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ΠΡΟΚΛΗΗ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σο Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν Σ.Ε. του ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτα Ψαχνά
Ευβοίασ, ανακοινϊνει τθ λειτουργία του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 με αντικείμενο

χεδίαση και Κατασκευή υστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων
Και προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ μζχρι τισ 20/9/15.
Σο πρόγραμμα είναι εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ
1213/Β τθσ 23/06/2015), και οδθγεί ςτθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.).
Απευκφνεται ςε αποφοίτουσ τμθμάτων Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Παραγωγισ,
Βιομθχανικοφ χεδιαςμοφ και άλλων ςυναφϊν ειδικοτιτων, και αποςκοπεί ςτο να τουσ εφοδιάςει
με γνϊςεισ που αφοροφν ςε ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προςεγγίςεισ για τθ βιομθχανικι ςχεδίαςθ
και καταςκευι δομικϊν ςτοιχείων, ςυςτθμάτων και υποςυςτθμάτων οχθμάτων, αλλά και των
αντίςτοιχων μοντζλων, που προορίηονται για αγωνιςτικι χριςθ, αξιοποιϊντασ τθν τεχνολογία
αιχμισ ςτα αντίςτοιχα επιςτθμονικά πεδία.
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι απόφοιτοι κα είναι ςε κζςθ:
να γνωρίηουν και να κατανοοφν τισ τεχνολογίεσ ςφγχρονθσ μοντελοποίθςθσ, ςχεδίαςθσ,
ανάλυςθσ, παραγωγισ και ςυναρμολόγθςθσ

να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ αυτζσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτο πεδίο του
μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ τροποποίθςθσ και βελτίωςθσ
υπαρχόντων ςυςτθμάτων οχθμάτων ι τθσ εκ νζου υλοποίθςθσ από μθδενικισ βάςθσ,
προάγοντασ τθν τεχνολογικι ζρευνα ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ,
να ςυνδυάηουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων που ςχετίηονται με τισ πιο πάνω τεχνολογίεσ,
να κοινοποιοφν με ςαφινεια και κακαρότθτα τα ςυμπεράςματά τουσ και τισ γνϊςεισ τουσ
ςε εξειδικευμζνο ι μθ κοινό,
να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε ανϊτερο επίπεδο (π.χ. διδακτορικό δίπλωμα).

Πρόγραμμα πουδϊν
Για τθν ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ του Π.Μ.. οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να
παρακολουκιςουν οκτϊ (8) ςυνολικά μακιματα, και να εκπονιςουν μεταπτυχιακι διπλωματικι
εργαςία, ςτθν οποία δίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα (πιςτωτικζσ μονάδεσ ολόκλθρου εξαμινου).
Η χρονικι διάρκεια ςπουδϊν ορίηεται ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα ςε περίπτωςθ
πλιρουσ παρακολοφκθςθσ, εκ των οποίων ςτα δφο πρϊτα απαιτείται παρακολοφκθςθ των
μεταπτυχιακϊν μακθμάτων και ςτο τρίτο εκπονείται θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. Ο
μζγιςτοσ αρικμόσ των μακθμάτων που μπορεί να παρακολουκιςει ζνασ φοιτθτισ ανά εξάμθνο
είναι τζςςερα (4). Εναλλακτικά, παρζχεται θ δυνατότθτα μερικισ φοίτθςθσ ςε ζξι (6) εξάμθνα.
Επίςθσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν και ςτο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, δίνεται θ
δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ πλιρουσ και μερικισ παρακολοφκθςθσ για το επόμενο εξάμθνο,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φοιτθτι. Ειδικά για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16 το ΠΜ προςφζρεται
μόνο ωσ μερικισ φοίτθςθσ.
Όλα τα μακιματα περιλαμβάνουν 3 ϊρεσ διδαςκαλίασ, αςκιςεων πράξθσ και εργαςτθρίου
εβδομαδιαίωσ. Η διδαςκαλία των μακθμάτων περιλαμβάνει:
*α+ θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ (e-class), με
αξιοποίθςθ ςχετικισ πλατφόρμασ
*β+ ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ που εκπονοφνται υπό τισ οδθγίεσ και τθν επίβλεψθ
κακθγθτι.
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται: *α+ ςτθν αξιολόγθςθ των εργαςιϊν και *β+ ςε ζνα
κφκλο εξετάςεων που πραγματοποιοφνται ςτθν ζδρα του Σμιματοσ ςτο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ
εξαμινου (Ιανουάριοσ, Ιοφνιοσ, επτζμβριοσ).
Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι κατά το 50% υποχρεωτικι. Η ςυμμετοχι ςτισ κάκε
είδουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ εργαςίεσ, αςκιςεισ κ.λπ., είναι υποχρεωτικι.
Σα μακιματα γίνονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι/και ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα ανάλογα με τθ
ςφνκεςθ του εκάςτοτε τμιματοσ.
Για να ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ ζνασ Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ κα πρζπει να ζχει
παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα παρακάτω μακιματα.
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ΜΑΘΗΜΑ
Βαςικά και Προθγμζνα Τλικά Οχθμάτων
Προθγμζνθ Σριςδιάςτατθ χεδίαςθ
Δομικόσ χεδιαςμόσ Οχιματοσ
Κινθτιρεσ Ιςχφοσ και υβριδικι τεχνολογία
CAD/CAM/CNC
Δυναμικι Ανάλυςθ Οχιματοσ
Αεροδυναμικι χεδίαςθ

