ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ
ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Τν Τκήκα Τερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΤΔΗ Θεζζαινλίθεο, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ
έηνο 2015-2016, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΠΜΣ) κε ηίηιν: “Καηλνηφκα Σπζηήκαηα Αεηθφξνπ Αγξνηηθήο
Παξαγσγήο”, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο.
Αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ζηνπο ηνκείο ησλ γεσπνληθψλ
επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αεηθφξνπ γεσξγηθήο θαη
θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.
Σθνπφο ηνπ ΠΜΣ είλαη ε αλάπηπμε έξεπλαο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πςεινχ επηπέδνπ (2νπ θχθινπ ζπνπδψλ
ΑΔΗ) ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο εθαξκνζκέλεο Γεσπνληθήο επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ζηα
επηζηεκνληθά πεδία ηεο Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε
ηεο Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Μέζσ ηνπ ΠΜΣ επηδηψθεηαη ε εμεηδίθεπζε ζηειερψλ θαη ζπκβνχισλ, ηθαλψλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ)
ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ αεηθφξνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη
αλάπηπμεο.
Τν ΠΜΣ δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο εηδηθεχζεηο:
«Αγξνηηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
«Σπζηήκαηα Αθξηβείαο ζηε Εσηθή Παξαγσγή»
«Οξζνινγηθή Γηαρείξηζε Φπηηθνχ Κεθαιαίνπ θαη Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ»
Οη απφθνηηνη ηνπ ΠΜΣ κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη βάζεη ησλ παξερφκελσλ Δηδηθεχζεσλ, σο: α) Σηειέρε ππεξεζηψλ
παξνρήο ζπκβνπιψλ (γεσξγηθνί, επηρεηξεκαηηθνί θαη επελδπηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη θαηλνηνκίαο), β) Σηειέρε
επηρεηξήζεσλ αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαη γ) σο ζχγρξνλνη επηρεηξεκαηίεο κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ.
Δηδηθφηεξα, νη απφθνηηνη ηνπ ΠΜΣ δχλαηαη λα παξέρνπλ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε:
α) ζηελ εθαξκνγή λέσλ θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ, βειηίσζε θπηψλ θαη δψσλ θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε
ησλ εδαθνυδαηηθψλ πφξσλ.
β) ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο θπηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ρξήζε ζχγρξνλσλ, θαηλνηφκσλ θαη νηθνινγηθά
απνδεθηψλ κεζφδσλ θπηνπξνζηαζίαο,
γ) ζηελ εθηξνθή ησλ δψσλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο.
δ) ζηε δηάζεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, βάζεη ηεο δηεζλνχο θαη εγρψξηαο δήηεζεο.
ε) ζηελ εθαξκνδφκελε αγξνηηθή πνιηηηθή, ζην λνκηθφ πιαίζην θαη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηε
δπλακηθή ηεο εμέιημεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζε εγρψξην θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ.
ζη) ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο
ηνπο θαη ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ.
Δπίζεο, νη απφθνηηνη ηνπ ΠΜΣ, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην
νηθείν Τκήκα (φηαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ην επηηξέςεη), ή ζε άιιν ΑΔΗ ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.

Σο Π.Μ.. πεπιλαμβάνει:

1) Οθηψ (8) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηαλεκεκέλα ζην 1 ν θαη 2ν αθαδεκατθφ εμάκελν ζπνπδψλ δηάξθεηαο 13 πιήξσλ
δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ κε ζχλνιν 60 Πηζησηηθέο Μνλάδεο.
2) Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε 30 Πηζησηηθέο Μνλάδεο, θαηά ην 3 ν αθαδεκατθφ εμάκελν ζπνπδψλ.
Τν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) απνλέκεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 90 Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ. Τα
καζήκαηα ηνπ Π.Μ.Σ. κε ηηο αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ
ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ
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Κσδηθφο
Μαζήκαηνο

Μαζήκαηα 1νπ Δμακήλνπ

Υ.

Ω/Δ

Π.Μ. –
ECTS

Μαζήκαηα Υπνρξεσηηθά – Κνξκνχ
ΜΤΓ101

Δηδηθά Θέκαηα Γεσξγηθήο Σηαηηζηηθήο &
Πεηξακαηηζκνχ

Υ.

4

7,5

ΜΤΓ102

Αεηθφξα Σπζηήκαηα Παξαγσγήο

Υ.

4

7,5

Ειδίκεσζη Σσζηήμαηα Ακριβείας ζηη Ζωική
Παραγωγή

4

Α’ εξάμηνο
ΜΕΠ103
ΜΕΠ104

Σχγρξνλεο Τάζεηο ζηελ Δθηξνθή Μνλνγαζηξηθψλ
Εψσλ
Δθαξκνγέο ηεο Σχγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ
Αλαπαξαγσγή θαη Γελεηηθή Βειηίσζε Εψσλ

Υ.

4

7,5

Υ.

4

7,5

Β’ εξάμηνο
ΜΕΠ105

Φξήζε Νέσλ Τερλνινγηψλ ζηε Εσηθή Παξαγσγή

Υ.

4

7,5

ΜΕΠ106

Σχγρξνλεο Τάζεηο ζηε Γηαηξνθή Εψσλ

Υ.

4

7,5

ΜΕΠ107

Σχγρξνλεο Τάζεηο ζηελ Δθηξνθή Μεξπθαζηηθψλ Εψσλ

Υ.

4

7,5

ΜΕΠ108

Υγηεηλή ηεο Δθηξνθήο Παξαγσγηθψλ Εψσλ θαη ησλ
Πξντφλησλ ηνπο

Υ.

4

7,5

Ειδίκεσζη Αγροηικής Επιτειρημαηικόηηηας
Α’ εξάμηνο
ΜΑΟ109

Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη Γεσξγηθέο
Δπελδχζεηο

Υ.

