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Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 του ΔΠΜΣ 
«Εφαρμοσμένη Μηχανική»  ξεκινούν τη Δευτέρα 5-10-2020 σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που σας έχει σταλεί και έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ (http://semfe.ntua.gr, Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά).  
Επισημαίνεται ότι για τα μαθήματα για τα οποία δεν αναγράφεται αίθουσα, θα διεξαχθεί 
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για τον τρόπο και τις διαδικασίες διεξαγωγής της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας αλλά και για να δηλωθεί το αρχικό ενδιαφέρον για την 
παρακολούθηση του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θα πρέπει να απευθυνθούν στον διδάσκοντα με ηλεκτρονική αλληλογραφία (τα email 
των διδασκόντων αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα), ώστε στη συνέχεια να 
λάβουν σχετική ενημέρωση.   
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο ΔΠΜΣ για τους νεοεισαχθέντες 
ορίζεται το διάστημα 5 – 9 Οκτωβρίου 2020.  Αμέσως μετά και συγκεκριμένα την 
περίοδο 12 – 23 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις μεταπτυχιακών 
μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021 τόσο για τους νεοεισαχθέντες όσο 
και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές παλαιότερων ετών (για τους οποίους οι ίδιες 
δηλώσεις θα αποτελούν και εγγραφές στο εξάμηνο).  
Τα σχετικά έντυπα αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων θα αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ και αφού συμπληρωθούν θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση semfe@central.ntua.gr. 
Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές,  μετά την εγγραφή τους και εφόσον έχουν ολοκληρώσει 
τις προπτυχιακές τους σπουδές και έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ 
πιστοποιητικό αποφοίτησης ή περάτωσης σπουδών, θα προμηθευτούν από το Κέντρο 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ) στο email που έχουν δηλώσει, κωδικούς 
πρόσβασης για τη σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται και η πλατφόρμα mycourses (https://mycourses.ntua.gr).  
Μέχρι να σταλούν οι ανωτέρω κωδικοί οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα ενημερώνονται 
για τα μαθήματα απευθυνόμενοι με  email στους αρμόδιους διδάσκοντες και 
παρακολουθώντας  τις σχετικές Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Σχολής.  
Τέλος, καλούνται οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του ΔΠΜΣ να ανατρέξουν για 
επιπλέον πληροφορίες στην Ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΕΜΠ με θέμα: 
«ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» 
(https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/1703-platformes-eks-
apostaseos-ekpaidefsis-anakoinosi-eidikou-endiaferontos-gia-tous-protoeteis) η οποία 
αφορά και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
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