ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Το Ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διακυβέρνηση για
Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου
που έχει στόχο να προετοιμάσει μελλοντικούς ηγέτες στους χώρους
της νομικής και δημόσιας διοίκησης, κοινωνικών επιστημών,
βιώσιμης ενέργειας, αποτελεσματικής διακυβέρνησης, πολιτικής
επιστήμης, αγροτικής ανάπτυξης, διατροφής και δημόσιας υγείας,
όπως και σε λοιπούς συναφείς χώρους ώστε να εργαστούν σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα
μείγμα πρακτικής και θεωρητικής γνώσης σε συνδυασμό με τις
πρόσφατη σχετική επιστημονική πρόοδο (state of the art).

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
 Πτυχίο 180 πιστωτικών μονάδων ή ισοδύναμο, από
αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης συνοδευόμενο από σχετικό
υπόμνημα.
 Βεβαίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (TOEFL, IELTS, ή
ισοδύναμο). Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο
διοικητικό υπεύθυνο για τις εναλλακτικές επιλογές.

Περίγραμμα προγράμματος
Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Προσφέρει διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης και
καθοδήγησης ενοποιημένες σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που
συνδυάζει επιτόπια διδασκαλία και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικές
διαδικασίες.
Σπουδάζετε αυτό που θέλετε, όποτε θέλετε και όπου θέλετε
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού:
 Πολιτική Σταθερότητα και Ποιότητα των
Ρυθμιστικών Μηχανισμών
 Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης
 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του
Περιβάλλοντος
1
 Κοινωνική Πολιτική και Βελτιωμένα Συστήματα
Ασφάλισης



5
5
5
5

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και
Δημόσια Υγεία

5

3. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και
Δημόσια Υγεία

25

 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιωσιμότητας
Ειδίκευση:
1. Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον – Οικουδρολογία
2

Πιστωτι
κές
Μονάδες

5

4. Διαχείριση της Βιωσιμότητας
5. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
3

4

5

Πρακτική Άσκηση σε επιλεγόμενο φορέα
(Επιχείρηση ή Οργανισμό)

20

Επιλεγόμενα Μαθήματα (επιτόπια ή εξ’ αποστάσεως)

10

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

20

Επιλεγόμενα Μαθήματα (επιτόπια ή εξ’ αποστάσεως)

10

Πλεονεκτήματα του Κοινού Προγράμματος Σπουδών
Το πρόγραμμα GAVA σου επιτρέπει να λάβεις ένα τίτλο
σπουδών που προσφέρεται από τέσσερα αναγνωρισμένου
κύρους Ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Οι απόφοιτοι του κοινού προγράμματος, μέσα σε μία ομάδα
υποψηφίων για μια συγκεκριμένη εργασία, έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα πρόσληψης δεδομένου ότι μπορούν να
προσφέρουν στους εργοδότες τους εύρος διοικητικών
ικανοτήτων και μία διεπιστημονική γνώση που μπορεί να
τους τοποθετήσει σε ηγετική θέση στο χώρο τους.
Μπορείς να επωφεληθείς από μία ευέλικτη εκπαιδευτική
διαδρομή και να σπουδάσεις σε διαφορετικά ιδρύματα που
βρίσκονται σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες.
Ως φοιτητής του προγράμματος GAVA μπορείς να
επωφεληθείς από ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών
που προσφέρεται από ειδικούς στο χώρος της βιώσιμης
ανάπτυξης.
Ως φοιτητής του προγράμματος GAVA έχεις τη δυνατότητα
να γνωρίσεις τον πολιτισμό και την κουλτούρα διαφορετικών
χωρών και να βελτιώσεις τις γλωσσικές σου ικανότητες τα
οποία αποτελούν προστιθέμενη αξία για σένα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Το πρόγραμμα επιτρέπει στους πτυχιούχους να καταλάβουν θέσεις
σε κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς. Θα επιδείξουν μία
βαθειά γνώση των τάσεων στο πεδίο της βιωσιμότητας, ηγετικών
και κυβερνητικών θεμάτων στους τομείς της διοίκησης, της
οικονομίας και της αγροτικής παραγωγής, καθώς και την ικανότητα
να λαμβάνουν υπόψη τη διεθνή οπτική στην ενασχόλησή τους με
διοικητικά θέματα της εκπαίδευσης. Ως ανάδραση στο μεγάλο
εύρος προκλήσεων που αναδύονται στην πράξη, οι απόφοιτοι
αποκτούν προηγμένη γνώση σε πεδία όπως η «χρηστή
διακυβέρνηση», η οικονομική και κοινωνική σταθερότητα ως
δημόσιο αγαθό, η οργάνωση και επίβλεψη, οι ερευνητικές μέθοδοι,
κ.λ.π. τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν στην έρευνα για τη
δημόσια υγεία, την πολιτική, και την εκπαίδευση και πράξη. Το
ανταγωνιστικό προφίλ των φοιτητών τους δίνει τη δυνατότητα να
καταλάβουν ηγετικές θέσεις στους ακόλουθους οργανισμούς και
κλάδους:
Κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς
Τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
Παρόχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα
Παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Υπηρεσίες συμβούλων
Δημόσια ιδρύματα και αρχές (Υπουργεία κ.λ.π.)

