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Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ο 
φορέας των επιστημόνων και επαγγελματιών 

που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, 
τη διαχείριση και την αξιολόγηση συγκοινωνιακών 
συστημάτων και υποδομών στην Ελλάδα. Διανύει το 
46ο  έτος επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς 
στον τόπο και αποτελείται από 890 μέλη τα οποία 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του τρέχοντος 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣ είναι η υποστήριξη της 
ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας και η διασύνδεση 

νέων συναδέλφων συγκοινωνιολόγων τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε ο «Οδηγός των Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» με στόχο να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για αποφοίτους που 
ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα της επιστημονικής τους καριέρας.

Απώτερος στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει μια σημαντική παρακαταθήκη για 
τα επόμενα χρόνια για όλους τους νέους συναδέλφους ώστε να μπορούν να αντλούν 
χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές και τον τρόπο ζωής σε πολλά ιδρύματα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και να μπορούν να αποκτήσουν σημείο επαφής για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Ο Οδηγός αυτός θα ανανεώνεται διαρκώς ώστε αφενός να συμπεριλαμβάνει όσο το 
δυνατόν περισσότερα προγράμματα, αφετέρου θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο 
οι πληροφορίες κάθε προγράμματος. Σημαντικό ρόλο σε αυτό, αποτελούν οι δεκάδες 
συνάδελφοι οι οποίοι παραχώρησαν πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
στα οποία είτε συμμετέχουν είτε συντονίζουν και τους οποίους ευχαριστούμε πολύ.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων λειτουργεί ως ομπρέλα και σημείο αναφοράς 
για τους συναδέλφους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δεσμεύεται να συνεχίσει με 
δράσεις διασύνδεσης και υποστήριξης νέων συναδέλφων στα πρώτα επιστημονικά και 
επαγγελματικά τους βήματα. 

Ο παρών Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών φιλοδοξεί 
να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στην αναζήτηση 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης από αποφοίτους που 
ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε τομείς της επιστήμης 
του Συγκοινωνιολόγου. Με αφορμή την αυξανόμενη 
ανάγκη και επιθυμία των αποφοίτων να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο το Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
αποφάσισε να διοργανώσει μια διαδικτυακή εκδήλωση1 

με στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές και αποφοίτους 
σχετικά με τις προοπτικές μετεκπαίδευσης σε 
προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο 
αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκαν 27 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από Έλληνες Ακαδημαϊκούς 
των αντίστοιχων Πανεπιστημίων.

Σε συνέχεια της εκδήλωσης προβαίνουμε στην δημιουργία αυτού του οδηγού, 
παρουσιάζοντας πληροφοριακό υλικό για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
που βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσω του οδηγού, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν για το αντικείμενο σπουδών των διαφόρων προγραμμάτων, 
τα μαθήματα που διδάσκονται, το κόστος και τη διάρκειά τους, καθώς και τα κριτήρια 
εισαγωγής.

Η τρέχουσα έκδοση του οδηγού περιλαμβάνει πληροφορίες για 15 μεταπτυχιακά 
προγράμματα  (7 στην Ελλάδα και 8 στο εξωτερικό). Στόχος μας είναι να επικαιροποιούμε 
σε τακτά χρονικά διαστήματα τον οδηγό με περισσότερα προγράμματα καθώς και με 
νέες πληροφορίες στα υπάρχοντα προγράμματα. Ο παρών οδηγός δεν έχει σκοπό να 
αντικαταστήσει τους επίσημους οδηγούς των Πανεπιστημίων για τα μεταπτυχιακά τους 
προγράμματα αλλά να αποτελέσει ένα πρώτο σημείο επαφής των Ελλήνων αποφοίτων 
με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ανανέωση των 
πληροφοριών αναφορικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
προτείνεται στους ενδιαφερόμενους η επιβεβαίωσή τους από τις εκάστοτε πρωτότυπες 
πηγές πληροφόρησης (οι οποίες παρέχονται στο τέλος κάθε προγράμματος).

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους Συναδέλφους Έλληνες 
Ακαδημαϊκούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή, με την παραχώρηση των 
απαραίτητων πληροφορίων. Ελπίζω και εύχομαι ο οδηγός να αποτελέσει χρήσιμο 
εργαλείο για τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους.

1   Η εκδήλωση έλαβε χώρα διαδικτυακά την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον λογαριασμό 
του Συλλόγου στο YouTube εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=m9_rymjA8fM&t=150s

Παναγιώτης Παπαντωνίου,
Πρόεδρος ΣΕΣ

Επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ιωάννα Παγώνη,
Ταμίας  ΣΕΣ

Επιστημονική Ερευνήτρια 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

https://www.youtube.com/watch?v=m9_rymjA8fM&t=150s


Μεταπτυχιακά 

στην Ελλάδα
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Διοργανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή 
Προγράμματος

«Ναυτιλία, Μεταφορές 
και Διεθνές Εμπόριο»

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

€4.000 

από Απρίλιο έως 
Αύγουστο

Διάρκεια 
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-
ΝΑ.Μ.Ε.» (Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.) λειτουργεί από 
το 1998 και είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στο χώρο της ναυτιλίας στην 
Ελλάδα. Αντικείμενό του είναι η παροχή 
ολοκληρωμένης επιστημονικής εκπαίδευσης 
και τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας στον 
ευρύτερο και σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας, 
των Μεταφορών και του Εμπορίου, καθώς 
και ενός ευρύτερου πλέγματος αντικειμένων 
και δραστηριοτήτων συναρτώμενων με 
τη ναυτιλία και τις μεταφορές γενικότερα.
Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. φιλοδοξεί να συμβάλει 

12 μήνες

στην ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου με την παραγωγή και μετάδοση καινοτόμων 
θεωρητικών και εφαρμοσμένων διεπιστημονικών γνώσεων, 
μεθοδολογιών, τεχνολογιών, λειτουργικών εργαλείων, καθώς 
και ερευνητικών αποτελεσμάτων, ικανών για σταδιοδρομία 
υψηλής στάθμης στη διοίκηση, οργάνωση, σχεδιασμό 
λειτουργιών και υπηρεσιών σχετικών με τη ναυτιλία, τις 
μεταφορές και το εμπόριο, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.



Δομή Προγράμματος

Υλοποιείται με συνδυαστικές μορφές 
εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

α) ολιγοήμερους κύκλους εντατικών 
διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος, 
και 

β) διαδικασίες από απόσταση 
εκπαίδευσης με αξιοποίηση σχετικής 
πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 
υποχρεωτική.

