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3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ1
ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2018-2019
To Τμιμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, τθσ Σχολισ Τεχνολογίασ Γεωπονίασ και
Τεχνολογίασ Τροφίμων και Διατροφισ, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ,
ανακοινϊνει τθν ειςαγωγι νζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, ςτο πλαίςιο του
Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.), για τθν περίοδο 2018-19.
Το Ρ.Μ.Σ. του Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεςςαλονίκθσ απονζμει αναγνωριςμζνο Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καινοτόμα υστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» με
τρεισ ειδικεφςεισ:
 «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
 «Συςτήματα Ακριβείασ ςτη Ζωική Παραγωγή»
 «Σφγχρονα Συςτήματα Παραγωγήσ και Διαχείριςησ Φυτικοφ Κεφαλαίου»
Σκοπόσ του ΡΜΣ είναι θ ανάπτυξθ ζρευνασ και μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ υψθλοφ
επιπζδου (2ου κφκλου ςπουδϊν ΑΕΙ), ςτα επιςτθμονικά πεδία τθσ εφαρμοςμζνθσ
Γεωπονικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτα επιςτθμονικά πεδία τθσ
Φυτικισ και Ζωικισ Ραραγωγισ κακϊσ και τθσ Αγροτικισ Οικονομίασ, με ζμφαςθ
τθν ανάπτυξθ τθσ Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ.
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Το ΡΜΣ ζχει εγκρικεί ςφμφωνα με το ΦΕΚ 2901(τεφχοσ Β)/19-07-2018.
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H χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν,
ορίηεται ςε δζκα οκτώ (18) μήνες και διαρκρϊνεται ςε τρεισ ακαδθμαϊκζσ
περιόδουσ, πλιρουσ φοίτθςθσ. O αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, που κα
ειςαχκοφν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19, ορίηεται ωσ εξισ:




Δζκα ζξι (16) ςτθν ειδίκευςθ “Αγροτικι Επιχειρθματικότθτα”
Δϊδεκα (12) ςτθν ειδίκευςθ “Συςτιματα Ακριβείασ ςτθ Ζωικι Ραραγωγι”
Δϊδεκα (12) ςτθν ειδίκευςθ “Σφγχρονα Συςτιματα Ραραγωγισ και
Διαχείριςθσ Φυτικοφ Κεφαλαίου”

Ο αρικμόσ αυτόσ είναι δυνατόν να μεταβλθκεί με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του
Τμιματοσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ (ΣΕ) του ΡΜΣ,
εκτιμϊντασ τθ διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι και το εκπαιδευτικό προςωπικό του
Τμιματοσ.
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Γεωπονίασ,
Κτθνιατρικισ, Βιολογίασ κακϊσ και άλλων ςχετικϊν εφαρμοςμζνων επιςτθμονικϊν
κλάδων Ρανεπιςτθμίων/Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν
Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Επίςθσ είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτθςθ και
απόφοιτοι λοιπϊν Τμθμάτων ΑΕΙ, με ανάλογα επιςτθμονικά ι επαγγελματικά
ενδιαφζροντα. Ειδικότερα, για τθν ειδίκευςθ τθσ Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ,
δφναται να υποβάλλουν αίτθςθ και απόφοιτοι Οικονομικϊν Τμθμάτων και
Τμθμάτων Διοίκθςθσ ΑΕΙ. Φοιτθτζσ του ΡΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιοφχοι Τμθμάτων
με ςχετικά αςκενζσ επιςτθμονικό υπόβακρο ςτα κφρια γνωςτικά αντικείμενα του
προγράμματοσ είναι δυνατό να υποχρεωκοφν να παρακολουκιςουν ειςαγωγικά
μακιματα περιοριςμζνθ διάρκειασ.
Για τουσ Τίτλουσ Σπουδϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ είναι απαραίτθτθ θ
προςκόμιςθ πράξθσ ι βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με τθν
οποία αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι προσ τουσ απονεμόμενουσ από τα Ελλθνικά
Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα.
Οι φοιτθτζσ που αναμζνεται να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ τον Σεπτζμβριο
του 2018 μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο ΡΜΣ ςυνοδευόμενθ από
πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ από τθ Γραμματεία του Τμιματόσ τουσ, ενϊ
κα πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν ζωσ τθν εγγραφι
τουσ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα.
ΔΙΔΑΚΣΡΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Τα δίδακτρα ζχουν οριςτεί ςε 2.250 ευρϊ ςυνολικά για τα 3 εξάμθνα του
προγράμματοσ τα οποία μποροφν να καταβλθκοφν ςε τρείσ (3) ιςόποςεσ δόςεισ των
750 ευρϊ, οι οποίεσ καταβάλλονται ςτθν ζναρξθ τθσ 1θσ, 2θσ και 3θσ ακαδθμαϊκισ
περιόδου. Με απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ είναι δυνατόν θ 1 θ δόςθ των
750 ευρϊ να διαςπαςτεί ςτο ποςό των 200 ευρϊ, ωσ προκαταβολι και ςτο
υπόλοιπο ποςό των 550 ευρϊ που κα καταβλθκεί με τθν ζναρξθ τθσ 1θσ
ακαδθμαϊκισ περιόδου. Από το ςφνολο των φοιτθτϊν που κα επιλεγοφν για να
φοιτιςουν ςτο ΡΜΣ, μζχρι 30% από αυτοφσ απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ
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με βάςθ ειςοδθματικά κριτιρια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35, του
Νόμου 4485 (ΦΕΚ 114/04-08-2017).
Η αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται φςτερα από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν ςτο ΡΜΣ (για τουσ εν λόγω
φοιτθτζσ κα υπάρξει επιςτροφι τθσ τυχόν προκαταβολισ που κα καταβάλουν).
Πςοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι, δεν δικαιοφνται απαλλαγι. Η
απαλλαγι παρζχεται για ςυμμετοχι ςε ζνα μόνο ΡΜΣ.
Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Οι παραδόςεισ των
μακθμάτων κα γίνονται ςτο Τμιμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεςςαλονίκθσ Ραραςκευι (απογευματινζσ ϊρεσ) και Σάββατο, ϊςτε να δοκεί θ
δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ΡΜΣ και από εργαηόμενουσ.
Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν κακϊσ και πρόςκετεσ πλθροφορίεσ είναι
αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων
http://agriculturaltechnology.teithe.gr
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν οι ενδιαφερόμενοι
κατακζτουν ςτθ Γραμματεία του Ρ.Μ.Σ. τα εξισ δικαιολογθτικά:













Αίτθςθ (επιςυνάπτεται ςτθν ιςτοςελίδα του Ρ.Μ.Σ.)
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.
Σφντομθ ζκκεςθ που κα περιλαμβάνει τα επιςτθμονικά και επαγγελματικά
ενδιαφζροντα του υποψθφίου και μια τεκμθρίωςθ των λόγων για τουσ
οποίουσ ενδιαφζρεται ο υποψιφιοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.
Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ.
Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από το ΔΟΑΤΑΡ (όπου απαιτείται).
Τυχόν αναγνωριςμζνουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν.
Βεβαίωςθ αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν.
Αποδεικτικό Αγγλικισ Γλϊςςασ, τουλάχιςτον επιπζδου Β2 (καλισ γνϊςθσ)
(αν υπάρχει).
Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ (υποχρεωτικά).
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ (εάν υπάρχουν)
Αποδεικτικά Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (εάν υπάρχουν).
Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου (υποχρεωτικά).

Ρρόςκετα δικαιολογθτικά που κα αφοροφν τθν αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ
φοίτθςθσ, κα ηθτθκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των
φοιτθτϊν ςτο ΡΜΣ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων ακολουκεί τα παρακάτω τρία (3) ςτάδια:
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τάδιο Α: Το πρϊτο ςτάδιο αφορά τον ζλεγχο από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των
τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων που κατζκεςαν ζγκαιρα όλα τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
τάδιο Β: Στο δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ ςυμμετζχουν όςοι κρίκθκαν επιτυχόντεσ
τθσ πρϊτθσ φάςθσ και περιλαμβάνει τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Η ακριβισ
θμερομθνία των ςυνεντεφξεων ανακοινϊνεται ςτουσ επιτυχόντεσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ
από τθ γραμματεία του Ρ.Μ.Σ.
τάδιο Γ: Η επιτροπι αξιολόγθςθσ καταρτίηει κατάλογο των επιτυχόντων και
επιλαχόντων του Ρ.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προσ επικφρωςθ ςτθ Συνζλευςθ του
Τμιματοσ.
Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που
μνθμονεφονται ςτισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 34, του Ν. 4485/4-8-2017 και τισ
προβλζψεισ του Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Τα κριτιρια αυτά
ομαδοποιοφνται ςε πζντε ενότθτεσ, θ κάκε ενότθτα αποτιμάται ςε κλίμακα 0 – 10
και οι επιμζρουσ αποτιμιςεισ ςτακμίηονται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. Ειδικότερα
ςυνεκτιμϊνται:







Ο γενικόσ βακμόσ του πτυχίου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 30%. (Ελζγχεται και
εκτιμάται θ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου των προπτυχιακϊν
ςπουδϊν του υποψθφίου με τθν επιςτθμονικι περιοχι του Ρ.Μ.Σ.)
Ενδεχόμενεσ δθμοςιευμζνεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, θ επίδοςθ ςτθ
διπλωματικι εργαςία (όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο),
τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου, πρόςκετα πτυχία ι
μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψθφίου (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 20%).
Ριςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (10%).
Η επιτυχία ςτθν προςωπικι ςυνζντευξθ του υποψθφίου με ςυντελεςτι
βαρφτθτασ 20%.
Η τυχόν επαγγελματικι δραςτθριότθτα με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.

Σθμειϊνεται ότι, ο γενικόσ τφποσ υπολογιςμοφ τθσ τελικισ βακμολογίασ του κάκε
υποψθφίου (αλγόρικμοσ) προκφπτει από το άκροιςμα του γινομζνου κάκε
κριτθρίου με τθν αντίςτοιχθ βαρφτθτά του.
Ωσ πρόςκετα δικαιολογθτικά για ενίςχυςθ τθσ υποψθφιότθτασ μποροφν να
κατατεκοφν:



Αντίγραφο Ρτυχιακισ ι Διπλωματικισ Εργαςίασ
Καλι γνϊςθ άλλων ξζνων γλωςςϊν

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ εξετάηει τον πλιρθ φάκελο κάκε υποψθφίου και
δικαιοφται να ηθτιςει τυχόν απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που δεν ζχουν υποβλθκεί
ι ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
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Ωσ καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται θ 1η Οκτωβρίου 2018.
Η αποςτολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά
ςτθ διεφκυνςθ pms.texngeop@agr.teithe.gr, ςε μορφι αρχείου PDF. Στθ ςυνζχεια
και ζπειτα από τθν αρχικι επιλογι, οι υποψιφιοι που κα επιλεγοφν, κα πρζπει να
προςκομίςουν τα πρωτότυπα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι τα
επικυρωμζνα αυτϊν. Πλα τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςε φάκελο και φζρουν
ςχετικι αρίκμθςθ.
Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται και ςτθ
Γραμματεία του ΡΜΣ του Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων, τθλ. 2310013361 &
2310013862 (ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κακθμερινά 10:00 – 13:00).
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