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ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) είναι το τρίτο σε αρχαιότητα πανεπιστημιακό
ίδρυμα της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1920, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα
που είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και του αγροτικού χώρου της
χώρας.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συγκεντρωμένες τις εγκαταστάσεις του στην
περιοχή του Βοτανικού, στις δύο πλευρές της ιστορικής Ιεράς Οδού. Στο χώρο αυτό των
τριακοσίων περίπου στρεμμάτων, βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, που
περιλαμβάνουν αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία, βιβλιοθήκη,
κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα αθλοπαιδιών, εστιατόριο και κυλικείο, καθώς και κήπους,
δενδρώνες, φυτώρια, θερμοκήπια, αμπέλια, κτηνοτροφικές και υδροβιολογικές-ιχθυολογικές
εγκαταστάσεις για την έρευνα και την άσκηση των φοιτητών. Μεγαλύτερες εκτάσεις για
πειραματισμό και άσκηση διαθέτει το Γ.Π.Α. στην περιοχή της Κωπαϊδας, των Σπάτων και
του Ωρωπού.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συμβάλει και συμβάλλει στην προαγωγή της
Γεωπονικής Επιστήμης και τη διάδοση της σύγχρονης γεωργικής πρακτικής, στην έρευνα και
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από δύο Σχολές:
•

Τη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος η οποία
συγκροτείται από τα Τμήματα:

i. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
ii. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και
iii. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
και
•

Τη Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης στην οποία εντάσσονται τα
Τμήματα:

i. Βιοτεχνολογίας,
ii. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και
iii. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση
γεωπόνων - γεωργοοικονομολόγων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας,
φιλόδοξης αλλά και δύσκολης εποχής για την ελληνική γεωργία. Σε μια εποχή που, όπως όλοι
αναγνωρίζουν, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας της
οικονομίας έχουν μεγάλη ανάγκη στελεχών με επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα
αγροτικής ανάπτυξης.
Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στηριζόμενο στα σύγχρονα εκπαιδευτικά
και ερευνητικά προγράμματα και στο έμπειρο διδακτικό προσωπικό του, και έχοντας πλήρη
επίγνωση των αιτημάτων του παρόντος και των προκλήσεων του μέλλοντος, προετοιμάζει
τους φοιτητές του για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής.
Στόχος, λοιπόν, του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων
εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική,
κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του
αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων,
τροφίμων και υπηρεσιών.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Στόχος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών είναι:
Η δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της
βιολογίας, της (βιο)τεχνολογίας και της οικονομίας στην εκτροφή και διαχείριση των
παραγωγικών ζώων και υδρόβιων οργανισμών για την παραγωγή ζωικών προϊόντων
ποιότητας, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας
του περιβάλλοντος και της ευζωίας.
Η ανάπτυξη της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης, η ενίσχυση της
διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας με Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς στην
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Η συμβολή του στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Εθνικής Οικονομίας,
προωθώντας τη συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, αλλά και την παροχή επιστημονικής
γνώσης και υπηρεσιών για την επίλυση προβλημάτων της Ζωικής Παραγωγής στη χώρα
μας.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα &
Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» λειτουργεί αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015 στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Υ.Α. 107292/B7, ΦΕΚ 1948,
τ. Β’, 18-7-2014).
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό
επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση
επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε
επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων
τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Ο πρωτογενής τομέας της Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να
αναπτυχθεί, όπως είναι απαραίτητο, αλλά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, έχει
ανάγκη επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίζουν σύνθετα τεχνικοοικονομικά ζητήματα στην
παραγωγή και στη διοίκηση αντίστοιχων επιχειρήσεων. Να διαθέτουν σε βάθος τις
απαραίτητες γνώσεις της παραγωγικής διαδικασίας και να χρησιμοποιούν σύγχρονες
μεθόδους και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την αποτελεσματική διοίκηση
των μονάδων παραγωγής ή την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλών. Από την άλλη μεριά, η
σημερινή κοινωνική και οικονομική διαμορφούμενη πραγματικότητα στη χώρα μας
επιβάλλει την ανάγκη ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου και την υποστήριξη της
αναζωογόνησης της υπαίθρου, παράλληλα με την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Η
επιτυχία αυτών των στόχων προϋποθέτει σχεδιασμό και γνώση, σύμφωνα με τα τελευταία
επιστημονικά δεδομένα.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων:
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α) για την ίδρυση και στελέχωση επιχειρήσεων ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και
μεικτών επιχειρήσεων (ζωικής και φυτικής παραγωγής)
και
β) για την παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλών ως στελέχη σε αναπτυξιακούς φορείς και
υπηρεσίες (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές
εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα &
Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» συμμετέχουν και συμπράττουν επιστήμονες που
προέρχονται από πολλούς συνεργαζόμενους επιστημονικούς χώρους:
Οι διδάσκοντες προέρχονται από (α) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του
Γ.Π.Α., (β) Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α., (γ)
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και (δ) άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Η συνεργασία και συνέργεια του επιστημονικού αυτού δυναμικού που προέρχεται από
διάφορους χώρους συμβάλλει στη διεύρυνση του προβληματισμού και της οπτικής των
προβλημάτων του αγροτικού χώρου, καθώς και στη σύνδεση των φοιτητών με τον
παραγωγικό χώρο και την αγορά εργασίας.
Αρμόδια συλλογικά όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος είναι:
1. σε επίπεδο Ιδρύματος


