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Το Τμήμα

Φιλοσοφίας -

Παιδαγωγικής -

Ψυχολογίας

ανακοινώνει ότι

προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για την Κατεύθυνση «Διοίκηση
και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τομέα
Παιδαγωγικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (απόφαση ΓΣΕΣ, αρ. 390/18-05-2016
του Τμήματος ΦΠΨ).
1.

Σύμφωνα με την αναμορφωμένη δομή του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί
πτυχιούχοι:
α.

Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

β.

Ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών

γ.

Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης

δ.

Άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι., τα Προγράμματα
Σπουδών των οποίων περιλαμβάνουν ικανό αριθμό μαθημάτων από τις
Επιστήμες της Αγωγής

Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον προσκομίσουν ισότιμους
τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους.
Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι γνωρίζουν άριστα (επίπεδο T2/C2) μία
τουλάχιστον ξένη γλώσσα, και συγκεκριμένα Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο
βαθμός κατοχής της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους
γλωσσομάθειας (Βλ. σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ή με ειδικές γραπτές εξετάσεις
αντίστοιχου επιπέδου.

Πανεπιστημιούπολη

- 451 10 Ιωάννινα, Τ.Θ.1186, Τηλ.: (26510) 05676,

FAX(26510 ) 05803

2.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη - Τ.Θ.: 1186, 451 10
Ιωάννινα, τηλ. 26510 07405, 07185) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.

Αίτηση εγγραφής ή υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών

β.

Βιογραφικό Σημείωμα

γ.

Αντίγραφο πτυχίου

δ.

Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων και την αντίστοιχη
επίδοσή τους σ' αυτά

ε.

Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας

3. Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από τις 01-062016 έως 30-06-2016.
4.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση
των εξής κριτηρίων:
α.

Γενικός βαθμός πτυχίου (20%)

β.

Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης
(40%)

γ.

Συνέντευξη (40%)

Οι γραπτές εξετάσεις καθώς και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο
διάστημα από 19-09-2016 μέχρι 30-09-2016.
Η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης
θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2016 μέσω ανάρτησης στον
δικτυακό τόπο του Τομέα Παιδαγωγικής.
Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των υποψηφίων
καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων και κατάσταση επιλαχόντων. Εφόσον υπάρξουν κενές
θέσεις λόγω της μη εγγραφής επιτυχόντων, οι θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες.
Η ανακοίνωση των ονομάτων των εισαγομένων στο Πρόγραμμα θα γίνει το
αργότερο μέχρι τις 10-10-2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό
υλικό από τη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πανεπιστημιούπολη - Τ.Θ.: 1186,

Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα (τηλ. 26510 07405,

07186).
Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα, την ύλη
των γραπτών εξετάσεων καθώς και τα έντυπα αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή
βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: http://edu.pep.uoi.izr/

Ιωάννινα, 27-05-2016
Ο Πρόεδρος
ματος Φ.Π.Ψ.
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