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Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

χολι Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ  

 Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

ΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΠΣΔΕ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 

Σο Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του 

αναμορφωμζνου Π.Μ.. (Πρυτανικι Πράξθ 39/19-3-2015/ΦΕΚ 761/29-4-2015) 

προκθρφςςει δθμόςια εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για υποβολι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

Κατεφκυνςθ 1: Εφαρμοςμζνθ Παιδαγωγικι: 

(Τποκατεφκυνςθ) Διδακτικι – Προγράμματα πουδϊν 

Κατεφκυνςθ 2: Ανάγνωςθ, Φιλαναγνωςία και Εκπαιδευτικό Τλικό 

Κατεφκυνςθ 3: Διοίκθςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

Κατεφκυνςθ 4: Κοινωνικζσ Νευροεπιςτιμεσ, Κοινωνικι Παιδαγωγικι και Εκπαίδευςθ  

(Social Neurosciences, Social Pedagogy and Education) 

Κατεφκυνςθ 5: υγκριτικι Παιδαγωγικι, Εκπαιδευτικι Πολιτικι και Διοίκθςθ τθσ 

Εκπαίδευςθσ 

Κατεφκυνςθ 6: Ειδικι Αγωγι 

Κατεφκυνςθ 7: Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία. Διδακτικι Γλϊςςασ 

     Κατεφκυνςθ 8: Κοινωνιολογία και φγχρονθ Βιομθχανικι Κοινωνία: Ειδικά κζματα  

παιδικισ θλικίασ, κοινωνικϊν μειονοτιτων, εργαςίασ και εκπαίδευςθσ 

Κατεφκυνςθ 9: Ιςτορία και Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ 

Κατεφκυνςθ 10: Ιςτορία και Φιλοςοφία των Μακθματικϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 

Κατεφκυνςθ 11: Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ 

Κατεφκυνςθ 12: Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ 
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Απονεμόμενοσ τίτλοσ 

Κάκε κατεφκυνςθ χορθγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.).  

 

Αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που κα επιλεγεί από κάκε κατεφκυνςθ 

Ο αρικμόσ που κα δεχτεί κάκε κατεφκυνςθ ι υποκατεφκυνςθ είναι μζχρι δεκαπζντε 

(15) μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/τριεσ. 

 

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ: 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο 

Π.Μ..  είναι οι εξισ: 

(α) Οι υποψιφιοι για το Π.Μ.. του Σμιματοσ πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 

πανεπιςτθμιακοφ ι τεχνολογικοφ τομζα των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων 

τθσ θμεδαπισ, κακϊσ και αντίςτοιχων αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ τίτλων 

Σμθμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

(β) Για τουσ αλλοδαποφσ υποψθφίουσ, οι οποίοι κατζχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ιςότιμο με 

εκείνα των ελλθνικϊν Α.Ε.Ι., απαιτείται πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, το οποίο απονζμεται από δθμόςιουσ εξουςιοδοτθμζνουσ 

φορείσ. 

γ)Για όλουσ τουσ υποψθφίουσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ γνϊςθ ςε επίπεδο 

τουλάχιςτον Β2 (καλι γνϊςθ) μίασ ξζνθσ γλϊςςασ από τισ παρακάτω γλϊςςεσ τθσ 

Ε.Ε. Η επαρκισ γνϊςθ *«καλι γνϊςθ», επίπεδο Β2+ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ για τουσ 

υποψθφίουσ  πιςτοποιείται από τθν κατάκεςθ ςχετικϊν τίτλων ωσ εξισ: 
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ΣΙΣΛΟΙ  ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

 Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και  καλι Β2) 

αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του 

π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου 

τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Σροποποίθςθ του 

άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ωσ εξισ: 

 
 

α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του 

ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του 

ν.3149/2003. 

