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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Γεωπονίας
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του
Τμήματος, στη συνεδρίασή της αριθμ. 877/01.07.2021, αποφάσισε ότι οι κατατάξεις
πτυχιούχων στο Τμήμα Γεωπονίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα γίνουν με
εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:
-Μαθηματικά
-Γενική και Ανόργανη Χημεία
-Φυσιολογία Φυτού
Η κατάταξη θα γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων.
Στους επιτυχόντες θα αναγνωρίζονται μόνο τα τρία (3) μαθήματα στα οποία
εξετάστηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών θα
κατατίθεται βαθμός μετά από εξετάσεις ή απαλλαγή στη Γραμματεία του Τμήματος
με ευθύνη του εκάστοτε καθηγητή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4218/2013, άρθρο έκτο, παρ. 10 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013, τ. Β΄), το
ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς
αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και
διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο
Τμήμα Γεωπονίας.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων θα
πραγματοποιηθεί από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος.
Κατατίθεται έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία) και συνυποβάλλονται:
 Αντίγραφο πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι
κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20
Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα
νομοθετική ρύθμιση.
Πληροφορίες: τηλ. 2310 998636.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας

