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Κύρια αποστολή Eπιτροπής Σπουδαστικών 
Θεμάτων

• Συνεχής επικοινωνία με φοιτητές και καθηγητές για 
επισήμανση προβλημάτων και καλών πρακτικών

•Ο κάθε φοιτητής ενθαρρύνεται να απευθύνεται στην 
επιτροπή και να επιλέξει ένα από τα μέλη της ως 
Σύμβουλο Σπουδών
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Βρείτε μας στην ιστοσελίδα της Σχολής (civil.ntua.gr)

1. Πληροφορίες

2. Προπτυχιακές 

Σπουδές

3. Επιτροπή 

Σπουδαστικών 

Θεμάτων

est@civil.ntua.gr
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Μαθήματα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών

• http://www.civil.ntua.gr/courses/

• Η ομάδα των μαθημάτων επιλογής («κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά») 
του 1ου εξαμήνου είναι κοινή με την ομάδα των μαθημάτων επιλογής 
του 5ου εξαμήνου

• Αν τυχόν αλλάξατε γνώμη για το μάθημα επιλογής που δηλώσατε 
στη Γραμματεία, μπορείτε κατ’ εξαίρεση, να δηλώσετε αλλαγή 
(όνομα, cv…, αρχικό μάθημα, νέο μάθημα) το αργότερο έως την 
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, με e-mail στη συντονίστρια της 
Επιτροπής Σπουδαστικών Θεμάτων mpanta@central.ntua.gr. 
Προσοχή, τυχόν αλλαγή είναι δεσμευτική. 
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http://www.civil.ntua.gr/courses/


παρακολουθήσεις, διάβασμα...

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

12 Οκτωβρίου 2021

...τίποτα άλλο?



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
• 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



Περιήγηση στον ηλεκτρονικό χώρο του ΕΜΠ

10

• www.ntua.gr → ΠΑΡΟΧΕΣ →

→ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (προχωράμε κάτω →

http://www.ntua.gr/


Πώς μπαίνω στο e-mail του ΕΜΠ?

• Αφού λάβετε με e-mail username (cv21…) + password

• πρόσβαση στο cv21…@central.ntua.gr μέσω 
https://webmail.ntua.gr/
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https://webmail.ntua.gr/


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

• http://www.central.ntua.gr/ → my central

• είσοδος με username (cv21…) και password για να αλλάξετε 
password και να δείτε τα στοιχεία σας
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http://www.central.ntua.gr/


Και στο YouTube η Σχολή 
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https://www.youtube.com/channel/UCUipGbZgyLrWYoGRP91gYAQ


Ιστοσελίδα ΕΜΠ → ΠΑΡΟΧΕΣ→ Προς τους Σπουδαστές
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• Κάρτα Σίτισης 
• Υγειονομική Περίθαλψη 

…

• Βραβεία και Υποτροφίες

…

… συνεχίζετε να 
κατεβαίνετε στη σελίδα

... και πολλά άλλα



Εμπειρίες στο εξωτερικό: Γνώση χωρίς σύνορα
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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 de Ponts – ParisTech (“ENPC”), www.ecoledesponts.fr

• Erasmus  (Σχολή Πολ. Μηχανικών, προπτυχιακοί φοιτητές)
• 2011-2019: ENPC (Παρίσι), Delft (Ολλανδία), ΚΤΗ (Στοκχόλμη), Bradford University 

(Αγγλία), Brno University of Technology (Τσεχία), University of Stuttgart (Γερμανία), 
University of Vienna (Αυστρία), Poznan University of Technology (Πολωνία), 
Polytecnico di Milano (Ιταλία), Τechnical University of Berlin (Γερμανία)

• 2020: ENPC (Παρίσι), Τechnical University of Munich (Γερμανία)
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• facebook group: NTUA-ENPC 
Double Diploma students
• ενημερωτική παρουσίαση
κατά τον Φεβρουάριο 2022

http://www.ecoledesponts.fr/
http://www.civil.ntua.gr/news/2020/2/28/enpc/


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

• Διοργάνωση ακαδημαϊκών σεμιναρίων στην Ευρώπη

• Διοργάνωση ημερίδων και δημοσιεύσεις για τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης στο ΕΜΠ (περισσότερα εδώ)

• Διοργάνωση διαγωνισμού μηχανικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο
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https://drive.google.com/file/d/1BCRyP5xe1OObH7eHKeuqwOygHngv5D-6/view?usp=sharing


BEST: Ευκαιρίες και για επιπλέον μαθήματα    
και για εθελοντισμό
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Για περισσότερες λεπτομέρειες για 
τον οργανισμό BEST, δείτε best.eu.org
και παρουσίαση εδώ

Επικοινωνία

Μαριλένα Μαθιουδάκη

Σχολή Χημικών Μηχανικών, 5ο έτος

marilena.mathioudaki@best-eu.org

6947147380

BEST Athens best_athens

BEST Athens

BEST.eu.org/courses

https://drive.google.com/file/d/1v_5mgxEUO-Q9VmSP0YE5I7CiwX7Sryzg/view?usp=sharing


Ομαδικές ενασχολήσεις
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Καλλιτεχνικά (ΠΑΡΟΧΕΣ→ Διέξοδοι στον Πολιτισμό)
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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 (2021-2022 ?)
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http://sportscenter.ntua.gr/index.php
http://www.ntua.gr/


Αθλητικό Κέντρο ΕΜΠ 

• Ανακοίνωση εγγραφών 2021-2022

• Aνοίγει και πάλι σήμερα, 12 Οκτ. 2021, με ωράριο 9:00 – 14:00
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http://sportscenter.ntua.gr/52-blog/printers/273-2020-09-14-12-08-9


Ευχαριστίες

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

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

• Μαριλένα Μαθιουδάκη, BEST-EMΠ, Τελειόφοιτος Σχολής Χημικών 
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!


