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ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών
Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και
Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την
παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς
και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (60 ECTS).
Τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται ετησίως σε € 2.900 για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε
€ 1.600 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι
30 Σεπτεμβρίου 2016) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Σχολών
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος,
Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών,
Γεωπονικών Επιστημών, αλλά και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο
βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.) καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα
πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2016.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν
υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα
ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με ακριβή βαθμό).
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

6. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από
πανεπιστήμια του εξωτερικού).
7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής
γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται
τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην
παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΔΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη»
Πεδίον Άρεως, 38334, ΒΟΛΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του
Διατμηματικού
ΔΠ.Μ.Σ.
«Νέα
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία
και
Ανάπτυξη»:
http://neka-master.uth.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., (κα Στ. Βαφειάδου,
τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr, ipapas@prd.uth.gr).

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος

