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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Εκπαίδευση και Πολιτισμός  

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Εκπαίδευση και Πολιτισμός (ΦΕΚ 2870/19.7.2018, 

τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 20 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, χωρίς 

την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.  

 

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 24μηνη και περιλαμβάνει τρία εξάμηνα μαθημάτων 

και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων 

των Τμημάτων Σχολών που υπηρετούν Παιδαγωγικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 

πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Ημέρα έναρξης των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου είναι η 10η Νοεμβρίου 2018. 

  

 Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο  πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  και  στην  περίπτωση  τίτλων  που  δεν  έχουν απονεμηθεί  από 

 ελληνικά  Α.Ε.Ι. τα  σχετικά  έγγραφα αναγνώρισης  από το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (τέως  ΔΙΚΑΤΣΑ) 

 Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  (με  ακριβή  Μέσο  Όρο) 

 Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 

συνεδρίων με κριτές  

 Πτυχίο ξένης γλώσσας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά επίπεδο Β2 και άνω 
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 Για  τους  αλλοδαπούς  απαιτείται  τεκμηριωμένη γνώση  της  ελληνικής γλώσσας (ΦΕΚ 458/30-12-

2009, άρθρο 7). 

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα και παρατίθενται όπως αναφέρονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. 

 

 Γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (Μόρια: ο βαθμός πτυχίου Χ 2). 

 Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (2 μόρια). 

 Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο Β2 (καθόλου μόρια). 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:  

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 

13 του ν. 3149/2003,  

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,  

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον 

έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 

347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν 

επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε 

η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

 Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας, σε επίπεδο Β2 (2 μόρια).  

 Άλλος μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό (2 μόρια). 

 Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το 

γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (2 μόρια). 

 Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (20 μόρια).  

Στην προφορική συνέντευξη συνεκτιμώνται  ο βαθμός ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 

πρακτικά συνεδρίων με κριτές και η δυνατότητα συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών σε 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος.  

Η συμμετοχή στην προφορική συνέντευξη είναι απαραίτητη. 
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 Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018.  

Ώρα έναρξης των συνεντεύξεων: 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνελεύσεων της Σχολής Επιστημών 

Αγωγής. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν όσοι έχουν αποκτήσει 

το πτυχίο τους έως και τον Σεπτέμβριο 2018. 

 Η υποβολή των αιτήσεων και των συναφών δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω 

ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., 

Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68131, από 10 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018. Πρότυπο αίτησης 

υποψηφιότητας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 2551030023 και 2551030028 και στην 

ηλεκτρ. διεύθυνση metaptixgramm@eled.duth.gr 

 

 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος  

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Χαράλαμπος Σακονίδης 

Καθηγητής Δ.Π.Θ. 
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