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ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 

  
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2020-2021 

 

Στο πλαίςιο του Διατμθματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Π.Μ.Σ.) του 
Τμιματοσ Αγροτικισ Οικονομίασ  & Ανάπτυξθσ και του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Ζωικισ 
Παραγωγισ του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & 
υμβουλευτική ςτην Αγροτική Ανάπτυξη»  καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι 
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κετικϊν, οικονομικϊν και 
ςυναφϊν επιςτθμϊν, να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
1. Αίτθςθ 
2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότθτασ. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ ότι ο υποψιφιοσ ολοκλιρωςε τισ εκπαιδευτικζσ του 

υποχρεϊςεισ. Στισ περιπτϊςεισ πτυχιοφχων Πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ 
ςυνυποβάλλεται πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από  το ελλθνικό κράτοσ.  Ο γενικόσ 
βακμόσ πτυχίου πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζξι (6). Στισ περιπτϊςεισ  εκκρεμοτιτων 
για τθν ολοκλιρωςθ των προπτυχιακϊν  ςπουδϊν, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
ςτθν οποία αναφζρονται αναλυτικά τα μακιματα του υποψθφίου που υπολείπονται 
και τυχόν πτυχιακι εργαςία (όπου απαιτείται). 

4. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων που ζχουν ολοκλθρϊςει, 
μαηί με τθ βακμολογία τθσ πτυχιακισ μελζτθσ. 

5. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα. 
6. Φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
7. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 
8. Αντίγραφο διπλϊματοσ ι πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Το επίπεδο 

γλωςςομάκειασ που απαιτείται είναι τουλάχιςτον «καλι γνϊςθ (Β2)». Σε περίπτωςθ μθ 
προςκόμιςθσ αναγνωριςμζνου πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, 
οι υποψιφιοι κα υποβλθκοφν ςε γραπτι εξζταςθ. 

9. Κάκε άλλο ςτοιχείο που, κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων, κα διευκόλυνε τθν Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ να ςχθματίςει πλθρζςτερθ και ολοκλθρωμζνθ άποψθ για τθν 
υποψθφιότθτά τουσ. 

 
 

http://www.farmbm.aua.gr/wp-content/uploads/2020/04/Αίτηση-υποψηφίων.doc


 
 
Ο φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά υποβάλλεται θλεκτρονικά (farmbm@aua.gr) ι 
αποςτζλλεται με συστημένη επιστολή ςτθν εξισ διεφκυνςθ: 
 
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
Τμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρθματικότθτα & Συμβουλευτικι ςτθν Αγροτικι Ανάπτυξθ  
Ιερά Οδόσ 75, 11 855 Ακινα 
Κεντρικό Κτίριο, Υπόψθ Ε. Λαηάκθ 
 
Η  διαδικαςία ειςαγωγισ των φοιτθτϊν κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: 
 

 Υποβολι αιτιςεων ζωσ τθν Τετάρτθ 30 Σεπτεμβρίου 2020  

 Διενζργεια ςυνεντεφξεων τθ Δευτζρα  5 Οκτωβρίου 2020 (με φυςικι παρουςία ι 
μζςω Skype) 

 
Η ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι 3 ακαδθμαϊκά εξάμθνα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ  ςυγγραφισ διπλωματικισ εργαςίασ. 
Προςφζρεται θ δυνατότθτα part time παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ. 
 
Τα δίδακτρα για το ςφνολο του κφκλου ςπουδϊν ανζρχονται ςε 3.800€.  
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν ςτθν ιςτοςελίδα 
του Προγράμματοσ www.farmbm.aua.gr. Μποροφν επίςθσ, να επικοινωνιςουν με τθ 
Γραμματεία του Προγράμματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ farmbm@aua.gr . 
 
 
Ο Διευκυντισ του Δ.Π.Μ.Σ. 
Κ. Τςιμποφκασ, Κακθγθτισ Γ.Π.Α. 
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