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Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ  

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

ΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ ΓΙΙΓΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» 

ΣΟΤ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ 

ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Δ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ  

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-2016 

Τν Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Πεηξαηά 

Τερλνινγηθνύ Τνκέα ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλακνξθσκέλνπ Π.Μ.Σ. 

«Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ» (Πξπηαληθή 

Πξάμε43/19-03-2015/ΦΔΚ796/06-05-2015) πξνθεξύζζεη δεκόζηα εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ. 

 

Απονεμόμενορ ηίηλορ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ρνξεγείηαη Μεηαπηπρηαθό 

Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.).  
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Απιθμόρ μεηαπηςσιακών θοιηηηών πος θα επιλεγούν: Τν κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα 

ζα δερζεί κέρξη ηξηάληα  (30) κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο/ηξηεο. 

 

Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ςποτηθίυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών ζηη διαδικαζία 

επιλογήρ: 

Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζην 

Π.Μ.Σ.  είλαη νη εμήο: 

(α) Οη ππνςήθηνη γηα ην Π.Μ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ 

παλεπηζηεκηαθνύ ή ηερλνινγηθνύ ηνκέα ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 

ηεο εκεδαπήο θαζώο θαη αληίζηνηρσλ αλαγλσξηζκέλσλ από ην ΓΟΑΤΑΠ ηίηισλ 

Τκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

(β) Γηα ηνπο αιινδαπνύο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θαηέρνπλ πηπρίν Α.Δ.Ι. ηζόηηκν κε 

εθείλα ησλ ειιεληθώλ Α.Δ.Ι., απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό επαξθνύο γλώζεο ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο, ην νπνίν απνλέκεηαη από δεκόζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο. 

γ) Γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε γλώζε ζε επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ 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: 

Αγγλική γλώζζα 

· Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. 
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 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου 

MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του 

EDEXCEL. 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (υνυποβάλλονται αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

COMMUNICATOR  - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ  καλισ 

γνϊςθσ). 

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 

ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

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

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 

equivalent level 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. 
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 Test of Interactive English, B2 + Level. 

 Test of Interactive English, B2 Level. 

Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο 

γλώζεο  ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από: 

(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή 

ή 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα (ζε 

πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο) όηη ην πξνζθνκηδόκελν 

πηζηνπνηεηηθό είλαη δεθηό ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό 

γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 

 

Γαλλική γλώζζα 

· Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

 DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. 

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ερνξεγείην κέρξη ην 1996). 

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV), Departement de Francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2. 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

 

Γεπμανική γλώζζα 
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· Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

 GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτοφτου Goethe. 

 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUΕR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

 

Ιηαλική γλώζζα 

· Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ). 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

· Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003). 

 

Ιζπανική γλώζζα 

· Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

 DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 
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              Σα απαπαίηηηα ένηςπα και δικαιολογηηικά πος ππέπει να ςποβληθούν: 

Τα απαξαίηεηα έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ νη ππνςήθηνη 

είλαη ηα εμήο: 

· Αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ επηινγή ηνπο ζην Π.Μ.Σ.  

(Σο ένηςπο διαηίθεηαι από ηη γπαμμαηεία ή εκηςπώνεηαι από ηην 

ιζηοζελίδα ηος Π.Σ.Γ.Δ www.primedu.uoa.gr). 

· Αληίγξαθν πηπρίνπ ειιεληθνύ Α.Δ.Ι ή Τ.Δ.Ι., ή αληίγξαθν πηπρίνπ αλσηάηνπ 

ηδξύκαηνο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ (επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν από ην πξσηόηππν έγγξαθν). 

· Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ, ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη θαη ν βαζκόο ηνπ πηπρίνπ (επθξηλέο θσηναληίγξαθν 

από ην πξσηόηππν έγγξαθν). 

· Πηζηνπνηεηηθό θαηνρήο κίαο μέλεο γιώζζαο από ηηο πέληε πξναλαθεξζείζεο 

γιώζζεο ηεο Δ.Δ. ζην επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2 (επθξηλέο θσηναληίγξαθν από 

ην πξσηόηππν έγγξαθν επηθπξσκέλν από ηελ εθδνύζα αξρή ή δηθεγόξν). 

· Βηνγξαθηθό Σεκείσκα ηύπνπ EUROPASS (ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ 

βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο EUROPASS γηα ηηο αλάγθεο ππνςεθηόηεηαο ζην 

Π.Μ.Σ.). 

(Δκηςπώνεηαι από ηην ιζηοζελίδα ηος Π.Σ.Γ.Δ www.primedu.uoa.gr) 

· Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

·  Πρόςφατθ φωτογραφία, ςτθν οποία να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο 

του υποψθφίου. 

                             

http://www.primedu.uoa.gr/
http://www.primedu.uoa.gr/
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                  Ππόζθεηα δικαιολογηηικά πος μποπούν να ςποβληθούν και να 

αξιολογηθούν (αν ςπάπσοςν) 

· Άιια πηπρία Α.Δ.Ι. (επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα έγγξαθα). 

· Πηζηνπνηεηηθά θαηνρήο θαη άιιεο (πέξαλ ηεο κίαο) μέλεο γιώζζαο από ηηο 

πέληε πξναλαθεξζείζεο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2  (ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ζγγραφα επικυρωμζνα από τθν εκδοφςα 

αρχι ι δικθγόρο). 

