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Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 1
του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

 

Σας καλωσορίζουμε στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ 

δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος.

Για την απόκτηση Διπλώματος

και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, εκ των οποίων πέντε (5) Υποχρεωτικά και 

πέντε (5) μαθήματα της επιλογής του κάθε φοιτητή/τριας, καθώς επίσης και η έγκριση και 

εκπόνηση μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας. 

παρακολουθήσετε δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) επιλογής. 

Οι εγγραφές στην Α΄ 

από 30/09/2019 ως και 14

Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Ισόγειο Κτ. Βέη, 11:30 πμ 

Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να προσκομίσετε 

και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών

οπότε (αν δεν υπάρχει κάποια τυπική εκκρεμότητα) θα μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για 

ακαδημαϊκή ταυτότητα, πιστοποιητικά κλπ. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη

07/10 – 11/10/2019, έχετε  τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα επιλογής

ώστε να γνωρίσετε τους διδάσκοντες και το περιεχόμενο των μαθημάτων που σας 

προσφέρονται πριν δηλώσετε 

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες 

τηρείται παρουσιολόγιο. Και την πρώτη εβδομάδα 

κανονικά σε όλα τα μαθήματα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας θ’ αναρτηθ

να τροποποιηθεί ανάλογα με τις δηλώσεις σας για τα μαθήματα επιλογής.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 1ης Κατεύθυνσης Σπουδών
του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

Σας καλωσορίζουμε στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και σας ευχόμαστε ένα 

δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος. 

απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η

και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, εκ των οποίων πέντε (5) Υποχρεωτικά και 

πέντε (5) μαθήματα της επιλογής του κάθε φοιτητή/τριας, καθώς επίσης και η έγκριση και 

εκπόνηση μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας. Στο χειμερινό εξάμηνο

παρακολουθήσετε δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) επιλογής.  

 (χειμερινή) εκπαιδευτική περίοδο θα πραγματοποιηθούν

2019 ως και 14/10/2019 στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων

Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Ισόγειο Κτ. Βέη, 11:30 πμ - 13:30 μμ (κα Α. Δοντά).

Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να προσκομίσετε μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

οκλήρωση των εγγραφών θα λάβετε αριθμό μητρώου μεταπτ

οπότε (αν δεν υπάρχει κάποια τυπική εκκρεμότητα) θα μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για 

ακαδημαϊκή ταυτότητα, πιστοποιητικά κλπ. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν 

ξεκινήσουν τη Δευτέρα 07/10/2019. Την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα επιλογής

ώστε να γνωρίσετε τους διδάσκοντες και το περιεχόμενο των μαθημάτων που σας 

πριν δηλώσετε την επιλογή σας στη Γραμματεία.  

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική και σε κάθε μάθημα 

τηρείται παρουσιολόγιο. Και την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας οι παρουσίες προσμετρ

κανονικά σε όλα τα μαθήματα.  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

να τροποποιηθεί ανάλογα με τις δηλώσεις σας για τα μαθήματα επιλογής. 

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ 
 «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

                                                                                                                         Καθηγήτρια  Ε. Δημοπούλου
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Αθήνα 25-09-2019 
 

Κατεύθυνσης Σπουδών 

και σας ευχόμαστε ένα 

απαιτείται η παρακολούθηση 

και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, εκ των οποίων πέντε (5) Υποχρεωτικά και 

πέντε (5) μαθήματα της επιλογής του κάθε φοιτητή/τριας, καθώς επίσης και η έγκριση και 

Στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών θα 

πραγματοποιηθούν                                 

στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και 

13:30 μμ (κα Α. Δοντά).                           

μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας                   

θα λάβετε αριθμό μητρώου μεταπτυχιακού φοιτητή, 

οπότε (αν δεν υπάρχει κάποια τυπική εκκρεμότητα) θα μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για 

ακαδημαϊκή ταυτότητα, πιστοποιητικά κλπ. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν περαιτέρω. 

Την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα επιλογής, 

ώστε να γνωρίσετε τους διδάσκοντες και το περιεχόμενο των μαθημάτων που σας 

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς 

και σε κάθε μάθημα              

οι παρουσίες προσμετρώνται 

ΔΠΜΣ και ενδέχεται 

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ  
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

Καθηγήτρια  Ε. Δημοπούλου 


