
Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την
UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήµατος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς ''διαφάνειας'' και
τη δίκαιη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να
περιγράψει τη φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία από το άτοµο
που αναγράφεται ονοµαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτηµα. Στο παράρτηµα αυτό δεν κρίνεται η
αξία και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση του τίτλου. Υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τµήµατα.
Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες δίνεται η σχετική εξήγηση.
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Ονοµασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριµένος τίτλος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

Κύριος τοµέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου: 

Ονοµασία και καθεστώς του απονέµοντος ιδρύµατος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο

Ονοµασία και καθεστώς του ιδρύµατος που παρέχει τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

'Οπως στην 2.3.

Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας / εξετάσεων: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Επίπεδο του τίτλου: 2ος Κύκλος Σπουδών

Επίσηµη διάρκεια του προγράµµατος: 

Απαιτήσεις εισαγωγής: 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπονικών Τµηµάτων, Τµηµάτων ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµηµάτων 
Βιολογίας, Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής συναφούς γνωστικού 
αντικειµένου ή οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειµένου. Οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό 
(<http://meta.agro.auth.gr/κανονισµος-και-φεκ/κανονισµοσ--αναδοµηµενοσ-2016>). Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εγγεγραµµένοι 
στο ΠΜΣ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε ορισµένα προπτυχιακά 

4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος ισοδυναµεί µε 60 µονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
µονάδων, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρο 1-3) και ένα πλήρες εξάµηνο µε 30 πιστωτικές µονάδες. 1 ECTS=25 ώρες φόρτου εργασίας 
του φοιτητή. Κάθε µάθηµα πιστώνεται µε 10 ECTS µε εξαίρεση τη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία που πιστώνεται µε 30 
ECTS. 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Μ.∆.Ε.

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Γεωπονίας µε ειδίκευση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
4.1 Τρόπος σπουδών: 

Πλήρης φοίτηση.

4.2 Απαιτήσεις του προγράµµατος: 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η παραγωγή  επιστηµόνων-γεωπόνων για την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευµένο 
προσωπικό του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα για την παραγωγή νέας γνώσης, προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη 
και υποστήριξη καινοτόµων τεχνολογιών, καθώς επίσης και την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. Το σύνολο των πιστωτικών µονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Μ∆Ε ανέρχονται σε 120 ECTS. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάµηνα 
οχτώ (8) µεταπτυχιακά µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 80 ECTS και στο Γ΄ εξάµηνο το µάθηµα «Ερευνητική Προσέγγιση 
του Θέµατος της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής», το οποίο αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Κατά το ∆΄ εξάµηνο εκπονούν 
Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να 
παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά µαθήµατα της ειδίκευσής τους και τα υπόλοιπα από τα επιλογής της ίδιας ή άλλης 
ειδίκευσης του ΠΜΣ ή άλλων ΠΜΣ του ΑΠΘ ή και άλλων ιδρυµάτων, συναφούς, µε την ειδίκευση, γνωστικού 
αντικειµένου. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ και ανάλογα µε τη ειδίκευση που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το πρόγραµµα 
µαθηµάτων της ειδίκευσής τους, αποκτούν επίκαιρες και διευρυµένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στα αντίστοιχα 
γνωστικά αντικείµενα της Γεωπονικής επιστήµης και σε συνδυασµό µε την υποχρέωσή τους να καταθέσουν και να 
υποστηρίξουν την ερευνητική τους διπλωµατική εργασία, α) προάγεται η επιστηµονική κριτική τους σκέψη, β) κατανοούν 
τις βασικές αρχές της επιστηµονικής έρευνας και αποκτούν την ικανότητα και δεξιότητα να τις εφαρµόζουν στην πράξη, γ) 
εξοικειώνονται στη χρήση σύγχρονων επιστηµονικών οργάνων, µεθοδολογιών και τεχνικών που είναι απαραίτητα για την 
απόκτηση πρωτογενών ερευνητικών δεδοµένων, τον τρόπο επεξεργασίας τους και την τελική παρουσίαση των δεδοµένων 
στη µορφή ενός λιτού και έγκυρου δηµοσιεύµατος ή την δηµόσια παρουσίαση και υποστήριξή τους, δ) εξοικειώνονται µε 
τη χρήση κατάλληλων λογισµικών και βάσεων δεδοµένων µε σκοπό την αναζήτηση επιστηµονικών πληροφοριών 
αποδεκτών από την επιστηµονική κοινότητα, την ανάλυσή τους και την κατανόησή τους και στη συνέχεια την αξιολόγηση 
των ερευνητικών ή θεωρητικών δεδοµένων τους σε σύγκριση µε την διαθέσιµη επιστηµονική βιβλιογραφία, όπως επίσης 
και τη διάδοση/εκλαΐκευση αυτών των επιστηµονικών πληροφοριών.

