ΕΘΝΙΚΟ
Ο ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑ
ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ο ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠ
ΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜ
ΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ
ΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΟΝΤΟΣ
ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓ
ΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤ
ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
ΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΟΛΗΨΗ
Η ΚΑΙ ΔΙΑΧΕ
ΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣ
ΣΙΚΩΝ ΚΑΤ
ΤΑΣΤΡΟΦΩ
ΩΝ»
Σ σύμπραξη με το
Σε
ΤΜΗΜΑ ΓΕ
ΕΩΠΛΗΡΟΦΟ
ΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
Ν

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

–

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για το
τ Πανεπισττημιακό έτοος 2013 – 2014
2
γίνοντα
αι δεκτές αιιτήσεις για εγγραφή σττο
Διϊδρ
ρυματικό Μεταπτυχια
Μ
ακό Πρόγραμμα Σπου
υδών «Πρόόληψη καιι Διαχείρισ
ση
Φυσιικών Κατα
αστροφών» του Τμήμα
ατος Γεωλογγίας και Γεεωπεριβάλλοοντος (πρώη
ην
Γεωλλογίας) του Εθνικού
Ε
και Καποδιστριιακού Πανεπ
πιστημίου Αθηνών
Α
και του
τ Τμήματοος
Γεωπ
πληροφορική
ής και Τοπ
πογραφίας του Τεχνολογικού Εκ
κπαιδευτικούύ Ιδρύματοος
Σερρών.
π
Δεκτοοί γίνονται πτυχιούχοι:
(α) των Τμημάτω
ων της Σχολλής Θετικώνν Επιστημώ
ών του Εθνικ
κού και Καπ
ποδιστριακοού
Πανεεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημ
μίων καθώ
ώς και τουυ Τμήματοος
Γεωπ
πληροφορική
ής και Τοπ
πογραφίας του Τεχνολογικού Εκ
κπαιδευτικούύ Ιδρύματοος
Σερρών ή Τμημ
μάτων άλλω
ων Τεχνολοογικών Εκπα
αιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφέές
κείμενο,
αντικ
(β) ανντίστοιχων Τμημάτων
Τ
Α και ΤΕΙ του εξωτερρικού με σποουδές αναγνω
ΑΕΙ
ωρισμένες ως
ισότιμες των ελλη
ηνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ,
(γ) επ
πίσης, Τμημ
μάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ συγγγενούς γνωσ
στικού αντικ
κειμένου τηςς ημεδαπής ή
αλλοδαπής από θετικές
θ
ή τεεχνολογικές κατευθύνσεεις και για τοους οποίουςς η απόκτησ
ση
Μ
ή και του
τ ΔΔ δεν συνεπάγεται
σ
ι και την απόόκτηση του βασικού διπ
πλώματος τω
ων
του ΜΔΕ
Πανεεπιστημιακώ
ών Τμημάτωνν που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
π
, σύμφωνα με
μ το άρθρο 5
παρ. 12γ του Ν. 2916/01
2
(ΦΕ
ΕΚ114Α’).
Δικαίίωμα αίτηση
ης έχουν και οι τελειόφοοιτοι των ανω
ωτέρω Τμημ
μάτων οι οποοίοι, εφ’ όσοον
γίνουυν δεκτοί έχο
ουν την δυνα
ατότητα εγγρραφής στο ΠΜΣ
Π
μόνο αν
α έχουν ολοοκληρώσει τιις
σπουδές τους μέχχρι την εξετα
αστική Σεπτεεμβρίου 20113.
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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
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