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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Αλώηαην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Πεηξαηά (Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ.) θαη ην – ηζόηηκν θαη νκνηαγέο κε ηα ειιεληθά ΑΔΙ –
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Σκήκα Γηνίθεζεο, Γηαρείξηζεο θαη Μάξθεηηλγθ) δηνξγαλώλνπλ από θνηλνύ Γηατδξπκαηηθό Πξόγξακκα
Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..), ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζην αληηθείκελν «Ευαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας
Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Οη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο νδεγνύλ ζηε ιήςε αλαγλσξηζκέλνπ (ΦΔΚ 2132/Β/28-8-13) Μεηαπηπρηαθνύ
Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ).
ην Π.Μ.. – Δ.Π.ΣΔ.Π.Π. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ή δηπισκαηνύρνη Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο (δειαδή Παλεπηζηεκηαθώλ ή Πνιπηερληθώλ Σκεκάησλ
θαη ρνιώλ θαη πηπρηνύρνη Αλώηαησλ Σερλνινγηθώλ Ιδξπκάησλ – Σ.Δ.Ι. θαη Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ή νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο,
νη νπνίνη επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηελ επξύηεξε γλσζηηθή πεξηνρή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη νη βαζηθέο
ηνπο ζπνπδέο παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. – Δ.Π.ΣΔ.Π.Π.
Οη εγγξαθέο ζην ΠΜ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ην δεύηεξν 15ζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ελώ ηα καζήκαηα αξρίδνπλ ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ
Οθησβξίνπ θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ΣΔΙ Πεηξαηά ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ΜΓΔ απαηηείηαη ε παξαθνινύζεζε θαη επηηπρήο
εμέηαζε ζε δέθα (10) καζήκαηα ηζνθαηαλεκεκέλα ζε δύν (2) εμάκελα θαη – ζηε ζπλέρεηα – ε εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η
θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ΜΓΔ νξίδεηαη ζηα ηξία (3) εμάκελα ελώ ππάξρεη θαη πξόγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο. Σν Π.Μ.. –
Δ.Π.ΣΔ.Π.Π. απηνρξεκαηνδνηείηαη θαη ηα ζπλνιηθά δίδαθηξα είλαη 5000 επξώ αλά θνηηεηή, ηκεκαηηθά θαηαβαιιόκελα.
Οη ελδηαθεξόκελνη/-εο πξέπεη λα ππνβάιινπλ από τις 8 Μαΐοσ μέτρι και τις 5 Σεπτεμβρίοσ 2014 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά ηα εμήο έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά:
[ εκ.: Η Αίηεζε κπορεί λα προεγεζεί τροληθά θαη ηα ιοηπά ζηοητεία ποσ δεηούληαη λα σποβιεζούλ κέτρη ηης 5-9-2014 ]
1. Αίηεζε ζε εηδηθό έληππν, πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία ή από ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ( www.environmentalprotection.gr ) θαη θαηαηίζεηαη

ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε Γξακκαηεία. Μηα (1) κηθξή θσηνγξαθία επί ηνπ εληύπνπ ηεο Αίηεζεο.
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ θαη πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (ή Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο) ή, εθόζνλ δελ ππάξρεη

αθόκα ηίηινο ζπνπδώλ, ζηνηρεία από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη αλακέλεηαη ε απνθνίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ κέρξη ηηο εγγξαθέο ζην ΠΜ θαηά ην
δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ 2014. Δπίζεο, αλαγλώξηζε θαη ηζνηηκία από ην ΓΟΑΣΑΠ (γηα Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο).
3. Πιήξεο Βηνγξαθηθό εκείσκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηηο ζπνπδέο θαη, εθόζνλ ππάξρνπλ, ζηνηρεία γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ππνςεθίσλ.
4. πζηαηηθέο επηζηνιέο (εθόζνλ ππάξρνπλ).
5. Μηα (1) θσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.

Γηα ηελ επηινγή ησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδαζηώλ/-ηξηώλ ζα ιεθζνύλ ππόςε ν γεληθόο βαζκόο δηπιώκαηνο, ε επίδνζε ζηα ζπλαθή πξνο ην Π.Μ..
– Δ.Π.ΣΔ.Π.Π. πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζηε δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία, νη ινηπέο ζπνπδέο ή επηκόξθσζε (μέλε γιώζζα, θαηάξηηζε,
ζεκηλάξηα θ.ά., εθόζνλ ππάξρνπλ) ε ηπρόλ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαη νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
(εθόζνλ ππάξρνπλ). Οη θαηαξρήλ απνδεθηνί/-έο ππνςήθηνη/-εο δύλαηαη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε θαηά ην πξώην 15ζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ.
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά (2105381215), από ηελ ηζηνζειίδα
www.environmentalprotection.gr θαη από ηνλ Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν Γηώξγν Κ. Βαξειίδε (gvarel@teipir.gr, 6977-091723). Η θαηάζεζε ησλ
αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά ζηε δηεύζπλζε: «Αλώηαηο
Σετλοιογηθό Εθπαηδεσηηθό Ίδρσκα Πεηραηά (ΣΕΙ Πεηραηά), Γρακκαηεία Σκήκαηος Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ Σ.Ε. (ηζόγεηο Β` Κηηρίοσ), Π. Ράιιε &
Θεβώλ 250, 12244 (Αηγάιεφ), ηει. 210-5381215, σπόυε Κίκφλα πσρόποσιοσ».
Ιζηνζειίδα: www.environmentalprotection.gr
Αζήλα, 7 Μαΐνπ 2014
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. – Δ.Π.ΣΔ.Π.Π.
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