ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ ΣΟ ΔΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
« ΠΛΗΘΤΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ»
Τν Τκήκα Μεραληθώλ Χσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΤΜΧΠΠΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο,
πξνθεξύζζεη γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2013 - 2014 ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηξηώλ θαη θνηηεηώλ ζην ειιελνγαιιηθό ΠΜΣ
(Master ΙΙ) PoDePro (Population, Développement, Prospective) πνπ ζπλδηνξγαλώλεη κε ην Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV
ηεο Γαιιίαο.
Το Π.Μ.Σ PoDePro είλαη κολοεηούς δηάρθεηας, δελ έτεη δίδαθηρα θαη απολέκεη Μεηαπηστηαθό Δίπιωκα Εηδίθεσζες (ΜΔΕ) ποσ
αλαγλωρίδεηαη ηόζο από ηελ Γαιιία όζο θαη από ηελ Ειιάδα. Πεξηιακβάλεη δύν εμάκελα, πξαθηηθή άζθεζε (3-6 κήλεο) θαη
εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Τα καζήκαηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ δηεμάγνληαη ζηνλ Βόιν, ελώ απηά ηνπ
πξώηνπ εμακήλνπ ζην Παλεπηζηήκην Montesquieu-Bordeaux IV. Η δηδαζθαιία θαη νη εμεηάζεηο γίλνληαη ζηε γαιιηθή γιώζζα θαη ε
βαζηθή βηβιηνγξαθία είλαη ζηελ γαιιηθή (θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ αγγιηθή). Η θαιή γλώζε ηεο γαιιηθήο γιώζζαο είλαη επνκέλσο
πξναπαηηνύκελν γηα ηελ εγγξαθή ζην Πξόγξακκα απηό. Τα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζηε Γαιιία θαιύπηνληαη κέζσ ησλ
ππνηξνθηώλ ERASMUS, ελώ έλας περηορηζκέλος αρηζκός θοηηεηώλ δύλαηαη λα ιάβεη σποηροθία γηα ηελ παραθοιούζεζε ηοσ
προγράκκαηος από ηο Μεζογεηαθό Ίδρσκα Νεόηεηας (βι. http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/fr/vous-etes--unetudiant). Οη αηηνύληεο ππνηξνθία από ηνλ νξγαληζκό απηό νθείινπλ λα απνζηείινπλ πιήξεο θάθειν ππνςεθηόηεηαο κε όια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε (βι. θαησηέξσ). Ο θάθεινο απηόο νθείιεη λα πεξηέρεη θαη έλα επηπιένλ
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http://podepro.prd.uth.gr/scholarships/OMJ/?lang=gr. Ο πιήρες υάθειος ζα πρέπεη λα έτεη παραιευζεί από τε Γρακκατεία τοσ
PoDePro πρηλ από τελ 25ε Μαΐοσ 2013. (Σα προαλαυερζέλ αρτείο ζα πρέπεη ταστότρολα λα αποσταιεί θαη ειεθτροληθά στελ
Γρακκατεία πρηλ από τελ 25ε Μαΐοσ 2013).
Σην ΠΜΣ «Πιεζπζκόο, Αλάπηπμε, Σηξαηεγηθέο Πξννπηηθέο» γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο θαη μέλνη θνηηεηέο/ηξηεο απόθνηηνη ηκεκάησλ
ηεηξαεηνύο ή πεληαεηνύο θνίηεζεο Διιεληθώλ ΑΔΙ θαη ΤΔΙ (σο θαη Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο). Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο/ηξηεο
πνπ δελ αηηνύληαη ππνηξνθίαο από ην Μεζνγεηαθό Ίδξπκα Νεόηεηαο κπνξνύλ λα απνζηείινπλ εκπξόζεζκα (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή)
πιήξε θάθειν ππνςεθηόηεηαο από ηηο 24 Απρηιίοσ έως της 24 Ιοσλίοσ 2013, ζηε γξακκαηεία ηνπ PoDePro *. Η ηειηθή επηινγή ησλ
ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ειιελνγαιιηθή επηηξνπή δηδαζθόλησλ ζηα ηέιε Ινπλίνπ. Ωζηόζν, ε ππνςεθηόηεηα ησλ
θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ πνπ ρξεηάδνληαη πηζηνπνηεηηθό πξνεγγξαθήο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ππνηξνθίαο ζε ηδξύκαηα ή θνξείο ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζα εμεηάδεηαη άκεζα θαη αλ πξν-επηιεγνύλ ζα ιάβνπλ βεβαίσζε πξνεγγξαθήο. Οη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ
αθόκε απνθηήζεη ην πηπρίν ηνπο είλαη επηιέμηκνη, ε νξηζηηθή όκσο εγγξαθή ηνπο ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπο ζα γίλεη κόλνλ εάλ
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε θηήζεο πηπρίνπ πξν ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ.
Σα καζήκατα αρτίδοσλ τέιε επτεκβρίοσ. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο παξέρνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα θαη είλαη ηα εμήο:
1. Αίηεζε ζε έληππν πνπ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ PoDePro
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο.
3. Αλαιπηηθή επηθπξσκέλε βαζκνινγία πηπρίνπ.
4. Σπλνπηηθό θείκελν ζηα γαιιηθά ζην νπνίν νη ππνςήθηνη ζα αλαπηύζζνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκνύλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ PoDePro (lettre de motivation)
5. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ζπκπιήξσζε απνθιεηζηηθά ηνπ δηαζέζηκνπ ζηελ ηζηνζειίδα, άιινπ ηύπνπ βηνγξαθηθό δελ ζα γίλεη
δεθηό), ζπλνδεπόκελν από ηα απαηηνύκελα απνδεηθηηθά ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηό, θαζώο θαη από νπνηνδήπνηε
ππνζηεξηθηηθό ηεο ππνςεθηόηεηαο ζηνηρείν.
6. Απνδεηθηηθό θαιήο γλώζεο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο.
7. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηζηνζειίδα θαη άιινπ ηύπνπ ζπζηαηηθέο ε πηζηνιέο δελ ζα γίλνπλ
δεθηέο). Κάζε κηα από ηηο επηζηνιέο απηέο ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά από απηόλ πνπ ηελ ζπκπιήξσζε (ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ) ζηε Γξακκαηεία ηνπ PoDePro (Γ/λζε: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
Πνιπηερληθή Σρνιή, ΤΜΧΠΠΑ, Πεδίνλ Άξεσο, Βόινο, 38334).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα αλαηξέμνπλ ζην http://www.podepro.prd.uth.gr ή λα απεπζπλζνύλ
ζηε γρακκατεία τοσ PoDePro επηθνηλσλώληαο ζην ηειέθσλν 24210-74442/74394 -θαζεκεξηλά 10:00-14:00- (mail
podeprosec@prd.uth.gr).
*Όζοη δελ δύλαληαη λα αποζηείιοσλ ηο θάθειο σπουεθηόηεηας ζηο Παλ. Θεζζαιίας πρηλ από ηης 24 Ιοσλίοσ 2013, κπορούλ λα δεηήζοσλ
ηελ εγγραθή ηοσς ζηο Παλεπηζηήκηο Montesquieu-Bordeaux IV ποσ δέτεηαη αηηήζεης κέτρη ηα ηέιε Ασγούζηοσ. Σηελ περίπηφζε ασηή ζα
πρέπεη λα επηθοηλφλήζοσλ κε ηε γρακκαηεία ηοσ Ιλζηηηούηοσ Δεκογραθίας (IEDUB) ηοσ Παλ. Montesquieu-Bordeaux IV (ηει.
0033556848699, mail: iedub@u-bordeaux4.fr) ή κε ηολ σπεύζσλο θαζεγεηή θ. Christophe Bergouignan (mail bergou@u-bordeaux4.fr
ή chbergui@yahoo.com) γηα λα ιάβοσλ ηατσδροκηθά ηολ θάθειο σπουεθηόηεηας.

