
1 

 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής»  

του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  

(Πρυτανική Απόφαση 30132/17.7.2018, ΦΕΚ 3358/2018) 

 

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 20/16.05.2019 Συνεδρίασή του, αποφάσισε 

να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή τριάντα (30) 

φοιτητών/-τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διά 

Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί 

στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον ίδιο τίτλο. 

 

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα 

τρία (3) εξάμηνα διεξάγονται τα μαθήματα η παρακολούθηση των οποίων είναι 

υποχρεωτική, ενώ στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο. Τα μαθήματα θα 

διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, 

ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και 

Κυριακή.  

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» 

γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και 

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 

Τέλη φοίτησης 

Τα δίδακτρα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 €. Κατά το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του κάθε εξαμήνου οι φοιτήτριες και φοιτητές καταβάλλουν 

τα αντίστοιχα δίδακτρα (500 €). Σε περίπτωση διακοπής ή διαγραφής της φοίτησης, τα 

καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι 

μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που 

ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους 

σε άλλο Π.Μ.Σ.. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό 

του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-τριών που 

εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω  ποσοστό, 

επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/-ές που έχουν το μικρότερο 

εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την 
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ενδιαφερόμενο/-η στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων/-ουσών. 

 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 

2019. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που 

προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων από τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Π.Μ.Σ. κριτηρίων, ως εξής:  
 

Α) Η πιστοποιημένη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά) επιπέδου Β2 σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό 

αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση πριν τη συμμετοχή των υποψηφίων στις 

γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. Ο/H υποψήφιος/-α που δεν πετύχει στην εξέταση της 

ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. 

Β) Η γραπτή εξέταση σε βασικά θεματικά πεδία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

Γ) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς τα θεματικά πεδία του 

Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και στην πτυχιακή εργασία, η πιθανή ερευνητική 

δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.  

Δ) Η ατομική συνέντευξη. 

 

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες: 
 

• Γραπτή εξέταση, έως πενήντα (50) μονάδες, 

• Γενικός βαθμός πτυχίου, έως πέντε (5) μονάδες, 

• Βαθμός συναφών προπτυχιακών μαθημάτων, έως πέντε (5) μονάδες, 

• Βαθμολογία σε συναφή πτυχιακή εργασία, έως πέντε (5) μονάδες,  

• Συναφής ερευνητική δραστηριότητα, έως πέντε (5) μονάδες, 

• Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα θεματικά πεδία του 

Π.Μ.Σ., έως πέντε (5) μονάδες,  

• Ατομική συνέντευξη, έως είκοσι πέντε (25) μονάδες.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι/-ες οι ισοβαθμούντες/-ούσες με τον/την 

τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης . 

 

Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών υπολείπεται των δέκα (10), το Πρόγραμμα 

δύναται να μην προσφερθεί, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους 

Η ηλεκτρονική αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ΜΠΣ) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:   

1. Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται. 



3 

 

2. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη 

μετάφραση, όπου απαιτείται. 

3. Βιογραφικό σημείωμα. [Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής 

ενότητες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Επιμόρφωση, δ. Ξένες γλώσσες, ε. 

Επαγγελματική Δραστηριότητα, στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες 

επιστημονικές εργασίες), ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.]. 

4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, επιπέδου Β2), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/-α υποβάλλει δήλωση μαζί με την 

αίτηση υποψηφιότητάς του/της σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να 

εξετασθεί και διενεργείται γραπτή εξέταση (πριν την εξέταση των βασικών 

θεματικών πεδίων). 

5. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα 

επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.. 

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο 

πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα γίνονται δεκτές από την 1η  Ιουλίου 2019 

έως και την 2η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (εδώ). Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα 

πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου 

μεγέθους 128ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά. 

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών 

Γίνονται μόνο αποδεκτά: 

α) τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές 

βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες στην Ελλάδα.  

β) τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων 

γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί 

και επικυρωθεί.  

γ) τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από 

Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά 

παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, στο τηλ. 2310 995081,  ώρες 12.00-14.00, email: 

msc-lilles@nured.auth.gr καθώς και την ιστοσελίδα http://msc-lilles.nured.auth.gr   του 

Π.Μ.Σ.. 

 

Θεματικοί άξονες εξέτασης και ενδεικτική βιβλιογραφία 

 Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. Συνεισφέρει στη 

συνολική και ουσιαστική θεώρηση κάθε πεδίου. 

 

http://msc-lilles.nured.auth.gr/msc_lilles/el/form/aitisi-gia-to-metaptyhiako-progr
mailto:msc-lilles@nured.auth.gr
http://msc-lilles.nured.auth.gr/msc_lilles/el
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 Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις 

προβλεπόμενες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), θα εξεταστούν, σύμφωνα 

με τη δήλωσή τους, σε γραπτό κείμενο. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση 

λεξικού. 

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων 

 

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων καταρτίζεται πίνακας με τα ονόματα 

όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις της 

διαδικασίας επιλογής.  
 

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για τις ξένες γλώσσες, για όσους/-ες δεν έχουν 

καταθέσει σχετικό αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης και έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά 

μαζί με την υποβολή της αίτησής τους σε ποια γλώσσα επιθυμούν να εξετασθούν, θα 

διεξαχθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ώρες και οι αίθουσες θα ανακοινωθούν 

εγκαίρως. 

 

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα βασικά θεματικά πεδία θα πραγματοποιηθούν την 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν 

την Πέμπτη και την Παρασκευή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019. Οι γραπτές εισαγωγικές 

εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στον Πύργο της Παιδαγωγικής 

Σχολής σε ώρες και οι αίθουσες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. 

 

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

 

http://gsae.edu.gr/images/publications/ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf

