
Η επιλογή των υποψηφίων για το 

Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή 

Επιτροπή

Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές 

Εξετάσεις και ύστερα από τον 

σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους 

δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια 

και καλεί σε συνέντευξη όσους 

έχουν προεπιλεγεί. Οι υποψήφιοι 

που δεν έχουν πιστοποιημένη 

πολύ καλή  γνώση της αγγλικής 

γλώσσας θα εξετάζονται 

γραπτώς. 

Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα 

θα γίνονται πριν από τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης 

επιλογής των υποψηφίων.

Αιτήσεις:24 Ιουνίου 2019 

έως και 13 Σεπτεμβρίου 

2019

Πληροφορίες-

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

οδός Φυτόκου, T.K. 38446, 

Ν. Ιωνία, Βόλος

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: 
greentech@uth.gr

Ιστοσελίδα:  
http://greentech.agr.uth.gr

Τηλέφωνα : 24210 93006

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας 

στο Facebook:

https://www.facebook.com/

pages/ΠΜΣ-Αειφόρος-

Αγροτική-Παραγωγή-και-

Διαχείριση-

Περιβάλλοντος/34489545570

3709?ref=hl

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί 

πτυχιούχοι Τμημάτων 

Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, 

Περιβαλλοντικών , Θετικών και 

Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή αντίστοιχων 

τμημάτων της  αλλοδαπής καθώς 

και πτυχιούχοι αντίστοιχων 

Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., εφόσον 

έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο 

του εξίμιση (6,50). 

Για την περίπτωση πτυχιούχων 

της αλλοδαπής απαιτείται 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από 

το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία και 

αντιστοιχία του τίτλου και της 

βαθμολογικής κλίμακας.

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και 

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

• Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και 

Διαχείριση Θερμοκηπίων και 

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» 

έχει διάρκεια 3 (τριών) εξαμήνων

• Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να 

παρακολουθήσουν και να 

εξεταστούν επιτυχώς σε οχτώ 

μαθήματα, καθώς και να 

εκπονήσουν διπλωματική εργασία 

στο 2ο ή 3ο εξάμηνο των  σπουδών 

τους , ώστε να λάβουν το 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

(9O μονάδες ECTS).

Αριθμός Εισακτέων – Δίδακτρα - Υποτροφίες

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ 

ανώτατο όριο στους δεκατέσσερις (14) μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/ήτριες . Στο Π.Μ.Σ, πέραν του αριθμού των εισακτέων, 

γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 

μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό 

αντικείμενο, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 

Κράτους. 

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 3.500 ευρώ 

συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά


