Χαιρετισµός- Πρόσκληση του ∆ιευθυντή

Αγαπητοί ενδιαφερόµενοι,

Στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ
Καβάλας, λειτουργεί µε µεγάλη επιτυχία από την περσινή Ακαδηµαϊκή χρονιά, ένα πραγµατικά
καινοτόµο και µοναδικό στο είδος του Μεταπτυχιακό µε τίτλο « ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
στη Μεσόγειο»
Καινοτόµο, διότι στις µεθόδους διδασκαλίας ενσωµατώνει τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και
τεχνικές, χρησιµοποιώντας τον πλέον εξειδικευµένο εξοπλισµό και µοναδικό, διότι δεν υπάρχει
αντίστοιχο MSc σε Παγκόσµιο Επίπεδο επικεντρωµένο µεν στην ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων,
αλλά σε συνθήκες έλλειψης νερού (συνθήκες λειψυδρίας).
Εάν στα ανωτέρω αναφερόµενα, προστεθεί και το γεγονός ότι οι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε
το γνωστικό τους αντικείµενο σε Real Conditions ασκούµενοι και στην Ελληνική Ύπαιθρο, αλλά
και σε Ύπαιθρο άλλων ξηροθερµικών χωρών (π.χ. Ισπανία), κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών
εκδροµών εν µέρει επιδοτούµενων, τότε γίνεται στο σύνολο της αντιληπτή η πληρότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ένα τέτοιου είδους MSc δεν θα µπορούσε παρά να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το ∆ιεθνές
Επιστηµονικό και Ακαδηµαϊκό Περιβάλλον.
Για τον λόγο αυτό όλα τα µαθήµατα που προσφέρονται εξολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα από
διακεκριµένους ¨Έλληνες, Ευρωπαίους και Αµερικανούς καθηγητές Πανεπιστηµίων.
Σε όσους από τους φοιτητές του παρουσιάζεται δυσκολία κατανόησης παρέχονται δωρεάν
βοηθητικά µαθήµατα Αγγλικής συναφούς ορολογίας.
Επίσης σε όσους το επιθυµούν, παρέχονται δωρεάν µαθήµατα Γαλλικής γλώσσας για αρχαρίους
επί ένα εξάµηνο, ώστε να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια και για µια επιπλέον ξένη γλώσσα.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τα Σύµφωνα Συνεργασίας (Memoranda of Understanding) που έχει
υπογράψει το ΤΕΙ Καβάλας µε Ιδρύµατα και Οργανισµούς της Ευρώπης, U.S.A., Ασίας και
Αφρικής σε θέµατα ∆ιαχείρισης Υδάτων, δίνουν την ευκαιρία σε όσους το επιθυµούν, να
αναζητήσουν µε την βοήθεια της ∆/νσης του MSc την δυνατότητα εκπόνησης ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής, µετά το πέρας των σπουδών, στα Ιδρύµατα αυτά.

Αγαπητοί ενδιαφερόµενοι,

Έχοντας διαβάσει το εισαγωγικό αυτό σηµείωµα, πιστεύουµε ότι έχει γίνει αντιληπτό και το
περιβάλλον σπουδών και οι ευκαιρίες που σας δίνονται µέσα από το Μεταπτυχιακό αυτό.
Εµείς περιµένουµε την αίτηση σας, ευχόµενοι να µπορέσουµε να σας εντάξουµε στην διαρκώς
αυξανόµενη οικογένεια µας.

Με εκτίµηση,
Καθ. ∆. Εµµανουλούδης

∆/ντης MSc

