ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με έδρα τη
Δράμα, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με
τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» (ΦΕΚ 337/10.03.2015, τ. Β’)
το οποίο απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Σχεδιασμό και Διαχείριση Αστικού
Πρασίνου».
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους
φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διατριβής.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα (30)
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων,
δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.,
εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της
ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι μη συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, οι
οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ικανό αριθμό σχετικών με το Π.Μ.Σ
μαθημάτων σε Τμήμα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.
(Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση
ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
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Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση
σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα (4) στο
Β’ εξάμηνο και γ) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής στο Γ’ εξάμηνο.
Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων υποχρεωτική είναι: η παρακολούθηση των
μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.
Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες
(ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του
Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για την
μεταπτυχιακή διατριβή.

Κωδ.

101
102
103
104

Κωδ.

201
202
203
204

301

Α΄ Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος

Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον
Ερευνητική Μεθοδολογία
Σχεδιασμός, Επιλογή Ειδών, Εγκατάσταση Πρασίνου
Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας
Β΄ Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος

Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου
Απογραφή Βλάστησης και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη
Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου
Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό Πράσινο
Διαχείριση και Συντήρηση Αστικού Πρασίνου
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή διατριβή

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
7,5
7,5
7,5
7,5

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
7,5
7,5
7,5
7,5

30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρία
(13) τρίωρα διδασκαλίας.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. στη Δράμα
Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.
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Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή, η
οποία αποτελείται από διδάσκοντα μέλη Ε.Π. του Τμήματος και συγκροτείται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ. (http://mgreen.teiemt.gr)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου
2017 φάκελο υποψηφιότητας στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», Τμήμα Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 1ο χλμ Δράμας – Μικροχωρίου, Τ.Κ. 66 100
Δράμα, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία ή την ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση): http://mgreen.teiemt.gr
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας
από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
5. Αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας.
6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε
σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Συντονιστική Επιτροπή να σχηματίσει
πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του
υποψήφιου κατά την κρίση του.
Τα ονόματα των επιτυχόντων για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. θα ανακοινωθούν
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους
3.200,00 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις : Α’ δόση με
την εγγραφή, Β’ δόση έως 15 Δεκεμβρίου 2017, Γ’ δόση έως 28 Φεβρουαρίου 2018
και Δ’ δόση έως 30 Απριλίου 2018.
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής,
το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Γραμματεία, κα Όλγα Αποστολίδου 25210 60414, e-mail: mgreen@teiemt.gr και
στα παρακάτω τηλέφωνα: 25210 60445, 25210 60473, 6940292856 & 6999922226.
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ
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