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Το Τμήμα

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας:
Καλύπτει πολλά και σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα
Παρέχει πλήρη κατάρτιση στους αποφοίτους ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της αγοράς
εργασίας και να πραγματοποιήσουν περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό
Χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
(European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS)
Είναι δομημένο με βάση το πλαίσιο προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΧΑΕ), όπως ορίζεται από τη Διαδικασία της Bologna
Είναι συναφές με τα ομοειδή Τμήματα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Πρόγραμμα Σπουδών
Κατευθύνσεις
Διάρθρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
Πέντε έτη σπουδών
Τρία πρώτα έτη: διδασκαλία μαθημάτων κορμού (κοινά για όλους τους φοιτητές)
Δύο τελευταία έτη: μαθήματα κατευθύνσεων (μαθήματα ειδικότητας, εκπόνηση
πτυχιακής διατριβής, πρακτική άσκηση)

Κατευθύνσεις:
Φυτικής παραγωγής
Ζωικής παραγωγής
Αγροτικής οικονομίας

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+
Δυνατότητες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus +
Για σπουδές στο εξωτερικό:
1) Instituto Politecnico de Santarem (Πορτογαλία)
2) Namik Kemal University (Τουρκία)
3) Technical University of Madrid (Ισπανία)
4) University of Castilla – La Mancha (Ισπανία)
5) University of Food Technologies Plovdiv-UFT (Βουλγαρία)
6) University of Ljubljana (Σλοβενία)
7) University of Osijek – UNIOS (Κροατία)
8) University of Tras-os-Montes e Alto Douro (Πορτογαλία)

Για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό:
Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος
Erasmus ανεξαρτήτως της ύπαρξης διμερούς συμφωνίας
Αναμένεται η σύναψη νέων διμερών συμφωνιών με πέντε (5)
επιπλέον Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού

Έρευνα

Ερευνητικά πεδία (βάση δεδομένων Scopus):
Γεωπονικές και Βιολογικές Επιστήμες
Γεωπονία και Επιστήμη των Καλλιεργειών
Αγροτική Οικονομία
Επιστήμη των Ζώων
Δενδροκαλλιέργεια
Οικολογία
Εξέλιξη και Συστηματική
Επιστήμη Τροφίμων
Ποιότητα Τροφίμων
Κηπουρική
Επιστήμη του Εδάφους
Κτηνιατρική Επιστήμη

Ερευνητικές συνεργασίες:
Με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια υλοποίησης
ερευνητικών προγραμμάτων
Με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα
Η συμμετοχή των φοιτητών στην ερευνητική δραστηριότητα
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα

Υποδομές

Νεοκλασικό κτίριο
Αίθουσες διδασκαλίας
Εργαστήρια
Διοίκηση

Νέο κτίριο
Αμφιθέατρο
Αίθουσες διδασκαλίας
Εργαστήρια
Βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο
Φοιτητική εστία

Αγρόκτημα
Θερμοκήπιο
Πειραματικοί/εκπαιδευτικοί αγροί (οπωρώνες, αμπελώνας)
Eγκαταστάσεις σταβλισμού των ζώων (πρόβατα, βοοειδή, χοίροι)
Εργαστήρια

Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας

Εργαστήρια

Εργαστήριο Διατροφής και Φυσιολογίας Θρέψης

Εργαστήριο Βοτανικής
Εργαστήριο Χημείας

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής
Ζωικών Οργανισμών

Εργαστήριο Δενδροκομίας

Εργαστήριο Ανατομίας

Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων
και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

Φοιτητική ζωή στη Φλώρινα

Η Φλώρινα είναι μια μικρή πόλη, ήσυχη, πολύ όμορφη και γραφική.
Ξεχωρίζει η περιοχή του ποταμού Σακουλέβα που είναι μια πραγματική ζωγραφιά. Γύρω από το ποτάμι υπάρχουν πολλές
καφετέριες και τσιπουράδικα για τις φοιτητικές παρέες.
Από τη Φλώρινα μπορείς να κάνεις ταξίδια που θα ανακαλύψεις μια Ελλάδα που δύσκολα θα δεις ξανά! Μπορείς να πας στις
μαγικές Πρέσπες και στο μοναδικό Νυμφαίο για μονοήμερες εξορμήσεις.
Εάν ψάχνεις λίγο δράση, πετάγεσαι στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου(18 χλμ.) ή επιλέγεις δραστηριότητες όπως
ανεμοπτερισμό κ.α..
Η μαγεία της περιοχής, οι κρυμμένες ομορφιές της και η αναπάντεχη καλή ζωή που θα κάνεις σίγουρα θα σε εκπλήξουν.
Μία πόλη που καταλήγουν όλοι μία παρέα και που κινείται στο ρυθμό που δίνουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Δεν μένεις απλά σε μία
πόλη, είσαι η ίδια η πόλη.

Σύνδεση με το μέλλον

1/ Απόλυτη εναρμόνιση του Τμήματος
με τη στρατηγική του ΠΔΜ για τη σύνδεση μεταξύ της κοινωνίας, της οικονομίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και των αναγκών
των αποφοίτων.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών (υποχρεωτική) στην τοπική βιομηχανία και αγορά, μέσα από τις συνεργασίες που προωθεί το
Τμήμα με φορείς της περιοχής ενισχύει τις προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησής τους
2/ Οι ευκαιρίες στη μεταλιγνιτική μετάβαση
Στο πλαίσιο του στρατηγικού ρόλου του ΠΔΜ στη μεταλιγνιτική μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργούνται
ευκαιρίες για τους αποφοίτους μέσα από:
Την ανάπτυξη γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ως σημαντική εναλλακτική πηγή βιοπορισμού και σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή
Την υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών δράσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις (αειφόρος ανάπτυξη,
κυκλική αγροτική οικονομία, προστασία της βιοποικιλότητας, ανάδειξη τοπικών προϊόντων προέλευσης, βιοενέργεια-διαχείριση
αποβλήτων, κλιματική αλλαγή)
Τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής και Κεντρικής Διοίκησης, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μετά το πτυχίο, τί;

Ευκαιρίες που αναδύονται από το ρόλο του ΠΔΜ στη μεταλιγνιτική μετάβαση:
Καθοριστική η συμβολή του Τμήματος Γεωπονίας.
Ανάπτυξη γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (μεταξύ των υπολοίπων): σημαντική εναλλακτική πηγή
βιοπορισμού και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Ολιστική προσέγγιση ανασυγκρότησης της υπαίθρου: υποστήριξη και ανάπτυξη της πράσινης, βιώσιμης γεωργίας/
κτηνοτροφίας.
Συνεργασία με φορείς της Τοπικής και Κεντρικής Διοίκησης, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών δράσεων: ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις (αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική
αγροτική οικονομία, προστασία της βιοποικιλότητας, ανάδειξη τοπικών προϊόντων, βιοενέργεια-διαχείριση αποβλήτων
φυτικής/ζωικής προέλευσης, κλιματική αλλαγή).
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