ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΔΤΣΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ
ΚΡΑΣΘΚΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΣΟΤ ΑΖΕΡΜΠΑΪΣΖΑΝ
(AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (UNEC, ΠΟΛΗ
ΜΠΑΚΟΤ),

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ « ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΚΑΘ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΤΘΚΟΤ ΑΕΡΘΟΤ ΚΑΘ ΠΕΣΡΕΛΑΘΟΤ»
«PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION
» ΔΘΟΘΚΗΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΘΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2017-2018

ηο Σμήμα Διοίκεζερ Επισειπήζεων με έδπα ηεν Κοδάνε ηερ σολήρ Διοίκεζερ
και Οικονομίαρ και ηο Σμήμα Μεσανικών Πεπιβάλλονηορ και Μεσανικών
Ανηιππύπανζερ Σ.Ε. ηερ σολήρ Σεσνολογικών Εθαπμογών ηος Σ.Ε.Θ. Δςηικήρ
Μακεδονίαρ
ζε ζςνεπγαζία με ηο Κπαηικό Οικονομικό Πανεπιζηήμιο ηος Αδεπμπαϊηδάν
(πόλε Μπακού),
ανακοινώνει ηεν πποκήπςξε για 3ε σπονιά ηος
ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΠΜ)
ΦEK-1171η.β./18 Θοςνίος 2015) με ηίηλο:
« Διασείπιζε και μεηαθοπά θςζικού αεπίος και πεηπελαίος»
«Petroleum oil and gas management and transportation M.Sc.MOGMAT »

To Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε) ηνπ ΤΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη ην Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη
Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο Τ.Δ. ηεο Σρνιήο Τερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Κξαηηθό Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην ηνπ Αδεξκπατηδάλ (Azerbaijan

State University of Economics (UNEC, πόιε Μπαθνύ), αλαθνηλώλεη ηελ
πξνθήξπμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣMOGMAT ΦEK-1171η.β./18 Ινπλίνπ 2015) κε ηίηιν: « Διασείπιζε και μεηαθοπά
θςζικού αεπίος και πεηπελαίος», «Petroleum oil and gas management and
transportation » γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.
Τα Μαζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ «Γηαρείξηζε
θαη κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ» (Π.Μ.Σ-MOGMAT) ζα δηεμάγνληαη
γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΤΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
ζηελ Καζηνξηά θαη ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα ζηελ Κνδάλε.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα
πιήξνπο θνίηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπόλεζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Ο
αξηζκόο εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ νξίδεηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018 ζε
πελήληα (50) θνηηεηέο θαη ζα εγγξαθνύλ ζε έλα Τκήκα.
Τν Π.Μ.Σ. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) κε ηίηιν
«Διαχείριση και μεταυορά υυσικού αερίου και πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο
«Petroleum oil and gas management and transportation » .
Σην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) γίλνληαη δεθηνί κεηά από
επηινγή πηπρηνύρνη όισλ ησλ Σρνιώλ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, ησλ Πνιπηερληθώλ
Σρνιώλ θαη Σρνιώλ Τερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο αθνύ πξνζθνκίζνπλ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ ηνπο από ην αξκόδην όξγαλν.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα
πιήξνπο θνίηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπόλεζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
Τα δίδαθηξα έρνπλ νξηζηεί ζε 4.000 επξώ ζπλνιηθά γηα ηα δύν έηε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηα νπνία κπνξνύλ λα θαηαβιεζνύλ ζε ηέζζεξηο (4) δόζεηο: πξώηε
δόζε 1.000 επξώ σο πξναπαηηνύκελε γηα ηελ εγγξαθή ζην πξώην εμάκελν ζπνπδώλ,
ηξεηο δόζεηο ησλ 1.000 επξώ ε θάζε κία κε ηελ έλαξμε ηνπ δεπηέξνπ, ηξίηνπ θαη
ηεηάξηνπ εμακήλνπ ζπνπδώλ.
Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη παξαδόζεηο θαη εμεηάζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα δηεμάγνληαη ζηελ Αγγιηθή θαη Διιεληθή γιώζζα. Οη
παξαδόζεηο όισλ ησλ καζεκάησλ ζα γίλνληαη ηελ Παξαζθεπή, Σάββαην θαη
Κπξηαθή ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΜΣ θαη από
εξγαδόκελνπο.
Τα δηθαηνινγεηηθά ππνςεθηόηεηαο γίλνληαη δεθηά από 7-6-2017 έσο ζηηο 9-102017 θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζηε γξακκαηεία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ «Γηαρείξηζε θαη κεηαθνξά θπζηθνύ
αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ» (M.Sc. MOGMAT), ΤΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ
Καζηνξηά ΤΚ. 52100 Πεξηνρή Φνύξθα Καζηνξηάο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ζηείινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή courier ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ «Γηαρείξηζε θαη κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ θαη

πεηξειαίνπ» (ΠΜΣ-MOGMAT), ΤΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Καζηνξηά ΤΚ.
52100 Πεξηνρή Φνύξθα Καζηνξηάο.
Πιεξνθνξίεο:
Γηεπζπληήο ηνπ Γηαθξαηηθνύ-Γηηδξπκαηηθνύ-Γηαηκεκαηηθνύ ΠΜΣMOGMAT D.Sc. Σίζθνο Δπάγγεινο, Kαζεγεηήο, θηλεηό 6976790126
Μέινο ηεο δηαθξαηηθήο/Γηηδξπκαηηθήο/Γηαηκεκαηηθήο επηηξνπήο
Τζαλαθηζίδεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο θηλεηό 6944836841
θαη ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηνπ ΤΔΙ ΓΜ:
Σηελ Καζηνξηά, Υπεύζπλε Γξαθείνπ ΠΜΣ-MOGMAT θα Κσλζηαληία
Γαξβίδνπ, ηει.: ζηαζεξό 2467087181, θηλεηό 6997111771 Φαμ 2467087063
(e.mail: darvidou@kastoria.teikoz.gr) θαζεκεξηλά 9.00 έσο 12.00 .
http://www.teiwm.gr/
http://mogmat.teiwm.gr/index.php?lang=el

Αίηεζε πξνεγγξαθήο
Πιήξεο πξνθήξπμε