η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης και



η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) των Τμημάτων Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης & Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών

2. σε επίπεδο Προγράμματος:


η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. (Σ.Ε).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
«Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

(Μ.Δ.Ε.)

στην

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων που εγγράφονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.
2. Υποψήφιοι
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών
Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και ισότιμων τμημάτων των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
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3. Διαδικασία Εισαγωγής – Επιλογή
Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία
προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί
φοιτητές.
Ειδικότερα, η προκήρυξη περιλαμβάνει:
•

Τη γενική περιγραφή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(επιστημονικό περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.)

•

Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

•

Το ύψος των διδάκτρων

•

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

•

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον Ν.2083/92 (παρ. 2α του άρθρου 12),
του Ν.3685/2008 (παρ. 1α του άρθρου 4).
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου. Ο υποψήφιος, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους και την εγγραφή του στο πρόγραμμα, υποχρεούται να έχει ανταποκριθεί
επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για τη λήψη του
πτυχίου του (συντελεστής βαρύτητας 25%).
2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής
επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο
των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων (συντελεστής βαρύτητας 15%).
3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική
επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%).
4. Δύο συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 5%).
5. Η προσωπική συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 40%).
6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται
από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν (συντελεστής βαρύτητας 5%).
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν την Ελληνική
γλώσσα., η επαρκής γνώση της οποίας αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που
οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά
εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας:
1ο Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: αρχίζει τον Οκτώβριο, διαρκεί δεκατέσσερις διδακτικές
εβδομάδες και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων.
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2ο Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: αρχίζει αμέσως μετά τις εξετάσεις του 1ου ακαδημαϊκού
εξαμήνου, διαρκεί δεκατέσσερις διδακτικές εβδομάδες, συνεχίζεται με τις εξετάσεις των
μαθημάτων, και την εκπόνηση και παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών.
3ο Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: αρχίζει τον Οκτώβριο, διαρκεί δεκατέσσερις διδακτικές
εβδομάδες και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων και την
παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποστήριξή της από το
φοιτητή το αργότερο έξι μήνες από την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 3ου ακαδημαϊκού
εξαμήνου του προγράμματος.
Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκειά του μπορεί να είναι
μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τουλάχιστον
δύο θεματικές ενότητες ανά εξάμηνο.
Η Συντονιστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, σε έκτακτες περιστάσεις, να μεταβάλει τις
παραπάνω ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται: α) η παρακολούθηση
και επιτυχής εξέταση σε θεματικές ενότητες και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης,
ωςεξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α1:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Αγροτική Πολιτική
2. Περιβαλλοντική Πολιτική
3. Αλιευτική Πολιτική

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α2:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
1. Συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην Οικονομία
2. Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων
3. Συστήματα Διατροφής Παραγωγικών Ζώων
4. Οργάνωση και Διαχείριση Υδατοκαλλιεργειών
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α3:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
1. Λογιστική
2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
3. Αξιολόγηση Επενδύσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)

