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Θέκα: Πξνθήξπμε εηζαγωγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ ζηα ΠΜ γηα ην
αθαδεκαϊθό έηνο 2011-2012
ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Τν Τκήκα Αγξνλφκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, πξνθεξχζζεη, γηα ην Αθαδεκατθφ έηνο 20112012, ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο, ζηα παξαθάησ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ
Τκήκαηνο:
Α. Γεωπιεξνθνξηθή κε θαηεπζχλζεηο:
1. Tνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο πςειήο αθξηβείαο.
2. Σχγρξνλεο γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο.
3. Γηαρείξηζε θσηνγξακκεηξηθήο παξαγσγήο θαη ηειεπηζθφπεζεο ζε
πεξηβάιινλ ΣΓΠ.
4. Yδαηηθνί πφξνη.
B. Σερληθέο θαη Μέζνδνη ζηελ Αλάιπζε, ρεδηαζκό θαη Δηαρείξηζε ηνπ
ρώξνπ κε θαηεπζχλζεηο:
1. Kηεκαηνιφγην θαη δηαρείξηζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
2. Xαξηνγξαθηθή παξαγσγή θαη γεσγξαθηθή αλάιπζε.
3. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε πφξσλ θαη έξγσλ αλάπηπμεο.
Πιεξνθνξίεο : Αιίθε Γνπιίδνπ, Γξακκαηέαο
Τκήκα Αγξνλφκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, 541 24
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Σε θάζε ΠΜΣ εηζάγνληαη δεθαπέληε (15) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο (ΜΦ). Ωο ππνςήθηνη γηα
επηινγή γίλνληαη δεθηνί δηπισκαηνχρνη κεραληθνί παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο θαη αιινδαπήο. Eπίζεο γίλνληαη δεθηνί θαη απφθνηηνη άιισλ Tκεκάησλ
ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ζεηηθέο ή ηερλνινγηθέο
θαηεπζχλζεηο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 10% επηπιένλ επί ησλ εηζαθηέσλ
θνηηεηψλ ζε θάζε ΠMΣ ηνπ Tκήκαηνο. Mε ηνλ ίδην σο άλσ πεξηνξηζκφ γίλνληαη θαη' αξρήλ
δεθηέο πξνο επηινγή θαη αηηήζεηο θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ παλεπηζηεκηαθψλ
Tκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα ηνπο απνθνίηνπο
άιισλ Tκεκάησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ
ζεηηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ
ζπνπδψλ ινηπψλ παλεπηζηεκηαθψλ Tκεκάησλ ε απφθηεζε ηνπ MΓE δελ ζπλεπάγεηαη θαη
ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Aγξνλφκνπ θαη Tνπνγξάθνπ Mεραληθνχ.
Κάζε ππνςήθηνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ TATM, απφ ηελ 1 Iνπλίνπ κέρξη
θαη ηηο 22 Iνπιίνπ 2011, απηνπξνζψπσο ή κε