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
στη “Ναυτιλία,  Μεταφορές  και  
Διεθνές  Εμπόριο-NA.M.E.”,  με  
κατευθύνσεις  εμβάθυνσης στους τομείς:

• Διοίκηση και Χρηματοοικονομική 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

• Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και 
Τεχνολογίες

• Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή 
Χρηματοοικονομική

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων 

(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα 
πέντε).

Στο Α΄ Εξάμηνο (Α´ κύκλος του 
προγράμματος, 30 ECTS) το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα 
υποχρεωτικά κορμού, κοινά για τις 
δύο κατευθύνσεις. Η κατεύθυνση 
“Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή 
Χρηματοοικονομική” περιλαμβάνει 
τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα 
με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις και ένα 
(1) διαφορετικό υποχρεωτικό μάθημα 
(Ναυτικό Δίκαιο). 

Στο Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS) διοργανώνονται 
δύο κύκλοι μαθημάτων (Β’ και Γ’)  και 
οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να διδαχθούν 
τέσσερα (4) μαθήματα στον Β’ κύκλο και 
πέντε (5) μαθήματα στον Γ’ κύκλο. 

Στο Β΄ Εξάμηνο πραγματοποιείται 
η έναρξη της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας (15 ECTS) η οποία 
ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο.

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, Τ.Κ. 82132, Χίος
Ιστοσελίδα: https://www.stt.aegean.gr/pms-naytilia-metafores-kai-diethnes-emporio/ 
Τηλέφωνο: +30 22710 35222
e-mail: NAME_Gram@aegean.gr
Διευθύντρια Προγράμματος: Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής: 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, 
Ναυτιλιακών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, 
Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής, 
Νομικής, Πολιτικών Επιστημών και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με τα παραπάνω Τμήματα. Δεκτοί/ές 
γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση 
ικανότητας των διπλωματούχων να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις του σύγχρονου 
μεταβαλλόμενου διεθνούς κοινωνικό-οικονομικού 
περιβάλλοντος.
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Περιγραφή 
Προγράμματος

“MBA in Shipping”

Διοργανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών  του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

€ 5.000 

From April to 
August

Διάρκεια 
Προγράμματος

1 year “MBA in Shipping” is a new innovative 
postgraduate program that combines the English 
language with distance learning education. 

The core objective of “MBA in Shipping” 
focuses on building upon academic specialization 
and advanced know-how in the dynamic and 
complex sector of global shipping business.

This postgraduate program can promote 
specialized potential executives towards a 
distinctive high-quality career path in diverse 
shipping companies, maritime organizations, 
shipping institutions and policy administrative 
bodies, in Greece and internationally.

This shapes a crucial strategic mindset for Greece in particu-
lar, as shipping constitutes one of the most globalized business 
sectors and a core pillar of the domestic economy.
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Δομή Προγράμματος

The aggregate of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 
required to successfully obtain the MBA in Shipping sums up at sixty (60) units. 

The Α΄ Semester (30 ECTS) includes four (4) Compulsory Modules (4) and one (1) Seminar. 

The Β΄ Semester (30 ECTS) includes three (3) Compulsory Modules, 
four (4) Elective Modules and two (2) Special Seminar Modules. Τhe B’ 
Semester modules are of shorter duration (six 3-hour lectures each), and is 
distributed in a balanced time-schedule over the entire Spring Semester. 

The Program does not require a Dissertation Thesis.

The Course also includes a 3-days program of Educational and Technical Visits in 
Athens and Piraeus (e.g. Port of Piraeus and Piraeus Container Terminal, Thriassion 
Intermodal Freight Village, Shipping Companies, Hellenic Chamber of Shipping etc). 

The distance learning program structure is combined with two (2) short-term phases 
of intensive lectures requiring students’ physical presence at the Department’s 
headquarters, in Chios island, at the beginning and the end of the Course, respectively. 

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, Τ.Κ. 82132,  Χίος
Ιστοσελίδα: https://www.stt.aegean.gr/mba-in-shipping/ 
Τηλέφωνο: +30 22710 35202 και +30 22710 35222
e-mail: shipping-mba@aegean.gr
Director: Professor Seraphim Kapros

In the “MBA in Shipping”, graduates of the following 
domestic Departments and Universities, Technological 
Educational Institutions as well as of equivalently 
recognized foreign academic institutions can apply: 
Business Administration and Economic Studies, 
Shipping Studies, Engineering Schools, Sciences, 
Informatics, Political and Social sciences, Humanities 
and similar academic subjects. Prospective graduates 
of Higher Military and Defense Educational Institutions, 
Hellenic Coast Guard Ensign Cadet Schools and Higher 
Commercial Shipping Schools are also encouraged to 
apply, in line with the relevant legislation framework.
The admissions committee considers the totality of a 
candidate’s experience, skills, personality and potential 
to reach a decision, aiming for a diverse class of motivated 
students who can most benefit from and contribute to 
our rigorous program of study.The selection process is to 
be completed in two stages: 

a) on the candidate’s file and documentation, and 
b) on a personal interview. 
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Περιγραφή 
Προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Ναυτιλίας & 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου οργανώνουν το Διιδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με Tίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη 
Ναυτιλία & τις Μεταφορές» το οποίο και οδηγεί 
στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.M.Σ) στις εξής Ειδικεύσεις: 

1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία 
και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics 
(Operational Management in Shipping and 
Supply Chain- Logistics) 

“Νέες Τεχνολογίες 
στη Ναυτιλία και τις 
Μεταφορές”

Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

€3.000
(καταβάλλεται 
τμηματικά)

Έως 20 Φεβρουαρίου

2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις 
Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and 
Transportation).

Το ΔΠΜΣ με αντικείμενο τις «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία 
και τις Μεταφορές» στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
αυτοματισμού καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, 
στη διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών. Με την 
ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη 
θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που 
προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, 
των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου. Ο 
τίτλος και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι καινοτόμος 
και πρωτοποριακός διεθνώς, για τους εξής λόγους: 
Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών) 
και soft τεχνολογία (λογισμικό, βάσεις δεδομένων), 
για τον σχεδιασμό, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών 
στο χώρο των μεταφορών και της ναυτιλίας. 
Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών, επιχειρησιακών 
λειτουργιών, διαχείρισης έργων, και ναυτιλιακής οικονομίας 
για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση.

Διάρκεια 
Προγράμματος

18 μήνες
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Δομή Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται:

1. η επιτυχής ολοκλήρωση 10 μαθημάτων (5  μαθήματα υποδομής και 5 μαθήματα 
ειδίκευσης)

2. η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και 
3. η επιτυχής παρακολούθηση 2 σεμιναρίων. 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), προερχόμενες οι 60 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) από τα 10 μαθήματα, οι 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα δύο 
σεμινάρια και οι 26 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τη διπλωματική εργασία .

