ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
To Τµήµα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας
διοργανώνουν για 1η χρονιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ), µε τίτλο:

«Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»
Στο ΠΜΣ «Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» γίνονται δεκτοί µετά
από επιλογή, πτυχιούχοι, αλλά όχι αποκλειστικά, τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής, Γεωπονικών Σχολών,
Οικονοµικών Σχολών, Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολών ή Τµηµάτων Κτηνιατρικής, Βιολογίας,
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος,
Ιχθυολογίας ή παρεµφερών αντικειµένων καθώς και οµοταγών Ιδρυµάτων του εξωτερικού.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονοµή: Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην
«Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» και στην Αγγλική γλώσσα Master of
Science in «Livestock and Wildlife Management».
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (Μ∆Ε) είναι 4 εξάµηνα εκ
των οποίων το 4ο εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Κάθε περίοδος
αποτελείται από 13 εβδοµάδες διδασκαλίας και µίας εξεταστικής εβδοµάδας.
Τα µαθήµατα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τµήµατος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.
Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι φοιτητές (20) και κατ΄ ανώτερο όριο σε είκοσι πέντε (25)
φοιτητές ανά έτος. Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθµοι όσοι
ισοβαθµούν µε τον τελευταίο επιτυχόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο,
δηµιουργείται και δεύτερο τµήµα. Ο αριθµός των εισακτέων µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής. Επίσης, µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, µπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθµοι και µόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τµήµατα του Ιδρύµατος που
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές µε τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυµα.
Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.200€ συνολικά για τις 4 περιόδους του προγράµµατος από τα
οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάµηνο, 700€ κατά την ανανέωση
εγγραφής στο Β’ εξάµηνο και 700€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάµηνο.
Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 ποσοστό έως 30% των εισακτέων δύναται,
εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Οι φοιτητές
αυτοί θα γίνουν δεκτοί ως υπεράριθµοι.
Με στόχο την ακαδηµαϊκή ανέλιξη του Τµήµατος στην οποία συµβάλλει η έρευνα που διενεργείται
στο ΠΜΣ, οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε Μεταπτυχιακών εργασιών είτε εργασιών στα 15 µαθήµατα,
καλούνται να συµµετάσχουν σε διαθεµατικές εργασίες, προς δηµοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά
(blind peer review process), σε συνεργασία µε τους φοιτητές και µε άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι
εφικτό.
Συγκεκριµένα προτείνεται η επιβράβευση των τριών (3) καλυτέρων εργασιών ως εξής: στο 1ο
βραβείο θα αποδοθούν 500 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 300 Ευρώ, στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν
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200 Ευρώ. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύµφωνα µε τη διεθνή βάση Scopus και συγκεκριµένα τον δείκτη
SNIP του κάθε περιοδικού, σε κατηγορίες συναφείς µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού.
Στους βραβευθέντες φοιτητές και καθηγητές θα αποδίδεται επαινετική αναφορά (εύφηµος µνεία).
Τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. θα πραγµατοποιούνται Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο στη Σχολή
Γεωπονικών Επιστηµών στη Φλώρινα. Οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των µαθηµάτων ανακοινώνονται
στην αρχή κάθε εξαµήνου.
Τα µαθήµατα του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τµήµατος Γεωπονίας (agro@uowm.gr)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
•
•
•
•

