
Μαρίνα Πανταζίδου (συντονίστρια και υπεύθυνη συλλογής 
στοιχείων για τα μαθήματα) 
Νίκος Λαγαρός (υπεύθυνος προγραμμάτων μαθημάτων και 
εξετάσεων) 
Νίκος Μαμάσης (υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων) 

Email: est@civil.ntua.gr 

Προτιμούνται οι επώνυμες απόψεις 
αλλά αξιολογούνται και οι ανώνυμες 

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων 

Η επιτροπή έχει ως κύρια αποστολή τη συνεχή επικοινωνία με φοιτητές και 
καθηγητές για επισήμανση προβλημάτων και καλών πρακτικών αλλά και για 
την καταγραφή απόψεων σχετικά με αλλαγές οι οποίες θα αναβαθμίσουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για τον σκοπό αυτό, εκτός από την άμεση επικοινωνία με τα μέλη της 
επιτροπής, είναι διαθέσιμο και σχετικό email, στο οποίο μπορούν να 
κατατίθενται οι απόψεις των φοιτητών της Σχολής. 



παρακολουθήσεις, διάβασμα... 

...τίποτα άλλο? 

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 
4 Οκτωβρίου 2016 



πολλά! 



μαθήματα και τι άλλο; 

• Εμπειρίες στο εξωτερικό 
– πρακτική άσκηση (Erasmus, IAESTE) 
– πανεπιστήμια (Erasmus) 
– διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις (BEST) 

• Ομαδικές ενασχολήσεις @ ΕΜΠ 
– φοιτητικές παρατάξεις 
– φοιτητικό forum MQN 
– εθελοντισμός (IAESTE, BEST, αθλητικό τμήμα) 

• Καλλιτεχνικά @ ΕΜΠ 
– μουσική (τραγούδι, όργανα), χορός, θέατρο 

• Αθλητικά @ ΕΜΠ 
– πρωταθλητισμός, εσωτερικά πρωταθλήματα, αθλήματα, 

γυμναστήριο 



Πρωτοβουλία: ψάξτε!! 



Περιήγηση στον φυσικό χώρο του 
ΕΜΠ 

Kεντρική 

Βιβλιοθήκη 

Kτήριο 

Διοίκησης 



Περιήγηση στον ηλεκτρονικό χώρο 
του ΕΜΠ 

• www.ntua.gr  ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Προς Φοιτητές 



Ιστοσελίδα ΕΜΠ  για φοιτητές  

 Βραβεία και 

Υποτροφίες 

 Υγειονομική 

Περίθαλψη 

 Μουσικό Τμήμα 

 Τμήμα Φυσικής Αγωγής 

 Ανταλλαγή Φοιτητών 

 Διεθνείς Φοιτητικές 

Οργανώσεις 



Πώς μπαίνω στο e-mail του ΕΜΠ? 

• πρόσβαση στο cv…@central.ntua.gr:  

webmail.central.ntua.gr  

 

Sign In 



Εμπειρίες στο εξωτερικό 



Πρόγραμμα Erasmus 

• 1 – 2 εξάμηνα σε άλλο πανεπιστήμιο, πρακτική 
άσκηση (μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα) 

– Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφείο 106 
• Σπύρος Πιτσικάλης, τηλ. 4056, spyros.pitsikalis@gmail.com  

– http://erasmus.ntua.gr/el 



Συνεργασίες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών  
με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 

• Διπλό πτυχίο, École Nationale de Ponts et Chaussées (ENPC), 
www.enpc.fr 

 

 

 

 

 

• Erasmus  (Σχολή Πολ. Μηχανικών, προπτυχιακοί φοιτητές) 
– 2011: Βαρκελώνη 

– 2012: ENPC (Παρίσι), Delft (Ολλανδία) 

– 2013: Μαδρίτη 

– 2014: ENPC (Παρίσι), ΚΤΗ (Στοκχόλμη) 

