
Αποφάσεις της ΓΣ της 11/11/2014 

Θέματα 1-4 

Δεν τέθηκαν ζητήματα που να χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις. 

Θέμα 5: Συζήτηση και απόφαση επί των εισηγήσεων των Επιτροπών της Σχολής 

5α. Θέματα Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών 

Με βάση την Εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, η Γενική Συνέλευση της Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε (κατά πλειοψηφία με 4 ψήφους κατά) τους ακόλουθους στόχους για 

την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος: 

• Περιορισμός του αριθμού των μαθημάτων σε 54, δηλ. σε 6 μαθήματα ανά εξάμηνο. 

• Περιορισμός των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα σε 24 σε όλα τα εξάμηνα.  

• Διεύρυνση του περιεχομένου των σπουδών με ουσιαστική επέκταση της διδασκόμενης ύλης σε 

τρέχοντα αντικείμενα αιχμής. 

• Διατήρηση του ενιαίου πτυχίου με εμβάθυνση σε μία κατεύθυνση αλλά και διασφάλιση του 

αναγκαίου εύρους με την κάλυψη όλων των πεδίων του Πολιτικού Μηχανικού. 

• Διατήρηση του συμπαγούς πενταετούς κύκλου σπουδών και ταυτόχρονη απονομή διπλώματος 

και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με κατοχύρωση του τελευταίου). 

5β. Θέματα Επιτροπής Σπουδαστικών Θεμάτων 

Δεν τέθηκε ζήτημα που να χρειάζεται να ληφθεί απόφαση. 

5γ. Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος 

Δεν τέθηκε ζήτημα που να χρειάζεται να ληφθεί απόφαση. 

5δ. Θέματα Επιτροπής Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας 

Δεν τέθηκε ζήτημα που να χρειάζεται να ληφθεί απόφαση. 

5ε. Θέματα Επιτροπής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 

Δεν τέθηκε ζήτημα που να χρειάζεται να ληφθεί απόφαση. 

5στ. Θέματα Επιτροπής Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών 

Η ΓΣ της Σχολής ΠΜ λαμβάνοντας υπόψη:  

 την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου από 4/6/2009 σχετικά με την εφαρμογή του 

συστήματος ECTS στο ΕΜΠ, 



 την ανάγκη διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας της,  

 τις προοπτικές συμμετοχής των φοιτητών της σε κοινά ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά προγράμματα 

για την περίοδο 2014-2020, 

 την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ και της Πρακτικής Άσκησης, για τα οποία 

απαιτείται η εξειδίκευση των ECTS ανά μάθημα,  

 την εισήγηση της Επιτροπής Προβολής και Διεθνών Συνεργασιών και την προτεινόμενη σε αυτή 

κατανομή των ECTS ανά μάθημα, 

αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει το σύστημα των διδακτικών/πιστωτικών μονάδων (ECTS) και του 

συμπληρώματος πτυχίου (Diploma Supplement) εγκρίνοντας τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Προβολής και Διεθνών Συνεργασιών ως προσωρινό πλαίσιο για το έτος 2014-15. 

Προϋπόθεση αναγνώρισης ECTS μαθημάτων από άλλα πανεπιστήμια είναι η σύναψη διμερών 

συνεργασιών. Η Σχολή, σε συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΕΜΠ, θα έχει την τελική 

ευθύνη για τη σύναψη των διμερών συμφωνιών με άλλα συναφή Τμήματα ή Σχολές ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων. Η Σχολή δεν θα προβεί σε αναγνώριση ECTS από κανένα ίδρυμα για το οποίο δεν έχει 

υπάρξει έγκριση τέτοιας διμερούς συμφωνίας από τη ΓΣ της Σχολής. 

5ζ. Θέματα Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων 

5η. Θέματα Ομάδας εργασίας για Κριτήρια Εξέλιξης Καθηγητών 

5θ. Θέματα Ομάδας εργασίας για το μέλλον του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών 

Έργων 

Ενέργειες ομάδας φοιτητών (που δεν είχαν προσκληθεί στη ΓΣ) δεν επέτρεψαν τη συζήτηση στα ως άνω 

θέματα. Ο Κοσμήτορας εισηγήθηκε να συνεχιστεί η διαβούλευση σε αυτά τα θέματα ηλεκτρονικά και, 

εφόσον απαιτηθεί ψηφοφορία, να γίνει ηλεκτρονικά, καθώς και να ακολουθείται παρόμοια διαδικασία 

σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Η εισήγηση του Κοσμήτορα εγκρίθηκε από την ΓΣ με μία αρνητική ψήφο. 

Θέματα 6-11: Δεν συζητήθηκαν λόγω διακοπής της συνεδρίασης. 
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