ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»
Ατομικά στοιχεία
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατέρα
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Κινητό
Email
Με την παρούσα δηλώνω ότι θέτω υποψηφιότητα για εγγραφή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων για το έτος ………………..
και παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου αυτή. Επισυνάπτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
παρακάτω δίνω τις σχετικές συνοπτικές πληροφορίες.
Προτιμήσεις
Ενδιαφέρομαι για:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
ΜΔΕ και στη συνέχεια Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)




Ενδιαφέρομαι για την ακόλουθη υποπεριοχή (κατεύθυνση) του Δ.Π.Μ.Σ.:
Α
Β
Υδρολογία & Περιβαλλοντική
Ποιότητα Υδάτων &
Διαχείριση Υδατικών Πόρων Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Γ
Διαχείριση Παράκτιας
Ζώνης

Δ
Οργάνωση & Διαχείριση
Λιμένων

Κίνητρα
Επιδιώκω τη συμμετοχή μου στο Δ.Π.Μ.Σ. για τους ακόλουθους λόγους:

Πανεπιστημιακές σπουδές
Ίδρυμα

(1)

Τμήμα ή Σχολή

Περίοδος φοίτησης Ημερομηνία Βαθμός(1)
αποφοίτησης

Βαθμός πτυχίου ή (για τελειόφοιτους) μέσος όρος των μέχρι τώρα μαθημάτων

Πανεπιστημιακές εργασίες (διπλωματικές ή πτυχιακές – αν υπάρχουν)
Τίτλος εργασίας
Επιβλέπων εργασίας

Ξένες γλώσσες
Γλώσσα

(2)

Ανώτερο πτυχίο

Επίπεδο γνώσης(2)

Χρησιμοποιήστε τους χαρακτηρισμούς: μέτριο – καλό – πολύ καλό – άριστο.

Γνώσεις πληροφορικής (αν υπάρχουν)
Λειτουργικό Σύστημα / Γλώσσα / Πακέτο λογισμικού

(2)

Βαθμός

Επίπεδο γνώσης(2)

Χρησιμοποιήστε τους χαρακτηρισμούς: μέτριο – καλό – πολύ καλό – άριστο.

(Οι επόμενοι πίνακες αφορούν κυρίως τους παλιότερους αποφοίτους)
Επιστημονικές εργασίες (δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση – αν υπάρχουν) (3)

(3)

Γράψτε με τη σειρά για κάθε εργασία: Συγγραφείς, τίτλος, περιοδικό ή συνέδριο, έτος.

Επαγγελματική εμπειρία (αν υπάρχει) (4)

(4)

Αναφέρατε το είδος και τη χρονική περίοδο της εργασίας, τον εργοδότη και το τηλέφωνό του. Σημειώστε τη σημερινή
εργασία σας, αν υπάρχει.

Αναλυτικότερα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία παραθέτω στο βιογραφικό σημείωμά μου και τα άλλα
δικαιολογητικά που συνυποβάλλω.

Ημερομηνία

Υπογραφή