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΟ): Το ΠΜΣ προσφέρει υψηλής ποιότητας επιστηµονικό υπόβαθρο (θεωρητικό και 
εφαρµοσµένο), µέσα από σύγχρονα µεθοδολογικά εργαλεία στα γνωστικά πεδία: Οικονοµική Γεωργικής Παραγωγής, 
Προχωρηµένες Μεθόδοι Ποσοτικής Ανάλυσης, Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής, Management Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων, Γεωργική Οικονοµική Ανάπτυξη & Συγκριτική Γεωργική Οικονοµία, Οικονοµική Γεωργικών Πόρων & 
Περιβάλλοντος, Αγροτική Πολιτική, Γεωργικοί Συνεταιρισµοί, Οργάνωση και Λειτουργία της Αγοράς, Εµπορία, Έρευνα 
αγοράς, Συµπεριφορά Καταναλωτή, Πολιτικές Προώθησης, Γεωργικές Εφαρµογές, Αγροτική Κοινωνιολογία, ∆ιάχυση 
Καινοτοµίας, Πολυλειτουργικότητα γεωργίας (αστική γεωργία), Γεωργική Εκπαίδευση - ∆ιαβίου µάθηση. Οι απόφοιτοι 
αποκτούν δεξιότητες γνωστικές και πρακτικές όσον αφορά την επίλυση: οικονοµικών προβληµάτων κατά µήκος της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας, προβληµάτων προγραµµατισµού αγροτικών εκµεταλλεύσεων και γεωργικών περιοχών, 
ανάλυσης παραγωγικότητας συντελεστών γεωργικής παραγωγής, αποτίµησης επιπτώσεων εφαρµογής πολιτικών, 
κατανοµής και αναδιοργάνωσης γεωργικών πόρων, εφαρµογής µεθόδων στατιστικής ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. 
Παράλληλα, κατανοούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας από τη γεωργία, αποκτούν δεξιότητες προσέγγισης, 
επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης γεωργών- κατοίκων της υπαίθρου. Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
µπορούν να πραγµατοποιούν ολοκληρωµένες µελέτες κοινωνικοικονοµικής ανάλυσης, οργάνωσης και βιώσιµης ανάπτυξης 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και γεωργικών περιοχών, καθώς και οικονοµικοτεχνικές µελέτες στον αγροτικό τοµέα, να 
παρέχουν τεχνοοικονοµικές συµβουλές σε επιχειρήσεις γεωργικού ενδιαφέροντος. Μπορούν να συµµετέχουν στην σύνταξη 
εκπαιδευτικών πακέτων, να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης συµβάλλοντας στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου. 
2. ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΑΓΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΑΖ): Το ΠΜΣ παρέχει θεωρητικές 
και πρακτικές γνώσεις υψηλού επιπέδου στα επιστηµονικά αντικείµενα της βιολογίας, της φυσιολογίας, της βιοχηµείας, 
της γενετικής βελτίωσης των φυτών, της γεωργίας, της διαχείρισης των ζιζανίων, των γεωργικών οικοσυστηµάτων και της 
βιοµετρίας. Οι απόφοιτοι του προγράµµατος αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή 
δραστηριοποίησή τους στον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και εµπορικό χώρο της γεωργικής φυτικής παραγωγής. Ειδικότερα, 
είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα παρακάτω: 1. Στο σχεδιασµό και στην εκτέλεση προγράµµατος δηµιουργίας νέων 
ποικιλιών και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. 2. Στη χρήση σύγχρονων εργαστηριακών µεθόδων για τη µελέτη και 
δηµιουργία φυτών µε νέες ιδιότητες και ευρεία προσαρµοστική ικανότητα. 3. Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορίας, επικοινωνίας και ανάλυσης δεδοµένων στη γεωργική παραγωγή και στη µελέτη των γεωργικών 
οικοσυστηµάτων.
3. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΜΥ): Σκοπός της Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Γεωργικής 
Μηχανικής και Υδατικών Πόρων είναι να περέχει υψηλής ποιότητας θεωρητικό και εφαρµοσµένο επιστηµονικό υπόβαθρο 
είτε στα γνωστικά αντικείµενα της υποειδίκευσης της Γεωργικής Μηχανικής: της εκλογής, διαχείρισης και σχεδιασµού 
γεωργικών µηχανηµάτων, της συντήρησης, αποθήκευσης και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, των 
γεωργικών κατασκευών και εγκαταστάσεων και της αξιοποίησης πηγών ενέργειας στη γεωργία, είτε στα γνωστικά 
