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ANNOUNCEMENT:

New Online Master’s Course during the spring semester 2021-2022

In the framework of the implementation of the program “Rur’Up -Innovative education for sustainable development in peripheral rural
areas” [Erasmus+], a selective course is proposed to Masters’ students and PhD students.

Course’ s Title:

« Sustainable development in peripheral rural areas in the EU »

Context:

Based on a partnership between

University of Thessaly (UTH-Greece), Centre international des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes- Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM IAMM- France), University of Helsinki (UH- Finland), University of National and World
Economy (UNWE-Bulgaria), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca (USAMV-Cluj Napoca –
Romania), Galway- Mayo Institute of Technology (GMIT- Ireland) and University of Osijek (UNIOS-Croatia)

this online course allows students to have a meaningful intercultural learning experience on Rural Planning Studies. This course
benefits from the diversity in the background and nationality of the teaching team and aims to create for the students from different
countries and cultures a dynamic and interactive educational experience.

Course description:

The course introduces students to the critical role of Peripheral Rural Areas in achieving rural vitality across European rural regions.
Their sustainable development maintains and enhances environment, rural heritage and biodiversity while improving socio-economic
conditions of diverse rural actors.

In this course, you will broaden your understanding of the social, environmental, and economic characteristics of peripheral rural
areas. You will learn to recognize the needs and opportunities for sustainable development in those areas. Above all, you will engage
with key elements of the participatory innovation process, and with diverse innovations as solutions to modern challenges. You will
get to work with real life examples of innovation process in Finland and across the EU.

Due to the fact that this course concerns students registered in universities of seven different countries, they will also learn to
participate and collaborate in international groups as well as integrate the cultural diversity in their approach on Urban Studies.

Learning outcomes:

At the end of the course students

will have a broad understanding of social, environmental and economic characteristics of peripheral rural areas, and recognise

vulnerabilities of these areas

will recognize needs and opportunities for sustainable development in peripheral rural areas

will distinguish the stages and key elements of the innovation process

will have an awareness of the variety of existing innovations relevant to their own country and across the EU

will practice collaborative work online and in English

 

Structure of the course:

The course is an asynchronous teaching for the whole class, students are expected to spend time on independent work, collective
peer to peer discussions and individual learning (81h all together).

Course’s Accreditation: 3 ECTs

Αρχείο αναρτήσεων 
Επιλογή μήνα

____

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για θέσεις
αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
08/03/2022

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Ενημέρωση φοιτητών για
προσβάσιμο λεωφορείο 
08/03/2022

Ενημέρωση φοιτητών για την αμειβόμ
πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ 2021 – 2022 
04/03/2022

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία της
ενότητας “Μαθηματικά” του μαθήματο
“Μαθηματικά & Ανάλυση Δεδομένων”
01/03/2022

Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιώ
από τα έσοδα του Κληροδοτήματος
“Κλέαρχου Τσουρίδη” για το ακαδ. έτ
2021-2022 
01/03/2022

Σεμινάριο Προπτυχιακών Διπλωματικώ
Εργασιών 2021-2022 
01/03/2022

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντο
για νέο προσφερόμενο μάθημα στα
αγγλικά στο πλαίσιο του προγράμματ
Erasmus+ 
25/02/2022

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Ανακοίνωση για εγγραφέ
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους
2021-2022 
25/02/2022

Αξιολόγηση υποψηφίων για το μάθημα
“Μαθηματικά” 

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέο προσφερόμενο μάθημα
στα αγγλικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Αρχείο αναρτήσεων

Πρόσφατες αναρτήσει

Αρχική σελίδα   Νέα   Ανακοινώσεις Προγραμμάτων Σπουδών   Ανακοινώσεις Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)   Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντο
νέο προσφερόμενο μάθημα στα αγγλικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
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Ακαδ. ημερολόγιο Προπτυχιακού ΠΣ

Ακαδ. ημερολόγιο Μεταπτυχιακών ΠΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

| Περιοδικό Αειχώρος

Παρόν Τεύχος
Απόρρητο  - Όροι

 

Certificate of successful attendance: Finalizing and handing in assignments duly and according to schedule is a condition for the
validation of the course. At the end of the semester and after the successful attendance of the course, each student will be awarded
a Certificate of successful attendance (Erasmus+ certificate).

 

This course acts as an introductory for a summer course that will be held in Greece during the summer 2022. A successful completion
will allow you to take part in the summer school with the costs covered by the project. You can opt for completing only the online
course.

 

Final Registration / Motivation Letter:

The number of students by Institution is limited to 10-15.

candidates will be asked to send until 10 March to their national team their CV and a motivation letterin which they will have to

mention their preference to the course.

on the basis of the motivation letter, it will be possible to proceed to the final selection of the students

 

For more information, please contact by Email: dimgaki@uth.gr

 

Brochure E_Module_RurUp-eng1    σύνδεσμοςσύνδεσμος



Σχετικές αναρτήσεις

24/02/2022

Παράταση της περιόδου δήλωσης
μαθημάτων 
24/02/2022

____

      

15/02/2022

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, προσκαλεί Νέους
Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού
έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
για τα μαθήματα που ορίζονται ανά
Επιστημονικό Πεδίο των

περισσότερα

14/02/2022

Ανακοινώθηκε από την Γραμματεία του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος το ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Τα
μαθήματα εαρινού εξαμήνου ξεκινούν από
την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022. Στο
πρόγραμμα επισημαίνεται ότι

περισσότερα

14/02/2022

Από τη Γραμματεία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ
ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα
του ΠΜΣ “Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό
Σχεδιασμό” για το εαρινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Τα
υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΜΣ ΕΣΧΣ
ξεκινούν την Τρίτη 22

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για το
έργο με τίτλο “Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2021-22
στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας”

ΠΠΣ – Ωρολόγιο
πρόγραμμα εαρινού
εξαμήνου 2021-2022

ΠΜΣ ΕΣΧΣ – Ωρολόγιο
πρόγραμμα εαρ. εξ.
2021-2022
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Ακαδημαϊκά Νέα

Ανακοινώσεις Προγραμμάτων Σπουδών
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