     ι 

 

β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή 

MICHIGAN 

 

             ή 

 

γ) με  πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή 

μη) ανεξάρτητα από τη νομική τουσ μορφή, εφόςον  είναι πιςτοποιημζνοι ή 

αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ οικείασ χώρασ για να διενεργοφν 

εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο 

αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνώριςησ 

ςτην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωςη του αρμόδιου Υπουργείου ή τησ 

Πρεςβείασ  τησ χώρασ ςτην Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που χορηγοφνται 

από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μητρική 

γλώςςα την Αγγλική , είναι αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ 

χώρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνώςησ τησ Αγγλικήσ γλώςςασ ςτο αντίςτοιχο 

επίπεδο. Ωσ οικεία χώρα νοείται η χώρα ςτην οποία η μητρική ή επίςημη 

γλώςςα είναι η Αγγλική  

 

Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο 

ΑΕΠ, από τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, 

πζραν του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: 
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(α) Αριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτθμίου 

CAMBRIDGE. 

   

• BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Πανεπιςτθμίου 

του CAMBRIDGE. 

 

• INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) από το 

University of Cambridge Local ExaminationsSyndicate (UCLES) – 

TheBritishCouncil – IDPEducationAustraliaIELTSAustralia με βακμολογία από 

8,5 καιάνω. 

 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OFPROFICIENCYINENGLISH του 

ΠανεπιςτθμίουMICHIGAN.   

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- 

τουEDEXCEL, ιPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 

COMMUNICATION- τουEDEXCELιEDEXCELLEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL τουTRINITYCOLLEGELONDON. 

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening)-MASTERY- καιCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 

(υνυποβάλλονταιακροιςτικάγιατθναπόδειξθτθσάριςτθσγνϊςθσ) ιCITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-καιCITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONALSPOKEN ESOL -MASTERY- 

(υνυποβάλλονταιακροιςτικάγιατθναπόδειξθτθσάριςτθσγνϊςθσ). 

 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) 

ιPEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

. 
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

μεβακμό «Distinction” ι “Credit”).  

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European 

Framework equivalent level C2) (μζχρι 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level C2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency 

(MSU – CELP) : CEF C2. 

 

• Test of Interactive English, C2 Level. 

 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

 

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

(β) Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 

 • CERTIFICATEINADVANCEDENGLISH (CAE) του Πανεπιςτθμίου του 

CAMBRIDGE. 

 

•   BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, τουΠανεπιςτθμίουτου 

CAMBRIDGE. 

 

•INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) 

απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) – 

TheBritishCouncil – IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβακμολογίααπό 7 

ζωσ 8. 
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• BUSINESSENGLISHCERTIFICATE – HIGHER 

(BECHIGHER)απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate 

(UCLES). 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- 

τουEDEXCEL ιPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED 

COMMUNICATION- τουEDEXCELιEDEXCELLEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C1) 

 

.  

• CERTIFICATE IN INTEGRATEDSKILLSINENGLISHISE 

IIIτουTRINITYCOLLEGELONDON. 

 

•CITY&GUILDSLEVEL 2 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, 

writingandlistening)  -EXPERT- καιCITY&GUILDSLEVEL 2 

CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 

(υνυποβάλλονταιακροιςτικάγιατθναπόδειξθτθσπολφκαλισγνϊςθσ) 

ιCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL -EXPERT- 

καιCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL - EXPERT - 

(υνυποβάλλονταιακροιςτικάγιατθναπόδειξθτθσπολφκαλισγνϊςθσ). 

 

• ADVANCEDLEVELCERTIFICATEINENGLISH (ALCE) τουHELLENIC AMERICAN 

UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) καιτθσΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΕΝΩΕΩ. 

 

• ΣΕSTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC), 

βακμολογίααπό 785 ζωσ 900 τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, 

USA. 

 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) 

ιPEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).  

 

•  PEARSONLCCIEFBLEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

ςε περίπτωςθ που θ μία  εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, μεβακμό «Distinction” ι “Credit”).  
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European 

Framework equivalent level C1) ) (μζχρι 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level C1). 

 

• Test of Interactive English, C1 +  Level. 

 

• Test of Interactive English, C1 Level.  

 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βακμολογίααπό 91 ζωσ 99 του CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS (CaMLA) 

 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογίααπό 190 ζωσ 240 του 

CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

 

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) : 

 

 •FIRSTCERTIFICATEINENGLISH (FCE) τουΠανεπιςτθμίουCAMBRIDGE. 

 

• BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, τουΠανεπιςτθμίουτου 

CAMBRIDGE. 

 

• INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) 

απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) – 

TheBritishCouncil – IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβακμολογίααπό 

5,5  ζωσ 6,5. 
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•BUSINESSENGLISHCERTIFICATE – VANTAGE 

(BECVANTAGE)απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate 

(UCLES). 

 

•(ECCE)- EXAMINATION FOR THE 

CERTIFICATEOFCOMPETENCYINENGLISHτουΠανεπιςτθμίουMICHIGAN. 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- τουEDEXCEL ιPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL 

LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- 

τουEDEXCELιEDEXCELLEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

 

 

•CERTIFICATE IN INTEGRATEDSKILLSINENGLISHISE 

IIτουTRINITYCOLLEGELONDON. 

 

•CITY&GUILDSLEVEL 1 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, 

writingandlistening) -COMMUNICATOR- καιCITY&GUILDSLEVEL 1 

CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- 

(υνυποβάλλονταιακροιςτικάγιατθναπόδειξθτθσκαλισγνϊςθσ) 

ιCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL - COMMUNICATOR - 

καιCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL - 

COMMUNICATOR  - 

(υνυποβάλλονταιακροιςτικάγιατθναπόδειξθτθσκαλισγνϊςθσ). 

 

•TESTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC) 

βακμολογίααπό 505 ζωσ 780 τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, 

USA. 

 

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) 

ιPEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  . 

 

•PEARSONLCCIEFBLEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

ςε περίπτωςθ που θ μία  εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  

 

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

μεβακμό «Distinction” ι “Credit. 
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European 

Framework equivalent level B2) ) (μζχρι 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level B2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency 

(MSU – CELC) : CEF B2. 

 

• Test of Interactive English, B2 + Level. 

 

• Test of Interactive English, B2 Level. 

 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότθτεσ: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βακμολογίααπό 80 ζωσ 90 του CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS 

 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογίααπό 157 ζωσ 189 του 

CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

 

Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) 

αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  

 

(α) Αριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 
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• ΔίπλωμαALLIANCEFRANCAISE. 

 

• ΠιςτοποιθτικόD.A.L.F. – ΟPTIONLETTRESιDALFC2. 

 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) 

[Μζχριτο 1999 οτίτλοστουδιπλϊματοσιταν: DIPLOME D’ ETUDES 

FRANCAISES (SORBONNE II). 

 

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesτουInstitutSuperieurdesLanguesVivante

s (ISLV),        Departementdefrancais, τουΠανεπιςτθμίουτθσΛιζγθσ – 

ΕπίπεδοC2 

 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNELτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 

 

(β) Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

• DIPLOMED’ ‘ETUDESSUPERIEURES (DES) (χορθγείτομζχριτο 1996). 

 

• DELF 2NDDEGRE (UNITESA5 ETA6) ι  DALF C1. 

 

• CERTIFICATPRATIQUEDELANGUEFRANCAISE (SORBONNEI). 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesτουInstitutSuperieurdesLanguesVivan

tes (ISLV),    Departementdefrancais, τουΠανεπιςτθμίουτθσΛιζγθσ – 

ΕπίπεδοC1 

 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNELτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε  με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 
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•  DELF 1ERDEGRΕ  (UNITESA1, A2, A3, A4) ιDELFB2. 

 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (τοοποίοχορθγείτομζχριτο 1996).  

 

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesτουInstitutSuperieurdesLanguesVivan

tes (ISLV),    Departementdefrancais, τουΠανεπιςτθμίουτθσΛιζγθσ – 

ΕπίπεδοΒ2 
 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIALτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 

 

 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 

Η γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και  καλι Β2) 

αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  

 

(α) Αριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

• Goethe-Zertifikat C2: GroßesDeutschesSprachdiplom (Ενότθτεσ:Lesen, 

Hören,  

Schreiben, Sprechen)τουΙνςτιτοφτουGoethe. 

