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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ 

ΠΟΤΓΩΝ (Π.Μ..) «ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ» 

 

Ν Τνκέαο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ, ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο, ηεο Σρνιήο Γεσπνλίαο, 

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο, ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

πξνθεξχζζεη ηηο παξαθάησ ζέζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ηίηιν: 

«Δπιζηήμη Σποθίμυν και Γιαηποθή» γηα ην παλεπηζηεκηαθφ έηνο 2018-19. 

 

 

 ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΩΝ 

ΤΝΟΛΟ  15 

 

 

Σην Ξ.Κ.Σ. γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ φισλ ησλ Τκεκάησλ 

Γεσπνλίαο, Δπηζηήκεο Τξνθίκσλ, Φεκείαο, Θηεληαηξηθήο, Φεκηθψλ Κεραληθψλ, Βηνινγίαο, 

Βηνηερλνινγίαο ή ζπλαθψλ Τκεκάησλ ΑΔΗ (ήηνη Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ΤΔΗ) ηεο εκεδαπήο ή 

νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Γίπισκα Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ δελ 

απνλέκεηαη ζε θνηηεηή/ηξηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ Ίδξπκα 

ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ν.Α.Τ.Α.Ξ.), ζχκθσλα κε ην Λ. 3328/2005 (Α' 80) ή 

δηάδνρν θαηά λφκν Νξγαληζκφ, θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο/ηξηεο πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

βάζεη πηζηνπνηεηηθνχ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Τκήκα ζην νπνίν θνηηνχλ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ 

Ξ.Κ.Σ. Ζ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπο είλαη πξνζσξηλή θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο, νξηζηηθνπνηείηαη 

κφλν εθφζνλ πξνζθνκηζζεί ν πξνβιεπφκελνο ηίηινο ή βεβαίσζε ζπνπδψλ έσο ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εγγξαθψλ ησλ επηηπρφλησλ ζην Ξ.Κ.Σ. ηνπ ηδίνπ έηνπο.  

Τν Ξ.Κ.Σ. είλαη εληαηηθφ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηπιψκαηνο 

Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ νξίδεηαη ζε ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα θαη κία ζεξηλή πεξίνδν.  

Γελ πξνβιέπνληαη ηέιε θνίηεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ξ.Κ.Σ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

  

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη/εο είλαη: 

▪ Αίηεζε (έληππε ή ειεθηξνληθή, πξνζπειάζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξ.Κ.Σ. θαη ηνπ 

νηθείνπ Τκήκαηνο). 

▪ Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

▪ Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο. 

▪ Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην Γ.Ν.Α.Τ.Α.Ξ. ή δηάδνρνπ θαηά λφκν 

Νξγαληζκνχ (φπνπ απαηηείηαη). 

▪ Αληίγξαθα ηπρφλ αλαγλσξηζκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

▪ Βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ ή/θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

▪ Κία (1) ζπζηαηηθή επηζηνιή. 

▪ Απνδεηθηηθά γλψζεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ (αλ ππάξρνπλ) θαη’ 
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ειάρηζηνλ επηπέδνπ Β2, φπσο απηφ πηζηνπνηείηαη κε:  

i. Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3149/2003,  

ii. Ξηπρίν Μέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ξηπρίν Μέλσλ Γισζζψλ Κεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,  

iii. Ξηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα αλαγλσξηζκέλνπ 

ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,  

iv. Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

εθφζνλ έρνπλ απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ 

αιινδαπή. Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλχεη ηε γλψζε 

μέλεο γιψζζαο (Ξ.Γ. 347/2003). Νη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο. 

▪     Απνδεηθηηθά εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ή δηαθξίζεσλ 

(αλ ππάξρνπλ). 

▪ Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (αλ ππάξρνπλ). 

▪ Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 

▪ Γχν (2) θσηνγξαθίεο. 

▪ Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

είλαη γλήζηα θαη πξσηφηππα, είηε αθξηβή θσηναληίγξαθα ησλ γλεζίσλ πξσηνηχπσλ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ πηπρίν ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο, αληί ηνπ αληίγξαθνπ πηπρίνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζπνπδψλ κε 

αλαιπηηθή βαζκνινγία. Σε πεξίπησζε επηινγήο, ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζα γίλεηαη 

κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ πηπρίνπ. 

