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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ 

 

Σα Σκήκαηα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 
Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαιoύλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 
ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 
πνπδώλ (Π.Μ..) «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Σνπξηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ» γηα ην αθαδεκατθό 
έηνο 2014-2015. 

Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Π.Μ.. νδεγνύλ ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνύ 
Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο κεηά από εηήζην θύθιν ζπνπδώλ, ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν 
αθαδεκατθώλ εμακήλσλ θαζώο θαη ηελ εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (60 ECTS).  

Σα δίδαθηξα ηνπ Π.Μ.. αλέξρνληαη ζε € 2.900 εηεζίσο γηα ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο θαη 
€ 1.600 γηα ηνπο θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο.  

ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηέο ππνςεθηόηεηεο απνθνίησλ (ή ηειεηνθνίησλ, εθόζνλ απνθνηηήζνπλ 
κέρξη 3 Οθησβξίνπ 2014) ησλ Πνιπηερληθώλ ρνιώλ, ησλ ρνιώλ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πνιηηηζκηθώλ πνπδώλ, Γηεζλώλ πνπδώλ, Δπηζηεκώλ ηνπ 
Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, 
Ννκηθώλ Δπηζηεκώλ, Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Αζιεηηθώλ Δπηζηεκώλ, άιισλ ηκεκάησλ 
Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, 
θαζώο θαη πηπρηνύρνη Σκεκάησλ ΣΔΙ ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

Η δηαδηθαζία επηινγήο βαζίδεηαηζηνπο θαθέινπο ππνςεθηόηεηαο θαη ζα γίλεη κε θξηηήξηα όπσο ν 
βαζκόο πηπρίνπ, ε γλώζε μέλσλ γισζζώλ, ε θαηνρή άιισλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ, ε 
επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία θαη νηδεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 
νηαλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα, θαζώο θαη ε ζπλάθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ (ή άιισλ 
κεηαπηπρηαθώλ) ζπνπδώλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. 

Οη θάθεινη ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
ΣΟΤ ΠΜ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 (ΩΡΑ 15:00) θαη λα πεξηιακβάλνπλ 
(ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 
1. Αίηεζε (δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ κέζσ ησλ 
δηεπζύλζεσλ:http://www.prd.uth.gr/el/θαηhttp://www.econ.uth.gr/) 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

3. Πίλαθαο επηιεγκέλσλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ (δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ) 

4. Αληίγξαθν δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ (κε αθξηβή βαζκό).  

5. Βεβαίσζε ηζνηηκίαο δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (γηα όζνπο πξνέξρνληαη 
από παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ).  

6. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.  

 

http://www.prd.uth.gr/el/


7. Απνδεηθηηθό επαξθνύο γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. Γηα ηνπο αιινδαπνύο απαηηείηαη θαη 
ε επαξθήο γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.  
 
Σα καζήκαηα ζα αξρίζνπλ ηελ Σξίηε 14 Οθησβξίνπ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνύλ ζα 
πξέπεη λα ππνβάινπλ ην θάθειν ππνςεθηόηεηαο κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζε 
έληππε κνξθή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κέρξη ηελΣξίηε 21 Οθησβξίνπ 2014, ζηε δηεύζπλζε: 
 
Γξακκαηεία ΠΜ “ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ” 
Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθνύ ρεδηαζκνύ, Έξεπλαο θαη Πνιηηηθήο 
Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
Πνιπηερληθή ρνιή 
Πεδίνλ Άξεσο, 38334 ΒΟΛΟ  
 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη ζε κία ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟΤ 
ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ 1Η  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 
Σκήκαηνο Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Αίζνπζα Γ5), 
ζηηο 17.00. 
 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο http://www.prd.uth.gr/el/ 
θαη http://www.econ.uth.gr/, θαζώο θαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. (θαζεκεξηλά, 12.00-14.00) 
ζηα ηειέθσλα 24210-74494& 24210-74399, emails: epsatha@prd.uth.gr, katsafad@prd.uth.gr 
& sotiria_katsafadou@hotmail.com.  
 
 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ 
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