ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα:
Από το τμήμα δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφήσ ςε αντίςτοιχα τμήματα.

κοπόσ - Αντικείμενο πουδϊν: τόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι να δϊςει ςτο
διπλωματοφχο μηχανικό τησ χολήσ τισ απαραίτητεσ επιςτημονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ, οι οποίεσ

θα τον καταςτήςουν ικανό να αντεπεξζλθει αποδοτικά ςτισ απαιτήςεισ των περιοχϊν που αναπτφςςει
επιςτημονική και επαγγελματική δραςτηριότητα δηλαδή, να μπορεί να εργαςτεί αποδοτικά ςτην ζρευνα
και αξιοποίηςη των ορυκτϊν και ενεργειακϊν πρϊτων υλϊν, ςε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, ςε
γεωτεχνικά ζργα, ςε βιομηχανίεσ που αξιοποιοφν ορυκτζσ πρϊτεσ φλεσ, ςε μεταλλουργίεσ, ςε
επιχειρήςεισ μεταλλοτεχνίασ,ςε μεταποιητικζσ βιομηχανίεσ μορφοποίηςησ μετάλλων και κραμάτων, και
ςε επιχειρήςεισ και δραςτηριότητεσ που αςχολοφνται με την προςταςία και αποκατάςταςη του
περιβάλλοντοσ. Αυτό ςημαίνει ότι ο διπλωματοφχοσ πρζπει να είναι ςε θζςη: (α) να ενημερϊνεται επί
επιςτημονικϊν θεμάτων και να εμβαθφνει ςτην περιοχή που αναπτφςςει δραςτηριότητα, (β) να είναι
ζτοιμοσ για ςυνεργαςία με μηχανικοφσ ή επιςτήμονεσ ςυγγενϊν κλάδων, (γ) να ζχει ικανότητα
προςαρμογήσ ςτισ επιςτημονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ, και (δ) να ζχει ζνα επίπεδο γνϊςεων που θα
του επιτρζψει, να παρακολουθήςει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον κλάδο του αλλά και πζραν αυτοφ.

Η φοίτηςη ςτη χολή διαρκεί 10 εξάμηνα . Σα μαθήματα διακρίνονται ςε Τποχρεωτικά, και κατ' Εκλογήν
Τποχρεωτικά (οι ςπουδαςτζσ πρζπει υποχρεωτικά να επιλζξουν ζνα ή περιςςότερα μαθήματα, ςφμφωνα με
το πρόγραμμα κάθε εξαμήνου). Ο κφκλοσ ςπουδϊν ολοκληρϊνεται με την εκπόνηςη τησ διπλωματικήσ
εργαςίασ κατά το 10ο εξάμηνο ςπουδϊν ςε μάθημα τησ επιλογήσ τουσ υπό την επίβλεψη του διδάςκοντοσ το
μάθημα. Σο θζμα τησ διπλωματικήσ εργαςίασ πρζπει να είναι ςχετικό με την κατεφθυνςη που ζχει επιλζξει ο
ςπουδαςτήσ. Σα 7 πρϊτα εξάμηνα ςπουδϊν να αποτελοφν το βαςικό κορμό κοινό για όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ
τησ χολήσ, ενϊ από το 8ο εξάμηνο να λειτουργοφν 5 κατευθφνςεισ, οι οποίεσ ολοκληρϊνονται ωσ προσ τα
μαθήματα ςτο 9ο εξάμηνο ςπουδϊν.

Οι 5 κατευθφνςεισ είναι:
(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον.
(β) Μεταλλευτική Σεχνολογία.
(γ) Γεωτεχνολογία.
(δ) Μεταλλουργικζσ Διεργαςίεσ.
(ε) Επιςτήμη και Σεχνολογία Τλικϊν.

Ενδεικτικά Μαθήματα :
Μαθηματικά, τατιςτική, Φυςική, Χημεία, Γεωλογία, Ορυκτολογία, Πετρολογία, ΗλεκτροτεχνίαΗλεκτρονική Σεχνολογία, Ιςτορία τησ Μεταλλευτικήσ και Μεταλλουργίασ, Οικονομία, Διαχείριςη
Ενζργειασ, Κοιταςματολογία, Μεταλλευτική Ζρευνα, Θεωρία και Σεχνολογία τερεάσ
Κατάςταςησ, Αρχζσ Διοίκηςησ και Οργάνωςη Παραγωγήσ, Εξαγωγική Μεταλλουργία,
Εκμετάλλευςη Μεταλλείων, Επιχειρηςιακή Ζρευνα, Μεταλλογνωςία κ.ά.
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χεδιαςμόσ & Καταςκευή Τπογείων Ζργων
Γεωπληροφορική
Επιςτήμη & Σεχνολογία Τλικϊν
Περιβάλλον & Ανάπτυξη με κατευθφνςεισ: 1. Περιβάλλον & Ανάπτυξη, 2. Περιβάλλον
& Ανάπτυξη των Ορεινϊν Περιοχϊν
• Δομοςτατικόσ χεδιαςμόσ & Ανάλυςη των Καταςκευϊν
• Επιςτήμη & Σεχνολογία των Τδατικϊν Πόρων
• υςτημάτων Αυτοματιςμοφ με τισ εξήσ επιμζρουσ κατευθφνςεισ:
1. υςτήματα Καταςκευϊν ή Παραγωγήσ,
2. υςτήματα Αυτοματιςμοφ Ελζγχου ή Ρομποτικήσ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ: Οι απόφοιτοι, προκειμζνου να αςκήςουν το επάγγελμά τουσ, θα πρζπει
να πάρουν τη ςχετική άδεια από το Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδοσ (Σ.Ε.Ε.) μετά από εξετάςεισ.

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι απόφοιτοι του τμήματοσ μποροφν να απαςχοληθοφν ωσ:
 το δημόςιο ςε θζςεισ που αφοροφν ςτην αξιοποίηςη των μεταλλείων τησ χϊρασ.
 τη μεταλλουργική βιομηχανία.
 ε επιχειρήςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο την αξιοποίηςη του ορυκτοφ πλοφτου τησ χϊρασ.
 ε ινςτιτοφτα και γραφεία μελετϊν και ερευνϊν.
 Ωσ Εργολήπτεσ δημοςίων ζργων μετά τη λήψη του ςχετικοφ μελετητικοφ και εργοληπτικοφ πτυχίου.
 Ωσ Καθηγητζσ (ΠΕ12.08) ςτη δημόςια δευτεροβάθμια εκπαίδευςη, εφόςον διαθζτουν πιςτοποιημζνη
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΕΜΠ: http://www.metal.ntua.gr/