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών  είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει 3 
εξάμηνα: 

• Βασικό εξάμηνο
• Εξάμηνο ειδίκευσης και
• Εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση και 
απευθύνεται σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ.

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Πέτρου 
Ράλλη και Θηβών 250, Κτίριο Μηχ. Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Ζ) Αιθ. 
ΖΑ010, Αιγάλεω
Ιστοσελίδα: http://ntst-aegean.uniwa.gr
Τηλέφωνο: +30 2105381327 
e-mail: ntst@aegean.gr και ntst@uniwa.gr
Διευθυντής προγραμματος: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Παπουτσιδάκης

Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή 
του ΔΜΣ, γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, 
υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων 
Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) 
,ή αντίστοιχων με τα αναφερόμενα Τμήματα, 
της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Επίσης, 
στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. (Α Πλοίαρχοι 
και Α Μηχανικοί), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών 
εντατικών μαθημάτων (3 μαθήματα).
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία ορίζονται από την ΕΔΕ/
ΣΕ του ΔΠΜΣ: 

• Βαθμός πτυχίου/διπλώματος συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο (20%) 

• Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά 
μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΔΠΜΣ (μέσος όρος 
βαθμολογίας) (20%) 

• Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (10%) 

• Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας, 
κυρίως Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος (10%) 

• Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, (10%) 

• Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα 
αν υπάρχει (10%) 

• Συστατικές επιστολές (10%) 
• Προφορική συνέντευξη (10%)
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Συντονίζεται από το τμήμα  Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων 
- Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών 
Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περιγραφή 
Προγράμματος

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι 
η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας 
και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής 
γνώσης στο πεδίο "Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη". Σκοποί του Προγράμματος είναι: 

1. Η διεπιστημονική εμβάθυνση και 
ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών 
του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας και 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, 
κυρίως θετικής κατεύθυνσης, στις 
μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης 
διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, 

“Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη”

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

Δωρεάν

1η κατεύθυνση:
Μάιο - Ιούλιο

2η κατεύθυνση:
Μάιο - Ιούνιο

συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά 
πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων του 
Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, καθώς και των 
σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών 
τους, για να καλύψουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες 
του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα,

2. Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε 
να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης. Διάρκεια 

Προγράμματος

2 χρόνια
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Δομή Προγράμματος

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

• Δύο (2) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και
• Επτά (7) Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα, εκ των οποίων οι φοιτητές 

επιλέγουν τα τρία (3).

Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος

• Τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και 
• Επτά (7) Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα συν ένα (1) μάθημα 

συνδιδασκαλία με το ΔΠΜΣ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», εκ των οποίων οι φοιτητές 
επιλέγουν τα δύο (2).

Σύνολο δέκα (10) μαθήματα, που διδάσκονται 3 ώρες εβδομαδιαίως 

• ατομικά και ομαδικά θέματα και ενότητες εργαστηριακών ασκήσεων
• εκπαιδευτικές επισκέψεις 
• Διαλέξεις

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

• Πέντε (5) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος 

• Πέντε (5) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
Σύνολο Δέκα (10) Μαθήματα 

• ατομικά και συλλογικά θέματα και ενότητες εργαστηριακών ασκήσεων
• Εργασίες πεδίου και τεχνικές επισκέψεις,
• Διαλέξεις και διεπιστημονικές ημερίδες

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Για την προεπιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/
τριών λαμβάνονται υπόψη:

• οι σπουδές και ο γενικός βαθμός διπλώματος 
ή πτυχίου των υποψηφίων

• η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ 
μαθήματα και στη διπλωματική εργασία

• η επαρκής και τεκμηριωμένη γνώση ξένων 
γλωσσών (και ιδίως της Αγγλικής, οι δε 
αλλοδαποί υποψήφιοι να γνωρίζουν επαρκώς 
και την Ελληνική γλώσσα)

• Η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική 

δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία
• Οι συστατικές επιστολές και η επάρκεια της 

έκφρασης της επιθυμίας κάθε υποψηφίου να 
επιλεγεί ως ΜΦ στο ΔΠΜΣ. 

Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, που 
θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για επιλογή τους στο Πρόγραμμα, θα 
κληθούν να λάβουν μέρος σε προσωπική  
συνέντευξη από τα μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται:
1η κατεύθυνση 

25 έως 30 (κατ’ ανώτατο όριο) 
2η κατεύθυνση 

15 έως 20 (κατ’ ανώτατο όριο).

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, ΤΚ 15780, Αττική
Ιστοσελίδα: http://environ.survey.ntua.gr/
Τηλέφωνο: +30 2107722781 
e-mail: adonta@central.ntua.gr
Διευθύντρια Προγράμματος: Καθηγήτρια ΄Εφη Δημοπούλου
(e-mail: efi@survey.ntua.gr, τηλ: +30 2107722781)
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Περιγραφή 
Προγράμματος

“Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός”

Διοργανώνεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Βιώσιμου Σχεδιασμού του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η 
απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχετικά με την αειφορική διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος από τους 
επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, 
τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων 
τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού 
δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της 
κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε αυτή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, 
και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, 
οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

€3.250

• Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αειφορίας, της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης, να προβούν σε μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

• Να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών 
διεργασιών και της ρύπανσης, την επίδρασή τους στον 
άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

• Να μπορούν να σχεδιάσουν τα έργα υποδομής 
(συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, έργα 
προστασίας ακτών και από τη διάβρωση, τα έργα 
προστασίας από τη ρύπανση, κτλ), τα κτίρια, τις 
πόλεις και παραγωγικές δραστηριότητες με αειφορικά 
περιβαλλοντικό τρόπο.

• Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεών της, να εφαρμόζουν 
τρόπους περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου και 
προσαρμογής σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα. 

Κάθε Μάρτιο

Διάρκεια 
Προγράμματος

2 χρόνια
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Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

• «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Εργων Υποδομής»
• «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»
• «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

Μία από τις Θεματικές ενότητες του Προγράμματος ασχολείται ειδικά με τις 
περιβαλλοντικές περιπτώσεις των συγκοινωνιακών έργων.

