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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 

To Τμιμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, τθσ Σχολισ Τεχνολογίασ Γεωπονίασ και 
Τεχνολογίασ Τροφίμων και Διατροφισ, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, 
διοργανϊνει Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΡΜΣ) (ΦΕΚ 1722/18-8-2015), 
με τίτλο:  

“Καινοτόμα υστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”  

MASTER OF SCIENCE (MSc) IN  
INNOVATIVE SYSTEMS OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

Ειδικότερα, το Ρ.Μ.Σ. του Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεςςαλονίκθσ απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: 
«Καινοτόμα Συςτιματα Αειφόρου Αγροτικισ Ραραγωγισ» με τρεισ ειδικεφςεισ:  

«Αγροτική Επιχειρηματικότητα»  

«Συςτήματα Ακριβείασ ςτη Ζωική Παραγωγή»  

«Ορθολογική Διαχείριςη Φυτικοφ Κεφαλαίου και Εδαφοχδατικών Πόρων». 

Σκοπόσ του ΡΜΣ είναι θ ανάπτυξθ ζρευνασ και μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ υψθλοφ 
επιπζδου, 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.  

H χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ, 
ορίηεται, ςε δζκα πζντε (15) μινεσ κατ’ ελάχιςτον, και διαρκρϊνεται ςε τρεισ 
ακαδθμαϊκζσ περιόδουσ, πλιρουσ φοίτθςθσ. O αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν που κα ειςαχκοφν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16 είναι: 

 Δζκα ζξι (16) ςτθν ειδίκευςθ “Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ”. 

 Δϊδεκα (12) ςτθν ειδίκευςθ “Συςτιματα Ακριβείασ ςτθ Ζωικι Ραραγωγι”. 

 Δϊδεκα (12) ςτθν ειδίκευςθ “Ορκολογικι Διαχείριςθ Φυτικοφ Κεφαλαίου 
και Εδαφοχδατικϊν Ρόρων”.  

Στο Ρ.Μ.Σ., για τθ λιψθ του Μ.Δ.Ε., 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. Για τθν 
ειδίκευςθ “Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ”, μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ και 
απόφοιτοι Οικονομικϊν Τμθμάτων ΑΕΙ. Επίςθσ είναι δυνατόν να υποβάλλουν 
αίτθςθ και απόφοιτοι λοιπϊν Τμθμάτων ΑΕΙ, με ανάλογα επιςτθμονικά ι 
επαγγελματικά ενδιαφζροντα1. 

Οι φοιτθτζσ που αναμζνεται να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ τον Σεπτζμβριο 
του 2015 μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο ΜΡΣ ςυνοδευόμενθ από 
πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ από τθ Γραμματεία του Τμιματόσ τουσ, ενϊ 
κα πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν ζωσ τθν εγγραφισ 
τουσ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν οι ενδιαφερόμενοι 
κατακζτουν ςτθ Γραμματεία του Ρ.Μ.Σ. τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Αίτθςθ. Είναι αναρτθμζνθ  ςτθν ιςτοςελίδα του Ρ.Μ.Σ. (Link 
http://agriculturaltechnology.teithe.gr) 

 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. 

                                                           
1
  Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) του ΡΜΣ, μπορεί να ηθτιςει από τον υποψιφιο, 

τθν παρακολοφκθςθ και εξζταςθ, κατά τθ φοίτθςι του, ςε οριςμζνα ςυμπλθρωματικά μακιματα. 

http://agriculturaltechnology.teithe.gr/


 Βεβαίωςθ αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν. 

 Αποδεικτικό Αγγλικισ Γλϊςςασ, τουλάχιςτον επιπζδου Β2 (καλι γνϊςθ) (αν 
υπάρχει). 

 Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ (υποχρεωτικά). Σθμειϊνεται ότι θ μία 
τουλάχιςτον κα πρζπει να είναι από μζλοσ ΕΡ ι ΔΕΡ.  

 Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ, Διακρίςεισ (αν υπάρχουν). 

 Αποδεικτικά Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (αν υπάρχουν). 

 Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου. 

