ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022
Αιτήσεις και δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών υποβάλλονται σύμφωνα με την αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)
από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021
(καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος 12.00-13.30 ή
μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στη διεύθυνση g-civ@uth.gr
τηλ. 24210 74112, 74182, 74114)


Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους
εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας


Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός εισακτέων από τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιοί
πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4183 (ΦΕΚ Α’ 193/17-9-2013) «το ποσοστό των κατατάξεων
πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού
(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών
υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα
Πανεπιστημίου». Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.


Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2021.
Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την
έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
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Σε ποιο εξάμηνο κατατάσσεται ο φοιτητής:

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην τακτική Συνεδρίασή της αριθμ. 171/8-4-2014
αποφάσισε:
Το εξάμηνο κατάταξης να επιλέγεται από τον φοιτητή (δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου
εξαμήνου για αποφοίτους Τμημάτων Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης και μεγαλύτερο του
3ου εξαμήνου για αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ)


Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι:

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:
α) Μαθηματικά (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός
Λογισμός ΙΙ)
β) Φυσική και
γ) Μηχανική του Απολύτως Στερεού.
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