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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
«ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΔΡΑΙΧΝ ΦΤΙΚΧΝ
ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ»
Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, θαηά ηελ αξηζ. 8/4.6.2019 ζπλεδξίαζε ηεο
απνθάζηζε λα δηνξγαλώζεη θαη ιεηηνπξγήζεη Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ (Π.Μ..) ζην γλσζηηθό πεδίν ΄΄ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΥΔΡΑΗΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ ΄΄. Ζ πξνθήξπμε απηή αθνξά ζηελ
εηζαγσγή ζπνπδαζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2019-2020.
Σν Π.Μ.. δηέπεηαη από επηζηεκνληθή ζπλνρή θαη απνζθνπεί ζηε
κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρεξζαίσλ
θπζηθώλ

νηθνζπζηεκάησλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ

κεζόδσλ θαη ηερληθώλ.
Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
-

Ζ θαηαλόεζε ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ρεξζαίσλ θπζηθώλ

νηθνζπζηεκάησλ, ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
θαη

ηεο

επίδξαζεο

ησλ

θιηκαηηθώλ

κεηαβνιώλ

θαη

ησλ

αλζξώπηλσλ

δξαζηεξηνηήησλ ζηα ρεξζαία θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (επίπεδν γλώζεσλ).
-

Ζ αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ

παξαθνινύζεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ (επίπεδν δεμηνηήησλ).
-

Ζ επηινγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαη ε

αμηνιόγεζε ηύπσλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ απνθαηάζηαζεο ζε δηαηαξαγκέλα
νηθνζπζηήκαηα (επίπεδν ζηάζεσλ)..
Πληροφορίες: Δσγενία Οτέμπερη
Σηλέφωνο: 25520 41172
Σηλεομοιοτσπία: 25520 41192
Ηλεκτρονικό Σατσδρομείο: otemperi@ores.duth.gr

Information: Evgenia Otemperi
Telephone:+30 25520 41172k
Fax:+30 25520 41192
e -mail: otemperi@ores.duth.gr

Σν Π.Μ.. δηαξθεί θαη’ ειάρηζηνλ ελάκηζη (1,5) εκεξνινγηαθό έηνο (ηξία (3)
εμάκελα). Ζ κέγηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη 6 (έμη) εμάκελα, ππνινγηδόκελα από
ηελ θαλνληθή εγγξαθή ζην Π.Μ... ε απηό γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ
πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ Α.Δ.Η. (Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή
νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ησλ θάησζη θαηεγνξηώλ:
•

Πηπρηνύρνη ησλ Σκεκάησλ ΑΔΗ

Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ

Δπηζηεκώλ, Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Εσήο.
•

Πηπρηνύρνη ησλ Σκεκάησλ ΑΣΔΗ Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ

Δπηζηεκώλ, Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Εσήο.
•

Πηπρηνύρνη αληίζηνηρσλ αλαγλσξηζκέλσλ Σκεκάησλ Ηδξπκάησλ ηεο

αιινδαπήο.
Γίλνληαη, θαηαξρήλ, δεθηέο πξνο θξίζε αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο θαηόρσλ
ηίηισλ ζπνπδώλ σο ν λόκνο νξίδεη. Οη Έιιελεο πηπρηνύρνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ
απνδεδεηγκέλα κηα μέλε γιώζζα, νη δε αιινδαπνί επαξθώο ηελ ειιεληθή
γιώζζα.
Σν Π.Μ.. ΄΄ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΔΡΑΗΩΝ ΦΤΗΚΩΝ
ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ ΄΄, γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2019 - 2020, ζα απνξξνθήζεη ην
κέγηζην είθνζη (25) Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο/Φνηηήηξηεο. Ζ επηινγή ησλ
κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζα γίλεη σο ν λόκνο νξίδεη κε ζπλεθηίκεζε ησλ
πξνζόλησλ ηνπο όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη, ηε
ζπλάθεηα κε ην επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηνπ Π.Μ..
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Π.Μ.. πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή θαηαβνιή δηδάθηξσλ
1.950,00 Euro, θαηαλεκεκέλα ζε ηξείο δόζεηο ησλ 650,00 euro, νη νπνίεο
θαηαβάιινληαη ζηελ έλαξμε ηνπ θάζε εμακήλνπ ζπνπδώλ.
Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη ή ζα απνζηέιινληαη
ηαρπδξνκηθά (σο εκεξνκελία απνζηνιήο ζεσξείηαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε
ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ (Παληαδίδνπ 193, 682 00,
Οξεζηηάδα), από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου 2019.
Ζ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ πξνγξακκαηίδεηαη πεξί ην δεύηεξν
πεληαήκεξν Οθησβξίνπ, νπόηε θαη ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή.

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Έληππε αίηεζε, πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο
θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ( ή ην δηαδίθηπν), θαζώο
θαη δηθαηνιόγεζε ζηελ αίηεζε, ηνπ ιόγνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ΠΜ.
2. Αληίγξαθν δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ, κε αλαιπηηθή βαζκνινγία. Γηα ηνπο
απνθνίηνπο ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνύ, απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ην
ΓΗΚΑΣΑ ή άιιν αξκόδην θνξέα.
3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (γηα ηνπο ηειεηόθνηηνπο πνπ δελ έρνπλ
αθόκε νξθηζηεί-ζα πξνζθνκίζνπλ ηα αληίγξαθα δηπιώκαηνο θαη αλαιπηηθήο
βαζκνινγίαο ην ζπληνκόηεξν).
4. Απνδεηθηηθό εμνηθείσζεο κε κία ηνπιάρηζηνλ μέλε γιώζζα.
5. Πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ηίηινη
ζπνπδώλ θαη ελδερόκελεο εξεπλεηηθέο ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
6. Βεβαηώζεηο εξεπλεηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
7. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (κεηά ηελ ηειηθή επηινγή).
Πεξηζζόηεξεο
/ελδηαθεξόκελεο

από

πιεξνθνξίεο
ηε

παξέρνληαη

Γξακκαηεία

ηνπ

ζηνπο

Π.Μ..

΄΄

ελδηαθεξόκελνπο
ΓΗΑΣΖΡΖΖ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΔΡΑΗΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ ΄΄,

ΚΑΗ

θα Δπγελία

Οηέκπεξε ηει. 2552041172, θαη από ην Internet (url: http://www.fmenr.duth.gr,
email: otemperi@affil.duth.gr).

Οξεζηηάδα, 4 Ηνπλίνπ 2019
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο

Καζεγήηξηα Καιιηόπε Ραδόγινπ

