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ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

«ΡΗΣΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»
Διάρκεια ςπουδϊν: Σζςςερα (4) εξάμηνα
Πιςτοποιείται η Παιδαγωγική επάρκεια
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2015-2016
το πλαίςιο λειτουργίασ του Διαπανεπιςτθμιακοφ- Διατμθματικοφ Προγράμματοσ
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Ρθτορικι: κεωρία και πράξθ» (Πρυτανικι Πράξθ 37 /
19.3.2015 / ΦΕΚ 796 / 6.5.2015), το Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ
χολισ Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςε
ςυνεργαςία με το Σμιμα Νθπιαγωγϊν τθσ Παιδαγωγικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου
Δυτικισ Μακεδονίασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν αίτθςθ για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015 -2016 ςτισ εξισ κατευκφνςεισ:

1. Ρητορική, Επιςτήμεσ του Ανθρώπου και Εκπαίδευςη (τριάντα κζςεισ)
2. Ρητορική και Θετικζσ Επιςτήμεσ (τριάντα κζςεισ)
Οι δφο κατευκφνςεισ μπορεί να πραγματοποιοφν ςυμπυκνωμζνα και εντατικά μακιματα, κακϊσ και με χριςθ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ. Σα μακιματα κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Απονεμόμενοσ τίτλοσ
Με τθν ολοκλιρωςθ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ, θ κάκε κατεφκυνςθ χορθγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.).
Αριθμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν που θα επιλεγεί
Η κακεμιά από τισ δφο κατευκφνςεισ του ΜΠ κα δεχκεί μζχρι τριάντα (30)
μεταπτυχιακοφσ φοιτθ-τζσ/-τριεσ (ςυνολικά 30 + 30).
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ υποψηφίων μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν ςτη διαδικαςία
επιλογήσ:
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
ςτο ΠΜ είναι οι εξισ:
(α) Οι υποψιφιοι για το ωσ άνω ΠΜ 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.
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(β) Για τουσ αλλοδαποφσ υποψθφίουσ, οι οποίοι κατζχουν πτυχίο ΑΕΙ ιςότιμο
με εκείνα των ελλθνικϊν ΑΕΙ, 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 ΕΕ. Η επαρκισ γνϊςθ *«καλι γνϊςθ», επίπεδο Β2+ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ για τουσ
υποψθφίουσ πιςτοποιείται από τθν κατάκεςθ ςχετικϊν τίτλων ωσ εξισ:
Αγγλική γλϊςςα

Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.

BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.

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
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) 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.

Test of Interactive English, B2 + Level.

Test of Interactive English, B2 Level.
Πιςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν
απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:
(i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ
τοφτο εκνικι αρχι
ι
(ii) βεβαίωςθ του αρμόδιου Τπουργείου ι τθσ Πρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο.
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Γαλλική γλϊςςα
Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2.
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο εχορθγείτο μζχρι το 1996).
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues
Vivantes (ISLV), Departement de Francais, του Πανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ –
Επίπεδο Β2.
Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
Γερμανική γλϊςςα
Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτοφτου Goethe.
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινςτιτοφτου Goethe.
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.
Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
Ιταλική γλϊςςα
Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003.
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του
Πανεπιςτθμίου τθσ Περοφντηια.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ).
Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
Πιςτοποίθςθ P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003).
Ιςπανική γλϊςςα
Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

Σα απαραίτητα ζντυπα και δικαιολογητικά που πρζπει να υποβληθοφν:
Σα απαραίτθτα ζντυπα και δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβάλουν οι
υποψιφιοι είναι τα εξισ:
 Αίτθςθ ςυμμετοχισ για τθν επιλογι τουσ ςτο ΠΜ.
(Σο ζντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπϊνεται από την
ιςτοςελίδα του Π.Σ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr).
 Αντίγραφο πτυχίου ελλθνικοφ ΑΕΙ ι ΣΕΙ, 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 ΕΕ ςτο επίπεδο τουλάχιςτον Β2 (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το
πρωτότυπο ζγγραφο επικυρωμζνο από τθν εκδοφςα αρχι ι δικθγόρο).
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Βιογραφικό θμείωμα τφπου EUROPASS (τροποποιθμζνθ μορφι του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ EUROPASS για τισ ανάγκεσ υποψθφιότθτασ ςτο ΠΜ).
(Εκτυπϊνεται από την ιςτοςελίδα του Π.Σ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)
Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Πρόςφατθ φωτογραφία, ςτθν οποία να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του
υποψθφίου.

