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Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και το 

Agrarian and Technology Institute του Peoples’ Friendship University of Russia οργανώνουν 
κοινό Διακρατικό  ΠΜΣ με τίτλο «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με το ΦΕΚ 3915_Τ.Β_7-11-
2017. Το πρόγραμμα είναι 24μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά  το πρώτο 
έτος, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εξάμηνης πρακτικής άσκησης κατά το δεύτερο 
έτος) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).  
 
Αντικείμενο του ΠΜΣ  

Σκοπό του διαπανεπιστημιακού, διακρατικού μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Βιολογική Γεωργία» αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και 
η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής και της αειφόρου 
ανάπτυξης. Εφαρμόζεται διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν 
στη βιολογική αγροτική παραγωγή, η οποία διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής 
και εμπειρικής γνώσης.  
 
Δομή και περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών  

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η 
συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής 
εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των 
ασκήσεων είναι υποχρεωτική.  

Το Α΄ εξάμηνο αποτελεί την πρώτη ενότητα και περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με 
τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας, τη σχετική νομοθεσία, την εμπορία, την 
αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών και την αγρο-οικολογία. Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί  
τη δεύτερη ενότητα και τα μαθήματα που περιλαμβάνει σχετίζονται με τη διαχείριση 
εδάφους και υδάτων, την αντιμετώπιση ασθενειών και την μετασυλλεκτική διαχείριση των 
προϊόντων.  Το Γ΄ και το Δ΄ εξάμηνο αποτελούν την τρίτη ενότητα και περιλαμβάνουν την 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας των φοιτητών καθώς και την πρακτική 
άσκηση σε ερευνητικά εργαστήρια ή επιχειρήσεις σχετικές με τη βιολογική γεωργία.  Στην 
τρίτη (3η)ενότητα, ο φοιτητής θα έχει την επιλογή, με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων 
καθηγητών, να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή του εργασία σε Εργαστήριο του Τμήματος 
Γεωπονίας του ΑΠΘ ή του συνεργαζόμενου Agrarian and Technology Institute του RUDN. Η 
πρακτική άσκηση στο συνεργαζόμενο Ρωσικό Πανεπιστήμιο θα είναι αμοιβόμενη.  

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα δίνονται στην ελληνική και την  
αγγλική γλώσσα. Η αγγλική, θα είναι η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της 
μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας. H διδασκαλία των μαθημάτων των δύο πρώτων 



εξαμήνων, για τους φοιτητές του ελληνικού τμήματος, θα διεξάγεται στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε 13  διαλέξεις. 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 120 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 
(ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. 

 

Αριθμός Εισακτέων  

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα 
(60), μέσω της παράλληλης λειτουργίας  δύο τμημάτων: τριάντα (30) για το ελληνικό τμήμα 
του ΑΠΘ και τριάντα (30) για το τμήμα του RUDN. Σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο λειτουργούν 
παράλληλα δύο τμήματα ως εξής: στη Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΑΠΘ) και στη Μόσχα 
(εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου φιλίας των Λαών) [ελάχιστος αριθμός εισακτέων ανά 
τμήμα: 15].  
 
Δεκτοί υποψήφιοι  

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία 
επιλογής, απόφοιτοι Γεωπονικών Σχολών (συγκεκριμένα Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος) και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονίας.  Επιπλέον, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ, των 
Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο. 

 

Δίδακτρα  
Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 

4.000€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις.  
 
Υποτροφίες  

Προβλέπεται, επιπλέον, η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε ποσοστό 10% 
των συμμετεχόντων. Οι υπότροφοι οφείλουν να προσφέρουν υπηρεσίες απασχολούμενοι 
στα εργαστήρια στο οποία θα εκπονήσουν την μεταπτυχιακή τους  διατριβή. Τα κριτήρια για 
τη χορήγηση υποτροφιών θα ανακοινωθούν έγκαιρα. 
 
Υποβολή αιτήσεων  

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας έως την …………………………………. 
2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της 
σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Τμήμα Γεωπονίας  
Για το ΔΠΜΣ «Βιολογική Γεωργία»  
Πανεπιστημιούπολη, ΑΠΘ 
Θεσσαλονίκη, 54124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δικαιολογητικά  
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:  
 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στην ιστοσελίδα) 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικού ισοτιμίας του 
αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές 
εξωτερικού.  

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.  

4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας της 
γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση ξένης γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές 
εξετάσεις. 

5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους). Οι συστατικές επιστολές 
μπορούν να είναι από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότες/συνεργάτες.  
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η 
εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, 
σύμφωνα με το πρότυπο Europass.  

Συνεκτιμώμενα τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα και αξιολογούνται στην 
συνέντευξη αποτελούν :  

 Πιστοποιητικό δεύτερης γνώσης ξένης γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από 
ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα 
της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο.  Η γνώση της ρωσικής γλώσσας (ή η 
συμμετοχή στα προπαρασκευαστικά μαθήματα εμάθησης της ρωσικής που 
οργανώνονται από τη Σχολή) θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή  πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου 
οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές 
εξωτερικού.  

 Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του 
αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές 
εξωτερικού.  

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 

 Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες δραστηριότητες που δεν 
περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.  

 
Αξιολόγηση  
Η Αγγλική γλώσσα υποχρεωτική  
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:  

 Βαθμός πτυχίου: 40%  

 Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ ή/και συναφή 
επαγγελματική εμπειρία: 25%  

 Ερευνητική δραστηριότητα: 5%  

 Συνέντευξη: 30%  
 

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  

http://www.agrofor.auth.gr/μεταπτυχιακο-προγραμμα-σπουδων 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ. Τηλ. 2310998865 

http://www.agrofor.auth.gr/μεταπτυχιακο-προγραμμα-σπουδων
http://www.agrofor.auth.gr/μεταπτυχιακο-προγραμμα-σπουδων

