
 

 

 
ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ 

ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
ΑΙΣΗΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πξνο: Σε ρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ 
Σνπ Δ. Μ. Πνιπηερλείνπ 

    
 (με ελληνικούς χαρακτήρες) 

Όλνκα: .............................………… 
Δπώλπκν: ............................………. 
Παηξώλπκν: .........................………. 
Μεηξώλπκν: .................................... 
 
 (με λατινικούς χαρακτήρες) 

Όλνκα: .............................………… 
Δπώλπκν: ............................………. 
Παηξώλπκν: .........................………. 
Μεηξώλπκν: .................................... 

 
Παξαθαιώ λα δερζείηε ηελ ππνςεθηόηεηά κνπ γηα λα 
παξαθνινπζήζσ Μεηαπηπρηαθέο Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηηο 
παξαθάησ ζέζεηο πνπ έρεη πξνθεξύμεη ην Τκήκα: 
 

1
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Σίηινο Θέζεο/ Θέκα Γηδαθηνξηθνύ: 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
Σνκέαο: ............................................................................. 
 
Πξνηείλσλ: ...................................................................... 
Γιώζζα πγγξαθήο ζηελ ειιεληθή γιώζζα: 
Γιώζζα πγγξαθήο ζηελ αγγιηθή γιώζζα:  
 
 

Γίπισκα/Πηπρίν: ............................. 
 
................................................................... 

 Σκήκα / ρνιή: .................................. 
 
................................................................... 

 Παλεπηζηήκην / Πνιπηερλείν: .......... 
................................................................... 

2
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Σίηινο Θέζεο/ Θέκα Γηδαθηνξηθνύ: 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 
Σνκέαο: ............................................................................. 
 
Πξνηείλσλ: ....................................................................... 
Γιώζζα πγγξαθήο ζηελ ειιεληθή γιώζζα:  
Γιώζζα πγγξαθήο ζηελ αγγιηθή γιώζζα:  
 
 

 
Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα: ................ 
 
................................................................... 
 

 Σκήκα / ρνιή: .................................. 
................................................................... 

 Παλεπηζηήκην / Πνιπηερλείν: .......... 
................................................................... 

3
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Σίηινο Θέζεο/ Θέκα Γηδαθηνξηθνύ:  

........................................................................................... 

........................................................................................... 
Σνκέαο: ............................................................................. 
 
Πξνηείλσλ: ....................................................................... 
Γιώζζα πγγξαθήο ζηελ ειιεληθή γιώζζα:  
Γιώζζα πγγξαθήο ζηελ αγγιηθή γιώζζα:  

 
Ηκεξνκελία & Σόπνο γέλλεζεο: 
................................................................... 
Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:........................ 
................................................................... 
Σειέθσλν/θηλεηό: ............................. 
.................................................................... 

 

E-mail: ................................................  
Ηκεξνκελία: ....................................... 

 
ύκθσλα κε ην λόκν 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3-2014) ε ππνβνιή απιώλ, επαλάγλσζησλ 
θσηναληηγξάθσλ επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξόηεηαο ησλ 
ππνβαιιόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
 
αο ππνβάιισ επηπξόζζεηα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
Τίηινη ζπνπδώλ: (*) 
 

Αλαιπηηθή Βαζκνινγία κε βαζκό δηπιώκαηνο/πηπρίνπ: (**) 

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα: Έθζεζε ελδηαθεξόλησλ: 
Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο μέλεο γιώζζαο: Σπζηαηηθέο επηζηνιέο – αξηζκόο (ηνπιάρηζηνλ 2):  

 
Αληίγξαθα δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηώλ: Φσηνηππία Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο: 
 

Πξνζρέδην δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 
 

 
(*) i.  ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί αθόκε πηπρίν ή δίπισκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί βεβαίσζε από ηελ νηθεία ρνιή γηα ηελ αλακελόκελε απνθνίηεζε, αλαιπηηθή βαζκνινγία 
όισλ ησλ καζεκάησλ, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα ην ρξόλν νινθιήξσζεο ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ.. 
ii. Πηπρία Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ ρξεηάδνληαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ην ΓΟΑΣΑΠ. 
ΗΜΔΙΩΗ: Οη ππνςήθηνη πξέπεη εληόο ζύληνκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο Δπηβιέπνληεο ησλ ζέζεσλ πνπ επέιεμαλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

(**)Ο βαζκόο πηπρίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7/10 (ή αληίζηνηρν ηνπ  7/10 ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ-ΔΜΠ). Δλαιιαθηηθά νη ππνςήθηνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ηεθκεξησκέλα ζην 
άλσ 1/3 ηεο ζεηξάο βαζκνύ  δηπιώκαηνο ή ηεθκεξησκέλα ζην άλσ 20% ηεο ζεηξάο βαζκνύ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο πνπδώλ γηα ην έηνο θαη ην ηκήκα απνθνίηεζήο ηνπο. 
Oη Τπνςήθηνη πνπ δελ πιεξνύλ ην θξηηήξην ηνπ  βαζκνύ δηπιώκαηνο/πηπρίνπ  δύλαληαη λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηδαθηνξηθό πξόγξακκα ηεο ρνιήο  κόλνλ θαη’ εμαίξεζε, όηαλ 
ππάξρεη ηεθκεξησκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δηεζλείο δεκνζηεύζεηο (κε θξηηέο) ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο Τ. Γ. θαη κεηά από απόθαζε ηεο Γ ηεο ρόιεο. Ο 
αξηζκόο ησλ θαη΄εμαίξεζε απνδεθηώλ Τ. Γ. δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 10% ηνπ αξηζκνύ ησλ Τ. Γ. πνπ γίλνληαη δεθηνί ρσξίο εμαηξέζεηο γηα θάζε αθαδεκατθή ρξνληά. 
  

 

 
 

 

 

   

    

    

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

  



 

Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζε κνπ ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679. Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ην Δ.Μ.Π. απνηειεί, ε αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζην Γηδαθηνξηθό 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα επεμεξγάδνληαη από ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό, κε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζα από ηελ εθαξκνγή ζεηξάο 

κέηξσλ αζθαιείαο. Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη δελ ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πέξαλ ηνπ 

ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη. Δθόζνλ ν αηηώλ/ε αηηνύζα δελ επηζπκεί λα ρνξεγήζεη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα, ην Δ.Μ.Π. δελ δύλαηαη λα αμηνινγήζεη ηελ αίηεζε. 

 

Η παξνύζα αίηεζε ππέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο.  

 

Σπκθσλώ  

 

 

Ο/Η Αηηώλ/ηνύζα 

 

 

Υπνγξαθή 

 

 