– 2015: Bradford University (Αγγλία), Brno University of Technology 
(Τσεχία), University of Stuttgart (Γερμανία) 



IAESTE: Διεθνής Oργάνωση Aνταλλαγής 
Φοιτητών Tεχνικών Kλάδων 

• Πρακτική άσκηση σε τεχνικές επιχειρήσεις ή 
πανεπιστημιακά εργαστήρια χωρών-μελών της IAESTE 
(με υποδοχή αντίστοιχου αριθμού ξένων φοιτητών στην 
Eλλάδα). H απασχόληση των φοιτητών χρηματοδοτείται 
από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

• Κτήριο Διοίκησης, Γραφείο 201 

•  iaeste@central.ntua.gr 

• στο facebook 
https://www.facebook.com/IaesteAthens/ 

• Ευκαιρία για εθελοντισμό!  



BEST: Board of European Students of 
Technology 

• Διοργάνωση 
τεχνικο-
κοινωνικών 
εκδηλώσεων 
ανά την 
Ευρώπη 

 

http://www.ntua.gr/best/athens/ 



BEST: Ευκαιρία και για εθελοντισμό 

• Επικοινωνήστε 
με: Δημήτρη 
Βασιλάκη, 
Μηχανολόγο 
Μηχανικό, 2ο 
έτος, email: 
dimitrisvasilakis53
71@gmail.com 

http://www.ntua.gr/best/athens/ 



Ομαδικές ενασχολήσεις 



Φοιτητικές παρατάξεις 

• τα τραπεζάκια μέσα... 



Portal ΜQN 
 

• Υλικό για μαθήματα, ανακοινώσεις, forum 

• www.mqn.gr 



Μουσικό Τμήμα: Καλλιτεχνικά 

• Πληροφορίες 210-772 1809, x1895, x3463 

– Εκμάθηση μουσικών οργάνων, 
nenel@mail.ntua.gr – αίτηση εγγραφής έως 
30/10/2016, μόνο για φοιτητές ΕΜΠ 

– Χορωδία: maestro@mail.ntua.gr 

– Θέατρο: thoemp@gmail.com 

– Χορός: dance.teachers@lists.ntua.gr 



Αθλητικά 



Πρωταθλητισμός 



Τμήμα Φυσικής Αγωγής 

• Γυμναστήριο (Pilates, total body) 

• Εσωτερικά Πρωταθλήματα: η Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών έχει 2 ομάδες μπάσκετ και 2 ομάδες 
ποδοσφαίρου 

• Συνεργασία με αθλητικούς ομίλους: Ιππασία*, 
Ιστιοπλοΐα*, Τένις, Υποβρύχιες Καταδύσεις, 
Υποβρύχιο Ragby*, Χιονοδρομίες, Αναρρίχηση, 
Ανεμοπορία, Θαλάσσιο Σκι, Beach volley*, 
Squash, Windsurfing, Rafting 

* Διαθέσιμες θέσεις και τώρα, για τα υπόλοιπα αθλήματα το 2017 (εγγραφή 

Δεκ. 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7syvMaruE
https://www.youtube.com/watch?v=Yq7syvMaruE


Τμήμα Φυσικής Αγωγής: Εθελοντισμός 



Ευχαριστίες 

• Για την παρουσίαση αυτή προσέφεραν χρόνο 
και στοιχεία οι: 
– Ιωάννα Βλάσση, NTUA - IAESTE Greece 

– Αριάδνη Ελμαλόγλου, MQN-EMΠ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

– Βασιλική Θωμά, Σπύρος Πιτσικάλης, Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΜΠ 

– Μαριέττα-Ελένη Κολοκυθά, BEST-EMΠ, Πολιτικός Μηχανικός 
ΕΜΠ 

– Βίκυ Μπαλαμπάνη, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΕΜΠ 
(βραβεία) 

– Αναστασία Τσουρουφλή, Προϊσταμένη Αθλητικού Τμήματος 
ΕΜΠ 



Καλά να περάσετε! 


