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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)
«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου»
καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι επίσης διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος).
2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από την
αρμόδια αρχή. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών
σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα
μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου
απαιτείται).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει,
μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης (νομίμως επικυρωμένο)
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).
7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ερευνητικών
κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
8. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
9. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων
γλωσσών.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή
Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης με τη
συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των
μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο
γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» και
υπό προϋποθέσεις, Διδακτορικού Διπλώματος στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Βασικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων που θα προωθούν τη γνώση
και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου και
η δημιουργία στελεχών για τις ανάγκες των αναπτυξιακών φορέων, που σχεδιάζουν και
υλοποιούν πολιτικές / προγράμματα αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα γίνουν δεκτοί έως 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η
επιλογή θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Το γενικό βαθμό πτυχίου (δεκτοί γίνονται υποψήφιοι με ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξι). Ο
υποψήφιος, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και την εγγραφή του στο
πρόγραμμα, υποχρεούται να έχει ανταποκριθεί επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες
ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του.
2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της εξεταστικής
επιτροπής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των
ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση η κατοχή διπλώματος FCE
θεωρείται απαραίτητη.
3. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας,,
όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
4. Την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή επαγγελματική εμπειρία του
υποψηφίου.
5. Την αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών
6. Την προσωπική συνέντευξη
7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
Ο φάκελος των υποψηφίων υποβάλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου
Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα
Κεντρικό Κτίριο
Υπόψη Ε. Λαζάκη
Το πρόγραμμα έχει δίδακτρα συνολικού ύψους 4.500 Ευρώ για όλη τη διάρκειά του. Τα
δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως εξής:
η 1η δόση τον Ιούλιο (με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.),
η 2η δόση στις αρχές Οκτωβρίου (με την έναρξη του α’ διδακτικού εξαμήνου) και
η 3η δόση στις αρχές Φεβρουαρίου (με την έναρξη του β’ διδακτικού εξαμήνου).
Για συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ruraldevelopment.aua.gr)ή να επικοινωνήσουν με την
ηλεκτρονική διεύθυνση rural.development@aua.gr.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών
(μέγιστος αριθμός 21), η διαδικασία θα επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο 2012 σε ημερομηνίες
που θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Χ. Κασίμης, Καθηγητής Γ.Π.Α.
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ΑIΤΗΣΗ

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους υποψήφιους
μεταπτυχιακούς φοιτητές, για την εισαγωγή μου στο
Π.Μ.Σ. με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και
Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου»

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτω με την παρούσα, τα
εξής δικαιολογητικά:
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..

1)……………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

2) …………………………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………….

3)……………………………………………………………..

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:………………………………..

4)……………………………………………………………..

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:………………………………

5)……………………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………………..

6)……………………………………………………………..

………………………………………………………….

7)……………………………………………………………..

………………………………………………………….

8)……………………………………………………………..

ΤΗΛ. …………………………………………………..

9)……………………………………………………………..

………………………………………………………….

10)……………………………………………………………

FAX/email. ……………………………………………
………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (αριθμός, εκδ. αρχή,
Χρονολ. εκδόσεως)……………………………………
………………………………………………………….

Υπογραφή

Αθήνα, ….../.…./2012