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των 
ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι 
φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη 
επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου 
τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους 
φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Παρ. Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
Ιστοσελίδα: https://www.eap.gr/education/postgraduate/annual/environmental-design/
Τηλέφωνο: +30 2610 367314 
e-mail: psh@eap.gr
Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής  Ευθύμιος Ζέρβας
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Περιγραφή 
Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού 
επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με 
σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που 
υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα 
μας, εφόσον δεν υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά 
που συνδέονται με τη διαχείριση έργων, το 
συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των 
ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 
ΔΠΜΣ «Διαχείριση Εργων, Συγκοινωνιακός 
και Χωρικός Σχεδιασμός», έχει κυρίως 
χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης 
ως προς τις προπτυχιακές σπουδές, τις 

“Διαχείριση Έργων, 
Συγκοινωνιακός και 
Χωρικός Σχεδιασμός”

Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πολυτεχνικής Σχολής.

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

€3.000 

1η περίοδος υποβολής:
έως τις 9 Ιουλίου
2η περίοδος υποβολής:
έως τις 10 Σεπτεμβρίου

οποίες παρέχουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και πολλά άλλα. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται, τόσο στους προπτυχιακούς 
φοιτητές, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης 
των ερευνητικών τους προοπτικών και των βασικών 
δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης και του 
σχεδιασμού των έργων, με εστίαση στα συγκοινωνιακά έργα, 
όσο και στους επαγγελματίες μηχανικούς του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα 
απόκτησης νέων γνώσεων και εμπλουτισμού του θεωρητικού 
τους υποβάθρου στο παραπάνω επιστημονικό πεδίο.

Διάρκεια 
Προγράμματος

18 μήνες (πλήρης 
παρακολούθηση)

30 μήνες (μερική 
παρακολούθηση)
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Δομή Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια των σπουδών με πλήρη παρακολούθηση είναι τρία (3) 
εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση μερικής παρακολούθησης είναι πέντε (5) 
εξάμηνα. Το τελευταίο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ χρησιμοποιούνται ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή 
των δύο συμμετεχόντων Τμημάτων.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει το ΔΠΜΣ είναι τα εξής: 

Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εφαρμοσμένες Στατιστικές Μέθοδοι 
2. Διοίκηση και Διαχείριση Εργων – Project Management 
3. Χωρικός Σχεδιασμός και Μεταφορές 
4. Σύγχρονες Τεχνικές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Συγκοινωνιακών Εργων σε Αστικό και μη Αστικό Περιβάλλον

ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Εμπορευματικές Μεταφορές και Logistics 
2. Αξιολόγηση Εργων – Project Appraisal 
3. Σχεδιασμός και Διαχείριση Υποδομών, Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια 

Εργοταξίων 
4. Σύγχρονες και Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι 
Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, 
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 
Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Διοίκησης 
και Οικονομίας και πτυχιούχοι αντίστοιχων 
τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 
την αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ είναι τα εξής:

• Βιογραφικό σημείωμα
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού 

αναλυτικής βαθμολογίας
• Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος 

από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από 
πανεπιστήμια του εξωτερικού)

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού 
αγγλικής γλώσσας αντίστοιχο τουλάχιστον 
με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Επιπέδο

Η επιλογή των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ γίνεται από 
την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
λαμβάνονται υπόψη:
Βαθμός πτυχίου, Επίπεδο  γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας, Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, 
Επαγγελματική εμπειρία, Δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια, Συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα, Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών, Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με 
το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., προσωπική συνέντευξη.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο 
ΔΠΜΣ ανέρχεται σε 30 άτομα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Πεδίον Αρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος
Ιστοσελίδα: www.pmtsp-master.uth.gr 
Τηλέφωνο: +30 24210 74444 και +30 2421074455
e-mail: pmtsp-master@civ.uth.gr
Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Σεραφείμ Πολύζος (spolyzos@uth.gr)
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Περιγραφή 
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), 
παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 
και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
στους τομείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής 
Οικονομικής, και της Οργάνωσης και 
Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, 
Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Στόχος του Προγράμματος είναι:

• Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική 
γνώση σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα 
που αφορούν τη Ναυτιλιακή και Λιμενική 
Βιομηχανία τις Μεταφορές και την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα

“Ναυτιλία”

Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της 
Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Κόστος 
Προγράμματος

€6.900 

1 Απριλίου

• Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στους 
Τομείς της Ναυτιλίας

• Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας, 
των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

• Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις 
μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εξέχοντα μέλη της αγοράς, 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Industry Advisory 
Board). Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών 
εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται 
σε δύο (2) εξάμηνα με παρακολούθηση υποχρεωτικών, 
επιλογής και σεμιναριακού τύπου μαθημάτων. Στο τρίτο 
εξάμηνο προβλέπεται επιδοτούμενη Πρακτική Ασκηση 
(16 εβδομάδων) ή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρέχεται η 
δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time), με δύο επιπλέον 
εξάμηνα. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και 
πραγματοποιείται σε ευέλικτο ωράριο κατά τις απογευματινές 
ώρες ή/και το Σάββατο.

Το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» προσφέρει υποτροφίες αριστείας σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διάρκεια 
Προγράμματος

1,5 χρόνος
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Δομή Προγράμματος

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική 
(ECTS 5)
Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές 
(ECTS 4)
Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου (ECTS 4)
Γεωπολιτική, Ενέργεια και Ναυτιλία 
(ECTS 2)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων (ECTS 4)
Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων (ECΤS 
5)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ECTS 
4)
Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
(ECTS 2)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ναυτασφαλίσεις (ECTS 4) 
Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου (ECTS 4)

Χρηματοοικονομική Λογιστική και 
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (ECTS 5)
Ασφάλεια στη Ναυτιλία (ECTS 2) 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ναυλώσεις (ECTS 5)
Θαλάσσιος Τουρισμός (ECTS 2)
(Επιλογή 2 μαθημάτων)
Περιβάλλον στη Ναυτιλία και τις 
Λιμενικές Υπηρεσίες (ECTS 4)*
Πληροφορική – Εφαρμογές στη Ναυτιλία 
τα Λιμάνια και τα Logistics (ECTS 4)*
Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί (ECTS 4)*
Διεθνή Οικονομικά – Θαλάσσιο Εμπόριο 
(ECTS 4)*

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Ασκηση ως Μάθημα (30 ECTS) 
ή Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Κριτήρια Επιλογής 
Yποψηφίων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν 
επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. 
Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) 
και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο 
πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την 
προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα έχουν 
προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών 
πριν από την προθεσμία εγγραφών στο Π.Μ.Σ. 

