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Σν Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο θαη ην Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Clermont-Ferrand ΙΙ ηεο Γαιιίαο έρνπλ
δηακνξθώζεη από θνηλνύ δύν κεηαπηπρηαθά κε ηίηιν «Υωπικέρ Γςναμικέρ και Υωποηαξία ηηρ
Τπαίθπος» (DYNTAR) πνπ ιεηηνπξγνύλ αληίζηνηρα ζηηο έδξεο ησλ δύν Παλεπηζηεκίσλ. Σν
ειιεληθό DYNTAR πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.
Σν πξόγξακκα εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ εδαθηθή πξνζέγγηζε (approche territoriale) πξνζθέξεη
εμεηδίθεπζε ζην ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο πεξηνρώλ ηεο ππαίζξνπ κε ηελ εθαξκνγή
νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο ε νπνία ελζσκαηώλεη εξγαιεία πςειήο ηερλνινγίαο (GIS,
ηειεπηζθόπεζε, ηξηζδηάζηαηεο δηαδξαζηηθέο απεηθνλίζεηο, γεσξαληάξ, UAV, θ.ά.).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνηηεηήο κπνξεί λα εθαξκόζεη ηηο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ζα
απνθηήζεη, ζε πεδία εθαπμογήρ πος θα επιλέξει ανάλογα με ηιρ ζποςδέρ ηος και ηα
ενδιαθέπονηά ηος κέζσ ηνπ ζπιινγηθνύ θαη αηνκηθνύ ζρεδίνπ (projet).
Σν πξόγξακκα καζεκάησλ είλαη εηήζην θαη νξγαλώλεηαη σο αθνινύζσο: ν θνξκόο ησλ
καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ – Φεβξνπαξίνπ, αθνινπζεί ε
εθαξκνγή ηνπ ζπιινγηθνύ ζρεδίνπ (Projet Collectif) ζην πιαίζην δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ θαη
εζληθώλ θαη επξσπατθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ζε θνξέα θαη ηελ εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δηθαίσκα ππνςεθηόηεηαο έρνπλ νη απόθνηηνη-πηπρηνύρνη ζρνιώλ (ΑΕΙ & ΑΣΕΙ) κε εηδηθόηεηεο
γεωγπαθίαρ,
σωποηαξίαρ,
οικονομικών
επιζηημών,
ανθπωπολογίαρ,
κοινωνιολογίαρ,
πεπιβάλλονηορ, γεωπονίαρ, δαζολογίαρ, πολιηικών μησανικών, απσιηεκηόνων, ηοπογπάθων,
απσαιολογίαρ, ιζηοπίαρ, νομικήρ και ζςναθών ειδικοηήηων.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην DYNTAR παξνπζηάδνπλ νη ππνςεθηόηεηεο ζηελεσών Τοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ, Δημόζιαρ Διοίκηζηρ, Αναπηςξιακών Εηαιπιών, μη Κςβεπνηηικών Οπγανώζεων.
Δίδαθηξα δελ θαηαβάιινληαη.
Σν κεηαπηπρηαθό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρνξεγήζεη ππνηξνθίεο θηλεηηθόηεηαο, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ERASMUS γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο.
Απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε μέλεο γιώζζαο: γαιιηθήο (θαηά πξνηίκεζε) ή αγγιηθήο.
Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα γίλεηαη δεθηή, κόλν ειεθηξνληθά, ζην email
dyntar@prd.uth.gr (Γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ), από 1 εώρ 15 επηεμβπίος 2017 (β’
πεξίνδνο ππνβνιήο).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
(ππεύζπλε: θα ΓΑΚΗ Δήκεηξα, ηει.: +302421074463, e-mail: dyntar@prd.uth.gr,
http://www.dyntar.prd.uth.gr).
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