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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» 

Μικτή διδασκαλία: δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης (από 35% έως και 100%) 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

Το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα 

για   την   παρακολούθηση   του   Προγράμματος   Μεταπτυχιακών   Σπουδών   (ΠΜΣ) 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή έξι 

(6) εξαμήνων (μερική φοίτηση), και αντιστοιχούν σε 90 ECTS. Η λήψη του διπλώματος 

προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 12 μαθήματα (αναλυτικά τα 

περιγράμματα εδώ) καθώς και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. 

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 30 άτομα. 

Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.600€ (δυο χιλιάδες εξακόσια ευρώ) και 

καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής: 

 20% του ποσού κατά την εγγραφή. 

 40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 

 40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. 
 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά 

την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.  

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας- 

Αγροτεχνολογίας στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα καθώς και στα εργαστήρια των 

εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ. Τα μαθήματα προγραμματίζεται να αρχίσουν στις 

αρχές Νοεμβρίου. 

Η μέθοδος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι μικτή και θα αφορά: α) δια ζώσης στην 

τάξη διδασκαλία και β) σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω (με 

χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). 

https://drive.google.com/file/d/1sSAAgTszgTJk1oQKcqreHG3PKxxsfGJj/view?usp=sharing
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Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:  

 Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι α) Γεωπονίας (π.χ. Τμήμα Γεωπονίας Θεσσαλονίκης), β) 
Πολυτεχνικών Τμημάτων των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του 
ΠΜΣ (π.χ. αντικείμενο Γεωργική Μηχανολογία), γ) Τμημάτων Θετικών Επιστημών 
όπως για παράδειγμα Σχολή Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων 
της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων 
το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα 
(σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92). 

 Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με εμπειρία σε αντικείμενο  
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ.. 

 Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που  πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο εν λόγω Π.Μ.Σ. εφόσον ο 
τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν στο Π.Θ. είναι συναφή με 
το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

 

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας με 

κύρια κριτήρια το βαθμό πτυχίου, το επίπεδο γνώσης της ξένης/ων γλώσσας/ων, τις 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, την 

κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, τη συναφή επαγγελματική – ερευνητική 

εμπειρία και την προσωπική συνέντευξη. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα 

γίνει σε δύο φάσεις: 

1. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη γραμματεία του 

ΠΜΣ έως και την 1η Οκτωβρίου 2022 (01.10.22). Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο, 

από  την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής, των τυπικών προσόντων των υποψηφίων 

που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2. Κατά τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν κατά την 

1η φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα 

πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα: 10 - 15 Οκτωβρίου 

2022 (10 - 15.10.22).
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Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (διαθέσιμη εδώ) 

2. Βιογραφικό σημείωμα (δεθέσιμο εδώ) 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) 

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή 

διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για κατόχους τίτλων σπουδών από Πανεπιστήμιο 

της αλλοδαπής) 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας 

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ξένης/ων γλώσσας/ων 

7. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (για όσους διαθέτουν) 

8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (για όσους διαθέτουν) 

9. Βεβαιώσεις συνεδρίων (για όσους διαθέτουν) 

10. Δύο συστατικές επιστολές 

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc-agrtec@uth.gr και 

με τίτλο/θέμα: ΕΓΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Σ. Χ.Ε. 2022-2023 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ Campus 
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 
TK 41500 
Λάρισα 
[Αίτηση για το ΠΜΣ ΤΓΑ] 

 
Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι δεν επιστρέφονται. 

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση 

vliakos@uth.gr ή στα τηλέφωνα 2410684686 και 6970770874. 
 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
 

 
Δρ. Γράβαλος Ιωάννης 

Καθηγητής 

https://drive.google.com/file/d/1e-s5JMVFiEEA-XzUumoz14ekc0CpZsss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nS0QHCooH13_ZjByDrxW9tvNjwAaywj_/view?usp=sharing
mailto:msc-agrtec@uth.gr
mailto:vliakos@uth.gr