4

7,5

ΜΑΟ110

Δηδηθά Θέκαηα Μάξθεηηλγθ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ

Υ.

4

7,5

Λνγηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ Γεσξγίαο

Υ.

4

7,5

Οηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ Αγξνδηαηξνθηθνχ Κιάδνπ

Υ.

4

7,5

2 Δπιλογήρ (ΔΤ) από ηα παπακάηω:
ΜΑΟ113 ΥΔ
Γηνίθεζε Καηλνηνκηψλ θαη Γεσξγηθή Σπκβνπιεπηηθή

Υ.

4

7,5

Υ.

4

Υ.

4

Υ.

4

7,5

Β’ εξάμηνο
ΜΑΟ111
ΜΑΟ112

ΜΑΟ114 ΥΔ
ΜΑΟ115 ΥΔ
ΜΑΟ116 ΥΔ

Σπιινγηθφ θαη Δλαιιαθηηθφ Δπηρεηξείλ ζηνλ Αγξνηηθφ
Φψξν
Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ
Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα ζηε Γεσξγία

7,5
7,5

Ειδίκεσζη Ορθολογική διατείριζη Φσηικού
Κεθαλαίοσ και Εδαθοσδαηικών Πόρων
Α’ εξάμηνο
ΜΦΠ117

Δθαξκνζκέλε θπζηνινγία θαη νινθιεξσκέλε
παξαγσγή ησλ Φπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο

Υ.

4

7,5

ΜΦΠ118

Καηλνηνκηθέο εθαξκνγέο ζηελ θπηνπξνζηαζία

Υ.

4

7,5

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε εδαθηθψλ πφξσλ

Υ.

4

7,5

Υ.

4

7,5

Β’ εξάμηνο
ΜΦΠ119
ΜΦΠ120

Σρεδηαζκφο αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
2 Δπιλογήρ (ΔΤ) από ηα παπακάηω:
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ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ
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ΜΦΠ121

Μεραλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηε ζπγθνκηδή αγξνηηθψλ
πξντφλησλ

Υ.

4

ΜΦΠ122

Δθηξνθή θαη ζπκπεξηθνξά εληφκσλ

Υ.

4

ΜΦΠ123

Φπζηνινγία θαη βηνρεκεία ηεο δξάζεο ησλ
δηδαληνθηφλσλ

Υ.

4

ΜΦΠ124

Πξνρσξεκέλε Φπζηνινγία θπηψλ

Υ.

4

Κοινό και για
ηιρ ηπειρ
Καηεςθύνζειρ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ /
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Σ

Γεληθφ Σχλνιν Π.Μ. – ECTS

7,5
7,5
7,5
7,5
30

Ώξεο
32/εβδνκάδα

90

Συμβολισμοί:
Υ. = Υπνρξεσηηθφ
Ω/Δ = Ώξεο Μαζήκαηνο Δβδνκαδηαίσο
Π.Μ. – ECTS = Πηζησηηθέο Μνλάδεο Μαζήκαηνο
Γιαδικαζία εκπόνηζηρ Μεηαπηςσιακήρ Γιπλωμαηικήρ Δπγαζίαρ
Καηά ηε έλαξμε ηνπ 2νπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ ζπνπδψλ θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζέκα ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπ θαζψο θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή.
Σεκεηψλεηαη φηη, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη απφ θαηάινγν ζεκάησλ πνπ έρεη αλαξηεζεί εγθαίξσο ζηε Γξακκαηεία
ηνπ ΠΜΣ.
Σχκθσλα κε ην Ν. 3685/ΦΔΚ 148 Α΄/16-7-2008, Άξζξν 5, παξ. 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 3794/ΦΔΚ
156 Α΄/4-9-2009, Άξζξν 27, παξ. 1, σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κπνξεί λα νξηζηεί έλα κέινο Δ.Π. ή Γ.Δ.Π. Ζ Σ.Δ. θαη ν
επηβιέπσλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
θνηηεηή. Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ή άιια
κέιε Δ.Π. ή Γ.Δ.Π. κπνξεί λα νξίδνληαη ζπλεπηβιέπνληεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ
επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Ζ πξφηαζε γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο
θαη νξηζκφο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή επηθπξψλεηαη απφ ηελ Γ.Σ.Δ.Σ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Σ.Δ. Ζ δηάξθεηα
εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη πέληε (5) κήλεο. Γηα εηδηθνχο ιφγνπο, θαη κφλν γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ε δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.Σ. κπνξεί λα παξαηαζεί,
απφ ηελ Γ.Σ.Δ.Σ. θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σ.Δ. θαη ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή, γηα αθφκε νθηψ (8)
κήλεο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πξσηνηππίαο, παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή δηαηξηβήο
(Γηαηξηβή Δηδίθεπζεο). Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο παξνπζηάδεη ηε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ ελψπηνλ
αλνηθηνχ αθξναηεξίνπ. Ζ δηαηξηβή εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ
(κέινο Δ.Π.) θαη δχν κέιε δηδάζθνληεο ζην Π.Μ.Σ., εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξέπεη λα είλαη κέινο Δ.Π. Ζ ηξηκειήο
εμεηαζηηθή επηηξνπή νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. κεηά απφ πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη ηεο Σ.Δ. Γηα ηελ
έγθξηζε ηεο Γηαηξηβήο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 2 ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. Μεηά ηελ εμέηαζε
θαη έγθξηζή ηεο ε δηνξζσκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Γηαηξηβή Δηδίθεπζεο θαηαηίζεηαη ζε δχν αλάηππα θαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή (CD) ζηε Γξακκαηεία θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Τκήκαηνο.

