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ANAKOINΩΣΗ
Προς:
Όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π.
Το ΕΜΠ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των διεθνώς καταξιωμένων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις επιστήμες του μηχανικού. Ανήκει στα
πανεπιστήμια που παρέχουν προγράμματα σπουδών υποστηριζόμενα από
την έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη ως άρρηκτα δεμένη με τη διδασκαλία),
καθώς και επαγγελματικά εφόδια υψηλής ποιότητας. Οι σπουδές στο ΕΜΠ
αρθρώνονται σε ενιαίο πρόγραμμα 5-ετούς φοίτησης, και ολοκληρώνονται με
διπλωματική εργασία υψηλών προδιαγραφών στην οποία συντίθενται
επιστημονικές γνώσεις και θεωρητικό υπόβαθρο που οδηγούν στην απονομή
τίτλου με επιστημονικό και επαγγελματικό αντίκρισμα. Πρέπει επίσης να
σημειωθεί ότι στο ΕΜΠ εκπονείται σε όλες τις Σχολές μεγάλος αριθμός
διδακτορικών διατριβών.
Ήδη από το 1979 στο Ίδρυμά μας, υπήρχε σοβαρός προβληματισμός για την
προοπτική ισοτίμησης του διπλώματος που χορηγείται στο ΕΜΠ με το πτυχίο
Master. Επιπλέον, σε όλο το επόμενο διάστημα, έγιναν πολύ σημαντικές
προσπάθειες για τη διαρκή ανανέωση, και αναβάθμιση των προγραμμάτων
σπουδών όλων των Σχολών του ΕΜΠ, ώστε η φυσιογνωμία των αποφοίτων
μας
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απαιτήσεις,,

όπως

αυτές

διαμορφώνονται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι
διοικήσεις του ΕΜΠ την τελευταία δεκαετία έχουν απευθυνθεί κατ επανάληψη
στην Πολιτεία, με το αίτημα να αναγνωριστούν οι σπουδές στα Πολυτεχνεία
της χώρας ως ισότιμες με πτυχία επιπέδου Master. Πρόσφατα μάλιστα,
ολοκληρώθηκε μια εκτεταμένη και συστηματική έρευνα από την οποία
προέκυψε με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι οι σπουδές στο ΕΜΠ είναι απόλυτα
εναρμονισμένες και συγκρίσιμες με εκείνες του πτυχίου εμβάθυνσης (Master)
στην επιστήμη του μηχανικού.

Η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων του ΕΜΠ δεν
προκύπτει μόνον από τη δομή και τη διάρκεια των σπουδών την οποία
επικαλούμαστε, αλλά επιβεβαιώνεται επίσης, τόσο από την ακαδημαϊκή
εξέλιξη όσων τη διαλέγουν, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και από την
αποδοχή τους στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί για
διδακτορικές σπουδές στα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της
Αμερικής, ενώ όπως δείχνουν τα αποτελέσματα ερευνών στην αγορά
εργασίας, οι απόφοιτοί μας έχουν μικρά ποσοστά ανεργίας, ανταποκρίνονται
σε ευρύ φάσμα επαγγελματικών απαιτήσεων και έχουν μεγάλες δυνατότητες
προσαρμογής σε αυξημένες απαιτήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, και στην κατεύθυνση καθορισμού του επιπέδου
των σπουδών που παρέχονται στο ΕΜΠ, με βάση τα νέα διεθνή δεδομένα
στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, η Πρυτανεία του ΕΜΠ προχώρησε στην
απόφαση να χορηγείται στους αποφοίτους μας, παράλληλα με το δίπλωμα και
πιστοποιητικό σπουδών ισοδύναμο με MASTER εμβάθυνσης στις επιστήμες
του μηχανικού που θεραπεύονται σε κάθε Σχολή, ως εξής:

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο
Πιστοποιείται ότι, τα διπλώματα πενταετούς φοίτησης που απονέμονται από τις Σχολές
του ΕΜΠ μετά την ολοκλήρωση 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων ενιαίων σπουδών, στις
οποίες περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ισοδυναμούν με 300
Διδακτικές Μονάδες / ECTS του συστήματος πιστωτικών μονάδων (βλ. και Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ, ΦΕΚ 1098/5-9-2000, Άρθρο 6) και είναι πλήρως
ισότιμα με τα πτυχία MASTER, που ολοκληρώνουν τον αντίστοιχο κύκλο πενταετών
σπουδών ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (βλ. και ΦΕΚ 54/1-8-1978, τ. Παρ.).
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………………………… Διπλωματούχου της Σχολής ………………….. του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτους .………, για κάθε νόμιμη χρήση.
Αθήνα, ……………………………..2009

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Με το πιστοποιητικό αυτό θεωρούμε οτι θα προκύπτουν για τους αποφοίτους
μας τα ακόλουθα οφέλη:
α) Καθορισμός και αναγνωρισμότητα του επιπέδου σπουδών στο ΕΜΠ
για τη δυνατότητα συνέχισης διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό και
στη

χώρα

μας,

χωρίς

την

υποχρέωση

ενδιάμεσης

βαθμίδας

εκπαίδευσης, π.χ. μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης.
β) Θωράκιση των ελληνικών διπλωμάτων πενταετούς φοίτησης από την
υποτίμηση που επιχειρείται με τα ευρωπαϊκά πτυχία τριετούς ή
τετραετούς φοίτησης.
γ) Η δυνατότητα προσαύξησης των προσόντων που συνεκτιμώνται στην
αγορά εργασίας (μοριοδότηση στις προσλήψεις ΑΣΕΠ), καθώς επίσης
και η διεκδίκηση επιδομάτων στις θέσεις εργασίας των μηχανικών στο
δημόσιο τομέα.
Η θεσμική κατοχύρωση από την πλευρά της Πολιτείας παραμένει μόνιμος και
σταθερός στόχος, για την επίτευξη του οποίου απαιτείται διαρκής αγώνας,
συντονισμένη προσπάθεια και ιδιαίτερα η συνδρομή όλων των φοιτητών μας.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
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