΠ Α ΙΔΕΤΗ  ( ΑΠ Α ΙΣΕ )  

Σκήκα Εθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

Ευαρμοσμένη  Τπολογιστική  Δομική  Μηχανική  (ΕΤΔΜ)  
Applied Computational  Structural  Engineering (ACSE)  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 

“ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ”  

 

1. Σν Σκήκα Εθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο ΑΠΑΙΣΕ θαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΠΜ) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 κε ηίηιν «Εθαξκνζκέλε Τπνινγηζηηθή Δνκηθή 

Μεραληθή» (“Applied Computational Structural Engineering”) 

Σν ΠΜ, δηάξθεηαο ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εμακήλσλ εθ ησλ νπνίσλ ην ηξίην αληηζηνηρεί ζηελ 

εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ε νπνία θαη κπνξεί λα αλαηεζεί κε ην πέξαο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ, νδεγεί ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο Εηδίθεπζεο (ΜΔΕ). Σφζν ε 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, φζν θαη ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη 

ππνρξεσηηθά. 

2. ην Μεηαπηπρηαθφ απηφ Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί Απφθνηηνη ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, αιιά θαη άιισλ ζπγγελψλ ρνιψλ ηνπ ΕΜΠ ή άιισλ Σκεκάησλ Πνιπηερληθψλ 

ρνιψλ, Απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Εθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο ΑΠΑΙΣΕ, αιιά 

θαη αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ησλ Σερλνινγηθψλ Εθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (ΣΕΙ), Απφθνηηνη 

Πνιπηερλείσλ ή Σερληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πεξί 

ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο πξνυπνζέζεηο. Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ - πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα 

πιεξνχλ νξηζκέλα ειάρηζηα πξνζφληα - νξίδεηαη γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο ζε ηξηάληα (30). 

Γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Ο γεληθφο βαζκφο δηπιψκαηνο/πηπρίνπ θαη ε ζεηξά ηνπ βαζκνχ δηπιψκαηνο/πηπρίνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο ησλ ππφινηπσλ απνθνίησλ ζηελ ίδηα ρνιή/Σκήκα θαη 

αθαδεκατθφ έηνο (50 κνλάδεο). 

2. Οη γλψζεηο ηεο αγγιηθήο θαη ηπρφλ άιισλ γισζζψλ (10 κνλάδεο). 

3. Οη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο (10 κνλάδεο). 

4. Πξνζσπηθή πλέληεπμε (20 κνλάδεο).  

5. Λνηπέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο (10 κνλάδεο), φπσο:  

5.1. Η βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ε βαζκνινγία ζηε δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία, 

5.2. Η εξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, εθφζνλ ππάξρεη, 
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5.3. Άιινη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ, θαη 

5.4. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

3. Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

4. Δίδαθηξα: Σν πξφγξακκα είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν θαη ηα δίδαθηξα γηα θάζε θνηηεηή 

αλέξρνληαη ζηα 1,300.00 € γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία αθαδεκατθά εμάκελν ζπνπδψλ. 

5. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο πξνζθιήζεσο 

θαη έσο ηηο 15/10/2016 αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ είηε ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΠΜ 

(http://acse.aspete.gr) είηε ηαρπδξνκηθψο ή κε θαηάζεζε ζην Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν ηεο ρνιήο 

ζηε δηεχζπλζε: 

Α..ΠΑΙ.Σ.Ε., ηαζκφο Εηξήλε, Νέν Ηξάθιεην Αζήλα 14121 

Αίηεζε πκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ)  

«Εθαξκνζκέλε Τπνινγηζηηθή Δνκηθή Μεραληθή» 

 

6. Καηά ηελ εκέξα ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή: 

 Σίηινο ζπνπδψλ κε ζεηξά βαζκνχ δηπιψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο ησλ ππνινίπσλ 

απνθνίησλ ζηελ ίδηα ρνιή/Σκήκα θαη αθαδεκατθφ έηνο. Γηα ηνπο απφθνηηνπο ΑΕΙ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην ΔΟΑΣΑΠ. 

 Αλαιπηηθή βαζκνινγία. 

 Απνδεηθηηθφ επαξθνχο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ελδερνκέλσο πξφζζεησλ 

μέλσλ γισζζψλ. 

 Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα. 

 Απνδεηθηηθφ εξεπλεηηθήο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εθφζνλ ππάξρεη). 

 Άιινη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο. 

7. Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ (http://acse.aspete.gr), ζην 

ηειέθσλν 210 2896922 ; 6945 595776 θαη ζην email secretariat.acse@aspete.gr. 

Αζήλα, 10/06/2016 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ ΠΜ 

 

Αλ. Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Γ. Αζηεξήο 
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