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Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2015, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου» (ΦΕΚ έναρξης λειτουργίας
26911/05.08.14), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):
Το ΜΔΕ είναι ετήσιας εντατικής φοίτησης με 90 ECTS και για τη λήψη του απαιτούνται: α)
επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2)
διδακτικών περιόδων και β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο
του προγράμματος.
Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές
μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών
διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής
περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με
αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη
διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη
εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε
διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.
Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Α΄ εξάμηνο) θα εισαχθούν έως και 35 μεταπτυχιακοί
φοιτητές/τριες.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Οι
υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους θα πρέπει να
καταθέσουν απαραίτητα βεβαίωση ολοκλήρωσης κατά τη περίοδο των εγγραφών που θα
διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2017.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους
τετρακοσίων ευρώ (400 €) ανά εξάμηνο. Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες
χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες
πηγές. Επιπλέον το ΠΜΣ παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά την συνέντευξή τους. Για
την επιλογή θα συνεκτιμηθούν: (α) ο γενικός βαθμός πτυχίου, (β) η αναλυτική βαθμολογία
στα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, (γ) ο βαθμός της
πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), (δ) οι τυχόν ερευνητικές,
μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κλπ, καθώς και (ε) δύο
(2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών/καθηγητριών από ελληνικά ή ξένα
ισότιμα Α.Ε.Ι., ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας
ή της αλλοδαπής και, στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του
“προφίλ” του/της υποψηφίου/ας ως προς την ικανότητά του/της να παρακολουθήσει ένα
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία. Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες
πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με
αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ες επάρκεια
ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής
γλώσσας είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να
κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Ιούνιο
2017 (οι ημερομηνίες εξετάσεων θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ).
Oι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών Τρίτη, 19 και Τετάρτη, 20
Σεπτεμβρίου 2017 και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα από τη
Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα:
https://geography.aegean.gr/pms/index.php?content=1

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο FCE, MCCE,
TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πιστοποιητικό
επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες),
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου),
7. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητή/τρια Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. ή από ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής στο ειδικό Έντυπο
Συστατικής Επιστολής που διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα
https://geography.aegean.gr/pms/index.php?content=1

9. Απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ,

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με
την γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη
άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα
πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν και οι επικυρωμένες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή
αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://nautilus.aegean.gr/) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή,
15 Σεπτεμβρίου 2017. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν
προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος
(https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf). Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες
συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συμπιεστούν σε ένα αρχείο της μορφής zip.
Πληρ.: κα Αντωνοπούλου Φλώρα, τηλ: 22510 36472, φαξ: 22510/36409, e-mail:
fanton@aegean.gr και στην ιστοσελίδα https://geography.aegean.gr/pms/index.php?content=1
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