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ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΔΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ» 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2010-2011                                                                                  

Τν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκαηα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο θαη Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Παλεπηζηήκην Montpellier II, Δξγαζηήξην ECOLAG (Laboratoire Ecosystemes Lagunaires), 

ιεηηνπξγνύλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (M.Sc.) ζηελ «Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο» 

(BIODIV) θαη απνλέκνπλ Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο. Τν πξόγξακκα απηό εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 80268/Β7/06.09.2006 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 

1393 η. Β΄ 14.09.2006). Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) 

εκεξνινγηαθνύο κήλεο (έλα πιήξεο αθαδεκατθό έηνο), πνπ πεξηιακβάλεη δύν δηδαθηηθά εμάκελα θαη 

ηελ εθπόλεζε Γηαηξηβήο Δμεηδίθεπζεο.  Τν πξώην εμάκελν ζα δηεμαρζεί ζην Παλεπηζηήκην Montpellier 

II ηεο Γαιιίαο θαη ην δεύηεξν ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζηε Μπηηιήλε. Η Γηαηξηβή εμεηδίθεπζεο είλαη 

δπλαηόλ λα εθπνλεζεί ζηελ Διιάδα ή ζηε Γαιιία. 

 Οη θνηηεηέο δελ θαηαβάινπλ δίδαθηξα γηα ην Πξόγξακκα. Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη γιώζζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

Γαιιηθή θαη ε Αγγιηθή.  

Η πξόζθιεζε αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2010-

2011. 

Σην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί κέρξη ηξηάληα (30) 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, πηπρηνύρνη Τκεκάησλ ΑΔΙ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Γεσπνληθώλ θαη 

Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, εθόζνλ 

έρνπλ απνθηήζεη 240 κνλάδεο ηνπ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο ECTS ή ηζνδύλακεο κε απηέο κνλάδεο, 

θαζώο επίζεο θαη απόθνηηνη Τ.Δ.Ι ζπλαθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 

12γ  ηνπ Ν. 2916/2001. Η επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Η 

Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε 

ζπλέληεπμε ή θαη ζε γξαπηή εμέηαζε.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ έσο θαη 31 Μαΐνπ 2010 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηε δηεύζπλζε, Κηίξην Δπηζηεκώλ ηεο 

Θάιαζζαο - Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε 81 100, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο  

2. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ  ζπνπδώλ. Οη θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηίηινπ ηνπο από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ηέσο 

ΓΙΚΑΤΣΑ).  

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.Σ. θαη ηελ 

επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία 

4. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζπνπδέο θαη ηπρόλ δηδαθηηθή ή εξεπλεηηθή 

εκπεηξία.  

5. Απνδεηθηηθό μέλεο γιώζζαο (Γαιιηθήο ή/θαη Αγγιηθήο)  

http://www.mar.aegean.gr/biodiv/Appl_07_08.doc


6. Μία  (1) θσηνγξαθία ηαπηόηεηαο  

7. Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ  

8. Τέινο νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπο ζα 

ζπλέβαιε ώζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε άπνςε.  

Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ  Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, 

θα Γ. Γήκνπ (Τει: 22510-36862 Fax: 22510-36809, E-mail: biodiv@aegean.gr).  

Δπηζηεκνληθνί ππεύζπλνη ηνπ θνηλνύ Διιελν-Γαιιηθνύ Π.Μ.Σ. είλαη από ειιεληθήο πιεπξάο ν 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Γ. Τζηξηζήο θαη από γαιιηθήο ν Καζεγεηήο θ. David Mouillot. 

 
 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 
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