ζπζηεκέλε

επηζηνιή,

ηα

αθφινπζα

δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ TATM.
β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ ζε έμη αληίηππα.
γ) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε έμη αληίηππα, ζπλνδεπφκελν ην θαζέλα απφ ηα απαηηνχκελα
απνδεηθηηθά ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ’ απηφ πξνζφλησλ θαη απφ νηηδήπνηε πξφζζεην
ηεθκεξησκέλν ζηνηρείν επηζηεκνληθνχ-εξεπλεηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα
θξίλεηαη ηθαλφ λα εληζρχζεη ηελ ππνςεθηφηεηα (ζε έμη αληίηππα).
δ) Αλαιπηηθή βαζκνινγία ζε έμη επηθπξσκέλα αληίηππα.
ε) Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ άξηζηε γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ.
Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ.
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Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη κφλν γηα κηα θαηεχζπλζε απφ θάζε
πξφγξακκα. Σε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα θαη ζηα δχν ΠΜΣ ζα πξέπεη
λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά β, γ θαη δ ζε δψδεθα αληίηππα.
Ζ επηινγή ησλ MΦ γίλεηαη απφ πεληακειείο επηηξνπέο νξηδφκελεο απφ ηελ ΓΣΔΣ, κεηά
απφ πξφηαζε ησλ αληίζηνηρσλ Τνκέσλ γηα θάζε κία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ΠΜΣ θαη
βαζίδεηαη ζηελ αμηνινγηθή ηνπο θαηάηαμε κε βάζε ηα παξαθάησ θαη ηε κνξηνδφηεζή ηνπο:
1) Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε (0-40).
2) Βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζπγγελψλ πξνο ηo ΠΜΣ θαη ηελ θαηεχζπλζε
επηινγήο θαη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (0-40). Aλαιπηηθά: Γηπισκαηηθή Δξγαζία 0-15
κφξηα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε δηπισκαηηθή εξγαζία εκπίπηεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
θαηεχζπλζεο, παίξλεη κέρξη θαη 10 κφξηα (αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο) θαη πξνζηίζεληαη έσο 5
κφξηα. Δάλ ε δηπισκαηηθή εξγαζία δελ εκπίπηεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
θαηεχζπλζεο, παίξλεη κέρξη θαη 10 κφξηα αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο. Όζνλ αθνξά ηα
ζπγγελή πξνο ηo ΠΜΣ θαη ηελ θαηεχζπλζε καζήκαηα, επηιέγνληαη απφ ηα κέιε ηεο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο θάζε θαηεχζπλζεο έσο 4 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη έσο 3
καζήκαηα επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη απφ ην Πξφγξακκα
Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ ΤΑΤΜ, ή απφ ηα Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ησλ
Τκεκάησλ απφ ηα νπνία απνθνίηεζαλ νη ππνςήθηνη. Τα καζήκαηα απηά πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ
ζηα ελ ιφγσ καζήκαηα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2,5 έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλαο αξηζκφο
κνξίσλ απφ 0-25.
3) Γεληθφο βαζκφο δηπιψκαηνο, πηπρίνπ (0-10)
4) Αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εξγαζίεο (0-10)
5) Bηνγξαθηθφ ζεκείσκα (0-20)
Ωο θαηαξρήλ εηζαθηένη ζεσξνχληαη φζνη ζπγθεληξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 78 κφξηα.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηινγήο ζηα ΠΜΣ είλαη ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο, ή Γαιιηθήο, ή
Γεξκαληθήο γιψζζαο, κε έκθαζε ζηελ ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ηεο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε
εμεηάζεηο νη νπνίεο δηεμάγνληαη απφ 2-κειείο επηηξνπέο γηα θάζε γιψζζα, απνηεινχκελεο
απφ κέιε ΓΔΠ, πνπ είλαη θαη δηδάζθνληεο ησλ ΠΜΣ. Ο νξηζκφο ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ
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γίλεηαη απφ ηε ΓΣΔΣ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΣΔ. Ωο ειάρηζηνο επηηπρήο βαζκφο νξίδεηαη ν
βαζκφο 6.5, κε άξηζηα ην βαζκφ 10. Απαιιάζζνληαη ηεο ελ ιφγσ εμέηαζεο φζνη έρνπλ
άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιψζζαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε ηα
νηθεία θαηά πεξίπησζε πηπρία, ηα νπνία νξίδνληαη κε ην ΠΓ αξηζκ. 50/2001(ΦΔΚ αξηζκ. 39
η. Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ αξηζκ. 347/2003(ΦΔΚ αξηζκ. 315 η. Α΄),
116/2006(ΦΔΚ αξηζκ. 115 η. Α΄) θαη 146/2007 (ΦΔΚ αξηζκ. 185 η. Α΄).
Οη ππνςήθηνη γηα λα ηχρνπλ ηεο απαιιαγήο εμέηαζεο απφ ηελ μέλε γιψζζα ππνρξενχληαη
λα πξνζθνκίδνπλ ζηε Γξακκαηεία ησλ ΠΜΣ είηε ηνπο πξσηφηππνπο ηίηινπο –νπφηε θξαηείηαη
επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν- είηε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν.
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ 1 Σεπηεκβξίνπ 2011 κέρξη ηηο 30
Σεπηεκβξίνπ 2011, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα:
Πξψην δεθαήκεξν Σεπηεκβξίνπ: Δμεηάζεηο ζηελ μέλε γιψζζα.
Γεχηεξν δεθαήκεξν Σεπηεκβξίνπ: Αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, απφ ηηο αξκφδηεο
επηηξνπέο, αλά θαηεχζπλζε, νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηελ ΓΣΔΣ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 2 «Δηζαθηένη ζηα ΠΜΣ θαη ηξφπνο επηινγήο ηνπο» ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο θαη εηζήγεζε ζηε ΓΣEΣ γηα
ηνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη πξνηείλνληαη λα γίλνπλ δεθηνί σο MΦ. Tελ απφθαζε γηα ηελ
ηειηθή επηινγή ιακβάλεη ε ΓΣEΣ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ TATM ν
ζρεηηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ.
Τέινο

Σεπηεκβξίνπ:

Οινθιεξψλεηαη

ε

εγγξαθή

ησλ

επηιεγέλησλ,

θαη

εθφζνλ

δηαπηζηψλνληαη θελά, απηά θαιχπηνληαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ επηιαρφλησλ, κε επζχλε ησλ
επηηξνπψλ αλά θαηεχζπλζε θαη επηθχξσζε απφ ηελ ΓΣΔΣ.
Γηα θάζε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο, αξκφδηεο θ. Π. Γηνπβαλνχιε, ηει. 2310995823 θαη Α. Γνπιίδνπ, ηει. 2310996112.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο

Ζ. ΤΕΗΑΒΟΣ
Καζεγεηήο ΑΠΘ
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