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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ 

Σο Σμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σ.Ε. με ζδρα τη Λάριςα τθσ χολισ Σεχνολογικϊν 
Εφαρμογϊν του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ προκθρφςςει για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-2016 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) με τίτλο: «φγχρονεσ Σεχνολογίεσ Ζργων 
Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ». κοπόσ του ΠΜ είναι θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ 
εκπαίδευςθσ και εξειδικευμζνων γνϊςεων μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτον τομζα των 
Σεχνικϊν Ζργων Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και 
μεκοδολογίεσ μελζτθσ, καταςκευισ, διερεφνθςθσ,  πρόβλεψθσ, προςταςίασ και ανάπτυξθσ 
με βάςθ τισ αρχζσ τθσ βιωςιμότθτασ. 
 
Οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο παραπάνω Π.Μ.. οδθγοφν ςτθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ 

Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ μετά από ετήςιο κφκλο ςπουδών, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ο οποίοσ 

περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων κατά τθ διάρκεια των δφο 

ακαδθμαϊκϊν εξαμινων κακϊσ και τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ.  

Σα ςυνολικά δίδακτρα του Π.Μ.. ανζρχονται ςε € 2.300.  

το Π.Μ.. γίνονται δεκτζσ υποψθφιότθτεσ αποφοίτων (ι τελειοφοίτων, εφόςον 
αποφοιτιςουν μζχρι 30 επτεμβρίου 2015) των Σμθμάτων Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε., 
Πολυτεχνικϊν χολϊν, χολϊν Επιςτθμϊν του Περιβάλλοντοσ, άλλων Σμθμάτων Σ.Ε.Ι., 
Σμθμάτων Μθχανικϊν Α..ΠΑΙ.Σ.Ε., Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων, ομοταγϊν αναγνωριςμζνων 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου, άλλων 
Σμθμάτων ΑΕΙ με πενταετι (5) εμπειρία ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το γνωςτικό 
αντικείμενο των «Ζργων διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ» αλλά και πτυχιοφχοι άλλων 
επιςτθμονικϊν πεδίων και ειδικοτιτων που κατά περίπτωςθ κρίνονται ςυναφείσ από τθν 
αρμόδια επιτροπι Επιλογισ Μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. 
 
Η διαδικαςία επιλογισ βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ των φακζλων υποψθφιότθτασ κακϊσ 

ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ. Για τθν επιλογι κα λθφκοφν υπόψθ ο γενικόσ βακμόσ 

πτυχίου, θ επίδοςθ ςτα προπτυχιακά μακιματα τα ςχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακϊν 

ςπουδϊν του Σμιματοσ, οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (ιδίωσ αγγλικισ), 

τυχόν υπάρχουςα ερευνθτικι δραςτθριότθτα, θ επαγγελματικι εμπειρία και άλλα ςχετικά 



βιογραφικά ςτοιχεία. Οι ςυνεντεφξεισ κα πραγματοποιθκοφν την Σρίτη 29 επτεμβρίου 

2015.  

Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο ΠΜ είναι ζωσ τριάντα (30) ανά ζτοσ. 

Οι φάκελοι υποψθφιότθτασ που κα λθφκοφν υπόψθ για τθ διαδικαςία επιλογισ, κα πρζπει 

να ζχουν υποβλθκεί ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ ςτθ διεφκυνςθ:  

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θεςςαλίασ,  

Σμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σ.Ε. Λάριςα,  

Π.Μ.. «φγχρονεσ Σεχνολογίεσ Ζργων Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ»,  

411 10 Λάριςα 

από τθν Σρίτη 25 Αυγοφςτου 2015 μζχρι και τθν Σετάρτη 23 επτεμβρίου 2015, 

ταχυδρομικά ι αυτοπροςϊπωσ (ςφραγίδα ταχυδρομείου, ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ 

αποςτολισ) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Π.Μ.. (διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και του ΠΜ). 
2. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ ι υπεφκυνθ διλωςθ ότι αναμζνεται θ 

αποφοίτθςι τουσ μζχρι τθν 30θ επτεμβρίου 2015. 
3. Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ πτυχίου ι διπλϊματοσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (για όςουσ προζρχονται 

από πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ). 
4. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ αναλυτικισ βακμολογίασ. 
5. Πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (π.χ. πολφ καλι γνϊςθ Γ1/C1 

κ.ά.) 
6. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 
7. Βιογραφικό ςθμείωμα με ςτοιχεία επαγγελματικισ και ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. 

 

Διευκρινίηεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δθμόςιο υποχρεοφται να 

αποδζχεται τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Αντίςτοιχα, 

γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων εφόςον 

αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα 

ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά 

ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ανατρζξουν ςτο 

http://www.civil.teilar.gr/new/index.php/metaptyxiakes-spoudes ι να απευκυνκοφν ςτθ 

Γραμματεία του Σμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. ςτθ Λάριςα (κ. Ηλία Παλαιοχωρλίδθ, 

τθλ. 2410-684527, fax 2410-684306,  e-mail: secry-civil@teilar.gr ). 

 

H Διευκφντρια του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

του Σμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. με ζδρα τθ Λάριςα 
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