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ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018‐2019
Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018‐2019.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη
και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των
προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ανάλυσης
και σχεδιασμού των ενεργειακών συστημάτων και προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες
πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Για τη χορήγηση του ΔΜΣ απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας και γ) η
υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα για τους φοιτητές/τριες
πλήρους φοίτησης και 5 εξάμηνα για τους φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης.
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.700 €.
Στο ΠΜΣ Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων
των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι Σχολών
Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων ΑΕΙ και Τμημάτων ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί εφόσον
εξεταστούν επιτυχώς στα απαραίτητα προπτυχιακά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων ορίζεται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίσταση αναλόγως των προσόντων των
υποψηφίων.
H επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική
συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
(1) του γενικού βαθμού του πτυχίου,
(2) της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του
τομέα επιλογής,
(3) της επίδοσης στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
(4) της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
(5) της συνάφειας των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με τα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος,
(6) την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
(7) επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ και

(8) κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 να υποβάλουν
ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών‐Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν
την έναρξη των μαθημάτων
3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.)
6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιημένη μορφή
και σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τον Κανονισμό Σπουδών του
ΠΜΣ: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=56 και από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.:
24210‐74007/74010, Fax: 24210‐74050, e‐mail: pmsmmb@mie.uth.gr.
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