Νη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Τνκέα Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ (Λέν Θηίξην Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ -

ΛΘΔΤΤΑ-Αγξφθηεκα Ξαλεπηζηεκίνπ), είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Σε έληππε κνξθή, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 10:00 έσο ηηο 12:00 ζηνλ θ. Ξαζραινχδε 

Ληθφιαν, ελψ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: evgeniac@agro.auth.gr 

 

Γελ επηηξέπεηαη ε απνζηνιή αηηήζεσλ κε Ταρπδξνκείν ή κε Ταρπκεηαθνξά.  

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη απφ 3 έυρ και 19 Οκηυβπίος 2018.  

 

Ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην Ξ.Κ.Σ. φπσο ην Φ.Δ.Θ. Ίδξπζεο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν 

έληππν ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΚΣ 

meta.agro.auth.gr 

 

mailto:evgeniac@agro.auth.gr
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Θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 10:00 έσο ηηο 12:00 κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ηειεθσληθά ζην 

2310.991631 (Υπεχζπλνη θ. Ληθφιανο Ξαζραινχδεο, θ. Δπγελία Φαξηησλίδνπ).  

 

Η αξιολόγηζη ηυν ςποτήθιυν για ηην ειζαγυγή ηοςρ ζηο ΠΜ θα γίνει υρ εξήρ: 

 

Νη εμεηάζεηο εηζαγσγήο γηα ην παλεπηζηεκηαθφ έηνο 2018-19 πεξηιακβάλνπλ: 

 

α) γξαπηέο εμεηάζεηο ζε ηξία καζήκαηα ππνβάζξνπ ηεο Δπηζηήκεο Τξνθίκσλ (Δπεμεξγαζία θαη 

Σπληήξεζε Τξνθίκσλ, Κηθξνβηνινγία Τξνθίκσλ, Φεκεία Τξνθίκσλ) κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο.   

 

Η εξέηαζη για ηοςρ ςποτηθίοςρ γίνεηαι ζε δύο από ηα ηπία αςηά μαθήμαηα, καηόπιν 

επιλογήρ ηοςρ, και διαπκεί ζςνολικά 1 ώπα.  

 

β) γξαπηέο εμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα πνπ βαζκνινγνχληαη «επηηπρψο» ή «αλεπηηπρψο». Νη 

εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ κεηάθξαζε-απφδνζε θεηκέλνπ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ Τξνθίκσλ 

απφ ειιεληθά ζε αγγιηθά θαη απφ αγγιηθά ζε ειιεληθά. 

 

γ) πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

 

Κπιηήπια Δπιλογήρ Διζακηέυν 

Σηαθξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ηα νπνία απνηηκψληαη ζε κφξηα (κε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 

100), πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ν βαζκφο ηνπ Ξηπρίνπ ή ηνπ Γηπιψκαηνο(25 κφξηα) 

2. Ζ βαζκνινγία ζηα καζήκαηα,πνπ είλαηζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Σ.(15 

κφξηα) 

3. Ζ εξεπλεηηθή εκπεηξία βάζεη ζπγγξαθήο εξγαζηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ ή ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (5 κφξηα).    

4. Ζ γξαπηή εμέηαζε ζηελ Δπηζηήκε Τξνθίκσλ θαη Γηαηξνθή (ειάρηζηνο βαζκφο επηηπρνχο 

εμέηαζεο είλαη ην 6 κε άξηζηα ην 10, βαζκφο 6, 7, 8, 9 θαη 10 ζηηο εμεηάζεηο ηζνδπλακεί κε 

12, 14, 16, 18 θαη 20 κφξηα, αληίζηνηρα). 

5. Νη δηαθξίζεηο ζπνπδψλ (π.ρ. βξαβεχζεηο, ππνηξνθίεο) (5 κφξηα). 

6. Ζ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο απφ αξκφδηα Δπηηξνπή (15 κφξηα). 

7. Ζ επαξθήο γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή, 

καη’ ελάσιζηον επιπέδος Β2 (άξηζηε γλψζε: 15 κφξηα, πνιχ θαιή γλψζε: 10 κφξηα, 

θαιή γλψζε: 5 κφξηα).  