Κριτήριο Στάθμισης

• Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου  
πρώτου πτυχίου  25%

• Βαθμός πτυχίου (Λίαν καλώς, Αριστα κ.λπ.)  
25%

• Εργασιακή Εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε συναφές 
αντικείμενο  15%

• Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου 
σπουδών  10%

• Συνέντευξη  25%

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & 
Διστόμου, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς
Ιστοσελίδα: https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/msc-shipping/
Τηλέφωνο: +30 2104142542
e-mail: nafadmin@unipi.gr
Διευθύντρια Προγράμματος: Καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ (e-mail: boile@unipi.gr, 
Τηλέφωνο: +30 210 4142514)

https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/msc-shipping/


Μεταπτυχιακά 

στο Εξωτερικό
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Program 
Description

The MSc “Transport and Planning” programme at 
Cardiff University is recognised by the Chartered 
Institute of Highways and Transport (CHIT) and 
the Royal Town Planning Institute (RTPI) as a 
specialist programme, which meets the academic 
requirements towards membership as RTPI 
planner (for students with an RTPI-recognised 
BSc degree) and the Transport Planning 
Professional qualification (TPP) awarded by 
CIHT and the Transport Planning Society.
The programme covers the areas of transport 
analysis and modelling, transport economics, 
management, and policy. We offer students 
the opportunity to develop their skills, 
knowledge and critical understanding in order 

“Transport and 
Planning”

Organized by the School of Geography and Planning of 
Cardiff University

Application 
period

Tuition fees

2021/2022
£9,450 (UK)
£20,700 (EU/EEA/
Swiss nationals)

to make a significant contribution to the development, 
scrutiny and management of transport and urban systems. 

Students will receive a broad education with a focus on enabling 
them to:

• Explain and demonstrate the principles and practice of 
transport scheme appraisal and evaluation

• Collect, retrieve, analyse and interpret data to better 
understand travel behaviour and aid in the development 
and assessment of transport policies

• Grasp the principles and key characteristics of transport 
planning models and related analysis techniques used in 
the development, design and assessment of transport 
policies, plans and schemes.

• Comprehend the key aspects of sustainable travel options 
and their promotion to individual transport users to 
improve economic, social and environment sustainability

• Explore the policy and administrative frameworks within 
which transport schemes are developed, assessed, 
financed, monitored, and reviewed.

Examine the legal and regulatory frameworks within which 
transport planners work.

After graduation, students are well-placed to make their mark as 
professional transport planners and help transform and innovate 
transport planning and improve the economic, social, health and 
environmental well-being of people and places.

every September

Duration of 
Programme

 1 year
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Course structure

Autumn Term:

[1] Transport Analysis
[2] Principles in Transport Economics
[3] Sustainable Transport Policies

Spring Term:

[1] Transport and the City
[2] Researching Transport
[3] Governance of the Eco-City Develop-

ment Process (option)
[4] Urban and Regional Development in 
Practice (option)

Summer Term:

Dissertation / MSc thesis

Cardiff University, King Edward VII Avenue, CF10 3WA, Cardiff
Website: https://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/taught/courses/course/trans-
port-and-planning-msc
Telephone: +44 (0)29 2087 4022
Course Director: Reader (Associate Professor)  Dr Dimitris Potoglou 
(potogloud@cardiff.ac.uk)

Typically, you will need to have either: 

• a 2:2 honours degree in a relevant subject area 
such as geography, architecture, planning, 
transport, engineering, science and social 
science or an equivalent international degree

• a university-recognised equivalent academic 
qualification or

• relevant professional experience evidenced by 
a reference. The reference must be provided by 
your employer to evidence that you currently 
work in an area relevant to the programme. 
This should be signed, dated and less than 
six months old at the time you submit your 
application.

English Language requirements:

• IELTS minimum score 6.5 or higher

Admissions 
criteria
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“Transport and 
Planning”

Organized by the Faculty of Civil Engineering & Geosciences 
of Delft University of Technology.

In densely populated countries such as the 
Netherlands hundreds of kilometres of traffic 
gridlock, air pollution, traffic accidents and delayed 
public transport are all part of the daily fare. The 
MSc track “Transport and Planning” trains people 
to play a central role in resolving such problems. 
“Transport and Planning” engineers, for example, 
work on clever ideas to manage traffic flows and 
prevent congestion, they develop public transport 
systems and design methods to assure reliable 
operations, or they model and assess transport 

Program 
Description Application 

period

Tuition fees

2022/2023
€ 2.209 (for EU/
EFTA students)

October to 
April

networks to improve the reliability and efficiency of transport 
networks. A characteristic of the topics on which they work is that 
these are often in the news and are high on the political agenda.

Duration of 
Programme

2 years
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Course structure

The programme offers a challenging combination of professional practice and state-of-
the-art research.
The master track Transport & Planning of the MSc Civil Engineering focuses on transport 
and infrastructure networks, passenger transport, and road and railway traffic 
systems. Key characteristic is the quantitative approach: we model the transport and 
traffic systems in order to assess their performance and their effects. These models 
are used to develop new and innovative measures in the field of transport and traffic.
The focus of the programme is “The design, assessment and management of ‘open’ 
civil transport systems and networks”, in which the term ”open” refers to publically 
accessible systems and networks.

Delft University of Technology, Postbus 5, 2600 AA Delft, The Netherlands
Website: https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/ce/msc-civil-
engineering-test/old/old/old/oud/old/old/old/msc-programme/track-transport-planning
Telephone: +31 (0)15 27 89111  
E-mail: info@tudelft.nl
Assistant Professor Eleonora Papadimitriou (e.papadimitriou@tudelft.nl)

Admission requirements for international BSc:

• Bachelor’s Degree and CGPA

• English Language Proficiency

Admissions 
criteria
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“Transport, 
Infrastructure 
and Logistics”

Co-organized by the Faculty of Civil Engineering & Geosciences, 
the Faculty of Technology, Policy & Management and the 
Faculty of Mechanical, Maritime & Materials Engineering
of Delft University of Technology.

The MSc programme in Transport, 
Infrastructure and Logistics (TIL) is a two-year 
comprehensive programme that provides 
graduates with a comprehensive view of the 
field of transport, infrastructure and logistics.  
TIL graduates have up-to-date knowledge of: 

• transport policy making and spatial planning
• design of transport systems, supply chains 

and infrastructure networks
• the operation, management and control of 

these systems.

They know how to design new road, rail, 
air and water transportation services for 

Program 
Description Application 

period

Tuition fees

2022/2023
€ 2.209 (for EU/
EFTA students)

October to 
April

passengers and/or freight, to efficiently manage transportation 
networks and to design and control complex supply chains. 
These skills are invaluable for the design, development and 
maintenance of cost-effective, efficient systems for moving 
passengers and freight. TIL graduates are able to make 
appropriate decisions for clients, employers and society, 
because they understand the complex decision-making 
processes during infrastructure development and planning.