Πρόςθετα δικαιολογητικά που μποροφν να υποβληθοφν και να αξιολογηθοφν (αν
υπάρχουν)
 Άλλα πτυχία ΑΕΙ (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 ΔΕΠ.
(δεν απαιτοφνται από τουσ αποφοίτουσ του ΠΣΔΕ του ΕΚΠΑ)
 Βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ.
 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ Η/Τ, τυχόν επαγγελματικι εμπειρία και κάκε άλλο ζργο
ι δραςτθριότθτα ςυνεκτιμϊνται κατά τθν επιλογι του υποψθφίου.
Προθεςμίεσ υποβολήσ και η ακριβήσ διεφθυνςη ςτην οποία πρζπει να
υποβληθοφν τα απαραίτητα και πρόςθετα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμε-νοι/-εσ, αφοφ ενθμερωκοφν για το αντικείμενο - ςκοπό, τθ
δομι, οργάνωςθ, και λειτουργία του αναμορφωμζνου ΠΜ (Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ ΠΜ 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 Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν, Γραμματεία ΠΣΔΕ, Ναυαρίνου 13 α ιςόγειο, ΣΚ 10680. Ημζρεσ και ϊρεσ που δζχεται η Γραμματεία (Δευτζρα
– Σετάρτη – Παραςκευή 10:30 – 13:30)
Διάρκεια ςπουδϊν ςτο ΠΜ
Η διάρκεια ςπουδϊν ςτο ΜΠ ορίηεται ςε τζςςερα (4) διδακτικά εξάμθνα και
θ λειτουργία του κα ξεκινιςει από το χειμερινό εξάμθνο 2015-2016.
Τποχρεϊςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν - 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.
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν του
ΠΜ καταβάλλοντασ το ποςό των 3200€ (800 ευρϊ με τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου,
με τον τρόπο καταβολισ που προβλζπεται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του ΠΜ).
Κριτήρια επιλογήσ των μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν ςτο ΠΜ
1. Για τθν επιλογι των φοιτθτϊν που κα παρακολουκιςουν το ΠΜ, εκτόσ των
υποχρεωτικϊν για τθν ςυμμετοχι τουσ δικαιολογθτικϊν, δθλαδι πτυχίο ΑΕΙ ι ΣΕΙ
και γλωςςομάκεια ςε επίπεδο Β2, αξιολογοφνται:
Κριτήρια επιλογήσ υποψηφίων
Αξιολογικζσ μονάδεσ
Βακμόσ πτυχίου ΑΕΙ ι ΣΕΙ βακμόσ ςυναφϊν με τθν
μζχρι 10 α.μ.
κατεφκυνςθ προπτυχιακϊν μακθμάτων διπλωματικι ι
πτυχιακι εργαςία
Επιπλζον ξζνθ/-εσ γλϊςςα/ -εσ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2
μζχρι 5 α.μ.
Περιςςότερα του ενόσ πτυχία ΑΕΙ
μζχρι 5 α.μ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
μζχρι 5 α.μ.
Διδακτορικό Δίπλωμα
μζχρι 5 α.μ.
Δθμοςιευμζνεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά
μζχρι 10 α.μ.
περιοδικά με το ςφςτθμα των κριτϊν ι πρακτικά
επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων
Επιμορφωτικά ςεμινάρια τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ
διάρκειασ
μζχρι 5 α.μ.
Πτυχίο ΠΣΔΕ / ΕΚΠΑ
5 α.μ.
2. 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 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 αίτηςησ
 Ζντυπο βιογραφικοφ τφπου EUROPASS.
Για την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
Ο ςυντονιςτήσ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ
Θανάςησ Νάκασ
Καθηγητήσ Γλωςςολογίασ ΠΣΔΕ
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