
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.900€
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Τρεις ισόποσες δόσεις
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Με την εγγραφή και στην αρχή των 
εξαμήνων φοίτησης
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής 
προβλέπεται η χορήγηση  υποτροφιών ή βραβεία αριστείας με 
βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο Ν. 4485/2017.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ -ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχε-
διασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου” μεταξύ των Τμημά-
των Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (επισπεύ-
δον Τμήμα) και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλ-
λοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα λει-
τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
Τα μαθήματα και οι ασκήσεις θα πραγματοποιούνται στη Θεσ-
σαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΔΦΠ του ΑΠΘ, 

στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, και στα κτίρια του 
Τμήματος ΔΦΠ του ΑΠΘ στην περιοχή του Φοίνικα. 
Για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων φοιτητών οι παραδό-
σεις όλων των μαθημάτων θα διεξάγονται την Παρασκευή το 
απόγευμα και το Σάββατο το πρωί.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, εμπειρίας, 
δεξιοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη βασι-
κής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευ-
νας σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Σχεδιασμού και της Διαχείρισης 
του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου. Ειδι-
κότερα, στόχο αποτελεί η παροχή υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσης 
στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης του 
Αστικού Περιβάλλοντος, συνθετική προσέγ-
γιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών 
για την ορθολογική Προστασία και Διαχείρι-
ση του Αστικού Περιβάλλοντος, κατάρτιση 
επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες 
για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπη-
ρεσίες, OTA, φορείς διαχείρισης πρασίνου 
και πάρκων καθώς και προστατευόμενων πε-
ριοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, ερ-
γολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό χώρο. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προετοιμάσει 
τους απόφοιτους του για την εκπόνηση διδα-
κτορικών σπουδών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών 
       Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής 

  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών  
 ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνε-
ται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
και Εξέτασης. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη 
κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και 
ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει 
όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και 
καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κα-
ταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.  
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ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ:  
http://mgreen.teiemt.gr



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ
Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
Καθηγήτρια ΑΠΘ 
Τηλ.: 2310  992763, 998904

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών “Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Αστικού Πρασίνου” περιλαμβάνει τη διδα-
σκαλία πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων 
ανά εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρ-
κεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 
φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων 
(ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο του προγράμμα-
τος θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  
Ο τρόπος διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, 
ο σκοπός, το περιεχόμενο, οι μαθησιακοί 
στόχοι, το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμ-
μα διδασκαλίας και η προτεινόμενη βιβλιο-
γραφία περιγράφονται στον Αναλυτικό 
Οδηγό Σπουδών. Τα περισσότερα από τα 
προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν 
διαλέξεις, ασκήσεις αλλά και πρακτική στο 
πεδίο, ενώ ορισμένα περιλαμβάνουν και την 
εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών. 
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της δι-
πλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και 
η μοριοδότησή τους είναι τα εξής:

•  Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος
•  Μέσος όρος βαθμολογίας στα 
 προπτυχιακά μαθήματα που είναι 
 σχετικά με το Π.Μ.Σ.
•  Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας, όπου   
 αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο   
 σπουδών
•  Γνώση μιας ξένης γλώσσας
•  Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας
•  Διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις,   
 υποτροφίες)
•  Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή
•  Επαγγελματική Εμπειρία
•  Ερευνητική Εμπειρία
•  Δημοσιεύσεις και συγγραφική 
 δραστηριότητα
•  Δύο (2) συστατικές επιστολές: 
 απαιτούνται αλλά δεν μοριοδοτούνται.
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ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διπλωματική Εργασία

Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον

Ερευνητική μεθοδολογία και Προχωρημένη στατιστική

Σχεδιασμός Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου

Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας

Επιλογή Ειδών για Αστικό και Περιαστικό Πράσινο - 
Καλλωπιστικά είδη

Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου

Παραγωγή – χειρισμός – εγκατάσταση φυτικού υλικού 
στους αστικούς χώρους
Ειδικές κατασκευές - Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου 
στο Αστικό Πράσινο

Διαχείριση, Συντήρηση και Παρακολούθηση Αστικού Πρασίνου

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Αστικού 
και Περιαστικού Πρασίνου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
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Γραμματεία   
Τηλ.:  2310 995195 & 
            25210 60414
E-mail: msc-green@for.auth.gr
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