Duration of 
Programme

2 years
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Course structure

First of all you follow a number of joint courses (the so-called fundamentals and the 
TIL seminars). Next you choose one of four specializations and complement your 
programme with a broad list of recommended electives. In doing so, you’ll find yourself 
in lecture halls and coffee corners in all three participating faculties and even other ones. 
The final stage of the programme brings you to the TIL interdisciplinary design project 
and the master thesis project.

Admission requirements for international BSc:
• Bachelor’s Degree and CGPA
• English Language Proficiency

Admissions 
criteria

Delft University of Technology, Postbus 5, 2600 AA Delft, The Netherlands
Website: https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/transport-
infrastructure-and-logistics/msc-transport-infrastructure-and-logistics
Telephone: +31 (0)15 27 89111  
E-mail: info@tudelft.nl
Assistant Professor Eleonora Papadimitriou (e.papadimitriou@tudelft.nl)
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“Transportation 
and Infrastructure 
Engineering”

Organized by the Department of Civil Engineering of 
Kentucky University.

Program 
Description

$33,500 

February 1 (Fall 
semester)
August 15 (Spring 
semester)

Application 
period

Tuition fees

Duration of 
Programme

2 yearsThe Department of Civil Engineering at the 
University of Kentucky (UK) offers graduate study 
programs leading to Master of Science and/or 
Doctor of Philosophy degrees. Master’s students 
can choose a conventional broad transportation 
emphasis or can select from a transportation 
emphasis with an option in pavements, railroads, 
construction, planning, or traffic operations. The 
research program is broad and focused on emerging 
needs in highway safety, planning, design, operation, 
big data, non-motorized users and materials.  

The faculty have varied expertise that cover all 
aspects of transportation and infrastructure 
engineering and are engaged in local, regional, 

national and international research activities. Their varied 
research interests include highway design, roadway safety, 
transportation planning and policy, big data analysis, 
network modeling, railroad engineering, transportation asset 
management, non-motorized users, and public transport. Recent 
research efforts  include impacts of flexible roadway design on 
safety, transportation safety needs of elderly and young drivers, 
designs and means to impact operating speeds, relationships 
between design and operating speeds, traffic operations, bicycle 
safety, truck safety, research on intelligent vehicle systems, 
transportation network modeling, travel demand forecasting, 
data mining for traffic monitoring systems, applications of 
information technology on transportation, railroad freight, 
and use of big data to address transportation-related issues. 

The faculty also collaborate with the Kentucky Transportation 
Center (a UK research unit focusing on all transportation 
aspects), the Kentucky Injury Prevention Center (a UK 
research unit focusing on preventing all types of injuries) as 
well as with a number of other Departments and Colleges 
on campus (e.g. Landscape Architecture, Business and 
Economics, and Historic Preservation) to address various 
multidisciplinary issues pertaining to transportation aspects. 
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The program is designed to provide breadth and depth in the area of transportation 
engineering and infrastructure through a series of courses focusing on various 
aspects of the profession. Graduate students are required to complete 30 
credit hours for the Master’s degree. Each course is typically 3 credit hours and 
students supported through research are required to complete a thesis (6 credits). 
Doctoral students are required to complete a 2-year residency that requires a 
total of 36 credit hours and one year can be substituted with a Master’s degree. 

Students can adjust the study program and take courses in various 
areas of transportation, and they typically develop a customized 
program based on their needs and in consultation with their advisor. 

Course structure

GRE: MS 300; PhD 315 (Verbal and Quantitative)

TOEFL: 550 (paper),213 (computer), 80 (internet) or 
IELTS 6.5

University of Kentucky College of Engineering, Department of Civil Engineering, 161 
Raymond Building, KY 40506-028, Lexington
website: http://engr.uky.edu/research-faculty/departments/civil-engineering
Telephone: (859) 257-4856
Professor Nikiforos Stamatiadis (Nick.stamatiadis@uky.edu)

Admissions 
criteria

http://engr.uky.edu/research-faculty/departments/civil-engineering
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The Energy Systems and Data Analytics MSc 
(ESDA MSc) is the first programme of its kind in 
the UK, combining the study of Energy Systems 
with Data Science. As an ESDA student, you will 
gain a multi-sector, multi-vector understanding 
of Energy Systems, while developing advanced 
statistical and machine learning skills and 
getting practical experience of data analysis.

The programme is aimed at students with a 
quantitative background who have an interest 
in energy and are motivated by the use of 
data science to solve sustainability problems. 
You will gain skills sought after by industry 
allowing you to become a leader and innovator 

“Energy Systems 
Data and Analytics”

Organized by the Department of Energy Institute of
University College London.

Program 
Description

in the energy sector, from established large scale utilities 
and data science companies to innovative new start-ups.

This advanced degree programme is designed to provide 
a broad understanding of energy systems, statistics, 
programming, energy use in the built environment, energy 
use in the transport sector and the role of data and advanced 
analytics in solving relevant sustainability problems.

2021/2022
UK:
£16,000 (FT)
£8,000 (PT)
Overseas:
£28,500 (FT)
£14,250 (PT)

end of May

Application 
period

Tuition fees

Duration of 
Programme

1 year
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The Postgraduate Diploma (PG Dip) programme consists of five compulsory modules (75 
credits) and two optional modules (45 credits). Full-time PG Dip study is nine months. The 
Postgraduate Certificate (PG Cert) programme consists of two compulsory modules (30 
credits) and two optional modules (30 credits). Part-time PG Cert study is nine months.

Compulsory modules

•  Energy Systems
• Energy Data Analysis
• Energy Data Analytics in the Built 

Environment
• Spatial Analysis of Energy Data
• Statistics for Energy Analytics
• Energy and Transport Analytics
• Dissertation: Energy Systems and 

Data Analytics

Optional modules

•  UK Energy and Environment Policy 
and Law

• Energy, Technology and Innovation
• Systems Thinking and System 

Dynamics
• Eco-Innovation and Sustainable 

Entrepreneurship
• Econometrics of Energy Markets

Course structure

Qualification for Greek candidates: 

Bachelor's degree from a recognised University (AEI) 
with a final overall grade of 7.5/10. Applicants with a 
Bachelor's degree from a recognised TEI should contact 
Admissions for further advice.

This programme is suitable for:

• Those with a quantitative background who have an 
interest in energy and are motivated by the use of 
data science to solve sustainability problems

• Those with an energy background who are 
interested in data science

• Early and mid-career energy professionals looking 
to expand their data skills and domain knowledge.

When we assess your application we would like to learn:

• how your academic and professional background 
meets the demands of this programme

• why you want to study this programme at graduate 
level

• what particularly attracts you to this programm
• where you would like to go professionally with 

your degree and how this programme might meet 
your goals.