 

 ΠιςτοποιθτικόGROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), 
τουΠανεπιςτθμίουLudwig-
MaximilianτουΜονάχουκαιτουΙνςτιτοφτουGoethe(μζχρι 31-12-2011) 

 

• KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS), τουΠανεπιςτθμίουLudwig-

MaximilianτουΜονάχουκαιτουΙνςτιτοφτουGoethe(μζχρι 31-12-2011) 

 

• ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) τουΙνςτιτοφτουGoethe(μζχρι 31-

12-2011) 
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• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2.(Ενότθτεσ:Lesen, 

Hören, Schreiben, Sprechen) 

 

•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBENτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ.  

 

 

(β)Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•  GOETHE – ZERTIFIKATC1 του Ινςτιτοφτου Goethe. 

 

• ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μζχρι 2007) του Ινςτιτοφτου 

Goethe. 

 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) τουΙνςτιτοφτου Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μζχρι 

31/12/2014).Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) 

ZERTIFIKAT C1. 

 . 

 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBENτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

• GOETHE – ZERTIFIKATB2 του Ινςτιτοφτου Goethe. 

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB)τουΙνςτιτοφτου Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE 

DEUTSCH(μζχρι 31/12/2014).Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  

SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 

. 

  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBENτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ.  
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Δ) ΙΣΑΛΙΚΑ 

 

ΗγνϊςθτθσΙταλικισγλϊςςασ(άριςτθΓ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) 

αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  

 

(α) Αριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

 

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

(τουΙταλικοφΜορφωτικοφΙνςτιτοφτουΑκθνϊν) 

• DIPLOMADITRADUTTORE  ι DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 

TRADUTTORE. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) 

τουΠανεπιςτθμίουτθσΠεροφντηια. 

 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALEτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 

• Πιςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C2 ιP.L.I.D.A. D (ζωσ το 2003) 

 

(β)Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

• DIPLOMADILINGUAITALIANA( του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου 

Ακινασ ζωσ τον Ιοφνιο 2014) 

 

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 

 

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) 

τουΠανεπιςτθμίουτθσΠεροφντηια. 
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• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVOτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 

• ΠιςτοποίθςθP.L.I.D.A. C1 ι P.L.I.D.A. C (ζωσ το 2003) . 

 

(γ)Καλι γνϊςθ (Β2) : 

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 3 (CELI 3) 

τουΠανεπιςτθμίουτθσΠεροφντηια. 
 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

 

• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOSOCIALLEτουΠανεπιςτθμίουΓενεφθσ. 

 

• Πιςτοποίθςθ P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003).  

 

 

θμείωςθ:  Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν 

αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίωςθ, από τον οικείο 

φορζα (Ιταλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν-Τπθρεςία Εξετάςεων), για το 

επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ . 

 

 

 

Ε)  ΙΠΑΝΙΚΑ 

 

Η γνϊςθ τθσ Ιςπανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) 

αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  

 

(α) Αριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 

 

• DIPLOMADELESUPERIORDEESPANOL (DELE) (μζχριτο 2002)  
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• DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELSUPERIOR)-(DELE) 

(μζχριτο 2008)  

 

• DIPLOMADEESPANOL- NIVELC2 (DELE) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ 

ονόματοσ του Τπουργείου Παιδείασ , Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ 

Ιςπανίασ) 

 

• CERTIFICADOSUPERIORE.O.I. (ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS (από το 

Τπουργείο Παιδείασ , Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ) 

 

(β)Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

 

• DIPLOMADEESPANOL-NIVELC1 (DELE) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ 

ονόματοσ του Τπουργείου Παιδείασ , Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ 

Ιςπανίασ) 

 

 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 

 

(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μζχρι 

το 2002) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του Τπουργείου Παιδείασ 

, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ) 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 

INTERMEDIO)- (DELE) (μζχρι το 2008), (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ 

ονόματοσ του Τπουργείου Παιδείασ , Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ 

Ιςπανίασ) 
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• DIPLOMADEESPANOL-NIVELB2 (DELE) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ 

ονόματοσ του Τπουργείου Παιδείασ , Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ 

Ιςπανίασ) 

 

Ολοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

 

Επίςθσ: 

α)Η άριςτθ  γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: 

(i) Με Πτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν 

Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν 

τθσ αλλοδαπισ, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα 

οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, 

(iii) Με Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 , 

(iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο  των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι 

ετϊν ςτθν αλλοδαπι.  