αντικείµενα της υποειδίκευσης των Υδατικών Πόρων: της υδραυλικής, της υδρολογίας, των αρδεύσεων, των στραγγίσεων 
και της ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα συνδέονται 
άµεσα µε τη µελέτη θεµάτων της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, στις επιστήµες του νερού, της µηχανικής 
βιοσυστηµάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές της υποειδίκευσης της 
Γεωργικής Μηχανικής σχετίζονται µε θέµατα: α) Ελέγχου - Ρύθµισης Περιβάλλοντος, Εξοπλισµού και Σχεδιασµού
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Κτηνοτροφικών Κατασκευών και Θερµοκηπίων, β) Επεξεργασίας Σηµάτων και ∆εδοµένων, Συστηµάτων Αυτοµάτου 
Ελέγχου και Βελτιστοποίησης Γεωργικών Μηχανηµάτων και Εκµεταλλεύσεων, γ) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 
∆ιαχείρισης Λυµάτων. Οι δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές της υποειδίκευσης των Υδατικών Πόρων σχετίζονται µε 
θέµατα: α) Αρδεύσεων και Στραγγίσεων Εδαφών και Σχεδιασµού των αντίστοιχων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών 
έργων, β) Επιφανειακής και Υπόγειας Υδρολογίας, γ) ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων και Υδροπληροφορικής και δ) 
Ποιότητας και ρύπανσης υδάτων και αξιοποίησης οριακής ποιότητας υδατικών πόρων.
4. Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ε∆): Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα της ειδίκευσης παρέχει 
υψηλής ποιότητας θεωρητική και εφαρµοσµένη γνώσης σε θέµατα Εδαφολογίας και ∆ιαχείρισης των Εδαφικών Πόρων. 
Αντικείµενα της ειδίκευσης είναι η Χηµεία, Φυσική, Γονιµότητα, Βιοχηµεία και µικροβιολογία, Ρύπανση-Υποβάθµιση και 
η Ποιότητα του εδάφους ως µέσου παραγωγής ασφαλών τροφίµων. Βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης των µεταπτυχιακών 
είναι και η χρήση σύγχρονων λογισµικών για την επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων όπως οι δορυφορικές εικόνες και 
δεδοµένα χαρτογράφησης εδαφών.
5. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΖΠ): Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν σηµαντικές 
ικανότητες και αποκοµίζουν ιδιαίτερες δεξιότητες - γνώσεις σε όλες τις προχωρηµένες εκφάνσεις της Ζωικής Παραγωγής 
και στους επιµέρους τοµείς της Ζωοτεχνίας, Εκτροφής, Γενετικής και Βελτίωσης, Φυσιολογίας Αναπαραγωγής, 
Φυσιολογίας Θρέψεως & Εφαρµοσµένης ∆ιατροφής των Αγροτικών Ζώων, της ∆ιαχείρισης και Βελτίωσης των λιβαδίων, 
τις Υδατοκαλλιέργειες και των Εφαρµογών της Βιοτεχνολογίας στην Ιχθυοκοµία, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες. Οι 
γνώσεις που αποκτώνται στη διάρκεια των τριών (3) εξαµήνων σπουδών της Ειδίκευσης "ΕΖΠ", σε συνδυασµό µε το 
εφαρµοσµένο - βασικό ερευνητικό κοµµάτι της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής, καθώς και η συνεχής τριβή των µεταπτυχιακών 
φοιτητών µε τις εκτροφές του Αγροκτήµατος του Τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, την παρακολούθηση εργαστηριακών 
ασκήσεων, τις επισκέψεις - εκπαιδευτικές εκδροµές σε πρότυπες κτηνοτροφικές µονάδες ή ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε 
µεµονωµένες εκτροφές, δίνουν τη δυνατότητα στον απόφοιτο της Ειδίκευσης "ΕΖΠ" να αναλάβει πρωτοβουλίες, ευθύνες 
και δράσεις που σχετίζονται µε όλες τις εκφάνσεις της Ζωικής Παραγωγής. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι εµφανώς 
αξιόλογα, εάν ληφθεί υπόψη ότι µεγάλος αριθµός των αποφοίτων της εδώ και 43 χρόνια λειτουργούσης ανελλιπώς 
Ειδίκευσης "ΕΖΠ", απασχολείται σε καίριους τοµείς του ∆ηµοσίου ή του ιδιωτικού, κυρίως, τοµέα στη Ζωική Παραγωγή. 
Οι απόφοιτοι του προγράµµατος µε την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα 
παρακάτω:1.- ζωοτεχνική διαχείριση εκτροφών παραγωγικών ζώων, 2.- κατάρτιση και εφαρµογή ισόρροπων - ελαχίστου 
κόστους σιτηρεσίων όλων των κατηγοριών αγροτικών ζώων, 3.- αναπαραγωγική διαχείριση κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων και εφαρµογή νέων τεχνικών στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων, 4.- δυνατότητα ανάληψης θέσης 
ευθύνης σε εργοστάσια ζωοτροφών, 5.- σχεδιασµό προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων, 6.- εφαρµογή 
βιοτεχνολογικών µεθόδων στην ιχθυοκοµία και αλιεία, 7.- σύσταση και λειτουργία ή συµµετοχή σε εταιρία συµβούλων για 
τη Ζωική Παραγωγή, 8.- ανάληψη θέσης ευθύνης σε εργοστάσια - βιοµηχανίες γάλακτος, κρέατος κ.ά., στα Κέντρα 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (ΚΓΒΖ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, καθώς και σε άλλους τοµείς της 
γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας της Χώρας και της αλλοδαπής.
6. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΟ): Σκοπός του µεταπτυχιακού προγράµµατος είναι η παροχή υψηλής 
ποιότητας θεωρητικής και εφαρµοσµένης γνώσης σε γενικότερα θέµατα οπωροκηπευτικών και ειδικότερα σε θέµατα που 
αφορούν τη φυσιολογία, οικοφυσιολογία, βιοτεχνολογία, βελτίωση, θρέψη−λίπανση, αύξηση−ανάπτυξη, µετασυλλεκτική 
φυσιολογία−µεταχείριση, τεχνολογία καλλιέργειας και παραγωγής προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού, και 
αειφορική διαχείριση αγροοικοσυστηµάτων των οπωροκηπευτικών. Τα ανωτέρω αντικείµενα συνδέονται µε τη σύγχρονη 
γεωργική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία. Οι απόφοιτοι του προγράµµατος µε την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
τους θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα παρακάτω: 1) πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν, 2) 
εφαρµογή και χρήση τεχνογνωσίας µε προσαρµογή σε νέα δεδοµένα για επίλυση προβληµάτων που αφορούν τα 
οπωροκηπευτικά, 3) εργασία τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή χώρο, 4) εργασία σε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, 
5) διεπιστηµονική συνεργασία, 6) νέες ιδέες στην επιστήµη των οπωροκηπευτικών.
7. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΧ): Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα παρέχει υψηλής ποιότητας 
θεωρητική και εφαρµοσµένη γνώσης σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας τροφίµων. Παραδείγµατα αντικειµένων της 
ειδίκευσης είναι η ασφάλεια, η ποιότητα, η υγιεινή, η επεξεργασία και οι βιοδεργασίες των τροφίµων καθώς και θέµατα 
διατροφής του ανθρώπου. Ο σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία εξειδικευµένων επιστηµόνων σε θέµατα 
χηµεία/βιοχηµείας, µικροβιολογίας και µηχανικής τροφίµων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα για την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων καθώς και την παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών.Οι απόφοιτοι του προγράµµατος µε την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα είναι σε θέση να: 
1. εφαρµόσουν την τεχνογνωσία που αποκτήσαν στην πράξη, 2. προσαρµόσουν  την τεχνογνωσία σε νέα δεδοµένα για την 
επίλυση προβληµάτων της βιοµηχανίας τροφίµων, 3. εργαστούν τόσο στον εθνικό όσο και στο διεθνή χώρο, 4. 
συνεργαστούν µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους, 5. αναπτύξουν νέες ιδέες στην έρευνα και να τις ολοκληρώσουν στην 
πράξη.
8. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΦ): Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα κατεύθυνσης Επιστηµών Φυτοπροστασίας 
παρέχει υψηλής ποιότητας θεωρητική και εφαρµοσµένη γνώση σε θέµατα Φυτοπροστασίας και Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης της Φυτικής Παραγωγής. Στα γνωστικά αντικείµενα ειδίκευσης περιλαµβάνονται οι σύγχρονες µέθοδοι 
αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών των φυτών και η ολοκληρωµένη διαχείριση τους, η ορθή  χρήση 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και των βιοκτόνων υγειονοµικής σηµασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και του 
καταναλωτή και τη διασφάλιση της ποιότητας στα αγροτικά προϊόντα, οι σύγχρονες τεχνολογίες φυτοπροστασίας, , η 
ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων στη γεωργία και ο έλεγχος υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι απόφοιτοι 
είναι ικανοί να σταδιοδροµήσουν σε εταιρείες παραγωγής αγροχηµικών, φυτοϋγειονοµικού ελέγχου του  
πολλαπλασιαστικού υλικού, ανάπτυξης  νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων για χρήση στην γεωργία, σε φορείς διασφάλισης 
ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιµα, καθώς και σε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς παρακολούθησης και 
διαχείρισης της χηµικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος και των αγροτικών προϊόντων, από την παραγωγή 
τροφίµων έως την κατανάλωση.
9.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΚ): Σκοπός του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρµοσµένης γνώσης σε γενικότερα θέµατα Οικολογίας 
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αλλά και σε σύγχρονα αντικείµενα της Γεωπονικής Επιστήµης που συνδέονται άµεσα µε την Οικολογία, το Περιβάλλον 
και την Προστασία του. Παραδείγµατα αντικειµένων της ειδίκευσης είναι Βιοποικιλότητα, ∆οµή Οικοσυστηµάτων και 
Παράγοντες που την Επηρεάζουν, Ανακυκλώσεις Θρεπτικών Στοιχείων και Ραδιοϊσοτόπων,  Ορθή Εφαρµογή των 
Εναλλακτικών Μορφών Γεωργίας, Ενεργειακά Ισοζύγια, Εκποµπές των Αερίων Θερµοκηπίου, Υγροτοπικά 
Οικοσυστήµατα (Λειτουργίες, Αξίες, ∆ιατήρηση και ∆ιαχείριση αυτών, Σχέσεις µε τα Αγροοικοσυστήµατα κ.ά.). Τα 
ανωτέρω αντικείµενα συνδέονται τόσο µε τη σύγχρονη έρευνα όσο και την οικονοµία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 
απόφοιτοι του προγράµµατος µε την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα 
παρακάτω: 1) πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν, 2)εφαρµογή και χρήση τεχνογνωσίας µε προσαρµογή 
σε νέα δεδοµένα για επίλυση προβληµάτων µε σεβασµό στο περιβάλλον, 3) εργασία τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή 
χώρο, 4) εργασία σε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, 5) διεπιστηµονική συνεργασία, 6) νέες ιδέες όσον αφορά στην 
έρευνα και ολοκλήρωση αυτών.
10. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (ΟΑ): Το πρόγραµµα της Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στην  Αµπελουργία και 
Οινολογία περιλαµβάνει σειρά µαθηµάτων που αφορούν στην Αµπελουργία και στην Οινολογία και προετοιµάζει 
αποφοίτους για να εργαστούν σε Αµπελοοινικές  Επιχειρήσεις ως ειδικοί στην καλλιέργεια της Αµπέλου και την Οινοποιία 
ή και σε άλλα συναφή επαγγέλµατα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος δίδεται έµφαση σε σηµαντικές 
τεχνικές και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για µια σταδιοδροµία στον αµπελοοινικό τοµέα.  Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
αποκτούν προχωρηµένες γνώσεις στη Γενετική, στη Φυσιολογία, στη Βιοχηµεία, στην Αύξηση, στην Ανάπτυξη και στην 
προστασία της αµπέλου καθώς επίσης στη Χηµεία, στη Μικροβιολογία, στη Τεχνολογία της Οινοποίησης και στη Χηµική 
και Οργανοληπτική ανάλυση των Οίνων. Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα καθιστά τους αποφοίτους ικανούς να 
διεκδικήσουν θέσεις εργασίας και να σταδιοδροµήσουν στη διαχείριση αµπελώνων και οινοποιείων, ως τεχνικοί ή ως 
σύµβουλοι αλλά και να καταλάβουν θέσεις στον δηµόσιο τοµέα. Επίσης αποκτούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
περαιτέρω τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Αµπελουργία ή την Οινολογία.     

4.3 Λεπτοµέρειες του προγράµµατος (π.χ. ενότητες µαθηµάτων ή µαθήµατα) και οι ατοµικοί βαθµοί/διδακτικές
µονάδες/πιστωτικές µονάδες που ελήφθησαν:

Τα µαθήµατα στα οποία ο/η ανωτέρω έχει εξετασθεί και έχει αξιολογηθεί µε προαγώγιµο βαθµό καθώς 
και τα µαθήµατα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής είναι τα παρακάτω (Υ=υποχρεωτικό, 
Ε=επιλογής, ΠΡΚ=Πρακτική Άσκηση, Μεταπτυχιακή διατριβή):

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθήµατος

ECTS
Credits

Βαθµός Εξεταστική

Περίοδος

ΠΜΣ014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜAΤΟΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υ 10.0 10 ΙΟΥΝ 2016  

ΑΟΝ701 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε 10.0 8 ΦΕΒΡ 2015  

ΑΟΝ702 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε 10.0 6 ΦΕΒΡ 2015  

ΑΟΝ703 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε 10.0 9 ΦΕΒΡ 2015  

ΑΟΝ706 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩ/ΚΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ & ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Ε 10.0 9 ΦΕΒΡ 2015  

ΑΟΝ709 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε 10.0 9 ΦΕΒΡ 2015  

ΑΟΝ713 ΣΥΜΠ/ΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ε 10.0 9 ΙΟΥΝ 2015  

ΑΟΝ718 MANAGEMENT ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ Ε 10.0 9 ΣΕΠΤ 2015  

ΑΟΝ714 ΕΙ∆. ΘΕΜΑΤΑ MARKETING KAI ∆ΙΕΘ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ε 10.0 10 ΦΕΒΡ 2016  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μεταπτυχιακή διατριβή  30.0 10 18/11/2016  

ΣΥΝΟΛΟ  ECTS 120.0

 Το δίπλωµα εκδίδεται βάσει των ελάχιστων διδακτικών µονάδων  και ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί σε δυο επιπλέον
µαθήµατα επιλογής (άρθρ. 60 της Υ.Α. Φ1.231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B', ).

Μεταπτυχιακή διατριβή ««Πολιτικές marketing στο διεθνές εµπόριο: Η περίπτωση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων».»

Η διπλωµατική/πρακτική εργασία θεωρούνται ατοµικές εργασίες και δεν κατατάσσονται µε βάση προηγούµενο
δείγµα.

4.4 Σύστηµα βαθµολογίας, και αν υπάρχει, κλίµακα κατανοµής των βαθµών:

Στο ελληνικό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης χρησιµοποιείται η κλίµακα 1 έως 10 για την αξιολόγηση κάθε 
υποχρέωσης που απορρέει από το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
Άριστα (Arista) Excellent:   8.50-10.00 
Λίαν Καλώς (Lian Kalos) Very Good : 6.50-8.49 
Καλώς (Kalos) Good : 6.00-6.49 
Ανεπιτυχώς (Anepitychos) Fail: 0-5,99
Ο ελάχιστος προβιβάσιµος βαθµός είναι το 6 (Εσωτερικός κανονισµός άρθρο 6, παρ. 6, 
<http://meta.agro.auth.gr/κανονισµος-και-φεκ/κανονισµοσ--αναδοµηµενοσ-2016->) 
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4.5 Γενική ταξινόµηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα):

"'Αριστα"  9,08

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  Ο ΤΙΤΛΟΣ
5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Πρόσβαση σε µεταπτυχιακές σπουδές 2ου επιπέδου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.

5.2 Επαγγελµατικό καθεστώς (εάν υπάρχει):

Επιβοηθητικός τίτλος σπουδών για την ανεύρεση εργασίας ως εξειδικευµένο προσωπικό και την επαγγελµατική εξέλιξη.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Συµπληρωµατικές πληροφορίες:

∆εν υπάρχουν.

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών:

1. ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: http://meta.agro.auth.gr
2. TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: http://www.agro.auth.gr 
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: http://www.auth.gr 
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: http://www.minedu.gov.gr
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: http://www.europa.eu.int/ 
6. ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ:http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

7.1 Ηµεροµηνία: 9/5/2017

7.2 Όνοµα και Υπογραφή: ΜΑΡΙΑ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

7.3 Ιδιότητα: Με εντολή του Πρύτανη η Προϊσταµένη της Γραµµατείας του Τµήµατος

7.4 Σφραγίδα:

Το πιστοποιητικό αυτό υπογράφεται από την Προϊσταµένη της Γραµµατείας του Τµήµατος, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.
17992/29.01.2015 Πρυτανική Απόφαση (ΦΕΚ 334/10.03.2015, τ.Β').
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