University College London Energy Institute, Central House, 14 Upper Woburn Place
WC1H 0NN, London
Website: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/energy/study/energy-systems-and-data-
analytics-msc
Telephone: +44 (0) 20 7679 2000 
Lecturer Dr Manos Chaniotakis

Admissions 
criteria
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As a branch of civil engineering, transportation 
engineering has a history that is long and illustrious 
and a future that is full of promise. The National 
Academy of Engineering has identified restoring 
urban infrastructure and implementing smart 
mobility as grand challenges. We need coordinated 
approaches to tackle transportation issues by 
integrating car, rail, bus, truck, walking and 
bicycling to meet sustainability goals. Currently, 
we see how smartphones have enabled ride 
sharing services such as Uber and Lyft, while taxis 
and GPS-equipped cars and trucks are providing 
massive amounts of data that was unimaginable 
a few years back. Before long, it may be common 

“Civil Engineering ”

Organized by Lyles School of Civil Engineering of
Purdue University.

Program 
Description

Any time (over 90% of 
our students complete 
their application during 
the period of October-
December for admission 
the following August)

to have vehicles are talking to infrastructure (V2I) and vehicles 
talking to each other (V2V). Traffic flow with automated vehicles 
is expected to be much safer and more efficient than with human 
drivers.

The journey to that future will be fascinating and challenging. 
The safe and efficient movement of people and goods 
relies on infrastructure. Highways, airports, railroads, 
waterways and pipelines need to be planned, designed, 
operated, and maintained. Purdue's Transportation and 
Infrastructure Systems Engineering faculty offer a wide 
range of classes, research facilities, and experiences. Their 
efforts will have noticeable impacts on challenges such as:

• Asset management
• Data acquisition and analytics
• Emergency response
• Energy/electrfication
• Freight Transportation and Logistics
• Environment
• Smart Mobility
• Sustainability
• Urban infrastructure

Tuition Calculator

Application 
period

Tuition fees

Duration of 
Programme

18-24 months (Thesis 
Option MSc in Civil 
Engineering)
12-18 months 
(Non-thesis Option MSc 
in Civil Engineering

https://www.purdue.edu/bursar/tuition/calculator.php%3F_ga%3D2.81636051.530890764.1638205513-1730183495.1636736371
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A set of core courses is required for all MS students in Transportation and Infrastructure 
Systems.  The objective of such a core program is to guarantee that all MS students have 
a basic set of skills.  The core courses are not required for Ph.D. students who already have 
a MS degree from other schools or departments if they have taken equivalent courses 
elsewhere.  Students can include at most one 400 level course in their plan of study.

Course structure

Purdue University, Lyles School of Civil Engineering, 550 Stadium Mall Drive, IN 47907-
2051, West Lafayette
website: https://engineering.purdue.edu/CE/Academics/Graduate
Telephone: (765) 494-2436
Professor Konstantina (Nadia) Gkritza (e-mail: nadia@purdue.edu, Telephone: (765) 494-
4597, Office: HAMP G167B)

There is no admission criteria.

Each graduate student has many courses from which 
to select a program of study and each program 
is tailored to fit the specific needs of the student. 

Admissions 
criteria
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“Transport Planning 
and Engineering”

The University of Southampton is located in a 
beautiful, medium-sized seaside town on the 
South Coast of England, with a vibrant student 
life and beautiful surroundings. The university 
and the city are easily accessible, served by three 
international airports nearby (Southampton, 
Heathrow and Gatwick), as well as a regular 
high-speed rail connection to London (1 hour). 
The MSc Transport Planning & Engineering 
postgraduate program is offered by the Transportation 
Research Group (TRG), one of the leading transport 
research centers in Europe. TRG was founded in 
1967 and today has 7 faculty members, 15 research 
associates, and approximately 25 PhD candidates. 
He specializes in a wide range of transport topics and 

Organized by the Transportation Research Group, School of 
Engineering of Southampton University.

Program 
Description

No University dead-
line (Recommended 
around 6 weeks be-
fore the start of the 
course e.g. July 31 or 
November 30)

GBP 24,400

Application 
period

Tuition feescurrently holds active research projects totaling around 7 7 million. 
It has a number of laboratory facilities, such as a driving simulator, 
car and bicycle equipped with measuring instruments, as well as 
a virtual reality facility under construction. It is housed in the 
newly built facilities of the Boldrewood Innovation Campus of the 
university, where all its research and teaching activities take place. 
TRG started offering the postgraduate program in 1969 - 
one of the first transport programs in Europe. The program 
contains all the basic elements of the design, construction, and 
evaluation of passenger and freight transport systems, and 
provides all the equipment needed to meet the requirements 
of the transport industry. It is suitable, both for graduates of 
relevant faculties, such as engineers, and for workers in the 
transport sector who want to expand or deepen their knowledge. 
The program lasts 12 months, October-September, or 
January-December. It provides extensive coverage of 
the transport industry, but also offers flexibility through 
directions and electives. Contains a wide range of teaching 
activities, such as interactive sessions, complementary 
online content, practical computer applications, knowledge 
quizzes, exercises, group work, presentations, and site visits. 
The program is certified by relevant professional bodies, 
and also offers opportunities to create a profession-
al dating network. These include lectures by guest speak-
ers from the private and public sectors, liaison and career 
events with employer companies, and the possibility 
of collaborating with companies through dissertations.

Duration of 
Programme

1 year (full time)
2 years (part time)
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Course structure

It also includes some core courses, which are: transport economics, data analysis methods, 
transport systems design, transport modeling, and thesis.

Then you can choose one of three directions:

• Infrastructure
• Behavior
• Operations

Each direction has two compulsory courses which are:

• Road construction and traffic technique, and railway, for the direction of 
Infrastructure

• Energy and environment, and human factors, for Behavior
• Management and security of transport, and operation of supply systems, for the 

direction of Operations.

Finally there are the elective courses, from which one must be selected. These are the 
compulsory courses of each direction, offered as elective courses in the other directions.

University of Southampton , Engineering, Highfield, Southampton. SO17 1BJ United 
Kingdom
Website: https://www.southampton.ac.uk/engineering/postgraduate/taught_courses/
msc-transport-plan-and-eng-pathways.page
Telephone: +44 (0)23 8059 5000
E-mail: eng-studentoffice@soton.ac.uk
Lecturer Dr Ioannis Kaparias (i.kaparias@soton.ac.uk)

The entry requirements for our postgraduate research 
programmes are generally a first-class or upper second-
class degree at the equivalent of a UK bachelors or masters 
degree in a related science or engineering discipline.