 

    β) Η πολφ καλι γνϊςθ ι θ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με 

κρατικό πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 και Β2 αντίςτοιχα, κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Αϋ), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 περ. αϋ του άρκρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 

Αϋ). Ηκαλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με απολυτιριο ι πτυχίο 

ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ. 

 

Οι υπό ςτοιχείο α(iv) και β τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να 

ςυνοδεφονται επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ 

βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Π.Π ι 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον 

Ο.Ε.Ε.Κ ι Ε.Ο.Π.Π ι Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ 

διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. 

 
θμείωςθ:  

α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι 

επικαλοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα 

μακιματα διδάςκονται ςτθν ίδια γλϊςςα. 
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β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου 

επιπζδου αποδεικνφουν και τθ γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ. 

 

Η  άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ 

γλϊςςασ (π.δ 347/2003).  Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ  

πρζπει να προςκομίςουν  επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του 

οποίου εκδόκθκε θ άδεια  επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ) κακϊσ και 

ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει επικυρωκεί 

από δικθγόρο. 
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Σα απαραίτθτα ζντυπα και δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν: 

Σα απαραίτθτα ζντυπα και δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβάλουν οι υποψιφιοι 

είναι τα εξισ: 

 Αίτθςθ ςυμμετοχισ για τθν επιλογι τουσ ςτο Π.Μ.. 

(Σο ζντυπο διατίκεται από τθ γραμματεία ι εκτυπϊνεται από τθν 

ιςτοςελίδα του Π.Σ.Δ.Εwww.primedu.uoa.gr). 

 Αντίγραφο πτυχίου ελλθνικοφ Α.Ε.Ι ι Σ.Ε.Ι., ι αντίγραφο πτυχίου ανϊτατου 

ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από τον ΔΟΑΣΑΠ (ευκρινζσ 

φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ζγγραφο) 

 Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν μακθμάτων ςτθν 

οποία να αναγράφεται και ο βακμόσ του πτυχίου (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο 

από το πρωτότυπο ζγγραφο). 

 Πιςτοποιθτικό κατοχισ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ από τισ πζντε προαναφερκείςεσ 

γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε. ςτο επίπεδο τουλάχιςτον Β2 (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από 

το πρωτότυπο ζγγραφο επικυρωμζνο από τθν εκδοφςα αρχι ι δικθγόρο). 

 Βιογραφικό θμείωμα τφπου EUROPASS (τροποποιθμζνθ μορφι του 

βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ EUROPASS για τισ ανάγκεσ υποψθφιότθτασ ςτο 

Π.Μ..). 

(Εκτυπϊνεται από τθν ιςτοςελίδα του Π.Σ.Δ.Εwww.primedu.uoa.gr) 

 Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

  Πρόςφατθ φωτογραφία, ςτθν οποία να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο 

του υποψθφίου. 

 Δακτυλογραφθμζνο υπόμνθμα μζγιςτθσ ζκταςθσ 700 λζξεων ςτο οποίο κα 

αναγράφονται τα ερευνθτικά ενδιαφζροντα του/ τθσ υποψθφίου/ 

υποψθφίασ, οι λόγοι για τουσ οποίουσ επικυμεί να ςυνεχίςει ςπουδζσ ςε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, οι προςδοκίεσ που ζχει από τθ ςυγκεκριμζνθ 

κατεφκυνςθ του Π.Μ.., κακϊσ και πϊσ το ακαδθμαϊκό και επαγγελματικό 

υπόβακρο του υποψθφίου ανταποκρίνεται ςτουσ άξονεσ και τισ απαιτιςεισ 

τθσ επιλεγείςασ κατεφκυνςθσ του Π.Μ.. 

http://www.primedu.uoa.gr/
http://www.primedu.uoa.gr/
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Πρόςκετα δικαιολογθτικά που μποροφν να υποβλθκοφν και να αξιολογθκοφν (αν 

υπάρχουν) 

 Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ζγγραφα). 

