
 

 

Πρόςκληςη Ενδιαφζροντοσ 

Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 3685/2008) το Τμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ 
τθσ Σχολισ Οικονομικϊν, Επιχειρθματικϊν και Διεκνϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου 
Πειραιϊσ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Βιολογίασ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του 
Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ανακοινϊνει τθν παράταςθ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτο Διατμηματικό–Διαπανεπιςτημιακό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών «Βιο-Οικονομία» (MSc. in Bioeconomics) που διοργανϊνει για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018. 

Αντικείμενο του Διατμθματικοφ–Διιδρυματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν (ΔΔΠΜΣ) ςτθν Bιοοικονομία είναι θ προετοιμαςία, ανάπτυξθ και παροχι 
εξειδικευμζνων γνϊςεων ςε κζματα βιοοικονομίασ ωσ κφριο ςτοιχείο μιασ ζξυπνθσ, 
οικολογικισ και επομζνωσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ αλλά και 
παγκοςμίωσ. Ταυτόχρονα, το ΔΔΠΜΣ παρζχει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε ςτελζχθ 
επιχειριςεων, κυβερνιςεων και οργανιςμϊν όςον αφορά τθν εφαρμογι πρακτικϊν και 
πολιτικϊν φιλικϊν προσ τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.   

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ & ΤΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ 
αλλοδαπισ. Το πρόγραμμα είναι διάρκειασ 3 εξαμινων και τα μακιματα αρχίηουν τον 
Οκτϊβριο του 2017.  

Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να υποβάλουν αιτιςεισ μζχρι και τισ 31/08/2017. 
Αιτιςεισ κα γίνονται δεκτζσ και ταχυδρομικϊσ εφόςον αποςταλοφν μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία.  

[ Το Πανεπιςτιμιο κα παραμείνει κλειςτό 28/07/2017 – 20/08/2017] 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Συμπλθρωμζνθ ζντυπθ αίτθςθ. 
2. Αντίγραφο πτυχίου*. 
3. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν μακθμάτων με ακριβι 

μζςο όρο. 
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4. Αποδεικτικό καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ ι Γερμανικισ ι Γαλλικισ γλϊςςασ ςε 
επίπεδο Β2 (δεκτό ευκρινζσ φωτοαντίγραφο με επικφρωςθ από δικθγόρο ι τθν 
εκδοφςα αρχι).    

5. Αναγνϊριςθ από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψθφίουσ που ζχουν τίτλουσ ςπουδϊν από 
ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ.  

6. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε ζντυπα του ΜΠΣ 
7. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ (αν υπάρχουν)  
8. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων (αν υπάρχουν) 
9. Δφο (2) ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ διαβατθρίου (με οπιςκογραφθμζνο το 

ονοματεπϊνυμο)  
10. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ      

* Δεκτζσ αιτιςεισ και από υποψθφίουσ που κα καταςτοφν πτυχιοφχοι τθν περίοδο Σεπτεμβρίου 2017. 

Τα δικαιολογθτικά 1-5 υποβάλλονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο εισ διπλοφν. 
  
Η ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά κα πρζπει να κατατεκεί ι να 
ταχυδρομθκεί ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 
Γραμματεία Τμήματοσ Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
Π.M.Σ. «Βίο-Οικονομία» 
Καραολι & Δθμθτρίου 80,  
Τ.Κ. 18534 Πειραιάσ (1οσ όροφοσ, γραφείο 110)  
Δευτζρα - Παραςκευι 8:30- 14:30μμ. 
 

Για επιπλζον πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα τθλζφωνα , 
210 41412080/2117/2367. 

Ηλεκτρονικι δ/νςθ : http://bioeconomics.edu.gr,  e-mail: info@bioeconomics.edu.gr 
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