ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αντιςτοιχία Σμθμάτων - Δυνατότθτεσ Μετεγγραφισ ςε άλλα Σμιματα:
Τπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςτα 5 τμιματα τθσ ομάδασ:
o
o
o
o
o
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κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Κφρια αποςτολι του τμιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν
του με τθν παραγωγι και μετάδοςθ τθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ γνϊςθσ επάνω ςτο αντικείμενο

του κλάδου του πολιτικοφ μθχανικοφ, αλλά παράλλθλα και θ καλλιζργεια αιςκιματοσ υψθλισ
κοινωνικισ και πολιτικισ ευκφνθσ ςε όλα τα μζλθ του, διδάςκοντεσ και διδαςκόμενουσ. Επίςθσ ζχει ςτόχο
να παρζχει τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και προσ όλουσ τουσ δθμόςιουσ φορείσ που ςχετίηονται με το
αντικείμενό του. Αποςκοπεί ακόμθ ςτο να προωκεί τθν επιςτιμθ και τθ γνϊςθ με ςυνεχι αναπτυξιακι

ζρευνα και ςυμμετοχι ςτθν παραγωγικι διαδικαςία προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ ςφγχρονθσ εξζλιξθσ και
μιασ ανεξάρτθτθσ και αυτοδφναμθσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ.

Η φοίτθςθ ςτο Σμιμα Πολιτικών Μθχανικών διαρκεί 10 εξάμθνα.
φμφωνα με τθ δομι των ςπουδών τα ζξι πρώτα εξάμθνα αφιερώνονται αποκλειςτικά ςτα μακιματα κορμο
φ, τα επόμενα δφο εξάμθνα ζχουν μακιματα κορμοφ αλλά και κατεφκυνςθσ, τθν οποία επιλζγει ο φοιτθτ
ισ ςτθν αρχι του 7ου εξαμινου. Σο ζνατο εξάμθνο ζχει μόνο μακιματα κατεφκυνςθσ και το δζκατο εξάμ
θνο είναι αφιερωμζνο αποκλειςτικά ςτθ διπλωματικι εργαςία.

Ενδεικτικά Μακιματα Κορμοφ:
Μαθηματικά, Υυςική, Φημεία, Δομικά Τλικά, Πληροφορική, Οικολογία ·για Μηχανικούσ, Ηλεκτρονικό χέδιο,
Γεωδαιςία, Οικοδομική, Αντοχή Τλικών, Μηχανική των Ρευςτών, Τδραυλική, Σεχνική Τδρολογία,
Εδαφομηχανική, τατική, Οδοποιία, Θεμελειώςεισ και Αντιςτηρίξεισ, Οπλιςμένο κυρόδεμα, Λιμενικά Έργα,
ιδηρέσ Καταςκευέσ, Αντιςειςμικέσ Καταςκευέσ, Κτιριολογία, υγκοινωνιακή Σεχνική, Οδοςτρώματα,
Πολεοδομία, Φωροταξία, Τπόγεια Τδραυλική, ήραγγεσ & Τπόγεια Έργα, Περιβαλλοντική Σεχνική.

Σο Σμιμα χωρίηεται ςτουσ εξισ τομείσ:
1. Σομζασ Δομοςτατικισ
2. Σομζασ Τδατικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ
3. Σομζασ Μεταφορϊν και υγκοινωνιακισ Τποδομισ
4. Σομζασ Γεωτεχνικισ
5. Σομζασ Προγραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Σεχνικϊν Ζργων

Οι 5 τομείσ διακζτουν 14 εργαςτιρια: 1. Οπλιςμζνου κυροδζματοσ, 2. Μεταλλικϊν Καταςκευϊν, 3.
Αντιςειςμικισ Σεχνολογίασ, 4. τατικισ και Αντιςειςμικϊν Ερευνϊν, 5. Εφαρμοςμζνθσ Τδραυλικισ, 6. Λιμενικϊν
Ζργων, 7. Τγειονομικισ Σεχνολογίασ, 8. Τδρολογίασ και Αξιοποίθςθσ Τδατικϊν Πόρων, 9. Οδοποιίασ, 10.
ιδθροδρομικισ και Μεταφορϊν, 11. Κυκλοφοριακισ Σεχνικισ, 12. Εδαφομθχανικισ, 13. Θεμελιϊςεων, 14.
Δομικϊν Μθχανϊν και Διαχείριςθσ Σεχνικϊν Ζργων.

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ
Ε.Μ.Π.
το Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, που οδθγεί ςτθ
λιψθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ. τόχοσ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι αφενόσ θ οργάνωςθ και
ανάπτυξθ τθσ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ και αφετζρου θ παραγωγι νζων γνϊςεων και τεχνολογιϊν
επάνω ςτο γνωςτικό αντικείμενο και ςτισ ερευνθτικζσ κατευκφνςεισ του τομζα του πολιτικοφ
μθχανικοφ.
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:
• 1. Δομοςτατικό χεδιαςμό και Ανάλυςθ των Καταςκευϊν
• 2. Επιςτιμθ και Σεχνολογία των Τδατικϊν Πόρων
ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ
• 1. Αντιςειςμικό χεδιαςμό Σεχνικϊν Ζργων
• 2. Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και βιϊςιμθ Ανάπτυξθ
ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΣΡΑ
• Ζργα Τποδομισ Πολιτικοφ Μθχανικοφ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗ
• 1. Νζα Τλικά και Σεχνολογίεσ ςτο χεδιαςμό Ζργων και Οπλιςμζνο κυρόδεμα
• 2. Τδραυλικι Μθχανικι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ: Οι απόφοιτοι των ςχολϊν Πολιτικϊν Μθχανικϊν, προκειμζνου να
αςκιςουν το επάγγελμα του Πολιτικοφ Μθχανικοφ, κα πρζπει να πάρουν τθ ςχετικι άδεια από το
Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΣΕΕ).
Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ αποφοίτων: Σα Επαγγελματικά Δικαιϊματα των Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ορίηονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149/Α'/9-5-1930) και από άλλα μεταγενζςτερα διατάγματα.
Μποροφν να υπογράφουν ζργα οδοποιίασ, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά και βιομθχανικά ενεργειακά, γεωτεχνικά κ.ά.

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν:
 ε τεχνικζσ, καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ι ζχουν δικό τουσ γραφείο ςχεδιαςμοφ και μελετϊν
οικοδομικϊν καταςκευϊν. ε μια οικοδομικι καταςκευι πρζπει να υπάρχει οπωςδιποτε υπογραφι
πολιτικοφ μθχανικοφ για τα ςτατικά και τθ δόμθςθ του κτιρίου.
 ε βιομθχανίεσ αςχολοφμενοι με τισ περιοχζσ τθσ ςτατικισ και τθσ αντοχισ των υλικϊν.
 Ωσ ςυγκοινωνιολόγοι μθχανικοί ςε ζργα των μεταφορϊν, κυκλοφοριακισ τεχνικισ και οδοποιίασ οδοςτρϊματοσ ςτο υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ι ςτο υπουργείο Μεταφορϊν ι ςε άλλουσ δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ.
 Ωσ υδραυλικοί μθχανικοί ςε ζργα περιβάλλοντοσ, αρδεφςεων, λιμζνων.
 Ωσ Κακθγθτζσ (ΠΕ12.01) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια.

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ: http://www.civil.ntua.gr/

