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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής:  Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, με απόφαση της αριθμ.8/05.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσής του, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της 

Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1671/04.05.2020, τεύχος 

δεύτερο) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 

2020/2021. 

  

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 24 μήνες (έναρξη κατά το 

χειμερινό εξάμηνο 2020/2021-λήξη κατά το εαρινό εξάμηνο 2021/2022). 

Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων 

Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ. 

  

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου Σπουδών είναι η 19η Σεπτεμβρίου 

2020. 

 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης 

• Αίτηση. 

• Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 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). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λάβει 

ακόμη το πτυχίο του, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης με αναφορά του 

βαθμού πτυχίου. 

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο). 

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

• Πτυχίο ξένης γλώσσας στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και άνω. Η γνώση της 

αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 

50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα 

όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο 

της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» 

(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’». 

• Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

(ΦΕΚ 458/30-12-2009, άρθρο 7). 

   

Για κάθε υποψηφιότητα δημιουργείται φάκελος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των 

φακέλων είναι τα ακόλουθα: 

• Βαθμός πτυχίου x 2. 

• Πτυχίο (εκτός του πρώτου με βάση το οποίο δηλώνεται η υποψηφιότητα): 5 

μόρια. Δεν μοριοδοτείται πτυχίο πέραν του δεύτερου. 
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• Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και το διδακτορικό λαμβάνονται υπ’ όψη για 

τη συνολική εικόνα της υποψηφιότητας, αλλά δεν μοριοδοτούνται. 

• Πτυχίο ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά επίπεδο Β2 και άνω): 5 

μόρια για το πτυχίο της δεύτερης ξένης γλώσσας. Δεν μοριοδοτείται πτυχίο ξένης 

γλώσσας πέραν της δεύτερης. 

• Συνέντευξη: 20 μόρια. 

 

Η συμμετοχή στην προφορική συνέντευξη είναι απαραίτητη. Η συνέντευξη θα 

πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2020 με ηλεκτρονικό τρόπο (περισσότερες 

λεπτομέρειες θα σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποψηφίων μετά το πέρας 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

   

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται 

σε 2.800 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται ως εξής: 

• Εγγραφή Α΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

• Εγγραφή Β΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

• Εγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

• Εγγραφή Δ΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής διδάκτρων όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν 

στις διατάξεις του αρθρ.35 του ν.4485/2017.  

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται βάσει των κριτηρίων του αξιολογικού 

πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Ν. 4589/2019  A 13/29.01.2019): 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

είκοσι μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον 

ακαδημαϊκού έτους, οκτώ μονάδες.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 30 του ν.4485/2017, υπάρχει η δυνατότητα τα 

μαθήματα του προγράμματος να προσφέρονται με εξ αποστάσεως διδασκαλία σε 

ποσοστό 35%. Τα μαθήματα με δια ζώσης παρουσία θα πραγματοποιούνται κατά βάση 

Σάββατο και Κυριακή, δύο φορές ανά μήνα. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή σε μορφή pdf στη 

διεύθυνση metaptixgram-soc@eled.duth.gr ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier) στη 

Γραμματεία του ΠΜΣ (κτίριο Διοίκησης, Νέα Χηλή) από 18 Μαΐου μέχρι 18 Ιουνίου 

2020.  

 

Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Π.Τ.Δ.Ε., Νέα Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη), τηλ. 25510 30023 και 25510 30028 και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση metaptixgram-soc@eled.duth.gr . 

 

 

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. 

Μαρία Βεργέτη 

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας 
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