Ώρες/
Εβδομάδα
3
3
3
3
3
3
3
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υςτιματα Ελζγχου/Μετριςεων & Σαχεία Προτυποποίθςθ
Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία – Master Thesis
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Σα μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςε ςφγχρονεσ αίκουςεσ και εργαςτιρια των
εγκαταςτάςεων του ΣΕΙ ςτα Ψαχνά Ευβοίασ.
Προχποκζςεισ υμμετοχισ
Κατηγορίεσ Αποφοίτων που γίνονται δεκτοί
το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι των
ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ και ςυγκεκριμζνα ςυναφϊν Σμθμάτων των
χολϊν Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν των Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και των
Πολυτεχνικϊν χολϊν. Οι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ Αλλοδαπισ οφείλουν να προςκομίςουν τθν
αναγνϊριςθ του τίτλου τουσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν
και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.).
Τποψθφιότθτα μποροφν να κζςουν και τελειόφοιτοι φοιτθτζσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα
ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του ΠΜ, ζςτω και αν
τουσ απομζνει θ ορκωμοςία. Για τουσ υποψθφίουσ αυτισ τθσ περίπτωςθσ, θ αξιολόγθςθ τθσ
αίτθςισ τουσ κα γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τον τρζχοντα μζςο όρο τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ που
κα υποβάλλουν. Ο υποψιφιοσ που αξιολογείται με αυτιν τθ διαδικαςία δεν ζχει δικαίωμα να
ηθτιςει επαναξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ του αφοφ κατακζςει τθν τελικι αναλυτικι βακμολογία,
εφόςον αυτό γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ είναι θ πιςτοποιθμζνθ
από επίςθμουσ φορείσ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, όπωσ προκφπτει από τθν κατοχι ενόσ από τα
εξισ πτυχία: (α) Ελλθνικό πτυχίο Γλωςςομάκειασ για τθν Αγγλικι Γλϊςςα επιπζδου τουλάχιςτον Β2,
ι άλλο ιςοδφναμο, όπωσ π.χ. Lower Cambridge ι Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιςτο βακμό 5,5
που να ζχει αποκτθκεί ςτο θμερολογιακό ζτοσ μζχρι τζςςερα ζτθ πριν από τθν δθμοςίευςθ τθσ
προκιρυξθσ, (γ) TOEFL με ελάχιςτο βακμό 180, που να ζχει αποκτθκεί ςτο θμερολογιακό ζτοσ μζχρι
τζςςερα ζτθ πριν από τθν δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιςτιμιο
ι πτυχίο Αγγλικισ Φιλολογίασ.
Για τθν επιλογι των υποψθφίων ςτο Π.Μ.. ςυνεκτιμϊνται τα ειδικά προςόντα τουσ, όπωσ
αυτά προκφπτουν από τα δικαιολογθτικά που ζχουν κατατεκεί μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ
προκεςμίεσ με το φάκελο τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. (με τον θλεκτρονικό
φάκελο υποψθφιότθτασ ςτο e-mail msc_mec@teiste.gr).

