ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παλαιοντολογία
Γεωβιολογία

Νέο, μοναδικό και εξειδικευμένο,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
με τη συνεργασία φορέων από όλη την Ελλάδα!
Ιδρυματικοί Φορείς

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Τμήμα Γεωλογίας (ΑΠΘ)
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ)
Τμήμα Βιολογίας (ΑΠΘ )
Τμήμα Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Τμήμα Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Παλαιοντολογία
Γεωβιολογία

2 ειδικεύσεις:
Μακροπαλαιοντολογία/ Macropalaeontology
(παρακολούθηση στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ),
επιστημονική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
μακροπαλαιοντολογίας σπονδυλωτών και ασπονδύλων, μελέτης και διαχείρισης του παλαιοντολογικού πλούτου της χώρας, ορθολογικής και
αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο της γεωδιατήρησης και μουσειακής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης σε τοπικό, εθνικό και σε διεθνές
επίπεδο!

Μικροπαλαιοντολογία- Βιοστρωματογραφία/
Micropalaeontology-Biostratigraphy
(παρακολούθηση στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ), επιστημονική κατάρτιση
και ανάπτυξη δεξιοτήτων μικροπαλαιοντολογίαςγεωβιολογίας και σημαντική σύνδεση με την
αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς των
πετρελαίων, αλλά και σε τομείς περιβαλλοντικής
υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης!

Στόχος:
Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!
προσαρμοσμένη στο διεθνές ανταγωνιστικό
περιβάλλον, βελτίωση των δεξιοτήτων σε
θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής),
ομαδικής και αυτόνομης εργασίας

Κινητικότητα και πρακτική εξάσκηση!
Παρακολούθηση κοινών μαθημάτων στο
ΑΠΘ/ΕΚΠΑ (επιδοτούμενες μετακινήσεις),
πρακτική άσκηση (φορείς, επιχειρήσεις,
ανασκαφές), Erasmus internships

Εξειδίκευση! παροχή πολύ υψηλού επιπέδου
εξειδικευμένων σπουδών με σύγχρονες
μεθόδους και διδασκαλία και στην αγγλική
γλώσσα, άμεση προετοιμασία για την έρευνα
και τη διεθνή αγορά εργασίας

Ανταγωνιστικότητα! όχι μόνο στο ελληνικό
αλλά και σε διεθνές επίπεδο

Διεπιστημονική συνεργασία και συνέργεια!
ανάμεσα σε ομάδες γεω- και βιο-επιστημόνων

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τρία
εξάμηνα φοίτησης (90 ECTS).
Κύκλοι μαθημάτων διάρκειας δυο ακαδημαϊκών
εξαμήνων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), συνολική
διάρκεια σπουδών ένα πλήρες ημερολογιακό
έτος.

Πληροφορίες:
Κατηγορίες Πτυχιούχων:
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας
Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρυμάτων 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.
Συνολικά τέλη φοίτησης: 1000 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες:
mtriant@geol.uoa.gr
dkostop@geo.auth.gr