Ωσ πρόςκετα δικαιολογθτικά για ενίςχυςθ τθσ υποψθφιότθτασ μποροφν να 
κατατεκοφν:  

 Αντίγραφο Ρτυχιακισ ι Διπλωματικισ Εργαςίασ. 

 Κατοχι πτυχίων αγγλικισ γλϊςςασ ανϊτερου του επιπζδου Β2. 

 Καλι γνϊςθ άλλων ξζνων γλωςςϊν. 

 Συμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα/προγράμματα κ.λπ. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ εξετάηει τον πλιρθ φάκελο κάκε υποψθφίου και 
δικαιοφται να ηθτιςει τυχόν απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που δεν ζχουν υποβλθκεί 
ι ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. 

ΔΙΔΑΚΣΡΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Τα δίδακτρα ζχουν οριςτεί ςε 1.800 ευρϊ, ςυνολικά για τα 3 εξάμθνα του 
προγράμματοσ, τα οποία μποροφν να καταβλθκοφν ςε τρείσ (3) ιςόποςεσ δόςεισ.  

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 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Ωσ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται το διάςτθμα από 1/9/2015 ζωσ και 
30/9/2015. Η αποςτολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν κα πραγματοποιθκεί 
θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ pms.texngeop@agr.teithe.gr ςε μορφι PDF. Στθ 
ςυνζχεια και ζπειτα από τθν αρχικι επιλογι, οι επιλεγόμενοι υποψιφιοι, κα πρζπει 
να προςκομίςουν τα πρωτότυπα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι τα 
επικυρωμζνα αυτϊν ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ. Πλα τα δικαιολογθτικά 
υποβάλλονται ςε φάκελο και φζρουν ςχετικι αρίκμθςθ. 

http://agriculturaltechnology.teithe.gr/
mailto:pms.texngeop@agr.teithe.gr


Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ του ΑΤΕΙΘ και του 
Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων : http://agriculturaltechnology.teithe.gr 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων ακολουκεί τα παρακάτω τρία (3) ςτάδια: 

1. Στάδιο Α: Το πρϊτο ςτάδιο αφορά τον ζλεγχο από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των 
τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων που κατζκεςαν ζγκαιρα όλα τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά. 

2. Στάδιο 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.. 

3. Στάδιο Γ: Η επιτροπι αξιολόγθςθσ καταρτίηει κατάλογο με αναλυτικι βακμολογία 
των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Ρ.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προσ επικφρωςθ 
ςτθν Γ.Σ.Ε.Σ.. 

Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που 
μνθμονεφονται ςτισ παρ. 1α και β αρκρ. 4 του Ν. 3685/2008. Τα κριτιρια αυτά 
ομαδοποιοφνται ςε πζντε παραμζτρουσ, θ κάκε παράμετροσ αποτιμάται ςε κλίμακα 
0 – 10 και οι επιμζρουσ αποτιμιςεισ ςτακμίηονται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. 
Ειδικότερα ςυνεκτιμϊνται: 

 Ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%. 

 Ενδεχόμενεσ δθμοςιευμζνεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, πρόςκετα πτυχία ι 
μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψθφίου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%. 

 Ριςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (10%). 

 Η επιτυχία ςτθν προςωπικι ςυνζντευξθ του υποψθφίου με ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ 30%. 

 Η τυχόν επαγγελματικι δραςτθριότθτα με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%. 

Σθμειϊνεται ότι, ο γενικόσ τφποσ υπολογιςμοφ τθσ τελικισ βακμολογίασ του κάκε 
υποψθφίου προκφπτει από το άκροιςμα του γινομζνου κάκε κριτθρίου με τθν 
αντίςτοιχθ βαρφτθτά του. 

Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται και ςτθ 
Γραμματεία του ΡΜΣ Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων, τθλ. 2310013866 & 
2310013865 (ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κακθμερινά 10:00 – 13:00) κακϊσ και ςτο 
Τμιμα Διαςφνδεςθσ του ΑΤΕΙ-Θ τθλ. 2310013718.  

 

http://agriculturaltechnology.teithe.gr/

