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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Σν Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Σκήκα
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαιoχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα
ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ (Π.Μ..) «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ» γηα ην αθαδεκατθφ
έηνο 2015-2016.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Π.Μ.. νδεγνχλ ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο κεηά απφ εηήζην θχθιν ζπνπδψλ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν
αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε 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 ππνςεθηφηεηεο απνθνίησλ (ή ηειεηνθνίησλ, εθφζνλ απνθνηηήζνπλ
κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2015) ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, ησλ ρνιψλ Οηθνλνκηθψλ
Δπηζηεκψλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, Γηεζλψλ πνπδψλ, Δπηζηεκψλ
ηνπ Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ, Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Αζιεηηθψλ Δπηζηεκψλ, άιισλ
ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ ΣΔΙ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Η δηαδηθαζία επηινγήο πεξηιακβάλεη πξν-επηινγή κε βάζε ην θάθειν ππνςεθηνηήηαο θαη
γίλεηαη κε θξηηήξηα φπσο ν βαζκφο πηπρίνπ, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ε θαηνρή άιισλ
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, ε επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία θαη νη δεκνζηεχζεηο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, νη αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, θαζψο θαη ε ζπλάθεηα ησλ
πξνπηπρηαθψλ (ή άιισλ κεηαπηπρηαθψλ) ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. Όζνη
πξνεπηιεγνχλ ζα ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη πξνθνξηθή ζπλέληεπμε
ηελ Πέκπηε 2 Ινπιίνπ.
Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζηαιεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 8 Ινπλίνπ 2015 (ειεθηξνληθά ή κε
ζθξαγίδα/απφδεημε ηαρπδξνκείνπ) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε (δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ tourismculture-pms.uth.gr)
2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
3. Πίλαθαο επηιεγκέλσλ βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ)

4. Αληίγξαθν δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ (κε αθξηβή βαζκφ).
5. Βεβαίσζε ηζνηηκίαο δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (γηα φζνπο πξνέξρνληαη
απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ).
6. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
7. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απνδεηθηηθνχ επαξθνχο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Γηα ηνπο
αιινδαπνχο απαηηείηαη θαη ε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014, ην Γεκφζην ππνρξενχηαη λα
απνδέρεηαη ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ
ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αληίζηνηρα, γίλνληαη απνδεθηά ηα
απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ εθφζνλ απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά
απφ δηθεγφξν. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ
εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ
δηθεγφξν.
Η δηεχζπλζε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο είλαη:
Γξακκαηεία ΠΜ “ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ”
Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθνχ ρεδηαζκνχ, Έξεπλαο θαη Πνιηηηθήο (Γξαθείν Β3)
Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
Πνιπηερληθή ρνιή
Πεδίνλ Άξεσο, 38334 ΒΟΛΟ
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ (tourismculture-pms.uth.gr),
θαζψο θαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. (Σξίηε-Πέκπηε, 14.00-19:00) ηειέθσλα 24210-74494 &
24210-74399, θαμ & ηειέθσλν 24210-74381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ
Καζεγεηήο Αιέμηνο-Μηραήι Γέθλεξ