10

30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β1:
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
1. Μάρκετινγκ
2. Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
3. Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
1. Αγροτική Κοινωνιολογία
2. Καινοτομία
3. Συμβουλευτική
4. Συλλογικές Μορφές Επιχειρηματικότητας/ Κοινωνική Οικονομία
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β3:
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων
2. Συγκριτική Ανάλυση (Benchmarking)
3. Προϋπολογισμοί
4. Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β4:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά
κλπ)
2. Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Αλιευμάτων
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β5:
ΓΕΝΕΤΙΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1. Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης-Γενετική Ιχθύων
2. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή και τις
Υδατοκαλλιέργειες
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β6:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
1. Τεχνολογίες Παραγωγής Ζωοτροφών και Ιχθυοτροφών
2. Καινοτόμες Εφαρμογές (Αυτόματα Συστήματα Άμελξης,
Αυτόματα Συστήματα Διατροφής)
3. Καινοτόμες Εφαρμογές στις Υδατοκαλλιέργειες σχετικές με τη
Διαχείριση των Μονάδων και την Προστασία του Υδάτινου
Περιβάλλοντος
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β7:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Τεχνικές Καλλιέργειας Κτηνοτροφικών Φυτών και Τεχνητών
Λειμώνων
2. Τεχνικές Καλλιέργειας Κηπευτικών (υπαίθριων και υπό κάλυψη)
3. Τεχνικές Καλλιέργειας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)

7

30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
9

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
2. Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ3:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:
1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
2. Ηλεκτρονικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Digital & Social
Marketing)
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ4:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
1. Διαχείριση Έργων
2. Ψηφιακά Εργαλεία Εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ5:
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΥΖΩΪΑ
1. Νοσήματα – Ζωοανθρωπονόσοι - Οικονομικές Επιπτώσεις
2. Ζωική Παραγωγή και Δημόσια Υγεία
3. Συμπεριφορά - Ευζωία Παραγωγικών Ζώων και Ιχθύων

7

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ6:
ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Αλληλεπίδραση μεταξύ Περιβάλλοντος και Ζωικής Παραγωγής
2. Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον
3. Μελέτες Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Βοσκοτόπων
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)

30

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης και η ανακατανομή των μαθημάτων στα
επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ και
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.
Μία θεματική ενότητα επιλογής διδάσκεται μόνο εφόσον ζητήσει να το παρακολουθήσει
ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλες τις
θεματικές ενότητες που α) είναι υποχρεωτικές και β) επιλογής. Κατά τη διάρκεια κάθε
διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 ώρες
διδασκαλίας ανά θεματική ενότητα και να παραδίδουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα
εργασίες για κάθε θεματική ενότητα.
Εξετάσεις σε κάθε διδαχθείσα θεματική ενότητα διενεργούνται κατά τη διάρκεια ή/και στο
τέλος του εξαμήνου. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη που βαθμολογείται με βαθμό
τουλάχιστον έξι (6) με άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές
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υποχρεούνται να επανεξεταστούν στις ίδιες θεματικές ενότητες εντός χρονικού διαστήματος
που θα ορίσει ο υπεύθυνος καθηγητής της ενότητας. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, η
εξέταση επαναλαμβάνεται ενώπιον επιτροπής και σε περίπτωση πάλι αποτυχίας, οι φοιτητές
διαγράφονται από τα μητρώα του Προγράμματος.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται
να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, η οποία λαμβάνει εννέα (9) πιστωτικές μονάδες
(ECTS).
Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποστήριξή της από το
φοιτητή το αργότερο έξι μήνες από την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 3ου ακαδημαϊκού
εξαμήνου του προγράμματος.
Το θέμα της εργασίας καθορίζεται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή στον οποίο
απευθύνεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής με κριτήριο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και
εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Η παρακολούθηση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., η σύνθεση της οποίας εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση
της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Η επιλογή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) γίνεται με βασικό κριτήριο τη
συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου με το πεδίο έρευνας όπως περιγράφεται από το θέμα
της εργασίας. Ο Επιβλέπων προτείνει με επιστολή του προς τη Συντονιστική Επιτροπή το
θέμα και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας στα παραπάνω χρονικά όρια, ο
φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του Προγράμματος. Μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις
κάθε αίτημα για παράταση του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας
που υποβάλλεται εγγράφως και αιτιολογημένα από τον φοιτητή, με την σύμφωνη γνώμη του
Επιβλέποντα Καθηγητή, εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Σ.Ε. η οποία
προσδιορίζει και την νέα προθεσμία κατά περίπτωση.
Η Διπλωματική Εργασία αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το φοιτητή σε ανοικτό
ακροατήριο. Πριν τον ορισμό της ημερομηνίας για την παρουσίαση της εργασίας ο
επιβλέπων εξασφαλίζει την σύμφωνη γνώμη του συνόλου της Ε.Ε. για το κατά πόσο ο
φοιτητής είναι έτοιμος να παρουσιάσει την εργασία του. Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής
Εργασίας γίνεται με την κλίμακα 0-10. Επιτυχής θεωρείται η βαθμολόγηση με βαθμό ίσο ή
μεγαλύτερο του 6,5. Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με βάση το
περιεχόμενο της εργασίας, τις γνώσεις του φοιτητή και τον τρόπο παρουσίασης του
αντικειμένου.
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής δικαιούται να επανεξεταστεί μία ακόμα φορά, εντός
τριμήνου από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο φοιτητής
διαγράφεται από το Πρόγραμμα με απόφαση της Σ.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ
Ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση, καθώς και την
ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές οφείλουν να
συγκεντρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ως εξής:
α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή
παρακολούθηση και εξέταση θεματικών ενοτήτων του Α’ εξαμήνου.
β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή
παρακολούθηση και εξέταση θεματικών ενοτήτων του Β’ εξαμήνου
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γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή
παρακολούθηση και εξέταση θεματικών ενοτήτων του Γ’ εξαμήνου και από την
επιτυχή ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.
Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό των
θεματικών ενοτήτων και το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας ως εξής: το άθροισμα της
βαθμολογίας όλων των θεματικών ενοτήτων επί τα ECTS κάθε θεματικής ενότητας
διαιρούμενο με το 90 (τα ECTS που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος).
Στο δίπλωμα αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως εξής:
•

