
 

Έναρξη του Διακρατικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

  

με τίτλο 

 

 «Βιολογική Γεωργία - Organic Farming” 

 

Συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας 

του ΑΠΘ και του RUDN University of Moscow 

(Ρωσία) 
 

Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (98ο στην παγκόσμια κατάταξη) και το Agrarian 

and Technology Institute, του RUDN University of Russia (2ο στη 

Ρωσία), οργανώνουν το κοινό Διακρατικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιολογική Γεωργία - Organic 

Farming». Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει την ανάγκη 

των δύο χωρών σε εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο της 

βιολογικής γεωργίας. Τα βιολογικά προϊόντα γνωρίζουν μία 

αυξανόμενη διεθνώς ζήτηση και απαιτείται σχετική γνώση για 

την παραγωγή, τυποποίηση, εμπορία και νομοθεσία τους. 

Πρόκειται ιστορικά για το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

μεταξύ ελληνικού και ρωσικού πανεπιστημίου και το μοναδικό 

στην Ελλάδα και Ρωσία, στο αντικείμενο της βιολογικής 

γεωργίας. Την ευθύνη της οργάνωσης έχει η Κοσμητεία της 

Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 

 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
Τμήμα Γεωπονίας 

Α.Π.Θ. 

Τ| 2310998865-998778-998862 

Ε|info@agrofor.auth.gr, sgoud@auth.gr 

Θεσσαλονίκη 

 

o Η πρακτική στη 

Ρωσία θα είναι 

αμειβόμενη και η 

διαμονή των 

φοιτητών δωρεάν. 

 

o H διδασκαλία των 

μαθημάτων θα 

διεξάγεται 

Παρασκευή 

απόγευμα και 

Σάββατο πρωί. 

 

o Η εργασία σε φορείς 

ή επιχειρήσεις 

συναφείς με το 

αντικείμενο του 

ΜΠΣ δύναται να 

αναγνωριστεί ως 

πρακτική άσκηση. 

 

o Η αίτηση 

προεγγραφής θα 

μοριοδοτηθεί κατά 

τη διαδικασία της 

επιλογής.  
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Δομή και περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών.  

Το πρόγραμμα είναι 24μηνης διάρκειας και περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση μαθημάτων κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο, 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εξάμηνης πρακτικής 

άσκησης κατά το  Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο.  

 

Διδάσκοντες θα είναι Έλληνες και Ρώσοι καθηγητές.  

 

H διδασκαλία των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων, 

για τους φοιτητές του ελληνικού τμήματος, θα διεξάγεται στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παρασκευή 

απόγευμα και Σάββατο πρωί, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

παρακολούθησης σε εργαζόμενους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές. 

 

Για την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των εργαστήριων του 

Τμήματος Γεωπονίας και των εργαστηρίων του Agrarian and 

Technology Institute του RUDN. Η πρακτική άσκηση στη 

Ρωσία θα είναι αμειβόμενη και η διαμονή των φοιτητών 

δωρεάν.  

 

Η εργασία σε φορείς ή επιχειρήσεις συναφείς με το 

αντικείμενο του ΜΠΣ δύναται να αναγνωριστεί ως 

πρακτική άσκηση.  

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα δίνονται 

στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Η Αγγλική, θα είναι 

η κύρια γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της 

μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΚΩΔ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Μαθήματα ECTS 

Α1 Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία                         7,5 

Α2 Καταναλωτές, πολιτική, νομοθεσία και 

εμπορία των βιολογικών προϊόντων. 

Τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας                                               

7,5 

Α3 Αγρο-οικολογία (αγροοικοσύστημα, 

κοινωνία, καλλιέργειες, οικολογία, 

φυσιολογία, και περιβάλλον                                  

7,5 

Α4 Βιολογία και αντιμετώπιση εντόμων και 

άλλων παρασίτων       

7,5 

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Μαθήματα  

Β1 Διαχείριση εδάφους και υδάτων                                          7,5 

Β2 Μύκητες, Βακτήρια και Ιοί - Οικολογία και 

διαχείριση ζιζανίων              

7,5 

Β3 Συστήματα καλλιέργειας και τεχνολογίες 7,5 

Β4 Μετασυλλεκτική διαχείριση προϊόντων                                 7,5 

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Π1 Μεταπτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση  30 

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Μ1 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 

 Γενικό σύνολο ECTS 120 

 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα λειτουργεί τμήμα 

εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας.  

 

 

Αριθμός Εισακτέων  

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ανά έτος ορίζεται κατ’ 

ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα, μέσω της παράλληλης 

λειτουργίας δύο Τμημάτων, τριάντα (30) για το ελληνικό 

Τμήμα του ΑΠΘ και τριάντα (30) για το Τμήμα του RUDN . 
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Δεκτοί υποψήφιοι  

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς 

ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής μέσω συνέντευξης, 

απόφοιτοι Γεωπονικών Σχολών (συγκεκριμένα Τμημάτων 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) και 

άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και 

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που 

είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 

Γεωπονίας. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ, των 

Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο. 

 

Τέλη φοίτησης  

Τα τέλη φοίτησης για τα 4 εξάμηνα ανέρχονται σε 3.060 Ευρώ 

και καταβάλλονται τμηματικά. 

 

Υποτροφίες  

Το 30% των συμμετεχόντων απαλλάσσονται από τα τέλη 

φοίτησης με τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών. Οι 

υπότροφοι οφείλουν να προσφέρουν υπηρεσίες 

απασχολούμενοι στα εργαστήρια του Τμήματος. Τα κριτήρια 

για τη χορήγηση υποτροφιών θα ανακοινωθούν στην 

επίσημη πρόσκληση.  

 

Προεγγραφή  

Η αίτηση προεγγραφής θα μοριοδοτηθεί κατά τη διαδικασία 

της επιλογής.  

Συμπληρώστε την αίτηση και αποστείλετε την στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agrofor.auth.gr, sgoud@auth.gr  

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΜΠΣ θα ανακοινωθούν μετά 

τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του προγράμματος.  
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