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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2019-2020 

 

 

To Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Μετονομασία σε Τμήμα 

Φιλοσοφίας από το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 

142/Τ1/03-08-2018)  ανακοινώνει ότι προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών 

φοιτητών για την Κατεύθυνση «Συγκριτική και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική» του 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τομέα Παιδαγωγικής για το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020- ΦΕΚ 1698/16.5.2018/τ. Β’  (απόφαση Συνέλευσης αρ. 426/19-06-2019 

του Τμήματος Φ.Π.Ψ.). 

1.   Σύμφωνα με το στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ημεδαποί 

και αλλοδαποί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών, των παρακάτω 

Τμημάτων ΑΕΙ: 

α. Tμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

β. Ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών ή Σχολών Ανθρωπιστικών 

Επιστημών  

γ. Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Αγωγής  

δ. Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.   

Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον προσκομίσουν ισότιμους τίτλους 

σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους. Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών 

ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αυτό 

πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας ή με ειδικές εξετάσεις.  

Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι γνωρίζουν πολύ καλά μια τουλάχιστον ξένη 

γλώσσα, και συγκεκριμένα Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο βαθμός κατοχής της 
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γλώσσας πιστοποιείται με αντίστοιχους επίσημους τίτλους γλωσσομάθειας. 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας–

Μεταβατικό Κτήριο (1
ος

 όροφος) Πανεπιστημιούπολη - Τ.Θ.: 1186, 451 10 

Ιωάννινα, τηλ. 26510 07405, 07186) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i. αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών 

φοιτητών 

ii. αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους 

iii. βιογραφικό σημείωμα  

iv. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2 του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας)  

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να 

προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου από 

ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).  

Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη 

σειρά κατάταξης.  

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από την 2
η
 

Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 13
η
 Σεπτεμβρίου 2019. 

3.   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των 

εξής κριτηρίων: 

α. Γραπτή Εξέταση –έως 50 μόρια  

 β. Συνέντευξη - έως 30 μόρια 

γ. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου - έως 20 μόρια 

Μέγιστο Σύνολο Μορίων: έως 100 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξεταστούν στα εξής 

γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα):  

1. Συγκριτική Παιδαγωγική 

2. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 

Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και 

για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του 

Τμήματος http://ppp.uoi.gr/.  

Οι ημερομηνίες της γραπτής εξέτασης και της συνέντευξης θα ανακοινωθούν  το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.  

 

Ιωάννινα, 28/06/2019 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

  Θεοχάρης Αθανασιάδης  

Καθηγητής 