Άριστα, για μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 8,50.

•

Λίαν καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ 6,50-8,50.

•

Καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ 6,00 - 6,50.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
πλήρους φοίτησης, εγγράφονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και καταβάλλουν το
ποσό των διδάκτρων σε τρεις δόσεις, την πρώτη κατά την εγγραφή και πριν την έναρξη του
1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, τη δεύτερη πριν την έναρξη του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου και
την τρίτη πριν την έναρξη του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
μερικής φοίτησης, εγγράφονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και καταβάλλουν το
ποσό των διδάκτρων σε τρεις δόσεις, την πρώτη κατά την εγγραφή και πριν την έναρξη του
1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, τη δεύτερη πριν την έναρξη του 2ου ακαδημαϊκού έτους και την
τρίτη πριν την έναρξη του 3ου ακαδημαϊκού έτους.
Η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής τους.
Σε περίπτωση που, μετά την εγγραφή του και την πάροδο πέντε εργάσιμων ημερών από τον
χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης, ο φοιτητής επιλέξει να μην παρακολουθήσει το
πρόγραμμα δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ανάκτηση των χρημάτων που κατέβαλε.
Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή του
Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό
επίπεδο, δηλαδή φοιτητική ταυτότητα και δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), καθώς και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Υποτροφίες: κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, υποτροφία λαμβάνουν, σε κάθε
ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι δύο φοιτητές που θα εξεταστούν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές
Ενότητες του εξαμήνου και θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο.
Το ύψος και ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική
Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.

Βιβλιοθήκη: στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί βιβλιοθήκη σε σύγχρονες
κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διευθύντρια Προγράμματος
Καθηγήτρια Χαδιώ-Μάντζαρη Στυλιανή
Τηλ.: 210-5294428
e-mail: shad@aua.gr
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Καθηγητής Κ. Τσιμπούκας
Τηλ.: 210-5294761
e-mail: tsiboukas@aua.gr
Καθηγητής Γ. Ζέρβας
Τηλ.: 210-529411
e-mail: gzervas@aua.gr
Καθηγητής Ι. Μπιζέλης
Τηλ.: 210-5294452
e-mail: jmpiz@aua.gr
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη
Τηλ.: 210-5294405
e-mail: elenmi@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής Π. Καρανικόλας
Τηλ.: 210-5294785
e-mail: pkaranik@aua.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πληροφορίες: Ελίζα Λαζάκη
Τηλ.: 210-5294770, Φαξ: 210-5294779
e-mail: farmbm@aua.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: farmbm.aua.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

12

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

210-5294924

Γραφείο Διασύνδεσης – Σταδιοδρομίας

210-5294883,4884,4816

Υπηρεσία Βιβλιοθήκης

210-5294275,4266,4273
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