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
Οι απόφοιτοι θα λάβουν ένα Ευρωπαϊκό πτυχίο από το
University of Lodz (Πολωνία), το University of Applied
Management (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τα Γερμανίας) το
University of Crete (Ελλάδα). Το VetAgro Sup Graduate Institute
for Food, Animal Health, Agricultural and Environmental
Sciences (Γαλλία) και το University of Westminster (Ηνωμένο
Βασίλειο) θα συνεργαστούν επίσης σε αυτό το πρόγραμμα
σπουδών.
Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν..
Agreement Nr.: 2010-3649/001-001
Project Nr 510751-LLP-1-2010-1-PL-ERASMUS-ECDEM

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
2 χρόνια, 4 χώρες, 1 πρόγραμμα. Το δίκτυο των πανεπιστημίων από
τις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες επιθυμεί να σας προσφέρει τη
δυνατότητα να εξερευνήσετε όλα τα μέλη του δικτύου.

Στόχοι του Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διακυβέρνηση για Βιωσιμότητα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ακαδημαϊκών και
επαγγελματιών του χώρου των επιχειρήσεων που επιθυμούν να
επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, ασφαλή ενέργεια, να διαμορφώσουν
το ρόλο των αγορών, του εμπορίου και των επενδύσεων σε
κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και εργάζονται
σε όλα τα επίπεδα τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανισμών.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ευρωπαϊκό δίκτυο ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
Αυτό το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διακυβέρνηση για Βιώσιμη
Ανάπτυξη είναι ένα κοινό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί
από
University of Lodz (Πολωνία), το University of Applied
Management (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τα Γερμανίας) το
University of Crete (Ελλάδα) και το VetAgro Sup Graduate Institute
for Food, Animal Health, Agricultural and Environmental Sciences
(Γαλλία).

Συναρπαστικά μέρη

Εξάμηνο

Έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που θα σου επιτρέψει να
ξοδέψεις ποιοτικά το χρόνο σου, επιλέγοντας τέσσερα πιθανά μέρη
όπου θα σου προσφέρουμε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης,
ελεύθερου χρόνου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως και
δυνατότητες επισκέψεων σε αξιοθέατα:
1

Μαθήματα κορμού

Poland

2

Ειδίκευση

3

Πρακτική άσκηση

4

Μεταπτυχιακή εργασία
ειδίκευσης

Πιθανοί
προορισμοί:
Poland, Germany,
Greece, France

Φοιτητικές υπηρεσίας
Θα σε υποστηρίξουμε σε θέματα:
Ταξιδιού και στέγασης
Διαδικασιών λήψης κάρτας παραμονής
Ασφάλειας και ιατροφαρμακευτικών θεμάτων
Δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης

Πολιτιστικές δραστηριότητες
Σε κάθε πανεπιστήμιο έχουμε οργανώσει ένα συναρπαστικό
πρόγραμμα
που περιλαμβάνει τα μαθήματα του
προγράμματος
σπουδών
καθώς
και
πολιτιστικές
δραστηριότητες, όπως εκδρομές, επισκέψεις σε αξιοθέατα,
σπορ, δραστηριότητες και συναθροίσεις με σκοπό να
κάνουμε την παραμονή σας σε κάθε μέρος πολύτιμη και
αξέχαστη.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τίτλος σπουδών
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι
φοιτητές θα λάβουν ένα διεθνών αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που
θα τους δώσει τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διδακτορικές
σπουδές.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δίδακτρα και επικοινωνία
Πρόσθετη ενημέρωση για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα μας: www.study-sustainability.com

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Διακυβέρνηση για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η επιλογή ενός προγράμματος σπουδών αποτελεί σημαντική
απόφαση. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής
τη μεταφορά των πιστωτικών μονάδων ή άλλα θέματα, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας και με χαρά θα σας βοηθήσουμε.

Email: karolina.tomczyk@uni.lodz.pl
Web: study-sustainability.com

(MSc GAVA)

