
1 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟ  ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στο πλαίσιο της λειτουργίας του επανιδρυόμενου  Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»  (ΦΕΚ Επανίδρυσης 4317/28-9-2018 

τ.Β΄ ΦΕΚ Κανονισμού 5833/27-12-2018 τ.Β΄) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 

Απονεμόμενος τίτλος 

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  
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Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν: Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

θα δεχθεί μέχρι σαράντα  (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία 

επιλογής: 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο 

Π.Μ.Σ.  είναι οι εξής: 

(α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 

πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων 

Τμημάτων της αλλοδαπής. 

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με 

εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.  

γ. Για όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε 

επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας, από τις πέντε γλώσσες 

της Ε.Ε (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Η επαρκής γνώση [«καλή 

γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τις/τους υποψήφιες/ους πιστοποιείται 

από την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης 

γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. της 14ης/1/2022: 

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libra

ries/asep/html_content/SOX/2022/pararthma_glwssomatheias__%ce%912_1_2022

_el_GR.doc?lve  

              Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι 

είναι τα εξής: 

· Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.  

(Το έντυπο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε 

www.primedu.uoa.gr). 

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/html_content/SOX/2022/pararthma_glwssomatheias__%ce%912_1_2022_el_GR.doc?lve
https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/html_content/SOX/2022/pararthma_glwssomatheias__%ce%912_1_2022_el_GR.doc?lve
https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/html_content/SOX/2022/pararthma_glwssomatheias__%ce%912_1_2022_el_GR.doc?lve
http://www.primedu.uoa.gr/


3 

· Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου

ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές

φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

· Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στην

οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από

το πρωτότυπο έγγραφο).

· Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες

γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από

το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

· Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του

βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο

Π.Μ.Σ.).

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr) 

· Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

· Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του

υποψηφίου.

 Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν 

υπάρχουν) 

· Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).

· Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις

πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2  (ευκρινή φωτοαντίγραφα

από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή

δικηγόρο).

· Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.

· Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν

εργασίες με το σύστημα των κριτών, ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

http://www.primedu.uoa.gr/
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· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το

πρωτότυπο έγγραφο).

· Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

· Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.

(δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και του ΑΕΙ 

Πειραιά Τ.Τ.) 

· Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον

εξαμηνιαίας διάρκειας.

· Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο

ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής των απαραίτητων και πρόσθετων 

δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο - σκοπό, τη δομή, 

οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.    (ΦΕΚ Επανίδρυσης 4317/28-9-2018 τ.Β΄ ΦΕΚ 

Κανονισμού 5833/27-12-2018 τ.Β΄ τα οποία επισυνάπτονται), καλούνται να 

υποβάλουν από 16/05/2022 έως 31/07/2022, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr ( 05 Αίτηση Εγγραφής 

σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)  

Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 

 Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται  σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η 

λειτουργία του θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2022 - 2023. 

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών - Δίδακτρα 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε 

https://eprotocol.uoa.gr/
https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/aitisi-eggrafis-se-metaptyixako-programma-spoudon/
https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/aitisi-eggrafis-se-metaptyixako-programma-spoudon/
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μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των 

πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται τρεις  

τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες  18.00-21.00 (συνήθως Πέμπτη και 

Παρασκευή) και 8.00-15.00 (Σάββατο). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο 

απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση ή εργαστήριο.  

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. 

καταβάλλοντας το ποσό των 3000€ (σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε 

εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ.  

 

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.  

1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ εκτός των 

υποχρεωτικών για την συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι 

και γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται: 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες 

Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. -  βαθμός συναφών  με την κατεύθυνση 

προπτυχιακών μαθημάτων - διπλωματική ή πτυχιακή εργασία 
μέχρι 10 α.μ. 

 

 

Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 

μέχρι 5 α.μ. 

 

 

Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. 

μέχρι 5 α.μ. 

 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

μέχρι 5 α.μ. 

 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

μέχρι 5 α.μ. 
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Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά 

περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων 

μέχρι 10 α.μ. 

 

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας 

 

             μέχρι 5 α.μ. 

 

 

Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

 5 α.μ. 

 

 

2.    Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 

α.μ. 

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού 

και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με 

συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. 

Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην 

προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες 

βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.  

Επισυνάπτονται: 

- Έντυπο αίτησης, 

-  Έντυπο βιογραφικού τύπου EUROPASS 

                                                                              

                                                                           Η  Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 

      

 


