
 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

ΥΟΛΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                  Μυτιλήνη, 13 Απριλίου 2011 

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ                Α.Π. -464- 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΣΟΤ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΑΡΑΚΣΙΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ» 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2011-2012                                                                                
 

   Σν Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Πεξηβάιινληνο 

θαη  Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαζώο θαη ην Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.)  
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγεί Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα  Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) ζην αληηθείκελν 

«ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΠΑΡΑΚΣΙΩΝ ΠΔΡΙΟΧΩΝ» (ΦΔΚ 379 η.Β΄/28.03.2002 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην ΦΔΚ 1214 η.Β΄ 
27.08.2003 θαη ηξνπνπνηήζεθε ΦΔΚ 214 η.Β’/22.02.2007) θαη απνλέκεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε 

«Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Πεξηνρώλ». Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ γηα ηελ απνλνκή ηίηινπ γηα ην 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) εμάκελα. Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη 
ππνρξεσηηθή. 

 
   Η πξνθήξπμε απηή αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012. 

ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί κέρξη είθνζη πέληε  (25) κεηαπηπρηαθνί 
θνηηεηέο επί πηπρίσ θαη απόθνηηνη, νη νπνίνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ηελ βεβαίσζε 

νινθιήξσζεο ζπνπδώλ, Σκεκάησλ ΑΔΙ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γεσγξαθίαο, Γεσπνληθώλ θαη Πνιπηερληθώλ 

ρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζώο επίζεο θαη απόθνηηνη 
Σ.Δ.Ι. Σκεκάησλ Θεηηθήο Καηεύζπλζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 12γ ηνπ Ν. 2916/2001.   

 
   Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα εμεηαζηνύλ α) γξαπηώο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα θαη β) ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο.  Η γξαπηή εμέηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Μπηηιήλε, ζην Κηίξην Δπηζηεκώλ ηεο 

Θάιαζζαο ζηηο 24 Ιουνίου 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ.  θαη ζα αθνινπζήζεη ε πξνθνξηθή 
ζπλέληεπμε από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο είλαη: 

 Ο γεληθόο βαζκόο πηπρίνπ 

 Η βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

 Η επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, όπνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνπηπρηαθό επίπεδν 

 Η απόδνζε ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

 Δπηηπρήο εμέηαζε ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα 

 Η ηπρόλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 

 
   Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ έσο θαη 10 Ιουνίου 2011 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε δηεύζπλζε, Κηίξην Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο-Λόθνο 
Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε 81 100, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (Από ηε Γξακκαηεία ή από ηελ ηζηνζειίδα: http://www.aegean.gr/marine)  
2. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ  ζπνπδώλ. Οη θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηίηινπ ηνπο από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (ηέσο ΓΙΚΑΣΑ)  

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ 
4. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ ζα αλαθέξνληαη νη ζπνπδέο θαη ηπρόλ δηδαθηηθή ή εξεπλεηηθή εκπεηξία.  
5. Απνδεηθηηθό μέλεο γιώζζαο εθηόο ηεο Αγγιηθήο (εάλ ππάξρεη)  
6. Μία  (1) θσηνγξαθία ηαπηόηεηαο  
7. Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ  
8. Σέινο 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.  
   Πξνβιέπεηαη επίζεο θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ύςνπο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξώ (1.500,00 €) εηεζίσο. Σν πνζό ησλ 
δηδάθηξσλ ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο δόζεηο: 250,00 € 15 εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ησλ επηηπρόλησλ, 500,00 € 

θαηά ηελ εγγξαθή ζην ρεηκεξηλό εμάκελν θαη 750,00 € θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ.  

Γηα θάζε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ηει. επηθνηλσλίαο 22510-36862 Fax 22510-36809, email: msc_cm@aegean.gr). 

 

                                                                          Ο Γηεπζπληήο ηνπ  
                                                          Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

                                                  

 
                  Μηραήι Καξύδεο 

                                                                                        Καζεγεηήο 
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