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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 

Τν Τκήκα Αγξνλφκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (ΤΑΤΜ) ηεο Πνιπηερληθήο 

Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, χζηεξα απφ ηελ απφθαζε 

ηεο Σπλέιεπζεο Τκήκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε αξ. 11/16.6.2020 προκηρύζζει, γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, 

γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ), ζην παξαθάησ  

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΠΜΣ) ηνπ Τκήκαηνο: 

 

"ΤΔΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ" 

 

Σην ΠΜΣ «Υδαηηθνί Πφξνη» εηζάγνληαη δέθα (10) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο θαη 

Φνηηήηξηεο. 

Σην ΠΜΣ «Υδαηηθνί Πφξνη» κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί απφθνηηνη Τκεκάησλ ή 

Σρνιψλ Αγξνλφκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Μεραληθψλ Φσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη 

απφθνηηνη Τκεκάησλ Γεσπνλίαο,  Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

θαη ινηπψλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ Τκεκάησλ θαη Σρνιψλ ΑΔΙ 

(Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΔΙ).  

Δπίζεο κέιε ησλ θαηεγνξηψλ ΔΔΠ, ΔΓΙΠ θαη ΔΤΔΠ πνπ είλαη θάηνρνη ηίηινπ ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο 

κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζε ηνπο λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη (έλαο θαη’ έηνο) ζην 

ΠΜΣ «Υδαηηθνί Πφξνη»  εθφζνλ ην αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγνπ 

πνπ επηηεινχλ ζην νηθείν Ίδξπκα είλαη ζπλαθέο κε ην ΠΜΣ. 

 

Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ή θνηηήηξηα ηνπ 

νπνίνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ 

θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 (Α' 80). 

Κάζε ππνςήθηνο θαη θάζε ππνςήθηα νθείιεη λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ TATM 

μέτρι και 15 επηεμβρίοσ 2020, απηνπξνζψπσο ή κε ζπζηεκέλε  επηζηνιή ή κέζσ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζηελ 

δηεχζπλζε info@topo.auth.gr) φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 
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(1) Αίηεζε ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ TATM θαη ππάξρεη 

αλαξηεκέλν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο (gtatm.web.auth.gr). Σηελ 

πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε αίηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη 

επηθπξσκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.    

(2) Αληίγξαθν δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ, ή επίζεκε βεβαίσζε νινθιήξσζεο ζπνπδψλ 

απφ ην νηθείν Τκήκα ή Σρνιή ηνπ ππνςεθίνπ - ηεο ππνςήθηαο, ζε δχν αληίηππα. 

(3) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε δχν αληίηππα, ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ’ απηφ πξνζφλησλ θαη απφ νηηδήπνηε 

πξφζζεην ηεθκεξησκέλν ζηνηρείν επηζηεκνληθνχ, εξεπλεηηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ 

ραξαθηήξα θξίλεηαη ηθαλφ λα εληζρχζεη ηελ ππνςεθηφηεηα, ζε δχν αληίηππα επίζεο.  

(4) Αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζε δχν αληίηππα. 

(5) Τνπιάρηζηνλ κία (1) ζπζηαηηθή επηζηνιή απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο - ε ππνςήθηα έρεη εθπνλήζεη δηπισκαηηθή/πηπρηαθή 

εξγαζία, ή ελαιιαθηηθά απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ 

ηνπ ππνςήθηνπ - ηεο ππνςήθηαο, ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ.  Δλαιιαθηηθά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, λα απνζηαιεί 

απφ ηνλ ηδξπκαηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο ΓΔΠ, κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο (info@topo.auth.gr), φπνπ ζα 

επηζπλάπηεηαη ε ζπζηαηηθή επηζηνιή, κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ. 

(6) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο, Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο 

γιψζζαο ζε δχν αληίηππα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζηα ΠΜΣ είλαη ε γλψζε ηεο 

Αγγιηθήο, Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιψζζαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε γξαπηέο 

εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ ην Κέληξν Γηδαζθαιίαο Ξέλσλ Γισζζψλ (ΚΓΞΓ) ηνπ 

ΑΠΘ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ εμεηάζεσλ απφ ην ΚΓΞΓ, απηέο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 2-κειείο επηηξνπέο νη νπνίεο ζα δηαπηζηψλνπλ ηελ επάξθεηα 

γλψζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αληίζηνηρεο μέλεο γιψζζεο. Οη επηηξνπέο απηέο 

απνηεινχληαη απφ θαζεγεηέο ή ιέθηνξεο ηνπ ΤΑΤΜ πνπ είλαη δηδάζθνληεο ζην ΠΜΣ, 

θαη νξίδνληαη απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο. Ωο ειάρηζηνο επηηπρήο βαζκφο νξίδεηαη ν βαζκφο 7.0 (κε άξηζηα ην 10). 

