
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών 

φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής»  

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης 
 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη 

Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 2748/14.10.2014, Τ. Β΄) προκηρύσσει 30 

θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η διάρκεια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και 

ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Η έναρξη των 

μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου προσδιορίζεται για την 1η  Φεβρουαρίου του 2017. 

 

Οι Προϋποθέσεις  Επιλογής  Υποψήφιων  για  το Π.Μ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 7 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του ως εξής: 

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με 

διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων συναφούς γνωστικού  αντικειμένου. 

 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης: 

 Αίτηση  υποψηφιότητας 

 Αντίγραφο  πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και βεβαίωση ισοτιμίας  από το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 (πρώην  ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή.  

 Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  (με  ακριβή  Μέσο  Όρο). 

 Βιογραφικό σημείωμα. 

 Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής  Ταυτότητας. 

 Δύο  συστατικές  επιστολές, εκ των οποίων η μία από Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μόνο 

ονόματα). 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά 

Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν). 

 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς  σχετικούς  με  το  αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν). 

 Για  τους  αλλοδαπούς  απαιτείται  τεκμηριωμένη γνώση  και  της  ελληνικής 

γλώσσας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει την γνησιότητα των αντιγράφων 

που προσκόμισε ο υποψήφιος. 

 

 

Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών 

φοιτητών 
Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή  στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων 

που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, όπως περιγράφεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

α/α Κριτήριο Μόρια/συντελεστές 



βαρύτητας 

1 Γενικός βαθμός Πτυχίου προπτυχιακών σπουδών 5-10 

(Βαθμός Χ 1) 

2 Βαθμών συναφών με την ειδίκευση προπτυχιακών 

μαθημάτων 

0-5 

(μέσος όρος βαθμών Χ 

0,5) 

3 Άλλα Πτυχία  0-5 

(Βαθμός Χ 0,5) 

4 Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 0-5 

 

(Βαθμός Χ 1) 

5 Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (πτυχιακή 

εργασία, συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά 

προγράμματα, δημοσιεύσεις σε πρακτικά 

επιστημονικών συνεδρίων και σε επιστημονικά 

περιοδικά) 

0-15 

6 Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το ΠΜΣ  ή 

ανώτερη σχολή παιδαγωγικής εξειδίκευσης 

0-5 

7 Επίπεδο γλωσσομάθειας  

(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 

0-5 

C1:  4 μόρια 

Β1:  2 μόρια 

2η ξένη γλώσσα: (Β1) 

1 μόριο 

8 Ατομική συνέντευξη 0-20 

 ΣΥΝΟΛΟ 70 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και όσοι 

αποκτήσουν το Πτυχίο τους έως την 31η Οκτωβρίου 2016. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. 

του Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68100, από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 

Οκτωβρίου 2016.  

Επικοινωνία και πληροφορίες στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 25510300-23 και -28 ή στην 

ηλεκτρ. διεύθυνση metaptixgramm@eled.duth.gr 

Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, με 

πιθανότερο χρόνο το τελευταίο δεκαήμερο Νοεμβρίου 2016. 

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται στα 

3.000 ευρώ, συνολικά, και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής: 

 Έγγραφή Α΄ εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 Έγγραφή Β΄ εξαμήνου: 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 Έγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 20% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. θα χορηγηθούν 2 (δύο) υποτροφίες των 1500 Ευρώ έκαστη. Τα 

κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών θα καθοριστούν από την Συντονιστική Επιτροπή του 

Π.Μ.Σ. 

 

 

 

 



Μαθήματα του Π.Μ.Σ. και πιστωτικές μονάδες: 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 

 

Αθανάσιος Καραφύλλης 

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε, Δ.Π.Θ. 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα: 

 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 

Έρευνας  

 

 Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

    Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

 

8 

 

     8 

 

8 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα: 

   Ιστορία και Φιλοσοφία της 

Εκπαίδευσης 

   Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 

 Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: 

Έρευνα και Εφαρμογές 

 

 

8 

8 

8 

 

Μαθήματα επιλογής (επιλέγεται 1) 

 Συγκριτική σπουδή 

εκπαιδευτικών τάσεων 

 Διαχείριση σχολικής τάξης 

 Κοινωνιολογικά θέματα και 

κοινωνικά προβλήματα 

6  Μαθήματα  επιλογής (επιλέγεται 1) 

 Παιδαγωγική του Θεάτρου  

 Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας 

 Εφαρμοσμένη Έρευνα στις 

Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση 

στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων 

 Θέματα Νεοελληνικής 

εκπαίδευσης 

6 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ECTS 

 

30 
 

  


