ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών και το Τμήμα
Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναγγέλλουν τη
λειτουργία του νέου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία» με δύο κλάδους ειδίκευσης:
α) Μακροπαλαιοντολογία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ και
β) Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας
& Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία
(3) εξάμηνα (90 ECTS) και περιλαμβάνει κύκλους μαθημάτων διάρκειας δυο ακαδημαϊκών
εξαμήνων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), με συνολική
διάρκεια σπουδών ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας Σχολών Θετικών
Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων
Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, οι οποίοι κρίνεται κατά
περίπτωση ότι πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
Α) Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25% (σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου πτυχίου Γεωλόγου ή
Βιολόγου ο βαθμός πτυχίου προσμετράται σε ποσοστό 20%)
Β) Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 25% (σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου πτυχίου
Γεωλόγου ή Βιολόγου, ο μέσος όρος βαθμολογίας στα τρία μαθήματα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. προσμετράται σε ποσοστό 30%).
Γ) Βαθμός διπλωματικής εργασίας σε ποσοστό 25% (σε περίπτωση που η διπλωματική
εργασία δεν είναι υποχρεωτική στον προπτυχιακό κύκλο του υποψηφίου, επιλέγεται ο
βαθμός ενός τέταρτου σχετικού μαθήματος – σε περίπτωση μη σχετικής διπλωματικής
εργασίας με τα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. προσμετράται το ήμισυ του βαθμού).
Δ) Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας σε ποσοστό 15%
Ε) Η κατοχή δεύτερου πτυχίου ή/και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο
που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. ή και δημοσιεύσεων σε ποσοστό 5%.

ΣΤ) Συναφής με το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. ερευνητική δραστηριότητα ή/και
επαγγελματική εμπειρία (συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά
προγράμματα) σε ποσοστό 3%.
Ζ) Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 2%.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) στην
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Έντυπη αίτηση συμμετοχής και στοιχειοθετημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Δ.Π.Μ.Σ.
(παρέχεται) στην οποία δηλώνεται και η προτιμητέα ειδίκευση σπουδών Α)
«Μακροπαλαιοντολογία» ή Β) «Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία».
2) Αντίγραφο πτυχίου
3) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
στο οποίο αναγράφεται και o βαθμός πτυχίου.
4) Βιογραφικό σημείωμα
5) Πιστοποιητικό γνώσης (Γ2/C2 ή Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας
6) Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για
επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.
7) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
8) Μία συστατική επιστολή

Ο αριθμός των εισακτέων καθώς και ο τρόπος και οι καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης
αιτήσεων και δικαιολογητικών αναμένονται με την επίσημη Προκήρυξη (Ιούλιος 2018)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ Σ Κωστόπουλος (dkostop@geo.auth.gr), Μ. Τριανταφύλλου
(mtriant@geol.uoa.gr), Γ. Ηλιόπουλος (iliopoulosg@upatras.gr), Ν. Ζούρος
(nzour@aegean.gr), Δ. Γιουλάτος (dyoul@bio.auth.gr) και στις ιστοσελίδες των
συνιδρυτικών Τμημάτων.

