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Το Τμιμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κριτθσ, 
ενθμερώνει ότι ξεκίνθςε θ διαδικαςία κατάκεςθσ αιτιςεων ςυμμετοχισ για το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοςμζνθ Επιςτιμθ και Τεχνολογία ςτθ 
Γεωπονία».  
 
Σκοπόσ του ΠΜΣ είναι να εφοδιάςει αποφοίτουσ, Ελλθνικών αλλά και ξζνων ΑΕΙ, του 
ςυνόλου των Τμθμάτων των Σχολών Γεωπονίασ (Φυτικισ Παραγωγισ, Αρχιτεκτονικισ 
Τοπίου, Ζωικισ Παραγωγισ, Τροφίμων κλπ), Τμθμάτων Βιολογίασ, Χθμείασ, Περιβάλλοντοσ 
και άλλων ςυναφών ειδικοτιτων, με γνώςεισ που αφοροφν το ςφνολο των αντικειμζνων τθσ 
Γεωπονικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, μζςα από τθν οπτικι τθσ εφαρμογισ και τθσ 
επιχειρθματικισ εκμετάλλευςθσ και αξιοποίθςθσ. 
 
Καινοτόμο ςτοιχείο του ΠΜΣ Εφαρμοςμζνθ Επιςτιμθ και Τεχνολογία ςτθ Γεωπονία είναι θ 
υλοποίθςι του, τόςο δια ηώςθσ (μια κλαςικι μορφι εκπαίδευςθσ), όςο και από απόςταςθ. 
Η πρώτθ μορφι του ΠΜΣ, που κα δείτε να ονομάηεται ςε όλα τα ςχετικά κείμενα ωσ 
κλασικό ΠΜΣ, κα ζχει ωσ ζδρα το Ηράκλειο τθσ Κριτθσ και ελάχιςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ 
τουσ 18 μινεσ.  
 
Η από απόσταση εκδοχή του ΠΜΣ κα ζχει ωσ ζδρα των Συμβουλευτικών και Εργαςτθριακών 
Συναντιςεων τθν Ακινα και το Ηράκλειο (ο φοιτθτισ επιλζγει τθν ζδρα που τον 
εξυπθρετεί), με ελάχιςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ τουσ 24 μινεσ. Σθμειώνεται ότι υπάρχει θ 
δυνατότθτα μερικισ παρακολοφκθςθσ και ςτισ δφο μορφζσ του ΠΜΣ.  
 
Η κατάκεςθ των αιτιςεων, τόςο για το Δια Ζώςθσ Πρόγραμμα που κα ζχει ζδρα το 
Ηράκλειο όςο και για το Από Απόςταςθ Πρόγραμμα με ζδρα τθν Ακινα και το Ηράκλειο, 
γίνεται μζςα από τθν ιςτοςελίδα του Μεταπτυχιακοφ www.teicrete.gr/MScAgro 

(http://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/1331/) 
 
Η καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ αιτιςεων για το Δια Ζώςθσ ΠΜΣ είναι θ Παραςκευι 
11 Σεπτεμβρίου 2015 με ζναρξθ των μακθμάτων τθ Δευτζρα 6 Οκτωβρίου 2015, ενώ για το 
Από Απόςταςθ ΠΜΣ θ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ αιτιςεων είναι θ Παραςκευι 30 
Οκτωβρίου 2015 με ζναρξθ τθσ εκπαιδευτικισ περιόδου τθ Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2015.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ, 
www.teicrete.gr/MScAgro ι ςτο email mscagro@staff.teicrete.gr. Μπορείτε επίςθσ να 
πάρετε πλθροφορίεσ   ςτο τθλζφωνο:  2810379477.  
 
Κόςτοσ για ΚΠΜ: 3.000 € ςυνολικά 
Κόςτοσ για ΚΠΜ για όςουσ εργαςτοφν ςε εργαςτήρια: 2.400 € ςυνολικά 
Κόςτοσ για ΑΑΕΠΜ: 600 € / μάθημα και διπλωματική ή 5 x 600 = 3.000 € ςυνολικά  
 
 
 

http://www.teicrete.gr/MScAgro
http://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/1331/
http://www.teicrete.gr/MScAgro
mailto:mscagro@staff.teicrete.gr