 Πιςτοποιθτικά κατοχισ και άλλθσ (πζραν τθσ μίασ) ξζνθσ γλϊςςασ από τισ 

πζντε προαναφερκείςεσ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2 (ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ζγγραφα επικυρωμζνα από τθν εκδοφςα 

αρχι ι δικθγόρο). 

 Αντίγραφο διπλωματικισ ι πτυχιακισ εργαςίασ. 

 Ανάτυπα δθμοςιεφςεων ςε επιςτθμονικά περιοδικά τα οποία δθμοςιεφουν 

εργαςίεσ με το ςφςτθμα των κριτϊν ι πρακτικά επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το 

πρωτότυπο ζγγραφο). 

 Διδακτορικό Δίπλωμα(ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο 

ζγγραφο). 

 Δφο πρόςφατεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ κατά προτίμθςθ από μζλθ Δ.Ε.Π. 

(δεν απαιτοφνται από τουσ αποφοίτουσ του Π.Σ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.) 

 Βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων τουλάχιςτον 

εξαμθνιαίασ διάρκειασ. 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ Η/Τ, τυχόν επαγγελματικι εμπειρία και κάκε άλλο 

ζργο ι δραςτθριότθτα ςυν εκτιμϊνται κατά τθν επιλογι του υποψθφίου. 

 

Προκεςμίεσ υποβολισ και  θ ακριβισ διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει να 

υποβλθκοφν τα απαραίτθτα και πρόςκετα δικαιολογθτικά 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ αφοφ ενθμερωκοφν για το αντικείμενο - ςκοπό, τθ δομι, 

οργάνωςθ, και λειτουργία του αναμορφωμζνου Π.Μ.. (Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Π.Μ.. - ιςτοςελίδα του Σμιματοσ www.primedu.uoa.gr), καλοφνται να υποβάλλουν 

από 11/5/2016 μζχρι 17/6/2016 φάκελο υποψθφιότθτασ ταχυδρομικά (με 

ςυςτθμζνθ αποςτολι και με θμερομθνία ταχυδρομικισ ςφραγίδασ) ι ςτθ 

Γραμματεία του Σμιματοσ ςτθ διεφκυνςθ Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Γραμματεία 

Π.Σ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13α ιςόγειο, Σ.Κ. 10680. Ημζρεσ και ϊρεσ που δζχεται θ 

http://www.primedu.uoa.gr/
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Γραμματεία  (Δευτζρα-Σετάρτθ-Παραςκευι 10:30-13:30).  

 

 

Διάρκεια ςπουδϊν ςτο Π.Μ.. 

Η διάρκεια ςπουδϊν ςτο Μ.Μ.. ορίηεται  ςε τζςςερα (4) διδακτικά εξάμθνα και θ 

λειτουργία του κα ξεκινιςει από το χειμερινό εξάμθνο 2016-2017. 

 

Τποχρεϊςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν- Δίδακτρα 

Για τθν απόκτθςθ του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχισ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων ςε 

μακιματα, ςεμινάρια, εργαςτιρια και πρακτικι άςκθςθ, κακϊσ και θ εκπόνθςθ 

μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Εςωτερικό 

Κανονιςμό πουδϊν. Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων, των ςεμιναρίων, των 

πρακτικϊν αςκιςεων και των εργαςτθρίων είναι υποχρεωτικι και διεξάγεται δφο 

τουλάχιςτον θμζρεσ τθν εβδομάδα και ϊρεσ από 15.00-21.00. Ανεπαρκισ 

παρακολοφκθςθ ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ςεμινάριο, 

πρακτικι άςκθςθ ι εργαςτιριο. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν του 

Π.Μ.. καταβάλλοντασ το ποςό των 2400€ (ςε τζςςερισ εξαμθνιαίεσ δόςεισ), με 

τρόπο καταβολισ όπωσ προβλζπει ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Π.Μ.. 