Απαιιάζζνληαη ηεο ελ ιφγσ εμέηαζεο φζνη έρνπλ γλψζε ηεο Αγγιηθήο, Γαιιηθήο ή 

Γεξκαληθήο γιψζζαο επηπέδνπ C2, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε ηα νηθεία θαηά 

πεξίπησζε πηπρία, ηα νπνία νξίδνληαη κε ην ΠΓ 50/2001 (ΦΔΚ 39 η. Α΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ 347/2003 (ΦΔΚ 315 η. Α΄), 116/2006 (ΦΔΚ 115 η. Α΄) θαη 
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146/2007 (ΦΔΚ 185 η. Α΄). Απαιιάζζνληαη επίζεο νη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απφ ην ΤΑΤΜ. Σηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ ππνςήθησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, απαηηείηαη επίζεο πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο. 

 Όζνη θαη φζεο δηθαηνχληαη  ηελ απαιιαγή εμέηαζεο απφ ηελ μέλε γιψζζα 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΤΑΤΜ είηε ηνπο πξσηφηππνπο 

ηίηινπο –νπφηε θξαηείηαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν– είηε επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν.  

(7) Υπεχζπλε δήισζε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη γλήζηα 

αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ 

 

Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Παλεπηζηεκηαθά Ιδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην 

Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο 

(ΓΟΑΤΑΠ) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ.  

Καλέλαο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο δελ ζα γίλεηαη δεθηφο, αλ δελ είλαη πιήξεο, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ θαηαηεζεί. 

 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε απιά, επαλάγλσζηα ανηίγραθα 

ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. Υπνβάιιεηαη επίζεο 

απφ ηνλ ππνςήθην - ηελ ππνςήθηα ππεχζπλε δήισζε (ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα θαη 

ππάξρεη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο 

(http://gtatm.web.auth.gr/el) φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη είλαη γλήζηα θαη 

αθξηβή αληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα. 

Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜΣ βαζίδεηαη ζηελ αμηνινγηθή ηνπο 

θαηάηαμε κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ηελ αληίζηνηρε κνξηνδφηεζή ηνπο. 

(α) Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε (έσο 30 κφξηα). 

(β) Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο επηά (7) πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζπγγελψλ ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ (έσο 20 κφξηα). Τα ζπγγελή απηά καζήκαηα πξέπεη  

λα αλήθνπλ ζηηο εμήο γλσζηηθέο πεξηνρέο: Υδξαπιηθή, Υδξνινγία, Υδξαπιηθά Έξγα, 

Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζε θαη Αμηνπνίεζε Απνβιήησλ, Γεσπιεξνθνξηθή, 

θαη Σηαηηζηηθή. 

Τα ζπγγελή καζήκαηα γηα ην ΠΜΣ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο ησλ ππνςεθίσλ ην ΠΜΣ. Τα καζήκαηα απηά πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη 

ζηελ επίζεκε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ. Ο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο 
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ζηα ελ ιφγσ επηά (7) καζήκαηα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2 έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλαο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ κεηαμχ 0 – 20. Σε πεξίπησζε πνπ ν/ε ππνςήθηνο/α δελ 

δηαζέηεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ επηά ζπγγελψλ καζεκάησλ, ηφηε ν κέζνο φξνο ζα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ ππαξρφλησλ ζπγγελψλ 

καζεκάησλ δηαηξνχκελν κε ην επηά. 

 (γ) Βαζκνινγία δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο (έσο 15 κφξηα). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία εκπίπηεη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ, ιακβάλεη κέρξη θαη 15 κφξηα, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο. Αλ ε 

δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία δελ εκπίπηεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ, 

ιακβάλεη κέρξη θαη 10 κφξηα αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο. 

 (δ) Γεληθφο βαζκφο δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ (έσο 15 κφξηα). 

(ε) Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα θαη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, φπσο βεβαηψλεηαη απφ θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. 

πξφγξακκα ζπλεδξίνπ, αληίγξαθν δεκνζίεπζεο θ.ιπ.) (έσο 10 κφξηα). 

(ζη) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (έσο 10 κφξηα). 

Ωο θαηαξρήλ εηζαθηένη ζεσξνχληαη φζνη ζπγθεληξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 70 κφξηα. Η 

εηζαγσγή γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξηνδφηεζεο, κέρξη λα θαιπθζεί ν αξηζκφο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη κε ηνλ ίδην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ, ηφηε γηα ηελ ηειηθή ηνπο θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ν 

βαζκφο ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ. Αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχςεη 

ηζνβαζκία, ηφηε γηα ηελ ηειηθή ηνπο θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ε κνξηνδφηεζε ησλ 

ζπγγελψλ καζεκάησλ πξνο ην ΠΜΣ ή άιισλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ επηινγήο. 

Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή  αμηνιφγεζεο 

νξηδφκελε απφ ηε Σπλέιεπζε Τκήκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία δηεμάγεη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο, αμηνινγεί 

θαη βαζκνινγεί ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν 

ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο θαη ππνβάιεη ζην Τκήκα ηελ αμηνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Τελ 

απφθαζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ιακβάλεη ε Σπλέιεπζε Τκήκαηνο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜΣ, κε βάζε ηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε 

ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Σηε ζπλέρεηα αλαξηάηαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ TATM ν ζρεηηθφο  πίλαθαο επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ 

ζην ΠΜΣ, ν νπνίνο έρεη επηθπξσζεί απφ ηε Σπλέιεπζε Τκήκαηνο. Δάλ κεηά ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ δηαπηζησζνχλ θελά, απηά θαιχπηνληαη 

απφ ηνλ πίλαθα ησλ επηιαρφλησλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ 70 κφξηα θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, κε επηθχξσζε απφ ηε Σπλέιεπζε 

Τκήκαηνο.. 
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Πξνυπφζεζε θνίηεζεο ζην ΠΜΣ ηνπ ΤΑΤΜ είλαη ε κε ζπκκεηνρή ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε άιιν ΠΜΣ, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΙ. 

 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ 16ε  Σεπηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηηο 2 

Οθησβξίνπ 2020, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα: 

Αξρηθά, δηεμάγνληαη νη εμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή γιψζζα, γηα 

φζνπο δελ είλαη θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηα ηεο μέλεο 

γιψζζαο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

Σηε ζπλέρεηα, γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

Σπλέιεπζε Τκήκαηνο, ε αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ ΠΜΣ. Τελ  απφθαζε γηα ηελ 

ηειηθή επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ ιακβάλεη ε Σπλέιεπζε 

Τκήκαηνο χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε-πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν ζρεηηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ αλαξηάηαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΤΑΤΜ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο. 

Η εγγξαθή ησλ επηιεγέλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ νινθιεξψλεηαη 

κέρξη ηηο 9 Οθησβξίνπ, ή κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη ε Σπλέιεπζε 

Τκήκαηνο ηνπ ΤΑΤΜ. Δθφζνλ δηαπηζηψλνληαη θελά, απηά θαιχπηνληαη απφ ηνλ πίλαθα 

ησλ επηιαρφλησλ, ν νπνίνο έρεη θαηαξηηζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηε Σπλέιεπζε 

Τκήκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Οη επηιεγέληεο 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο πξνζέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ ΤΑΤΜ φπνπ πξνζθνκίδνπλ έλα θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

θαη ζπκπιεξψλνπλ ην απαηηνχκελν έληππν εγγξαθήο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

είλαη εγγεγξακκέλνη (ή δελ θνηηνχλ παξάιιεια) ζε άιιν ΠΜΣ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΙ. 

Γηα θάζε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο, αξκφδηα θ. Π. Γηνπβαλνχιε, ηει. 2310995823 θαη  2310995991.  

                                                                 

       Θεζζαινλίθε, …./……/…… 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο 

                                                                                             

                                                                    Κσλζηαληίλνο Τνθκαθίδεο 

                                                                            Καζεγεηήο ΑΠΘ 
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A I T H  H 
 

Oλνκαηεπψλπκν: 
 
Όλνκα παηέξα: 
 
Γηεχζπλζε: 
 
Tειέθσλν: 
 
e-mail: 
 
Γίπισκα/Πηπρίν: 
 
Γιψζζα εμέηαζεο: 
 
           Σαο παξαθαιψ λα δερζείηε ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ γηα ηελ εγγξαθή 
κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ηίηιν:  
      
    YΓATIKOI ΠOPOI 
      
Σπλεκκέλα ππνβάιισ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αληίγξαθν δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ ζε δχν  αληίηππα. 
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε δχν  αληίηππα, ζπλνδεπκέλν απφ ηα 

απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ’ απηφ πξνζφλησλ θαη 
απφ νηηδήπνηε πξφζζεην ηεθκεξησκέλν ζηνηρείν επηζηεκνληθνχ-
εξεπλεηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα θξίλεηαη ηθαλφ λα εληζρχζεη 
ηελ ππνςεθηφηεηα. 

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία ζε δχν  αληίηππα. 
4. Μία (1) ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθή επηζηνιή. 
5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ επαξθή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ  

μέλεο γιψζζαο, ζε δχν  αληίηππα. 
6. Υπεχζπλε δήισζε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη 

γλήζηα αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ 
Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο 
βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ. ύμθωνα με ηο νόμο η 
βεβαίωζη ιζοηιμίας θα πρέπει να καηαηεθεί μέτρι ηην ολοκλήρωζη 
ηων ζποσδών. 

                   
                                                          Θεζζαινλίθε,..............................2020 
 
                                                                             O αηηψλ / H αηηνχζα 
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