•
•

Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραµµατείας, που
περιλαµβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
Αντίγραφο πτυχίου (µε την αντίστοιχη αναγνώριση του ∆ΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) µε
αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών.
Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και
άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής
γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόµο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους
σηµείωµα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ∆ιαβατηρίου.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη µοριοδότηση είναι τα
ακόλουθα:
• Προπτυχιακή Επίδοση – Βαθµός πτυχίου (60 %).
• Καλή γνώση της Αγγλικής (Προαπαιτούµενο, µε δυνατότητα εξέτασης εάν δεν υπάρχει αποδεικτικός
τίτλος).
• Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο του ΠΜΣ, µετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νοµίµως (µέγιστο 5 έτη) (10 %).
• Προσωπική συνέντευξη (30%)
Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκοµίσει εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά γίνεται ως εξής:
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής: Η ΕΕ αξιολογεί τις υποψηφιότητες οι
οποίες υποβλήθηκαν αφενός µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες και αφετέρου είναι πλήρεις µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων που καλύπτουν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι µικρότερος του οριζόµενου ορίου, τότε δεν απαιτείται µοριοδότηση, παρά
µόνο ανακοίνωση της λίστας των επιτυχόντων.
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων: Μετά την επικύρωση του καταλόγου επιτυχόντων και επιλαχόντων,
αναρτώνται στους πίνακες του Τµήµατος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσµατα της
επιλογής των υποψηφίων δηλ. ο Κατάλογος των επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, για το
ΠΜΣ στην «Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».
Αποδοχή
επιλογής
εισακτέου:
Με την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα του
Τµήµατος, ο ∆ιευθυντής ή Αν. ∆ιευθυντής του ΠΜΣ αποστέλλει επιστολή αποδοχής σε κάθε υποψήφιο
που γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ. Στην επιστολή αποδοχής επισηµαίνεται ότι εντός προθεσµίας δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν
µε Υπεύθυνη ∆ήλωση τους, κατά νόµο (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στη Γραµµατεία του ΠΜΣ σχετικά µε την
αποδοχή ή όχι της επιλογής τους στο ΠΜΣ. Η περίπτωση µη-έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα
υποψήφιο εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, ισοδυναµεί µε παραίτηση από την υποψηφιότητά του.
Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραµµατεία ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους, επιλαχόντες, στη σειρά
αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.
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Ενστάσεις: Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραµµατεία του ΠΜΣ εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η ΕΕ. Η
ΕΕ αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον Κατάλογο
επιτυχόντων και επιλαχόντων.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 02/10/2020 µέχρι 26/10/2020
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδροµικώς (σφραγίδα ταχυδροµείου ή
εταιρείας ταχυµεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γραµµατεία Τµήµατος Γεωπονίας
ΠΜΣ «Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»
Τέρµα Κοντοπούλου, τ.κ. 50100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται:
Α) Στη Γραµµατέα του τµήµατος Γεωπονίας, τηλ.: 23850 54610 και email: lwm@uowm.gr
B) Στη ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Αικατερίνη Μέλφου), τηλ. 6932726093
H ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ
Αικατερίνη Μέλφου
Καθηγήτρια
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
«Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επώνυµο: ..............................................................................................................................
Όνοµα: ..................................................................................................................................

Πρόσφατη
Φωτογραφία

Πατρώνυµο: ..........................................................................................................................
Μητρώνυµο: .........................................................................................................................
Στοιχεία Ταυτότητας:
Αριθµός:

Ηµεροµηνία έκδοσης:

Ηµεροµηνία Γέννησης:

Εκδούσα Αρχή:

Τόπος Γέννησης:

Το Γένος Μητρός:

∆ηµότης:

Νοµός:

Υπηκοότητα:

Οικογενειακή κατάσταση:

Λοιπά στοιχεία
Α.Φ.Μ.:

∆.Ο.Υ.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση κατοικίας (Οδός και αριθµός): ....................................................................................... Τ.Κ.......................
Πόλη ή οικισµός: ........................................................................... Νοµός: .....................................................................
Τηλέφωνο οικίας: ......................................................... κινητό τηλέφωνο: .....................................................................

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Σηµειώστε σε χρονολογική σειρά τους τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που παρακολουθήσατε.
Θα πρέπει να υποβάλλετε το αντίγραφο των τίτλων σπουδών και της αναλυτικής βαθµολογίας.
Ίδρυµα Χορήγησης
Τίτλου

Τµήµα

Τίτλος
Σπουδών

Βαθµός

∆ιάρκεια
σπουδών

Ηµεροµηνία
λήψης
πτυχίου
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σηµειώστε παρακάτω την ικανότητά σας να διαβάζετε, να γράφετε και να µιλάτε στην Αγγλική:
Γλώσσα

Τίτλος Πτυχίου

Επίπεδο (C2, C1, B2)

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Σηµειώστε την επαγγελµατική σας εµπειρία ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση (αν είναι απαραίτητο
και σε ξεχωριστό φύλλο).
Ηµεροµηνίες
Από-Μέχρι

Εργοδότης-∆ιεύθυνση

Θέση-Υπευθυνότητες

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς.

Υπογραφή____________________________________________ Ηµεροµηνία _________________________

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα
σε
ειδικό έντυπο (και ηλεκτρονικό αρχείο) της
γραµµατείας.
• Αντίγραφο πτυχίου (µε την αντίστοιχη αναγνώριση του ∆ΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) µε
αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών.
• Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και
άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής
γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόµο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
• Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα,
όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ∆ιαβατηρίου.
• ∆ύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν
ως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής τους.
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