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

Δπεμεξγαζία θαη Σπληήξεζε Τξνθίκσλ, 

Κηθξνβηνινγία Τξνθίκσλ, Φεκεία Τξνθίκσλ 
23/10/2018 09:30-11:00 

Αγγιηθά 23/10/2018 11:30-12:30 

Σπλέληεπμε  23/10/2018 13:00-17:00 

Νη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Αίζνπζα Α (ηζφγεην) ζην Λέν Θηίξην Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο 

Τξνθίκσλ ζην Αγξφθηεκα 
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ   ΤΛΗ 

Μάθημα:    ΥΗΜΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Λεξφ: Γνκή, θπζηθέο ηδηφηεηεο, αιιειεπηδξάζεηο κε ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, ελεξγφηεηα λεξνχ 

θαη ζεκαζία ηεο ζηελ πνηφηεηα θαη ζηε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

2. Υδαηάλζξαθεο: Γνκή-ρεκεία, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο (ηερλνινγηθήο θαη 

δηαηξνθηθήο θχζεο) θαη ξφινο ηνπο ζε πξντφληα ηξνθίκσλ. Αιιειεπηδξάζεηο λεξνχ θαη 

πδαηαλζξάθσλ, επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο πδαηάλζξαθεο. 

3. Ακηλνμέα - Ξξσηετλεο:  Γνκή-Φεκεία, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο (ηερλνινγηθήο 

θαη δηαηξνθηθήο θχζεο) θαη ξφινο ηνπο ζε πξντφληα ηξνθίκσλ. Δπίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηηο  πξσηεΐλεο. 

4. Ιηπαξέο χιεο ηξνθίκσλ: Γνκή-Φεκεία, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο (ηερλνινγηθήο 

θαη δηαηξνθηθήο θχζεο) θαη ξφινο ηνπο ζε πξντφληα ηξνθίκσλ. Δπίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηα ιίπε θαη ζηα έιαηα. Τερλνινγία ιηπψλ θαη ειαίσλ. 

5. Βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά: Φεκεία, θπζηνινγία δξάζεο, απψιεηεο θαηά ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. 

6. Φπζηθέο ρξσζηηθέο θαη επρπκηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ: Φεκεία, ιεηηνπξγηθφο ξφινο θαη 

κεηαβνιέο θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Μάθημα:  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ και ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ Τξνθίκσλ:Δλεξγφηεηα Λεξνχ,Κεραληθέο Ηδηφηεηεο, pH, Ψζκσηηθέο ηδηφηεηεο 

θαη ζεκαζία ηνπο ζηε ζπληήξεζε θαη επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, Υαιψδεο θαηάζηαζε. 

2. Θεξκηθέο Δπεμεξγαζίεο ησλ Τξνθίκσλ (Εεκάηηζκα, Ξαζηεξίσζε – Απνζηείξσζε, Θνλζεξβνπνίεζε, 

Αζεπηηθή επεμεξγαζία). 

3. Χχμε θαη Θαηάςπμε ησλ Τξνθίκσλ. 

4. Σπκπχθλσζε θαη Αθπδάησζε ησλ Τξνθίκσλ. 

5. Επκψζεηο ησλ Τξνθίκσλ. 

6. Σπζθεπαζία ησλ Τξνθίκσλ. 

7. Ξξφζζεηα ησλ Τξνθίκσλ. 

 

Μάθημα:    ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Ξεγέο ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ απαληψληαη ζηα ηξφθηκα. 

2. Κηθξνρισξίδα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ λσπψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ. 

3. Κηθξννξγαληζκνί δείθηεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

4. Ξαζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί ζηα ηξφθηκα. 

5. Δλδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ.  

6. Κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ αιινηψζεηο θαη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί ζηα θπηηθήο θαη 

δσηθήο πξνειεχζεσο ηξφθηκα πνπ ζπληεξνχληαη ζε  ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

7. Κηθξνβηνινγία πξντφλησλ ζηα νπνία πξνζηίζεληαη ρεκηθά ζπληεξεηηθά.  

8. Κηθξνβηνινγία πξντφλησλ πνπ πθίζηαληαη αθηηλνβφιεζε, ζεξκηθή επεμεξγαζία, αθπδάησζε.  

9. Κηθξνβηνινγία δπκνπκέλσλ ηξνθίκσλ, θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, πξντφλησλ ειάρηζηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηξνθίκσλ πνπ πθίζηαληαη ζχγρξνλεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο. 

 


