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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

• 1 Χρόνος (Οκτώβριος-Οκτώβριος): 3 Εξάµηνα
• 2 εξάµηνα µαθηµάτων
• 1 εξάµηνο διπλωµατική εργασία
• 1 υποχρεωτική πολυήµερη άσκηση υπαίθρου



ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τεχνική Γεωλογία
• Α’ Εξάµηνο:

• 8 υποχρεωτικά (28 ECTS)
• 1 Επιλογής (2 ECTS)

• B’ Εξάµηνο:
• 9 υποχρεωτικά (28 ECTS)
• 1 Επιλογής (2 ECTS)



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ’ Εξάµηνο
• Διάρκεια: Ιούνιος-Οκτώβριος
• Δεν αποτελεί πρωτότυπη έρευνα αλλά εφαρµογή

µεθοδολογίας
• Σύνδεση µε πραγµατικά δεδοµένα
• Κάποιες φορές τα θέµατα θα συνδέονται µε εταιρείες,

φορείς, κατασκευαστές ή και συνεργασίες µε άλλα ιδρύµατα
και θα υπάρξει συνεργασία.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
� Μέθοδοι  έρευνας  πεδίου  –
οργανομετρήσεις

� Τεχνική  Γεωλογία  εδαφικών  και  
βραχωδών  γεωυλικών

� Τεχνική  Γεωλογία  τεχνικών  έργων  
� Επαγγελματική  πρακτική  στη  
Τεχνική  Γεωλογία.  Παρουσιάσεις  
επαγγελματικών  θεμάτων  

� Τεχνικογεωλογικά  Χαρακτηριστικά  
ιζημάτων  Τεταρτογενούς

� Βασικές  αρχές  εδαφομηχανικής και  
βραχομηχανικής

� Εργαστηριακές  και  επιτόπου  δοκιμές
� Εκτίμηση  επικινδυνότητας  και  
διακινδύνευσης  στην  εκδήλωση  
φυσικών  και  ανθρωπογενών  
καταστροφών

� Τεχνική  Γεωφυσική
� Βασικές  αρχές  τεχνικής  
σεισμολογίας  

� Εφαρμοσμένη  υδρομορφολογία
� Μέθοδοι  βελτίωσης  εδαφών  και  
πετρωμάτων

� Επίδραση  του  νερού  στα  τεχνικά  
έργα

� Στοιχεία  εδαφοδυναμικής
� Στοιχεία  Νεοτεκτονικής
� Εφαρμοσμένα  θέματα  –
εργασίες  Τεχνικής  Γεωλογίας

� Εδαφική  διάθεση  υγρών  και  
στερεών  αποβλήτων



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

• Υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των
µαθηµάτων

• Παράλληλες ασκήσεις και εργασίες µέσα στο
εξάµηνο για όλα τα µαθήµατα

• Αυστηρή παράδοση των ασκήσεων στον χρόνο
που έχει ορίσει ο Διδάσκων

• Όλες οι ασκήσεις και εργασίες θα διορθώνονται
και θα διαµορφώσουν τον τελικό βαθµό

• Κεντρικός έλεγχος παράδοσης των ασκήσεων των
φοιτητών. Ανάρτηση όλων των “deadlines” στην
ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού. Η µη έγκαιρη
παράδοση των ασκήσεων και των εργασιών θα
οδηγήσει στην µη επιτυχή παρακολούθηση του
εκάστοτε µαθήµατος και παρακολούθησή του ξανά
τον επόµενο χρόνο.



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

• Επαγγελµατικές παρουσιάσεις φοιτητών σε
εξωτερικούς συνεργάτες – επαγγελµατίες από
τεχνικές µελετητικές εταιρείες, φορείς,
κατασκευαστικές εταιρείες.

• Οµιλίες προσκεκληµένων επαγγελµατιών και
ακαδηµαικών.

• Επαφές φοιτητών – συναντήσεις µε επαγγελµατίες
από τεχνικές µελετητικές εταιρείες, φορείς,
κατασκευαστικές εταιρείες στα πλαίσια των
παρουσιάσεων.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

• Κύριος τρόπος εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις στο
τέλος κάθε εξαµήνου.

• Σε ελάχιστες µόνο περιπτώσεις µπορεί ένα
µάθηµα να εξεταστεί µε ατοµική εργασία.

• Εξεταστικές περίοδοι:
• 1-16 Φεβρουαρίου
• 1-16 Ιουνίου

• Το γραπτό εξέτασης και οι εργασίες-ασκήσεις θα
διαµορφώνουν τον τελικό βαθµό κάθε µαθήµατος.



ΧΡΗΣΙΜΑ

• Ιστοσελίδα: http://pms.geo.auth.gr
• Τηλέφωνα:
• Γραµµατεία: 2310998519, 2310998152
• Συντονιστής Μεταπτυχιακού – Σύµβουλος

σπουδών:
Επ. Καθηγητής Β. Μαρίνος
2310 998518
marinosv@geo.auth.gr



ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ


