Υποψήφιοι – Δικαιολογητικά
Κριτήρια Επιλογής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πληροφορίες

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Διοίκησης και Οικονομίας και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.,
Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος.
Υπεύθυνος κ. Ι. Παππάς

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται
από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και κατατίθενται
στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ είναι τα εξής:
 Βιογραφικό σημείωμα.
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής
βαθμολογίας.
 Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το
ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια
του εξωτερικού).
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού αγγλικής
γλώσσας αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2.



24210-74444 και 74455, fax 24210-74380

e

www.pmtsp-master.uth.gr



pmtsp-master@uth.gr

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ γίνεται από
την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
λαμβάνονται υπόψη:
Βαθμός πτυχίου, Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, Επαγγελματική
εμπειρία, Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, Συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα, Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, Συνάφεια των προπτυχιακών
σπουδών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., προσωπική
συνέντευξη.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο
ΔΠΜΣ ανέρχεται σε 25 άτομα.
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Πρόγραμμα Σπουδών

Αντικείμενο - Στόχος

Η χρονική διάρκεια των σπουδών με πλήρη παρακολούθηση είναι τρία (3) εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση
μερικής παρακολούθησης είναι πέντε (5) εξάμηνα.
Το τελευταίο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν, ο
εξοπλισμός και η διοικητική δομή των δύο συμμετεχόντων Τμημάτων.
Το ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στη Λάρισα. Ως χώροι διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν χώροι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εν γένει καθώς επίσης και πιστοποιημένοι χώροι του Τ.Ε.Ε. Κ.Δ. Θεσσαλίας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε
ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση στη χώρα μας, εφόσον δεν υπάρχουν
πολλά μεταπτυχιακά που συνδέονται με τη διαχείριση έργων, το συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένες Στατιστικές Μέθοδοι
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων – Project Management
Χωρικός Σχεδιασμός και Μεταφορές
Σύγχρονες Τεχνικές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συγκοινωνιακών Έργων σε Αστικό και μη Αστικό
Περιβάλλον
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS

7,5
7,5
7,5
7,5
30

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εμπορευματικές Μεταφορές και Logistics
Αξιολόγηση Έργων – Project Appraisal
Σχεδιασμός και Διαχείριση Υποδομών,
Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια Εργοταξίων
Σύγχρονες και Καινοτόμες Τεχνολογίες
στη Διαχείριση Κυκλοφορίας
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

7,5
7,5
7,5
7,5
30
30
90

Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΔΠΜΣ «Διαχείριση
Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός»,
έχει κυρίως χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης
ως προς τις προπτυχιακές σπουδές, τις οποίες παρέχουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών
Μηχανικών, καθώς και πολλά άλλα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται, τόσο στους προπτυχιακούς φοιτητές, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των ερευνητικών τους προοπτικών και
των βασικών δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της
διαχείρισης και του σχεδιασμού των έργων, με εστίαση στα συγκοινωνιακά έργα, όσο και στους επαγγελματίες μηχανικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων και εμπλουτισμού του θεωρητικού τους υποβάθρου στο παραπάνω επιστημονικό
πεδίο.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Τα Τμήματα
 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)
 Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ)
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και θέτουν σε λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
«Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός
Σχεδιασμός».
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ».
Όλα τα ΜΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ισότιμα με Master. Η απονομή τους συνοδεύεται από
το «Ευρωπαϊκό Παράρτημα Διπλώματος», καθώς το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι από τα τρία πρώτα
Ελληνικά ΑΕΙ που απέκτησε την πιστοποίηση DS
Label της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

