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«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιβάλλοντος
και  Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
οργάνωσε και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΦΕΚ 379 τ.Β΄/28.03.2002 όπως αντικαταστάθηκε από το ΦΕΚ 1214 τ.Β΄
27.08.2003 και τροποποιήθηκε ΦΕΚ 214 τ.Β’/22.02.2007) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη
«Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών». Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλου για το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική.

Η προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε  (25) μεταπτυχιακοί
φοιτητές επί πτυχίω και απόφοιτοι, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους την βεβαίωση
ολοκλήρωσης σπουδών, Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών Επιστημών και Γεωγραφίας, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών
Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι
Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικής Κατεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν α) γραπτώς στην Αγγλική γλώσσα και β) σε προσωπική συνέντευξη
στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, στο Κτίριο Επιστημών της
Θάλασσας στις 22 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και θα ακολουθήσει η προφορική
συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
 Ο γενικός βαθμός πτυχίου
 Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
 Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
 Η απόδοση στην προσωπική συνέντευξη
 Επιτυχής εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα
 Η τυχόν εργασιακή και ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως και 8 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη
Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα
Επιστημών της Θάλασσας, Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών», Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81 100,
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (Από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/marine)
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων  σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να

προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν διδακτική ή ερευνητική εμπειρία.
5. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχει)
6. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
8. Τέλος οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε

ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
Προβλέπεται επίσης καταβολή διδάκτρων, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ετησίως. Το ποσό των

διδάκτρων θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 250,00 € 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 500,00 €
κατά την εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο και 750,00 € κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ. επικοινωνίας 22510-36862 Fax 22510-36809, email: msc_cm@aegean.gr).
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