ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Άνθρωπος και
νερό – Man and Water»
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και οδηγεί στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από το (ΦΕΚ
31684/τΒ'/15.05.2018, αριθμ. οικ.1164) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://manwater.teiemt.gr/).
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στους σαράντα (40).
Δεκτοί υποψήφιοι
Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία
αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Γενικά, απόφοιτοι Τμημάτων
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.
Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η
καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500,00€ τα οποία καταβάλλονται ως εξής:
1η ΔΟΣΗ: Με την εγγραφή
2η ΔΟΣΗ: Με τη λήξη του 1ου Εξαμήνου
3η ΔΟΣΗ: Με τη λήξη του 2ου Εξαμήνου
Γλώσσα διδασκαλίας
Η Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και Αγγλική..
Έναρξη 5/10/2018
Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά
Oι ενδιαφερόμενοι για το Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό» καλούνται να υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά από τις 4/6/2018 έως τις 1/8/2018:
Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
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Για τους τελειόφοιτους : Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη
ημερομηνία αποφοίτησης.
Η καλή γνώση της Αγγλικής η οποία πιστοποιείται με πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή
κατόπιν εξετάσεων που θα διενεργηθούν για τον σκοπό αυτό σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα
κατόπιν ενημέρωσης.
Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Δύο (2) φωτογραφίες.
Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους
Συνεκτιμώνται:
Α) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
Β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου
πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις
(υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν
υπάρχουν).
Γ) Συνέντευξη από επιτροπή αξιολόγησης
Κοινωνικά Κριτήρια
Βάσει του Ν.4485/217, θα απαλλάσσονται άπαξ από τα τέλη φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι
φοιτητές, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το
οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το εβδομήντα τοις
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο
Π.Μ.Σ.. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που
αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται
υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31,
τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής
στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος.
Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισοδήματος 2017: 4.500 ευρώ ετησίως ανά άτοµο
και σε 9.450 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω
των 14 ετών.
Όσοι διαθέτουν το 70% των ανωτέρω δικαιούνται βάσει του ιδίου νόμου την χορήγηση
της δωρεάν φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι το Ε1 του φοιτητή ή το αντίστοιχο Ε1 για το οικογενειακό εισόδημα.
Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Προγράμματος σχετική αίτηση από 04/06/2018 έως 01/08/2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
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ΤΕΙ ΑΜΘ
ΠΜΣ «Άνθρωπος και Νερό»
Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα
Υπόψη κ. Δ. Εμμανουλούδη
Ηλεκτρονικώς στo e-mail: manwater@teiemt.gr
Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.manwater.teiemt.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση εισαγωγής από τη Γραμματεία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή να την εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα
(http://manwater.teiemt.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Προγράμματος «Άνθρωπος και Νερό» , MSc Man and Water
Διεύθυνση:
ΤΕΙ ΑΜΘ
ΠΜΣ «Άνθρωπος και Νερό»
Τηλ.: +30 2510462124
e-mail: manwater@teiemt.gr |

Ο Δ/ντής
Καθηγητής Δημήτριος Εμμανουλούδης
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