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4. Βαθμός Διπλωματικής εργασίας σε όσα τμήματα υπάρχει ο θεσμός της 

διπλωματικής εργασίας. 
5. Δημοσιεύσεις 
6. Συνέντευξη υποψηφίου. 

 
Καλούνται οι υποψήφιοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πρόληψη και 
Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Παν/πολη Ζωγράφου τηλ: 2107274064) από 
26-8-2013 έως 13-9-2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση ενδιαφέροντος. 
2. Αντίγραφο πτυχίου (εάν το πτυχίο είναι της αλλοδαπής, νόμιμη επικύρωση και 

ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ ή πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός 

βαθμός πτυχίου. 
4. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (δακτυλογραφημένο). 
5. Πιστοποιητικό γνώσης Ξένης Γλώσσας (επιπέδου Proficiency). 
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ εσωτερικού ή εξωτερικού. 
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφ’ όσον υπάρχουν). 
8. Βεβαιώσεις εμπειρίας από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εφ’ όσον 

υπάρχουν). 
 

Αθήνα  8  Ιουλίου 2013 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ Π. Μ. Σ. 

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 
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