
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1ο εξάμηνο 

Τα μαθήματα «Γραμμική Άλγεβρα και Απειροστικός Λογισμός Ι» και «Γεωμετρία για 

Μηχανικούς» αντικαθίστανται αντίστοιχα από τα μαθήματα  «Γραμμική Άλγεβρα και 

Αναλυτική Γεωμετρία» και «Απειροστικός Λογισμός Ι».                                                          

Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί πριν το ακαδ. έτος 2017-2018 και χρωστούν οποιοδήποτε 

από τα  μαθήματα «Γεωμετρία για Μηχανικούς», «Γραμμική Άλγεβρα και Απειροστικός 

Λογισμός Ι» θα εξετάζονται στην ύλη αυτών των μαθημάτων. 

4ο εξάμηνο Σπουδών 

Το μάθημα «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις»  αντικαθίσταται 
από το μάθημα «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις». 

7ο εξάμηνο 

 Ο τίτλος του μαθήματος  «Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική και Υδραυλικά 
Έργα» τροποποιείτε σε «Υπολογιστική Υδραυλική με Εφαρμογές σε Υδραυλικά 
Έργα» 

8ο εξάμηνο 

 Το μάθημα «Διαλέξεις για πολιτικούς μηχανικούς» από Υποχρεωτικό χωρίς 
διδακτικές μονάδες γίνεται σεμιναριακό χωρίς διδακτικές μονάδες 

 Το μάθημα  «Ακαδημαϊκή Γραφή» από σεμιναριακό γίνεται υποχρεωτικό χωρίς 
διδακτικές μονάδες και 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. 

 Εισάγεται το μάθημα «Μιγαδική Ανάλυση» ως Επιλογής Κορμού  (δυνατότητα 
επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις σε αντικατάσταση μαθήματος επιλογής 
κατεύθυνσης) 

 Εισάγεται το μάθημα «Τεχνικές Βελτιστοποίησης» ως Επιλογής Κορμού  
(δυνατότητα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις σε αντικατάσταση μαθήματος 
επιλογής κατεύθυνσης) 

 Εισάγεται το μάθημα «Ειδικά Θέματα Οικοδομικής» ως Επιλογής Κορμού 
(δυνατότητα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις σε αντικατάσταση μαθήματος 
επιλογής κατεύθυνσης) 

 Εισάγεται το μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» στην 
Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση. 

 

9ο εξάμηνο 

 Ο τίτλος του μαθήματος  «Συστήματα Υδατικών Πόρων» τροποποιείτε σε 
«Συστήματα Υδατικών Πόρων και Υδροδοτικά Συστήματα» 

 Εισάγεται το μάθημα «Ειδικές Χωρικές Αναλύσεις και  Εφαρμογές 
Τηλεπισκόπησης σε έργα Πολιτικού Μηχανικού» ως Επιλογής Κορμού 



(δυνατότητα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις σε αντικατάσταση μαθήματος 
επιλογής κατεύθυνσης). 

 Εισάγεται το μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης «Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική 
ΙΙ» στη  Γεωτεχνική Κατεύθυνση.  

 Εισάγεται το μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης «Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική» στη 
Γεωτεχνική Κατεύθυνση. 

 Εισάγεται το μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης  «Σχεδιασμός Ειδικών 
Συγκοινωνιακών Υποδομών» στη Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση. 

 Τροποποιείται ο τίτλος του μαθήματος επιλογής Δομοστατικής Κατεύθυνσης 
«Θεωρία και αριθμητικές μέθοδοι πλακών και δίσκων» σε «Ανάλυση 
επιφανειακών φορέων». 

 Τα μαθήματα Επιλογής της Υδραυλικής Κατεύθυνσης  του 9ου εξαμήνου  
«Διαχείριση Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων» και «Ταμιευτήρες Φράγματα» 
θα προσφέρονται εναλλάξ κατ’ έτος. Το ακαδ. έτος 2017-18 θα προσφερθεί το 
μάθημα «Διαχείριση Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων». 

 

Στη διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ» θα προστεθεί η διδασκαλία 5 
εβδομάδων του υπολογιστικού περιβάλλοντος Matlab. 

Στην ύλη του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD» θα προστεθούν στοιχεία σχετικά 
με την απόδοση χώρου. 

Στο μάθημα «Αριθμητική Ανάλυση» του 3ου εξαμήνου, θα ενισχυθεί η υπολογιστική 
συνιστώσα του μαθήματος με αύξηση της εργαστηριακής άσκησης σε υπολογιστικό 
περιβάλλον Matlab. 

Για ειδικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω, θα αποφασίζει κατά 

περίπτωση η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών / Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Τμήματος, 

που θα ενημερώνει εγγράφως τη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η 

Επιτροπή μπορεί να θέτει τα θέματα προς έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8ου και 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στο 8ο και 9ο  εξάμηνο προσφέρεται πληθώρα μαθημάτων επιλογής. Γενικώς συστήνεται 
στους φοιτητές/τριες να επιλέγουν τα μαθήματα που προσφέρονται από την κατεύθυνση 
του προγράμματος σπουδών που έχουν επιλέξει.  
Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Για τη γεωτεχνική, δομοστατική και συγκοινωνιακή κατεύθυνση: στην περίπτωση που ο 
φοιτητής/τρια επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει συνολικά μέχρι 2 μαθήματα άλλης κατεύθυν-
σης, είτε ένα στο 8ο εξάμηνο και ένα στο 9ο εξάμηνο, είτε δύο στο 9ο εξάμηνο σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα. 

 Για την υδραυλική κατεύθυνση: στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια επιθυμεί, μπορεί να 
επιλέξει συνολικά μέχρι 2 μαθήματα άλλης κατεύθυνσης, ένα στο 8ο εξάμηνο και ένα στο  
9ο εξάμηνο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
 
Σημείωση. Οι Γενικές Επιλογές προσμετρώνται στα Μαθήματα ‘Άλλων Κατευθύνσεων και 
στους αντίστοιχους αριθμητικούς περιορισμούς. 
 


