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ΤΠΟ ΕΓΚΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 50 ΘΕΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 

υπό την προχπόθεςη τησ ζγκριςησ του χεδίου Πρυτανικήσ Απόφαςησ για τη λειτουργία 

του προγράµµατοσ 

 

Σο Σμιμα Φιλοςοφίασ-Παιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο πλαίςιο 

τθσ λειτουργίασ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν με γνωςτικό αντικείμενο 

«Εκπαιδευτικι Πολιτικι και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ», καλεί τουσ ενδιαφερομζνουσ να 

κατακζςουν αίτθςθ για 50 κζςεισ μεταπτυχιακϊν ςπουδαςτϊν. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να κατακζςουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ (επιςυνάπτεται ςτθν Προκιρυξθ, διατίκεται 
από τθ Γραμματεία του ΠΜ / εκτυπϊςιμθ και από τθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ). 
2. Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο να αναφζρονται αναλυτικά οι ςπουδζσ, θ διδακτικι 
εμπειρία, θ επιςτθμονικι και κοινωνικι δραςτθριότθτα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων 
με τθν επίδειξθ του πρωτοτφπου). 
3. Αντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο επικυρωμζνου τίτλου). 
4. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακϊν μακθμάτων (αναλυτικι βακμολογία - ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο επικυρωμζνου τίτλου). 
5. Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ πτυχίου από τον αρμόδιο φορζα αναγνϊριςθσ τίτλων (ΔΟΑΣΑΠ) 
εφόςον πρόκειται για τίτλουσ ςπουδϊν που προζρχονται από Πανεπιςτιμια του 
εξωτερικοφ.  
6. Πιςτοποιθτικό κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ (απλι φωτοτυπία με τθν επίδειξθ του 
πρωτοτφπου). 
7. Δθμοςιεφςεισ (αν υπάρχουν). 
8. Δφο πρόςφατεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ κατά προτίμθςθ από μζλθ ΔΕΠ.  
9. Βεβαιϊςεισ διδακτικισ, ερευνθτικισ ι επαγγελματικισ εμπειρίασ (εφόςον υπάρχουν). 
 
Διαδικαςία επιλογήσ: 
Η επιλογι γίνεται ςε δφο ςτάδια. Κατά το πρϊτο ςτάδιο εξετάηονται οι φάκελοι των 



υποψθφίων.  Οι υποψιφιοι ανάλογα με το επίπεδο κατοχισ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ: α. 
απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ ςε περίπτωςθ άριςτθσ γνϊςθσ, β. απαλλάςςονται από τθν 
εξζταςθ ςε περίπτωςθ που κατζχουν δίπλωμα τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ και 
άριςτθσ γνϊςθσ μιασ τουλάχιςτον άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ, γ. εξετάηονται ςτα αγγλικά ςε όλεσ 
τισ άλλεσ περιπτϊςεισ.  Όςοι/εσ υποψιφιοι καλφπτουν και τισ προχποκζςεισ τθσ γλϊςςασ 
(πιςτοποιθτικό ι επιτυχείσ εξετάςεισ) κα κλθκοφν για ςυνζντευξθ από τθν Επιτροπι 
Επιλογισ. 
 
Η επιλογι των υποψθφίων κα βαςιςτεί ςτθ ςυνεκτίμθςθ: 
α. τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ τουσ πορείασ και επίδοςθσ ιδιαίτερα ςε τομείσ και 
μακιματα ςυναφι προσ το αντικείμενο του Π.Μ..  
β. των ενδεχόμενων ςχετικϊν δθμοςιεφςεων, τθσ ερευνθτικισ ι επαγγελματικισ εμπειρίασ. 
γ.  του περιεχόμενου των ςυςτατικϊν επιςτολϊν. 
δ. τθσ όλθσ ςυγκρότθςθσ και επιςτθμονικισ επάρκειασ του υποψθφίου, τθσ κοινωνικισ 
δραςτθριότθτασ κακϊσ και του ενδιαφζροντοσ για τθν επιςτθμονικι περιοχι του ΠΜ. 
  
Τποχρεώςεισ φοιτητών ‐ Δίδακτρα. 

Η φοίτθςθ κα ξεκινιςει ςτο χειμερινό εξάμθνο του ακαδ. ζτουσ 2015-16. Η λειτουργία του 
Προγράμματοσ απαιτεί υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και πλιρθ 
απαςχόλθςθ, και τα μακιματα κα διεξάγονται μεταξφ των ωρϊν 15.00-19.00 και τα 
άββατα 9.00-15.00. 
Για τθν απόκτθςθ του μεταπτυχιακοφ τίτλου απαιτείται επιτυχισ εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων ςε μακιματα, ςεμινάρια κακϊσ και θ εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ 
διπλωματικισ εργαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον  Κανονιςμό ςπουδϊν του Π.Μ.. 
Η παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ προχποκζτει τθν καταβολι διδάκτρων 800 Ευρϊ για 
κακζνα από τα 3 εξάμθνα φοίτθςθσ και 400 Ευρϊ για το 4ο εξάμθνο (το Π.Μ. προβαίνει ςε 
μείωςθ διδάκτρων για αρικμό φοιτθτϊν του, βάςει τθσ επίδοςθσ και κοινωνικοοικονομικϊν 
κριτθρίων). 
 
 Τποβολή δικαιολογητικών 
 
Σα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται από τθν Δευτζρα 11.5.2015 ζωσ και τθν Παραςκευι 
26.6.2015, ϊρεσ 10.30-13.30, ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. (Εργαςτιριο Πειραματικισ 
Παιδαγωγικισ, γρ. 547), Φιλοςοφικι χολι, 5οσ όροφοσ. Επίςθσ, οι υποψιφιοι μποροφν να 
αποςτείλουν τα δικαιολογθτικά τουσ ταχυδρομικά (ςφραγίδα ταχυδρομείου ωσ 26/6), ςτθ 
διεφκυνςθ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ, 
ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ, 
ΠΜ «Εκπαιδευτικι Πολιτικι και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ», 
Πανεπιςτθμιοφπολθ – Σ.Κ. 15784 Ιλίςια, γραφείο 547 
(υπόψθ κκ. Α. Παπαδοποφλου, Γ. Ρετάλθ). 
Σθλ. Επικοινωνίασ : 210-7277591. 
 
Η Πρόεδροσ του Σμιματοσ 
 
Μαρία – Ζωι Φουντοποφλου 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
 

 



 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  

ΕΠΧΝΤΜΟ:   ………………...................  

ΟΝΟΜΑ:   ………………………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ……………….......  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ……………………..…..  

ΣΗΛΕΦΧΝΟ: ………………………. 

E-mail  :  …………………………….  

 

 

Προς 

 

 

ηην Επιηροπή ηοσ Προγράμμαηος  Μεηαπηστιακών ποσδών «Εκπαιδεσηική Πολιηική 

και Διοίκηζη ηης Εκπαίδεσζης»  

 

 

Παρακαλώ να κάνεηε δεκηή ηην αίηηζή μοσ να ζσμμεηάζτω ζηη διαδικαζία επιλογής 

για ηο Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Εκπαιδεσηική Πολιηική και Διοίκηζη 

ηης Εκπαίδεσζης ηοσ Σμήμαηος Φ.Π.Φ. ηης Φιλοζοθικής τολής ηοσ Πανεπιζηημίοσ 

Αθηνών.  

 

 Τποβάλλεηαι  θάκελος με ηα απαραίηηηα δικαιολογηηικά. 

 

 

Αθήνα, ……………………………….  

 

 

 

Ο / Η Αιηών / -ούζα  

 

 

………………………………. 

 


