
 

Επισπεύδον Τμήμα:  

Τμήμα Γεωλογίας – Σχολή Θετικών Επιστημών -Α.Π.Θ. 

Πανεπιστημιούπολη, 54124,  Θεσσαλονίκη 

 

Ιστοσελίδα: http://hydrocarbons.geo.auth.gr 

E-mail: info@geo.auth.gr & ppartake@ad.auth.gr 

Τηλ: 2310 998450       
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Γεωλογίας:  

Παρτακελίδου Παναγιώτα 

Διευθυντής ΔΠΜΣ:  

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος. Αλμπανάκης  

Τηλ: +30 2310 998508  

Email: albanaki@geo.auth.gr, albanakiskostas@gmail.com 

 

Πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος:  

Καθηγητής Ανδρέας Γεωργακόπουλος   

Τηλ: +30 2310 998514 

Email: ageorgak@geo.auth.gr 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:  

«Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» 

 

 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
________________________________________________________________________ 

Επώνυμο                                                                                  Όνομα 
 

________________________________________________________________________ 

Όνομα πατέρα                                                                       Όνομα μητέρας 
 

 

 

E-mail:__________________________________________________________________ 

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας (αν υπάρχει) Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας:     
             

_____________________________________________________       _________________________________________________________ 

Οδός, Αριθμός                                                                                          Οδός, Αριθμός 
 

______________________________________________________       _________________________________________________________ 

Πόλη                                                                        Τ.Κ.                           Πόλη                                                                               Τ.Κ. 

  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Σημειώστε σε χρονολογική σειρά τα Πανεπιστήμια και τα άλλα Ιδρύματα που παρακολουθήσατε.  Θα πρέπει να υποβάλλετε το αντίγραφο των τίτλων 
σπουδών και της αναλυτικής βαθμολογίας. 

 

Πανεπιστήμιο / Άλλο Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Σπουδών Βαθμός ή Κατηγορία Διάρκεια Σπουδών 
Ημερομηνία 

Ορκωμοσίας 

      

      

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
Σημειώστε εάν έχετε ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας: 

 

 Proficiency:   Cambridge                     Michigan      Αλλο  ________________________ 

 

 TOEFL Ημερομηνία εξετάσεων_____________________   Βαθμολογία __________________________  

       

 IELTS Ημερομηνία εξετάσεων_____________________   Βαθμολογία __________________________   

 

ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (εκτός Αγγλικών) 
Σημειώστε παρακάτω την ικανότητά σας να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε στην/στις ξένη/ες γλώσσα/ες που γνωρίζετε: 

 

 

 

 

πρόσφατη 

φωτογραφία 

http://hydrocarbons.geo.auth.gr/
mailto:info@geo.auth.gr
mailto:ppartake@ad.auth.gr
mailto:albanaki@geo.auth.gr
mailto:albanakiskostas@gmail.com
mailto:ageorgak@geo.auth.gr
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Γλώσσα 
Ικανότητα να διαβάζετε 

Μέτρια       Καλά      Πολύ 

Καλά 

Ικανότητα να γράφετε 

Μέτρια       Καλά      Πολύ Καλά 

Ικανότητα να μιλάτε 

Μέτρια        Καλά      Πολύ καλά 

 
 

             

 

 

   

 
 

   

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Δραστηριότητα   Θέση   Αρμοδιότητες  Διάρκεια 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
Σημειώστε αναγνωρίσεις ή διακρίσεις για επιστημονικά επιτεύγματα (όπως βραβεία, υποτροφίες, κλ ). 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
         (αν δεν επαρκεί, συνεχίστε σε άλλη σελίδα) 

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Σημειώστε αν έχετε επαγγελματική εμπειρία ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση, ή αν έχετε άλλη επιστημονική δραστηριότητα πχ δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά , ή δημοσιεύσεις σε πρακτικά  επιστημονικών συνεδρίων. (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο) 
 

Επαγγελματική Δραστηριότητα 

Ημερομηνίες                 Εργοδότης/                            Θέση/ 
Από - Μέχρι                  Διεύθυνση                             Αρμοδιότητες 

 

1. ______________     _____________________      ________________________________________________________________________ 
  

   ______________     _____________________      ________________________________________________________________________  

 

2. ______________     _____________________      ________________________________________________________________________ 

 

     ______________     _____________________     ________________________________________________________________________ 
 

   Επιστημονική Δραστηριότητα 

 
1.  ______________     ______________________     _______________________________________________________________________ 

 

2    ______________     ______________________     _______________________________________________________________________ 
 

3    ______________     ______________________     _______________________________________________________________________ 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου.)  

 
1. Ονοματεπώνυμο_______________________________________    2. Ονοματεπώνυμο__________________________________________ 
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   Διεύθυνση____________________________________________         Διεύθυνση_______________________________________________ 

 

    Επάγγελμα / Θέση ______________________________________       Επάγγελμα / Θέση _______________________________________ 
    (να αναφερθούν πλήρη στοιχεία)                                                             (να αναφερθούν πλήρη στοιχεία) 

 

     _____________________________________________________       _______________________________________________________ 
 

(Λοιπές) 

 
3. Ονοματεπώνυμο_______________________________________    4. Ονοματεπώνυμο__________________________________________ 
 
   Διεύθυνση____________________________________________         Διεύθυνση_______________________________________________ 

 
    Επάγγελμα / Θέση ______________________________________       Επάγγελμα / Θέση _______________________________________ 

    (να αναφερθούν πλήρη στοιχεία)                                                             (να αναφερθούν πλήρη στοιχεία) 

 

     _____________________________________________________       _______________________________________________________ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας.  
 

  Προσωπική / Οικογενειακή υποστήριξη 

 

  Υποτροφία (Κρατική, ιδιωτική): ___________________________________________________________________________________ 
 

  Άλλο: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι  ακριβείς και αληθείς. 

 
Υπογραφή _____________________________________________________________ Ημερομηνία __________________________________ 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφο πτυχίου ή άλλου  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Α.Ε.Ι. 

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. (ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος, όπως παραπάνω). 

 Δύο συστατικές επιστολές για την ακαδημαϊκή επάρκεια (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ), και συστατικές 

επιστολές για επαγγελματική εμπειρία από εργοδότες (αν υπάρχουν). 
 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. 

 Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

 Δύο φωτογραφίες (μία φωτογραφία στην αίτηση και μία για τον φάκελο του υποψήφιου). 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

 Αναγνώριση του ΔΟΑΤΑ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο από πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 Έκθεση ενδιαφερόντων, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο ΔΠΜΣ και τους γενικότερους στόχους 

του ( επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλπ). 

 

 Επιπρόσθετα προσόντα. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως την ημερομηνία λήξης υποβολής τους, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε προκηρύξεις. 

 


