∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κάθε χρόνο το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας προκηρύσσει
αριθµό θέσεων για όποιες από τις κατευθύνσεις αποφασίσει το Τµήµα Φ.Π.Ψ.
µετά από εισήγηση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Ο αριθµός των προκηρυσσόµενων
θέσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 30 για κάθε ακαδ. έτος και δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από 5 και µεγαλύτερος από 10 ανά κατεύθυνση.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι απόφοιτοι των τµηµάτων που αναφέρονται
στην προκήρυξη θέσεων για κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι γνωρίζουν µε πιστοποιηµένη
επάρκεια τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. Η προηγούµενη παιδαγωγική κατάρτιση των
συµµετεχόντων στη διαδικασία επιλογής συνεκτιµάται θετικά.
Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή του
Προγράµµατος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα, όπου θα δηλώνεται και η κατεύθυνση την οποία επιθυµούν να
παρακολουθήσουν.
β. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές
τους, η διδακτική τους εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική τους
δραστηριότητα.
γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
δ. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας. (Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
δεν έχει τέτοιου είδους πιστοποιητικό η κατοχή της ξένης γλώσσας θα
διαπιστώνεται µε εξετάσεις που διενεργεί µέλος ∆ΕΠ του αντίστοιχου
ξενόγλωσσου τµήµατος).
ε. Αναλυτικός κατάλογος προπτυχιακών µαθηµάτων.
στ. ∆ηµοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των κατευθύνσεων, οι οποίοι δεν
προσκοµίζουν πιστοποιητικό για την επαρκή γνώση σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα
εξέτάζονται σε γλώσσα της προτίµησής τους από µέλος ∆ΕΠ του οικείου
ξενόγλωσσου Τµήµατος. Όσοι από αυτούς επιτύχουν, εξετάζονται γραπτώς, µαζί µε
τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε δύο αντικείµενα: στη Μεθοδολογία Επιστηµονικής
Έρευνας και σε ένα ακόµη αντικείµενο, ανάλογα µε την κατεύθυνση την οποία έχουν
επιλέξει. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε
συνέντευξη ενώπιον τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από
µέλη ∆ΕΠ (ένα εκ των οποίων είναι ειδικευµένο στην κατεύθυνση για την οποία
επιθυµεί να επιλεγεί ο υποψήφιος), έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία
θα συνεκτιµηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:
α.

Γραπτή Εξέταση: 60% (από 30% για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο αντικείµενο)

β.

Συνέντευξη: 20%

γ.

Βαθµός Πτυχίου: 7%

δ. Βαθµολογία γνωστικών αντικειµένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο
σπουδών: 5%
ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, συγγραφικό και ερευνητικό έργο,
συµµετοχή σε συνέδρια – επιµόρφωση): 8%
Με βάση απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος της 6/2/2002 (πρόταση της
Επιτροπής του ΠΜΣ, Πράξη 2/12.12.2001), καθορίστηκε ότι αιτήσεις υποψηφίων
που έχουν διδακτορικό τίτλο ή είναι επιτυχόντες του ΙΚΥ για ειδικεύσεις
αντίστοιχες µε τις κατευθύνσεις του Προγράµµατος, εξετάζονται κατά περίπτωση. Οι
ανωτέρω υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι σε ποσοστό που δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 15% επί του αριθµού των εισακτέων, και τα δύο άτοµα ανά
προκηρυσσόµενη κατεύθυνση. Με απόφαση του Τµήµατος, εξάλλου,
θα
καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που προέρχονται από την
αλλοδαπή.
Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να µπορεί να δηµοσιεύει την προκήρυξη νέων θέσεων
µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, ώστε η διαδικασία επιλογής να διεξάγεται
κατά το γραπτό της µέρος µέχρι τα µέσα Μαϊου και η ανακοίνωση του πίνακα των
επιτυχόντων να γίνεται ως το τέλος Ιουνίου.

