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«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Παιδαγωγική Επιστήμη» του
Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής
Σχολής του Α.Π.Θ., προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είκοσι εννέα
(29) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του πρώτου κύκλου
σπουδών, ως εξής: έξι (6) θέσεις για την ειδίκευση «Διεθνής Εκπαίδευση», πέντε (5)
θέσεις για την ειδίκευση «Ειδική Αγωγή», έξι (6) θέσεις για την ειδίκευση «Ιστορική
Παιδαγωγική», έξι (6) θέσεις για την ειδίκευση «Παιδαγωγική του Σχολείου» και έξι
(6) θέσεις για την ειδίκευση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». Υποψηφιότητα μπορούν
να υποβάλουν:
1. πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: α)
Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των
Σχολών των Α.Ε.Ι. (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών), β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων
των

Φιλοσοφικών

Σχολών,

γ)

των

Παιδαγωγικών

Τμημάτων

Δημοτικής

Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, δ) ομοταγών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, εφόσον
προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους
σπουδών, ε) προσανατολισμένοι/ προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι
των Τμημάτων Βιολογίας, Μαθηματικών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών,
Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας
2. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι
διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική
εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση-ειδίκευση Παιδαγωγικής που επιλέγουν.
Στις περιπτώσεις (1β, 1ε και 2) οι υποψήφιοι/υποψήφιες, εάν δεν έχουν
πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια, υποχρεούνται, όπως ορίζει ο κανονισμός
του Προγράμματος και ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του
ΠΜΣ, να φοιτήσουν σε προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του
Τομέα Παιδαγωγικής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (έντυπο) υποψηφιότητας, στην οποία
δηλώνει και την ειδίκευση που επιλέγει 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Αντίγραφο
πτυχίου ή πτυχίων. 4. Δίπλωμα (ή διπλώματα) ξένων γλωσσών - απαραίτητη
θεωρείται η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής ή της γερμανικής ή της
γαλλικής

τουλάχιστον

επιπέδου

Β2.

Σε

περίπτωση

αλλοδαπού

υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής
γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) 5. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή πτυχίων
6. Τυχόν δημοσιεύσεις 7. Κατάθεση της πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) 8. Μία
(1) συστατική

επιστολή,

εάν

ο υποψήφιος ή

η υποψήφια

δεν

είναι

απόφοιτος/απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση: Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., 54 124 Θεσσαλονίκη (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 10
Σεπτεμβρίου 2015) ή κατατίθενται στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής
(παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 216) από την 1η Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2016
κατά τις ώρες 12.00-13.30.
Για να γίνει κανείς δεκτός/δεκτή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να έχει επιτύχει σε
γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο (2) γνωστικά αντικείμενα: α) τη
Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας και β) το αντικείμενο της ειδίκευσης που
δήλωσαν(βλ. Θεματικές ενότητες των εισαγωγικών εξετάσεων). Για
υποψήφιους/υποψήφιες

που

επέτυχαν

στις

γραπτές

εξετάσεις

τους

ακολουθεί

συνέντευξη. Η μοριοδότηση γίνεται όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.
Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως

στην

ιστοσελίδα του Τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997319 (κ. Ελένη Ανθούλα ώρες κοινού:
08:00-14:00) ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.edlit.auth.gr.

