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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
"ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής
Αγροτικής Παραγωγής, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών
Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:
1η Κατεύθυνση: «Εδαφικοί,Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Υπεύθυνος
Κατεύθυνσης: Χ. Καραβίτης, Επίκ. Καθηγητής τηλ. 2105294073),
2η Κατεύθυνση: «Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για τα Έργα Υποδομής»
(Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Επίκ. Καθηγητής, τηλ. 2105294151),
3η Κατεύθυνση: «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» (Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Δ.
Καλύβας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ. 2105294091),
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών
Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει
αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
Άρθρου 16 (παρ. 1) του ν. 2327/95 και της υπ. αρ. 297/19.09.02 απόφασης της Συγκλήτου του
Γ.Π.Α.
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα δυο (2) πρώτα
ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο
διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και
για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ.
ανέρχονται στο ποσό των 600 Ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών (1800 Ευρώ για τα τρία εξάμηνα
του Π.Μ.Σ.). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε
μια από τις τρεις ανωτέρω κατευθύνσεις.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν, έως και τις
8 Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
ΑΦΠ&ΓΜ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ).
2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε τις
εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις (με την αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο του
εξωτερικού). Ο βαθμός του πτυχίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 6,5 (έξι και μισό).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο) στο οποίο να αναφέρεται και ο
βαθμός του πτυχίου.

4.
5.
6.
7.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το
τηλέφωνο του συντάξαντος).
8. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Η Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτική. Σε
περίπτωση έλλειψης πιστοποίησής της, η γνώση της Αγγλικής διαπιστώνεται με εξετάσεις).
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή
Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. αντίγραφα
πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, γνώση άλλων ξένων γλωσσών,
επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ’
όσον υπάρχουν κλπ).
Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για τη λήψη Μ.Δ.Ε. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μ.Φ.
χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, με βάση τον ν. 2083/1992 (παρ. 2α του άρθρου 12), τον ν.
2327/1995 (παρ. 1α του άρθρου 16), τον ν. 2916/2001 (παρ.12 του άρθρου 5), τον ν. 3685/2008
(άρθρο 4) και τον ν. 4009/2011, όπου συνεκτιμώνται τα κριτήρια που περιγράφονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος (άρθρο19). Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με
βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος Μ.Φ. και αφού
προηγηθεί προσωπική συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν μια από τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις. Ο ανώτατος
αριθμός Μ.Φ. που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις προαναφερόμενες τρεις
κατευθύνσεις είναι τριάντα (30), δέκα (10) σε κάθε μια κατεύθυνση. Ο έλεγχος των αιτήσεων και
κατάρτιση καταλόγου των υποψήφιων που μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής θα
ανακοινωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2017. Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων και της
εξέτασης της αγγλικής γλώσσας για όσους δεν κατέχουν αποδεικτικό γλωσσομάθειας, θα
ανακοινωθεί εγκαίρως από κάθε μια κατεύθυνση ξεχωριστά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Γ. Σταμάτη (τηλ. 210 5294158, e-mail stamatis@aua.gr) και
τον Υπεύθυνο Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κ. Αχιλλέα Αναστασίου (τηλ. 210 5294044, 210 5294040, email pms@aua.gr), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, κ. Μαίρη
Φραγκίσκου (τηλ. 210 5294122).
Αθήνα 5 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ
Νικόλαος Δέρκας
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.

