Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Α΄ έτος - Πρακτικές Οδηγίες
Μέρος ΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών
Tο Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται σε εξάμηνα διάρκειας τουλάχιστον 13 εβδομάδων. Oι
προπτυχιακές σπουδές διαρκούν δέκα εξάμηνα, από τα οποία πέντε είναι χειμερινά και πέντε
εαρινά. Tο 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο Πρόγραμμα
Σπουδών όλων των εξαμήνων δημοσιεύεται κάθε χρόνο στον Οδηγό Σπουδών, που αναρτάται
στον ιστότοπο της Σχολής (http://www.mech.ntua.gr/gr/academic-program-1-1). Ο οδηγός
αυτός περιλαμβάνει τους τίτλους και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους.
Σύμβουλος σπουδών:
Κατά την πρώτη εγγραφή του κάθε φοιτητή, ορίζεται ένας διδάσκων (μέλος ΔΕΠ) ως
προσωπικός του σύμβουλος σπουδών, ο οποίος είναι ο ίδιος καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών
του σπουδαστή και ο οποίος είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή τον χρειαστεί ο σπουδαστής
κατόπιν συνεννόησης προκειμένου να τον συμβουλεύσει σε ζητήματα σπουδών.
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
1. http://www.mycourses.ntua.gr: πληροφορίες μαθημάτων και επικοινωνία με τους
διδάσκοντες.
2. http://www.eudoxus.gr: Δήλωση συγγραμάτων.
3. https://www.ntua.gr/el/services/facilities-for-students :
- Φοιτητική κάρτα/ ακαδημαϊκή ταυτότητα (και στο: http://academicid.minedu.gov.gr/ )
- Κάρτα σίτισης (έκδοση - ανανέωση).
- Φοιτητικές εστίες.
- Στεγαστικό επίδομα.
- Βραβεία και υποτροφίες.
- Γραφείο διασύνδεσης - εξυπηρέτησης.
- Εκπαιδευτικές εκδρομές.
- Υγειονομική περίθαλψη.
4. https://www.ntua.gr/el/services/facilities-for-members :
- Βιβλιοθήκη.
- Εστιατόρια - κυλικεία.
- Γυμναστήριο.
- Ιατρείο.
5. http://www.mech.ntua.gr/gr/links/blocs :
- Σύλλογοι & Ομάδες
- Φοιτητικοί διαγωνισμοί.
6. Erasmus: Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού
Προγράμματος Erasmus+, παρέχει τη δυνατότητα σε σπουδαστές να μετακινηθούν για
σπουδές και πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και εκτός αυτής, με τα οποία το ΕΜΠ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας:
http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/erasmus
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Χρήσιμες πληροφορίες:



Social Media της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:
o Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/mechanical-engineers/
o Facebook:
https://www.facebook.com/central.ntua.gr/
o Twitter:
https://twitter.com/Mech_Eng_Ntua
o Instagram:
www.instagram.com/mechanical_engineers_ntua/




Λογισμικό για σπουδαστές: http://www.mech.ntua.gr/gr/links/software
Σημεία πρόσβασης wi-fi εντός πολυτεχνείου - σχετικός σύνδεσμος:
http://www.noc.ntua.gr/el/faq/Wi-Fi
Πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη: Καθημερινά 08:00 - 09:30 εκτελούνται δρομολόγια
λεωφορείου (αρ. 242) μεταξύ του σταθμού μετρό Κατεχάκη και της Πολυτεχνειούπολης.
Πληροφορίες και σχετικός χάρτης: https://www.ntua.gr/el/contact/general-information



Οι νέοι φοιτητές
θα πρέπει να συμβουλεύονται συχνά τις Ανακοινώσεις της Γραμματείας
(στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Σχολής)
για συχνή ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις
Υποτροφίες κοκ.
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