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Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

•Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

•Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

•Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας

•Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

•Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής



Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 

η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στην 

ανάπτυξη και μετάδοση τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας της καλλιέργειας των φυτών και 

παραγωγής προϊόντων από αυτά με ταυτόχρονη

διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήματος 

και προστασία του περιβάλλοντος



Δραστηριότητες του Τμήματος



Προσωπικό του Τμήματος

• Καθηγητές (24 μέλη ΔΕΠ

• Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (9 μέλη Ε.ΔΙ.Π.)

• Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (5 μέλη Ε.Τ.Ε.Π.)

• Διοικητικοί Υπάλληλοι

Λοιπό Διδακτικό προσωπικό: 

• Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι 

• Υπότροφοι Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 

• Συμβασιούχοι διδάσκοντες (ΠΔ407/80) 



Εργαστήρια του Τμήματος



Εργαστήρια του Τμήματος



Υποστήριξη του Τμήματος

o Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

o Βιβλιοθήκη

o Αγρόκτημα



Το Τμήμα μας είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία 

του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, έκτασης 150 στρεμμάτων, το οποίο 

βρίσκεται στο Βελεστίνο Μαγνησίας  

Το Αγρόκτημα καλύπτει τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών και των 

μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Το αγρόκτημα του Τμήματος στο 

Βελεστίνο



Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 

και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Το πτυχίο Γεωπονίας του Τμήματος αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο 

τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): 

επίπεδο 7 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι πιστοποιημένο από την 

ΕΘΑΑΕ σύμφωνα με τις αρχές των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης



Πρόγραμμα σπουδών

 Δέκα (10) Εξάμηνα για το πτυχίο

 Το πρόγραμμα κάθε εξαμήνου (1ο, 2ο, 3ο και 4ο έτος) περιλαμβάνει 5-6 μαθήματα.

 Στο 9ο και 10ο εξάμηνο έχετε 4 και 3 μαθήματα επιλογής, αντίστοιχα, για ειδίκευση.

 Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου: 55 (συμπεριλ. 3 εξαμήνων Ξένης Γλώσσας),

από τα οποία 48 είναι υποχρεωτικά και 7 επιλογής (από λίστα 24 προσφερόμενων

μαθημάτων).

 Παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων.

Επιπλέον απαιτείται

δίμηνη πρακτική εξάσκηση, καθώς και η εκτέλεση και συγγραφή διπλωματικής 

εργασίας



Πτυχιακή Εργασία

 Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος ΓΦΠΑΠ είναι υποχρεωτική η

εκπόνηση ερευνητικής Πτυχιακής Εργασίας υπό την καθοδήγηση ενός

Επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος είναι μέλος του Τμήματος.

 Η πτυχιακή εργασία συμμετέχει στο σύνολο των διδακτικών μονάδων του

προγράμματος σπουδών με 30 ECTS.



Πρακτική Άσκηση

 Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, συνεπώς το

Πανεπιστήμιο πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής του φοιτητή στο

Πρόγραμμα.

 Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται, αλλά λαμβάνει δώδεκα (12) πιστωτικές

μονάδες ECTS.

 Η διάρκειά της είναι δύο μήνες και διεξάγεται συνήθως την περίοδο των θερινών

διακοπών μετά το τέλος του 6ου ή 8ου εξαμήνου σπουδών, εφόσον ο/η

φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του προβλεπόμενου αριθμού

μαθημάτων έως και το 5ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του/της.

 Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό, μετά από ειδική

συμφωνία με τον φορέα υποδοχής



Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Ο κανονισμός των προπτυχιακών σπουδών έχει σκοπό τον καθορισμό του

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των προπτυχιακών σπουδών και την

ενημέρωση των φοιτητριών και των φοιτητών για τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους στο Τμήμα

Ιστοσελίδα

Τμήματος

(agr.uth.gr)



Κώδικας Δεοντολογίας-Λογοκλοπή

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ισχύει Κώδικας Δεοντολογίας, έτσι ώστε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής

κοινότητας, διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό, να συμπορεύονται στην

εφαρμογή των βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας. Στο συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας

υπάρχουν επιμέρους διατάξεις σχετικές με θέματα δεοντολογίας για φοιτητές (Κεφάλαιο V., 1.

Συμπεριφορά, 2. Εκπόνηση εργασιών, 3. Εξετάσεις).



Ανταλλαγές φοιτητών Erasmus

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε, για ένα εξάμηνο ή για ένα έτος, σπουδές σε πολλά 

Τμήματα Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και να μεταφερθούν οι αντίστοιχες πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) εδώ

Πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα του ΠΘ

(uth.gr)

και στον υπεύθυνο 

Erasmus του Τμήματος 

κ. Κατσούλα



Εσωτερική Αξιολόγηση από τους/τις φοιτητές/τριες

Οι διδάσκοντες, το μάθημα και οι υποδομές

αξιολογούνται κάθε έτος από τους/τις φοιτητές/τριες

Κατά την 9η-10η εβδομάδα πραγματοποιούνται οι 

αξιολογήσεις όλων των μαθημάτων του εξαμήνου 

ηλεκτρονικά και ανώνυμα



Τι αξιολογείται (1): το μάθημα

Α. Το μάθημα: 

 

           1                2           3             4            5 

   Καθόλου             Λίγο    Αρκετά      Πολύ   Πάρα πολύ 

 

 

Κ
α

θ
ό

λ
ο

υ
 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ
κ

ε
τ
ά

 

Π
ο

λ
ύ
 

Π
ά

ρ
α

Π
ο

λ
ύ
 

1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;       

2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;       

3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;      

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;      

5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις,  πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;      

6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;      

7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη;      

8. Η ύλη του μαθήματος συνδέεται με την ύλη άλλων μαθημάτων του τμήματος;      

9. Το Μάθημα είναι δύσκολο για το έτος του;       

10. Αρκούν οι ώρες του μαθήματος για να καλυφθεί η ύλη;      

11. Ο αριθμός Πιστωτικών Μονάδων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μαθήματος (ώρες εργασίας);      

12. Είναι κατανοητός και διαφανής ο τρόπος βαθμολόγησης του μαθήματος;      

 



Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: 

1 2 3 4 5 

Διαφωνώ Απόλυτα 

(ΔΑ) 

Διαφωνώ 

(Δ) 

Έτσι και Έτσι 

(ΕΕ) 

Συμφωνώ 

(Σ) 

Συμφωνώ Απόλυτα 

(ΣΑ) 
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20. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα.      

21. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος.      

22. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και κατανοητό χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα. 

     

23. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν 

την κρίση τους. 

     

24. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση 

εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές). 

     

25. Είναι γενικά προσιτός/τη στους φοιτητές.      

 

Τι αξιολογείται (2): ο/η διδάσκων/ουσα



Τι αξιολογείται (3): οι υποδομές

Δ. Το Εργαστήριο: 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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27.  Είναι δύσκολο το επίπεδο του εργαστηρίου για το έτος του;      

28. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις;      

29. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων;      

30.  Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;       

Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

 

Κ
α

θ
ό

λ
ο

υ
 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ
κ

ετ
ά

 

Π
ο

λ
ύ
 

Π
ά

ρ
α

 

Π
ο

λ
ύ
 

31. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .       

32. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.       

33. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις      

34. Μελετώ συστηματικά την ύλη.      

 

 <2 2-4 4-6 6-8 >8 

35. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος (σε ώρες):      

 



Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος

Το Τμήμα μας αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

από εξωτερικούς αξιολογητές ως προς το πρόγραμμα 

σπουδών, την διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα και 

τις υποδομές



Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος

1) Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή

2) Φυτιατρική και Περιβάλλον

3) Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών

4) Δ.Π.Μ.Σ. Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών

Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία

5) Δ.Π.Μ.Σ. Host-microbe interactions



Δυνατότητες επαγγελματικής 

απασχόλησης

 Σε Δημόσιους φορείς

 Στον Ιδιωτικό Τομέα

 Σε Διεθνείς Οργανισμούς



Δημόσιοι Οργανισμοί

 Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 Λοιπά Υπουργεία 

 Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες Περιφερειών, κ.ά.

 Διάφοροι Οργανισμοί της Ελλάδας και της Ευρώπης



Ιδιωτικός Τομέας

 Συνεταιριστικές Οργανώσεις

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής

 Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών)

 Ελεύθερο επάγγελμα



Χώροι και υποδομές του Τμήματος



Χώροι και υποδομές του Τμήματος



Το αγρόκτημα του Τμήματος στο 

Βελεστίνο



Το αγρόκτημα του Τμήματος στο 

Βελεστίνο



Το αγρόκτημα του Τμήματος στο 

Βελεστίνο