Διαδικαςία Επιλογήσ Υποψήφιων & Κριτήρια Επιλογήσ
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο e-mail msc_mec@teiste.gr και οι οδθγίεσ
υποβολισ βρίςκονται ςτον δικτυακό τόπο του Μεταπτυχιακοφ (msc.mech.teiste.gr) με καταλθκτικι
θμερομθνία τθν 20θ επτεμβρίου 2015. Σα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ (ςε
θλεκτρονικι μορφι, PDF) είναι τα παρακάτω:
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.
Επίςθμο αντίγραφο πτυχίου / διπλϊματοσ (με τθν αντίςτοιχθ αναγνϊριςθ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.,
αν προζρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικοφ).
Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ ι Παραρτιματοσ Διπλϊματοσ.
Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ, εάν υπάρχουν (επικυρωμζνα ζγγραφα από
Αςφαλιςτικό Φορζα ι από Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία).

Αποδεικτικά καλισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (κακϊσ και τθσ ελλθνικισ αν πρόκειται για
αλλοδαποφσ υποψιφιουσ που επικυμοφν να παρακολουκιςουν το Π.Μ.. ςτθν ελλθνικι).
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ι ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια, διακρίςεισ (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.
Δφο υςτατικζσ Επιςτολζσ.
Κάκε άλλο ςτοιχείο που επικυμεί να υποβάλει ο υποψιφιοσ (ειδικά ςεμινάρια, μελζτεσ,
πτυχία ςυμπλθρωματικισ εκπαίδευςθσ, κ.λπ.)
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων, που υπζβαλαν εμπρόκεςμθ αίτθςθ υποψθφιότθτασ με όλα
τα αναγκαία δικαιολογθτικά, γίνεται από τθν Επιτροπι Επιλογισ του τμιματοσ. Οι υποψιφιοι
κατατάςςονται κατά αξιολογικι ςειρά βάςει μορίων που ςυγκεντρϊνουν από ςυγκεκριμζνο αρικμό
αξιολογικϊν κριτθρίων. Με βάςθ τθν παραπάνω αξιολογικι ςειρά, καταρτίηεται κατάλογοσ που
περιλαμβάνει τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι κρίνονται κατάλλθλοι για τθν παρακολοφκθςθ του
προγράμματοσ και γίνεται θ τελικι επιλογι με βάςθ τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ.
Αριθμόσ Ειςακτζων
Ο αρικμόσ των ειςακτζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο Π.Μ.. για το χειμερινό εξάμθνο του
ακαδθμαϊκοφ ζτοσ 2015-2016 ορίηεται ςε τριάντα (30). Οι κάτοχοι υποτροφιϊν ςε για το Π.Μ..
εγγράφονται ςτο Π.Μ.. ωσ υπεράρικμοι.

Δίδακτρα – Υποτροφίεσ απαλλαγήσ διδάκτρων
Σο κόςτοσ φοίτθςθσ ςτο ΠΜ ανζρχεται ςυνολικά ςε 3.600€.
ε περίπτωςθ πλιρουσ φοίτθςθσ, τα δίδακτρα καταβάλλονται ςε τζςςερισ δόςεισ: 600,00€
καταβάλλονται εντόσ 15 θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά τθν εγγραφι
ςτο 1ο εξάμθνο, 1.000,00€ κατά τθν ζναρξθ του 2ου εξαμινου και 1.000,00€ κατά τθν ζναρξθ του
3ου εξαμινου.
ε περίπτωςθ μερικισ φοίτθςθσ οι δόςεισ μεταβάλλονται ωσ εξισ: 600,00€ εντόσ 15 θμερϊν
από τθν ενθμζρωςθ των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά τθν εγγραφι ςτο 1ο εξάμθνο, 1.000,00€ κατά
τθν ζναρξθ του 3ου εξαμινου και 1.000,00€ κατά τθν ζναρξθ του 5ου εξαμινου.
θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ μθ εγγραφισ ι διακοπισ τθσ φοίτθςθσ, το μζροσ των
διδάκτρων που ζχει ιδθ καταβλθκεί δεν επιςτρζφεται.
Για κάκε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν
ιςτοςελίδα του ΠΜ msc.mech.teiste.gr ι ςτο τθλζφωνο 2228099525.

Ο Διευκυντισ του Προγράμματοσ
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν

Δρ. Αντϊνιοσ Φατςισ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