 

Κριτιρια επιλογισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο Π.Μ.. 

1. Η διαδικαςία επιλογισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν πραγματοποιείται ςε δφο 

ςτάδια. το πρϊτο ςτάδιο θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά κατεφκυνςθ αξιολογεί το 

φάκελο του υποψθφίου με βάςθ τα ςτοιχεία που εμπεριζχονται ςε αυτόν και 

επιλζγει εκείνουσ που κα προχωριςουν ςε δεφτερο ςτάδιο και κα κλθκοφν ςτθ 

ςυνζντευξθ. το ςτάδιο τθσ ςυνζντευξθσ καλοφνται όςοι από τουσ υποψθφίουσ 

ζχουν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το 20% των τυπικϊν αξιολογικϊν μονάδων ι ζωσ 

και τουσ 100 πρϊτουσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία των 

τυπικϊν αξιολογικϊν μονάδων. 
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2. Για τθν επιλογι των φοιτθτϊν που κα παρακολουκιςουν το Π.Μ.. εκτόσ των 

υποχρεωτικϊν για τθν ςυμμετοχι τουσ δικαιολογθτικϊν δθλαδι πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι 

και γλωςςομάκεια ςε επίπεδο Β2 αξιολογοφνται: 

Κριτιρια επιλογισ υποψθφίων Αξιολογικζσ μονάδεσ 

Βακμόσ πτυχίου Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι -  βακμόσ ςυναφϊν με τθν κατεφκυνςθ 

προπτυχιακϊν μακθμάτων - διπλωματικι ι πτυχιακι εργαςία                                                                             

μζχρι 10 α.μ. 

 

Επιπλζον ξζνθ/-εσ γλϊςςα/ -εσ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2       μζχρι 5 α.μ. 

 

Περιςςότερα του ενόσ πτυχία Α.Ε.Ι.   μζχρι 5 α.μ. 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ       μζχρι 5 α.μ. 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα    μζχρι 5 α.μ. 

 

Δθμοςιευμζνεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά  

περιοδικά με το ςφςτθμα των κριτϊν ι πρακτικά  

επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων                                    

μζχρι 10 α.μ. 

 

Επιμορφωτικά ςεμινάρια τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ  

(αξιολογοφνται μόνο εάν είναι ςχετικά με το επιςτθμονικό αντικείμενο 

τθσ κάκε κατεφκυνςθσ)    

μζχρι 5 α.μ. 

 

Πτυχίο Π.Σ.Δ.Ε.  Ε.Κ.Π.Α.                                                                                                5 α.μ. 

 

3.    Η απόδοςθ των υποψθφίων κατά τθ διάρκεια προφορικισ ςυνζντευξθσ μζχρι 

50 α.μ. 

Η προφορικι ςυνζντευξθ γίνεται ςε κζματα ευρφτερου παιδαγωγικοφ 

επιςτθμονικοφ και κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Σα μζλθ των επιτροπϊν αξιολογοφν χωριςτά κάκε υποψιφιο και τον βακμολογοφν 

με ςυγκεκριμζνο αρικμό μονάδων, οι οποίεσ δεν μπορεί να είναι περιςςότερεσ από 

50 α.μ. Ο αρικμόσ των α.μ. που πιςτϊνεται τελικά ο υποψιφιοσ από τθν απόδοςι 
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του ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ είναι ο μζςοσ όροσ των αρικμϊν των α.μ. με τισ 

οποίεσ βακμολόγθςαν τον υποψιφιο όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ ςυνζντευξθσ. 

Επιςυνάπτονται: 

 Ζντυπο αίτθςθσ, 

 Ζντυπο βιογραφικοφ τφπου EUROPASS 

 

Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ 

       * (υπογραφι) 

      Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ  κορδοφλθσ 

 

 

* υπάρχει  θ πρωτότυπθ υπογραφι ςτο αρχείο τθσ Γραμματείασ 

 

 

 

 

 

 

 


