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Για το Πανεπιστηµιακό έτος 2007 – 2008 γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφή στο
∆ιϊδρυµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Πρόληψη και ∆ιαχείριση
Φυσικών Καταστροφών» του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (πρώην
Γεωλογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Σερρών.
∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι:
(α) των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστηµίων καθώς και του Τµήµατος
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Σερρών ή Τµηµάτων άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε συναφές
αντικείµενο,
(β) αντίστοιχων Τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ του εξωτερικού µε σπουδές αναγνωρισµένες ως
ισότιµες των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ,
(γ) επίσης, Τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειµένου της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις και για τους οποίους η απόκτηση
του Μ∆Ε ή και του ∆∆ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώµατος των
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα., σύµφωνα µε το άρθρο 5
παρ. 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ114Α’).
∆ικαίωµα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τµηµάτων οι οποίοι, εφ’ όσον
γίνουν δεκτοί έχουν την δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ µόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους µέχρι την προθεσµιακή ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: είκοσι (20). Απαραίτητη προϋπόθεση
για την προκαταρκτική επιλογή είναι η γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας. Η
πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα γίνει είτε µε την κατάθεση επίσηµου
τίτλου (επιπέδου Proficiency), ή µε εξετάσεις σε κάθε άλλη περίπτωση.
Για την επιλογή των υποψηφίων λαµβάνονται υπ’ όψη
1. Βαθµός πτυχίου / διπλώµατος.
2. Επίδοση σε σχετικά µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος
µαθήµατα των προπτυχιακών σπουδών.
3. Εµπειρία σχετική µε την έρευνα (π.χ. διπλωµατική εργασία ή συµµετοχή σε
ερευνητικά προγράµµατα) στο αντικείµενο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών.

4. Βαθµός ∆ιπλωµατικής εργασίας σε όσα τµήµατα υπάρχει ο θεσµός της
διπλωµατικής εργασίας.
5. ∆ηµοσιεύσεις
6. Συνέντευξη υποψηφίου.
Καλούνται οι υποψήφιοι του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Πρόληψη και
∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών» να υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Παν/πολη Ζωγράφου τηλ: 2107274422) από
24-8-2007 έως 14-9-2007 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος.
2. Αντίγραφο πτυχίου (εάν το πτυχίο είναι της αλλοδαπής, νόµιµη επικύρωση και
ισοτιµία από ∆ΟΑΤΑΠ ή πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
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. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ εσωτερικού ή εξωτερικού.
7. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις (εφ’ όσον υπάρχουν).
8. Βεβαιώσεις εµπειρίας από συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (εφ’ όσον
υπάρχουν).
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