ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Π.Μ.. «ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
Το Τμιμα Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν καλεί τουσ
ενδιαφερόμενουσ για τθν παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο
“Επιςτήμεσ και υςτήματα Φυτικήσ Παραγωγήσ” να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδθγεί ςτθν απονομή Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ Ειδίκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτα
γνωςτικά αντικείμενα: α) Γεωργία, Βελτίωςη Φυτών & Γεωργικόσ Πειραματιςμόσ, β)
Δενδροκομία & Αμπελουργία γ) Κηπευτικζσ Καλλιζργειεσ & Ανθοκομία δ) υςτήματα
ολοκληρωμζνησ – βιολογικήσ παραγωγήσ και πιςτοποίηςησ και ε) Φυτοπροςταςία &
Περιβάλλον.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ,
Τμθμάτων Θετικϊν και ςυναφϊν Επιςτθμϊν.
Το κόςτοσ λειτουργίασ του Π.Μ.Σ. κα καλυφκεί από τθν καταβολι διδάκτρων από τουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Το κόςτοσ ανά μεταπτυχιακό φοιτθτι ανζρχεται ςε 1.320 ευρϊ ανά
εξάμθνο (Φ.Ε.Κ. 2409/31-08-2012). Η χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. είναι 2
ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμιματοσ
Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1. Μία (1) φωτογραφία ταυτότθτασ.
2. Αίτθςθ υποβολισ υποψθφιότθτασ (διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Π.Μ.Σ.
http://efp.aua.gr/el/node/451).
3. Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ ότι ο υποψιφιοσ ολοκλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του. Στισ
περιπτϊςεισ πτυχιοφχων Πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται πιςτοποιθτικό
αναγνϊριςθσ από το ελλθνικό κράτοσ.
4. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων, μαηί με τθ βακμολογία τθσ
πτυχιακισ μελζτθσ.
5. Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα υποψθφίου.
6. Φωτοτυπία των δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ υποψθφίου.
7. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων (εφόςον υπάρχουν).
8. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ (από Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίων ι Ερευνθτζσ Αϋ αναγνωριςμζνων
Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ).
9. Δίπλωμα ι Πιςτοποιθτικό επάρκειασ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, επιπζδου τουλάχιςτον Β2
(καλι γνϊςθ). Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ κα
υποβλθκοφν ςε γραπτζσ εξετάςεισ.
10. Κάκε άλλο ςτοιχείο που, κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων, κα ςυνζβαλλε ϊςτε θ Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ να ςχθματίςει πλθρζςτερθ και ολοκλθρωμζνθ άποψθ.
Φοιτθτζσ που αναμζνεται να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ το Σεπτζμβριο του 2016 μποροφν
να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Π.Μ.Σ. ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ
από τθ Γραμματεία του Τμιματόσ τουσ, ενϊ κα πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ
ςπουδϊν ζωσ τθν εγγραφι τουσ ςτο Π.Μ.Σ.

Το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2016-2017 κα ειςαχκοφν μζχρι πενιντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. Η
επιλογι κα γίνει με μοριοδότθςθ βάςει των ακόλουκων κριτθρίων και με τον αντίςτοιχο
ςυντελεςτι βαρφτθτασ:
1.
2.
3.
4.
5.

Βακμόσ πτυχίου τουλάχιςτον 6,5 ςε κλίμακα 0-10 (35%)
Επίδοςθ ςε προπτυχιακά μακιματα ςχετικά με τθν ειδίκευςθ (30%)
Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά ι πλιρθ πρακτικά Συνεδρίων (20%)
Αξιολόγθςθ των δφο ςυςτατικϊν επιςτολϊν (5%)
Προςωπικι ςυνζντευξθ (10%)

Για να κεωρθκεί ο υποψιφιοσ επιτυχϊν πρζπει θ ςυνολικι του μοριοδότθςθ να είναι
τουλάχιςτον 50/100.
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων ακολουκεί τα παρακάτω ςτάδια:
Στάδιο Α: Το πρϊτο ςτάδιο αφορά ςτον ζλεγχο από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των τυπικϊν
προςόντων των υποψθφίων που κατζκεςαν ζγκαιρα όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Στάδιο Β: Στο δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ ςυμμετζχουν όςοι κρίκθκαν επιτυχόντεσ τθσ πρϊτθσ
φάςθσ και περιλαμβάνει τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Η ςυνζντευξθ κακϊσ και θ εξζταςθ τθσ
ξζνθσ γλϊςςασ αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν εντόσ του πρώτου δεκαπενθημζρου του
Ιουλίου. Η ακριβισ θμερομθνία ανακοινϊνεται ςτουσ επιτυχόντεσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ από τθ
Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Στάδιο Γ: Η επιτροπι αξιολόγθςθσ κα καταρτίςει κατάλογο με αναλυτικι βακμολογία των
επιτυχόντων, τον οποίο κα υποβάλει προσ επικφρωςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ. Η διαδικαςία
επιλογισ κα ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 20 Ιουλίου 2016 με τθν ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων ςτθ
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(http://efp.aua.gr/el/node/451).
Οι εγγραφζσ των επιτυχόντων κα πραγματοποιθκοφν 10-14 Οκτωβρίου 2016.
Σε περίπτωςθ που δεν καλυφκοφν όλεσ οι προςφερόμενεσ κζςεισ κα ακολουκιςει εκ νζου
προκιρυξθ του μεταπτυχιακοφ τον Αφγουςτο.
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται θ 30η Ιουνίου 2016. Η αποςτολι
των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν μπορεί να πραγματοποιείται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ
pmsefp@aua.gr. Όλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ςε μορφι PDF. Οι ςυςτατικζσ
επιςτολζσ κα παραδίδονται από τουσ υποψθφίουσ κλειςτζσ ςτθν Επιτροπι Συνεντεφξεων. Στθ
ςυνζχεια, κατά τισ εγγραφζσ, οι επιτυχόντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τα πρωτότυπα των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
Εναλλακτικά, ο φάκελοσ των υποψθφίων μπορεί να υποβάλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν
εξισ διεφκυνςθ (ςφραγίδα ταχυδρομείου ζωσ 30 Ιουνίου 2016):
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Τμιμα Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ (Γραμματεία)
Π.Μ.Σ. Επιςτιμεσ και Συςτιματα Φυτικισ Παραγωγισ
Ιερά Οδόσ 75, 11855 Ακινα
Υπόψθ Ι. Λφτρα
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία
του Π.Μ.Σ. (Ιερά Οδόσ 75, Τ.Κ. 118 55 Ακινα, τθλ./fax:210 5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr)

Αθήνα, 03-06-2016
Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΟΤ Π.Μ..
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΣΙΟΤ

