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Θέμα: Αναμόρφωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η διοίκηση του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
«Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» αξιοποιώντας την
εμπειρία από τη διετή λειτουργία του Προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη την
κοινωνική και οικονομική συγκυρία, όπως έχει διαμορφωθεί, είναι στη ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών.
Οι εξελίξεις της πρόσφατης περιόδου δείχνουν ότι, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να
αποτελέσει πυλώνα εξόδου από την οικονομική κρίση. Παρόλη την δυσμενή συγκυρία
παρατηρείται η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα καθώς και έντονο
ενδιαφέρον για την δημιουργία καινούργιων γεωργικών επιχειρήσεων.
Για την επίτευξη κερδοφόρας λειτουργίας, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εξειδικευμένων
επιστημόνων που θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις παραγωγής και οικονομίας, ώστε
ως σύμβουλοι ή στελέχη των μονάδων παραγωγής, θα παρέχουν αποτελεσματικές
υπηρεσίες στην λειτουργία και τη διοίκησή τους.
Ιδιωτικές ή και δημόσιες δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτές τις επιχειρήσεις, έχουν
ανάγκη αντίστοιχων στελεχών (πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις προμήθειας γεωργικών
εφοδίων, μελετητικά γραφεία κλπ.).
Για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών (σε
Αναπτυξιακές εταιρείες, γραφεία μελετών, Περιφέρειες κλπ.), που θα διαθέτουν τις
απαραίτητες
γνώσεις
σχεδιασμού,
παρακολούθησης
και
αξιολόγησης
τοπικών/περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης.
Μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει διάφορες
θεματικές ενότητες, ώστε να εξειδικευθεί στην παροχή συμβουλών και υπηρεσιών που
σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία

σύγχρονων επιχειρήσεων ζωικής και φυτικής παραγωγής ή υδατοκαλλιεργειών, καθώς και
τα προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν
τις απαραίτητες τεχνικοοικονομικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να ιδρύσουν και να
λειτουργήσουν με επιτυχία δικές τους επιχειρήσεις στους παραπάνω τομείς.
Έχοντας ήδη πολύτιμη εμπειρία από την εφαρμογή του Προγράμματος, το περιεχόμενο των
σπουδών και η μέθοδος διδασκαλίας τροποποιήθηκαν έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στις
εξειδικευμένες ανάγκες των υποψηφίων φοιτητών, οι οποίοι μπορούν να
παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, ακόμα και εάν δεν μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Μάλιστα
δίνεται και η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του
Προγράμματος στο 210 529 4770 ή στο farmbm@aua.gr ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.farmbm.aua.gr
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