
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Το νζο Διαπανεπιςτθμιακό‐Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 

(Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (ΠΠ) και του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΚΠΑ), το οποίο ιδρφκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 313/4805 

απόφαςθ  (ΦΕΚ 753/21.03.2016 τ. Β’) και ιςχφει όπωσ ενεκρίκθ από τθ ΣΕΣ  του 

ΠΠ (αρ. Συνεδρ.76/13.01.2016) και τθ ΣΕΣ του ΕΚΠΑ (αρ. Συνεδρ. 10/26.01.2016) 

και τισ ΓΣΕΣ των Τμθμάτων ΠΤΔΕ‐ΠΠ (αρ. Συνεδρ.08/23.06.2015) και ΠΤΔΕ‐ΕΚΠΑ 

(αρ. Συνεδρ. 9/21.1.2016) και το οποίο διζπεται από τισ διατάξεισ τoυ νόμου 

3685/2008, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν για τισ Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ, του 

Πρωτοκόλλου Συνεργαςίασ μεταξφ των δφο ςυνεργαηομζνων Τμθμάτων κακϊσ 

και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του, παρζχει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευςθσ με τίτλο: «Διεπιςτθμονικι Προςζγγιςθ τθσ Επιςτιμθσ, τθσ 

Τεχνολογίασ, τθσ Μθχανικισ και των Μακθματικϊν− STEM ςτθν Εκπαίδευςθ». 

Η διάρκεια ςπουδϊν είναι τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. Η φοίτθςθ 

προχποκζτει υποχρεωτικι παρουςία ςτα μακιματα. Το πρόγραμμα κα 

ξεκινιςει κατά το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017‐ 2018. Τα 

μακιματα κα γίνονται από Παραςκευι απόγευμα ζωσ Κυριακι απόγευμα.  

Η διδαςκαλία των μακθμάτων, κακϊσ και τα εργαςτιρια και οι πάςθσ φφςεωσ 

πρακτικζσ αςκιςεισ, ςεμινάρια κ.λπ. πραγματοποιοφνται ςε αίκουςεσ και ςε 

εργαςτιρια και των δφο ςυνεργαηομζνων Τμθμάτων ςτθν Πάτρα και ςτθν 

Ακινα. 

Ζδρα των διοικθτικϊν δραςτθριοτιτων είναι θ Πάτρα. 
 

Απονεμόμενοσ τίτλοσ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθν «Διεπιςτθμονικι Προςζγγιςθ τθσ 

Επιςτιμθσ, τθσ Τεχνολογίασ, τθσ Μθχανικισ και των Μακθματικϊν − STEM ςτθν 

Εκπαίδευςθ». 

Ο τίτλοσ του ΜΔΕ ςτθν αγγλικι γλϊςςα είναι «Interdisciplinary approach of 

Science, Technology, Engineering and Mathematics‐STEM in Education”. Η διεκνισ 

αντιςτοίχθςθ του τίτλου ςπουδϊν είναι Master of Education (M.Ed). Το ΜΔΕ 

ςυνοδεφεται από Παράρτθμα Διπλϊματοσ ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

 
Ειςακτζοι 

Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για τθν απόκτθςθ ΜΔΕ ορίηεται ςε είκοςι 
(20). Ο τόποσ διεξαγωγισ των μακθμάτων κα είναι θ Ακινα ι θ Πάτρα. 

 



Προϋποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία επιλογήσ 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν ςτθν διαδικαςία επιλογισ για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξισ: 

(α) Οι υποψιφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου των 

Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων και των Σχολϊν Θετικϊν Επιςτθμϊν και Πολυτεχνικϊν 

Σχολϊν Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι και αντίςτοιχων 

αναγνωριςμζνων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

(β) Για τουσ αλλοδαποφσ υποψθφίουσ, οι οποίοι κατζχουν πτυχίο ιδρφματοσ 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ιςότιμο με εκείνο των ελλθνικϊν ΑΕΙ, απαιτείται 

πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, το οποίο απονζμεται 

από δθμόςιουσ εξουςιοδοτθμζνουσ φορείσ. 

 
Διαδικαςία επιλογήσ των υποψηφίων 

Η διαδικαςία επιλογισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με μοριοδότθςθ των 

προςόντων τουσ και προφορικι ςυνζντευξθ. Η μοριοδότθςθ περιγράφεται 

αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ http://stemeducation.upatras.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ότι για τθν επιλογι τουσ 

απαιτείται ο βακμόσ πτυχίου να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από 6,5 και θ γνϊςθ 

τθσ αγγλικισ γλϊςςασ τουλάχιςτον ςε επίπεδο Β2.  

 
Υποβολή Υποψηφιότητασ 

Οι αιτιςεισ των υποψιφιων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνουν μόνο 
θλεκτρονικά ςτθν κάτωκι ιςτοςελίδα: 
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm (κατά τθν είςοδό 
τουσ διατίκεται (manual) ψθφιακό εγχειρίδιο χριςθσ).  

 
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν‐επιςυνάψουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
τθσ αίτθςθσ τουσ, μόνο ςε μορφή pdf ςτα κατάλλθλα πεδία που κα βρουν ςτθν 
ανωτζρω θλεκτρονικι πλατφόρμα αιτιςεων. 
Οι υποψιφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν πρζπει να 

κατακζςουν ζωσ τισ 31/5/2017 ςε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

1. Συμπλθρωμζνθ τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ (θλεκτρονικι) 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα τφπου EUROPASS 

3. Αντίγραφο πτυχίου (ςε περίπτωςθ πτυχίου αλλοδαπισ, απαιτείται και 

θ υποβολι τθσ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι 

επί πτυχίω φοιτθτζσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα 

προςκομίςουν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ προκιρυξθσ. 

4. Αναλυτικι βακμολογία, με ακριβι μζςο όρο 

5. Λοιποφσ τίτλουσ ςπουδϊν (ςε περίπτωςθ τίτλου αλλοδαπισ, 

απαιτείται και θ υποβολι τθσ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ). 

http://stemeducation.upatras.gr/


6. Πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ 

7. Για τουσ αλλοδαποφσ υποψθφίουσ απαιτείται το πιςτοποιθτικό 

ελλθνομάκειασ τουλάχιςτον επιπζδου Β2 ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ Φ152/Β6/1504/30‐5‐2001‐(ΦΕΚ 659/τ.Β´). 

8. Επιςτθμονικά δθμοςιεφματα ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ και 

πρακτικά επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων με διαδικαςία επιλογισ 

ειςθγιςεων (εάν υπάρχουν). 

9. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 
 

Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα ορίηονται ςε 2700 ευρϊ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ςε τρεισ 

ιςόποςεσ δόςεισ κατά τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου. Η πρϊτθ δόςθ πρζπει να 

κατατεκεί κατά τθν θμερομθνία εγγραφισ. 

 
Υποτροφίεσ 

Για τθν παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ κα δοκοφν υποτροφίεσ, ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

Επικοινωνία και πληροφορίεσ: 

Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 

 Νίκοσ Κουτςάγγελοσ 2610969700 

 Λουίηα Βαγγελάτου 6937052167 
 
Γενικζσ πλθροφορίεσ για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. : http://stemeducation.upatras.gr 

                                                            Email: pmsptde@upatras.gr 
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