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

Email: est@civil.ntua.gr

Προτιμώνται 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.
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Εκ μέρους της Επιτροπής Σπουδαστικών Θεμάτων

Συμβουλή* Δείτε τη μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο σαν 
μια ευκαιρία να αναλάβετε αποκλειστικά εσείς οι ίδιοι την ευθύνη για 
τη συνεπή εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας απέναντι στη Σχολή: 
ενημερώνεστε (twitter, facebook, RSS feeds), διαβάζετε προσεκτικά τις 
ανακοινώσεις, τηρείτε προθεσμίες.

Παραίνεση** Διαλέξατε ένα επάγγελμα που έχει έναν βαθμό 
ξεβολέματος – «ζεσταθείτε» από τώρα! 

(«Να μην γίνει μάθημα γιατί έχουν απεργία τα μέσα.»)

* γνώμη ατόμου που συνήθως έχει γνώσεις ή εμπειρία ή είναι ειδικός σε κάποιον τομέα, 
σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος άλλος, συνήθως άπειρος ή μη ειδικός, 
μια κατάσταση

** η προτροπή, η νουθεσία, η συμβουλή προς κάποιον να κάνει κάτι καλό, θετικό
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Σχόλιο στη φωτογραφία;
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παρακολουθήσεις, διάβασμα...

...τίποτα άλλο?

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
15 Οκτωβρίου 2019
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πολλά!
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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
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Πρωτοβουλία: ψάξτε!!
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Περιήγηση στον φυσικό χώρο του 
ΕΜΠ

Kεντρική 

Βιβλιοθήκη
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Περιήγηση στον ηλεκτρονικό χώρο 
του ΕΜΠ

• www.ntua.gr ΠΑΡΟΧΕΣ 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
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RSS feeds

http://www.ntua.gr/


Πώς μπαίνω στο e-mail του ΕΜΠ?

• Αφού λάβετε με e-mail username (cv19…) + 
password

• πρόσβαση στο cv19…@central.ntua.gr μέσω
https://webmail.central.ntua.gr/

Sign In
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https://webmail.central.ntua.gr/


Εμβόλιμη γνώση (ίσως τα ξαναπούμε τον Φεβρουάριο...)

• http://www.central.ntua.gr/

• είσοδος με username (cv19…) και password για 
να αλλάξετε password και να δείτε τα στοιχεία σας
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Συμβουλή: 
μπείτε τώρα για 
να δείτε τα 
μαθήματα στα 
οποία σας 
έγραψε η 
Γραμματεία, 
από το επόμενο 
εξάμηνο θα 
γράφεστε 
ηλεκτρονικά

http://www.central.ntua.gr/


Ιστοσελίδα ΕΜΠ ΠΑΡΟΧΕΣ  Προς τους Σπουδαστές

12

… συνεχίζετε να κατεβαίνετε στη σελίδα
 Υγειονομική Περίθαλψη
 Βραβεία και Υποτροφίες

... και πολλά άλλα



Εμπειρίες στο εξωτερικό
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Πρόγραμμα Erasmus
• 1 – 2 εξάμηνα σε άλλο πανεπιστήμιο, πρακτική 

άσκηση (μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα)

– Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφείο 106, Δε-Πε, 9:00-
12:00

• Σπύρος Πιτσικάλης, τηλ. 4056, ntuaerasmus@gmail.com

– http://erasmus.ntua.gr/el
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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)
– 2011-2015: ENPC (Παρίσι), Βαρκελώνη, Delft (Ολλανδία), Μαδρίτη, ΚΤΗ 

(Στοκχόλμη), Bradford University (Αγγλία), Brno University of Technology (Τσεχία), 
University of Stuttgart (Γερμανία), University of Vienna (Αυστρία)

– 2017: Poznan University of Technology (Πολωνία), Polytecnico di Milano (Ιταλία), 
Brno University of Technology (Τσεχία), Τechnical University of Berlin (Γερμανία)

– 2018: Polytecnico di Milano (Ιταλία), Brno University of Technology (Τσεχία).
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 facebook group: 
NTUA-ENPC Double 
Diploma students
 ενημερωτική 
παρουσίαση κατά τον 
Φεβρουάριο 2020

http://www.civil.ntua.gr/news/2019/2/21/double/


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

• Ε-mail: iaeste@central.ntua.gr

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

• Ευκαιρία για εθελοντισμό! 
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BEST: Board of European Students of 
Technology
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• Διοργάνωση ακαδημαϊκών σεμιναρίων στην 
Ευρώπη

• Διοργάνωση διαγωνισμού μηχανικής σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο



BEST: Ευκαιρίες και για επιπλέον μαθήματα    
και για εθελοντισμό

BEST 

Athens best_athens

BEST.eu.org/courses

Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
δείτε παρουσίαση εδώ

Επικοινωνία

Αντώνης Μπίκας

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 5ο έτος

bikasantonis@gmail.com

6956036159
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https://drive.google.com/file/d/1BKU7n0bg5jvrhruXoW1fWi5fwZgRNmhk/view


Ομαδικές ενασχολήσεις
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Φοιτητικές παρατάξεις

• τα τραπεζάκια μέσα...
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Portal ΜQN

• Υλικό για μαθήματα, ανακοινώσεις, forum

• www.mqn.gr
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Μαρία Δημουλά, 6ο έτος, mariavcress@gmail.com
Τζώρτζης Μελάκης, 6ο έτος, melakischa@gmail.com

http://www.mqn.gr/


Καλλιτεχνικά 
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 Εκμάθηση 
μουσικών 
οργάνων (μόνο 
για φοιτητές ΕΜΠ)
 Χορωδία 
 Θέατρο 
 Χορός 



Από τελετή αποφοίτησης Σχολής ΠΜ 2016
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Αθλητικά
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Πρωταθλητισμός
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Τμήμα Φυσικής Αγωγής
(www.ntua.gr  ΠΑΡΟΧΕΣ  προς όλα τα Μέλη )

• Γυμναστήριο (Μυική ενδυνάμωση, Total body)

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

• Αθλήματα στο ΕΜΠ: Πετοσφαίριση (Βόλεϊ), 
Aντισφαίριση (Tennis), Πολεμικές Τέχνες και άλλα

• Συνεργασία με αθλητικούς ομίλους: Αναρρίχηση, 
Ιππασία, Rafting και άλλα

* Μπορείτε ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή!

** Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις ή επιλέγετε να ενημερώνεστε με e-mail
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http://sportscenter.ntua.gr/index.php
http://www.ntua.gr/


H φετεινή ανακοίνωση (8-10-2019)
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210-7721384 210-7722134



Τμήμα Φυσικής Αγωγής: Εθελοντισμός
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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

– Έλενα Νικόλα, BEST-EMΠ, Τελειόφοιτος Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών ΕΜΠ

– Βίκυ Μπαλαμπάνη, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΕΜΠ 
(βραβεία)

– Αναστασία Τσουρουφλή, Αποστόλης Παναγόπουλος, Δημήτρης 
Σωτηρίου, Αθλητικό Τμήμα ΕΜΠ
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Καλά να περάσετε!
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