· Αληίγξαθν δηπισκαηηθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

· Αλάηππα δεκνζηεύζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηα νπνία δεκνζηεύνπλ 

εξγαζίεο κε ην ζύζηεκα ησλ θξηηώλ, ή πξαθηηθά επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ. 

· Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (επθξηλέο θσηναληίγξαθν από ην 

πξσηόηππν έγγξαθν). 

 

· Γηδαθηνξηθό Γίπισκα (επθξηλέο θσηναληίγξαθν από ην πξσηόηππν έγγξαθν). 

· Γύν πξόζθαηεο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαηά πξνηίκεζε από κέιε Γ.Δ.Π.   

(δεν απαιτοφνται από τουσ αποφοίτουσ του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και του 

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.) 

· Βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ ηνπιάρηζηνλ 

εμακεληαίαο δηάξθεηαο. 

· Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο Η/Υ, ηπρόλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη θάζε άιιν 

έξγν ή δξαζηεξηόηεηα ζπλεθηηκώληαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ. 
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Πποθεζμίερ ςποβολήρ και  η ακπιβήρ διεύθςνζη ζηην οποία ππέπει να 

ςποβληθούν ηα απαπαίηηηα και ππόζθεηα δικαιολογηηικά 

 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 υποβάλουν 

από 22/6/2015 μζχρι 29/7/2015 φάκελο υποψθφιότθτασ ταχυδρομικά (με 

ςυςτθμζνθ αποςτολι και με θμερομθνία ταχυδρομικισ ςφραγίδασ) ι ςτθ 

Γραμματεία του Σμιματοσ ςτθ διεφκυνςθ Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Γπαμμαηεία 

Π.Σ.Γ.Δ., Ναςαπίνος 13
 
α ιζόγειο, Σ.Κ. 10680. Ημζρεσ και ϊρεσ που δζχεται η 

Γραμματεία (Δευτζρα-Τετάρτη-Παραςκευή 10:30-13:30). 

Γιάπκεια ζποςδών ζηο Π.Μ.. 

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

λειτουργία του κα ξεκινιςει από το χειμερινό εξάμθνο 2015-2016. 

Τποσπεώζειρ μεηαπηςσιακών θοιηηηών - Γίδακηπα 

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη επηηπρήο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζε 

καζήκαηα, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θαη πξαθηηθή άζθεζε, θαζώο θαη ε εθπόλεζε 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό 

Καλνληζκό Σπνπδώλ. Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ, ησλ ζεκηλαξίσλ, ησλ 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δηεμάγεηαη ηξεηο  

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ώξεο  18.00-21.00 (ζπλήζσο Πέκπηε θαη 

Παξαζθεπή) θαη 8.00-15.00 (Σάββαην). Αλεπαξθήο παξαθνινύζεζε ζπληζηά ιόγν 

απόξξηςεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ζεκηλάξην, πξαθηηθή άζθεζε ή εξγαζηήξην. 

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ ηνπ 

Π.Μ.Σ. θαηαβάιινληαο ην πνζό ησλ 4000€ (ζε ηέζζεξηο εμακεληαίεο δόζεηο), κε 

ηξόπν θαηαβνιήο, όπσο πξνβιέπεη ν Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο ηνπ Π.Μ.Σ. 

 

http://www.primedu.uoa.gr/
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Κπιηήπια επιλογήρ ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών ζηο Π.Μ.. 

1. Για τθν επιλογι των φοιτθτϊν που κα παρακολουκιςουν το Π.Μ. εκτόσ των 

υποχρεωτικϊν για τθν ςυμμετοχι τουσ δικαιολογθτικϊν, δθλαδι πτυχίου Α.Ε.Ι. ι 

Σ.Ε.Ι και γλωςςομάκειασ ςε επίπεδο Β2, αξιολογοφνται: 

Κριτήρια επιλογήσ υποψηφίων 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 

 

             μζχρι 5 α.μ. 

 

 

Πτυχίο Π.Σ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 5 α.μ. 
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2.    Η απόδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο κέρξη 50 

α.κ. 

Η πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γίλεηαη ζε ζέκαηα επξύηεξνπ παηδαγσγηθνύ επηζηεκνληθνύ 

θαη θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Τα κέιε ησλ επηηξνπώλ αμηνινγνύλ ρσξηζηά θάζε ππνςήθην θαη ηνλ βαζκνινγνύλ κε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκό κνλάδσλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξεο από 50 

α.κ. Ο αξηζκόο ησλ α.κ. πνπ πηζηώλεηαη ηειηθά ν ππνςήθηνο από ηελ απόδνζή ηνπ 

ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε είλαη ν κέζνο όξνο ησλ αξηζκώλ ησλ α.κ. κε ηηο νπνίεο 

βαζκνιόγεζαλ ηνλ ππνςήθην όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπλέληεπμεο. 

Δπιζςνάπηονηαι: 

- Ένηςπο αίηηζηρ, 

-  Ζντυπο βιογραφικοφ τφπου EUROPASS 

                                                                              

                                                                           Για ηην  Διδική Γιαημημαηική Δπιηποπή 

     Ο ζςνηονιζηήρ ηος μεηαπηςσιακού ππογπάμμαηορ 

 

       Ιυάννηρ Δ. Βπεηηόρ 

 

 

 

 

 

  

 

 