If you are an international student, you will need to 
ensure that your English language qualifications meet 
our entry requirements. For our research programmes, 
we require an IELTS level of 6.5, or equivalent. 

If you have professional experience, or credit through 
prior learning at another institution, you may be eligible 
to use this experience against some of the programme 
requirements for period of study. You will need to present 
evidence that you have met the learning outcomes 
of the programme. Full details can be found in the 
University’s Policy on the Recognition of Prior Learning.

The university is offering a GBP 5,000 (in tuition) 
scholarship to all EU students for the year 2021-22.

The program is also offered in the form of distance 
learning (distance learning) for the year 2021-22.

Admissions 
criteria

https://www.southampton.ac.uk/engineering/postgraduate/taught_courses/msc-transport-plan-and-eng-pathways.page
https://www.southampton.ac.uk/engineering/postgraduate/taught_courses/msc-transport-plan-and-eng-pathways.page
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Transport and mobility are of central importance 
for any modern economy and society. Nowadays, 
we need to consider the transportation system 
as part of a complex system. Therefore, 
transportation planning strategies must include 
interactions between transport, economy, 
land-use and the natural environment.
The Master of Science Program in Transportation 
Systems (TS) at the Technical University of 
Munich (TUM) provides graduates with the 
necessary knowledge and skills to deal with 
these challenges. Students learn to design and 
operate modern transportation systems and 
integrated multi-modal transport management 

“Transportation 
Systems”

Organized by the Department of Mobility Systems Engineering 
of Technical University of Munich.

Program 
Description

January to 
May

systems. Since the TS students come from all over the world, 
they are also experienced with working in multicultural teams.
Therefore, graduates from the TS program are well prepared 
professionals for the dynamically growing market of transport 
and mobility!

Language of instruction: English

Application 
period

Tuition fees

No fees. Students 
are required to pay 
to join the student 
union*

Duration of 
Programme

*Including a 6-month 
public transport ticket to 
Munich, which currently 
amounts to €144.40 per 
semester.

1 yer
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The Master's Program in Transportation Systems consists of 4 semesters. It 
takes 24 months overall and starts each year in October. The program is based 
on lectures combined with exercises and seminars. It has an interdisciplinary 
approach and provides students with a deep theoretical understanding of 
all different aspects of the transportation system. The program consists of:

• 3 semesters of course works
• 1 project seminar with experts from industry and authorities
• 6 months Master`s Thesis

The language of instruction of the Master's program is English. However, 
international students have to prove basic proficiency in German, as it facilitates 
your daily life in Munich if you are able to speak some words in German.
Overview over the required modules (new regulations, starting with winter 2021/22):

• Travel Behavior and Environmental Impacts (6 ECTS)
• Applied Statistics for Transportation Systems (6 ECTS)
• Land-Use and Transport – Strategies and Models (6 ECTS)
• Traffic Management (6 ECTS)
• Cross-cutting Fundamentals and Methods (3 ECTS)
• Infrastructure Planning (6 ECTS)
• Project Appraisal and Planning Processes in Transportation (6 ECTS)
• Public Transport Concepts, Planning and Operation (6 ECTS)
• Project Seminar (12 ECTS)

Module descriptions are available on "TUMonline" - the campus management 

Course structure
system of the Technical University 
of Munich. You can access it on 
https:/ /campus.tum.de/tumonline.
Besides, TS students specialize in 
one of the following fields of study:

• Transportation Infrastructure
• Intelligent Transportation Systems 

(ITS)
• Transportation Demand 

Management

A project seminar provides the 
opportunity to explore scientific 
investigations and practical solutions 
in an experimental environment. In 
an multinational and interdisciplinary 
group, the participants will be asked 
to process together a complex 
engineering task and to discuss their 
findings with lecturers and research 
staff. An internship in a transportation 
related company or authority (only 
required for students who started 
before WS 2021/22) and a 6-months 
Master's Thesis complete the program.
Besides, there is a broad variety of 
electives. The catalogue of electives 
is announced in TUMonline before the 
start of the semester. Students of the 

Master's Program in Transportation 
Systems can achieve up to 6 ECTS credits 
through extra-curricular "individual 
electives" that are relevant to the 
field of transportation engineering 
(e.g. algorithms, programming, urban 
planning, automotive engineering, etc.). 
Language courses, soft skills seminars 
or other courses that are not relevant to 
the degree program cannot be accepted. 
Procedure: Please complete the 
application form (click here for download) 
and submit it to Mrs. Göppel (room 1701).
Students who start the Master's 
Program in Transportation Systems in 
October 2021 (or later) have to complete 
a 3 ECTS credits elective with general 
educational value (e.g. rhetoric courses, 
leadership courses, language courses). 
In particular, modules of the TUM 
language Center and the Carl von Linde 
Academy can be chosen (Please note: 
English language courses and courses 
in the native language are not allowed. 
Only German language courses with 
level A2.1 or higher can be considered).
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Technical University of Munich, Master’s Program in Transportation Sys-
tems, Arcisstraße 21, 80333 Munich
Website: https://www.bgu.tum.de/transportation/home/
Telephone: + (49) 89 289 22443
E-mail: ts-info@vt.bgu.tum.de
Course Director: Professor Dr. Constantinos Antoniou (c.antoniou@tum.de

The central TUM Center for Study and Teaching will 
first check the formal criteria of your application. If 
relevant documents are missing or not submitted 
in the required way, they will be marked as “not 
OK” in your TUMonline applicant account. The 
application will be forwarded to the TUM Department 
of Civil, Geo and Environmental Engineering, as 
soon as all formal criteria are considered as “OK”.
At the department, the aptitude assessment will be 
conducted. There are two levels of the aptitude assessment:
In level 1, applications are evaluated on the basis 
of the documents. Applicants receive points 
for the following parts of their application:

• Subject-related qualifications of the 
undergraduate studies (max. 60 points)

• Average grade of the undergraduate studies 
(max. 10 points)

• Motivation letter (max. 30 points)

Applicants with 70 points or more will receive an admission 
letter. Applicants with 59 points or less will receive a 
rejection letter. Applicants with scores between 60 and 
69 points will be invited to an aptitude test (second level).
In level 2, applicants will have a personal interview 
about their motivation for the degree program and 
their academic and personal background. For applicants 
living abroad, the interview can be conducted via 
video conference. Usually, the interviews take place 
in June and July (applications received before March 
15th) or in August and early September (applications 
received after March 15th); applicants will be informed 
about the interview date one week in advance.
More detailed information about the 
aptitude assessment can be found in the 
statutes of the degree program(annex 2).

Admissions 
criteria
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