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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022
Το Τμήμα ΦιΛοσοφίας (Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας - Ν.4559/2018, ΦΕΚ 142/τ. 1/3-8-2018) ανακοινώνει ότι προκηρύσσει
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για
το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» με δύο ειδικεύσεις:
(α) Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες και
(β) Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής Τμημάτων των Σχολών:
α. Επιστημών Αγωγής
β. Φιλοσοφικών Σχολών
γ. Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών Σχολών ή
Τμημάτων της ημεδαπής είναι να γνωρίζουν πολύ καλά (σε επίπεδο αντίστοιχο
του Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας) μία τουλάχιστον ξένη
γλώσσα και συγκεκριμένα την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική.
Οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής οφείλουν να
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αυτό πιστοποιείται με αντίστοιχους
τίτλους γλωσσομάθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας igrampedp@uoi.gr') ή ταχυδρομικά

(Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης - 1ος όροφος,
Πανεπιστήμιού πόλη, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε
συνημμένο)
2. τίτλους σπουδών. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οφείλουν να
καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του τίτλου τους από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,
3. αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,
4. βιογραφικό σημείωμα,
Όσον αφορά στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας (για την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα) και τεκμηρίωση
ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Όσον αφορά στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, πιστοποιητικό επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν περατώσει τη 2^ εξεταστική περίοδο και δεν
έχουν ακόμη τον τίτλο, υπό την προϋπόθεση να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση.
Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν έχει
προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποκλείεται και τη θέση
του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά κατάταξης.
Οι αιτούντες θα δηλώνουν μόνο μία προτίμηση. Αλλαγή ειδίκευσης δεν
επιτρέπεται.
Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από
26/07/2021 έως 31/08/2021.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση
των παρακάτω κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ

Γραπτή εξέταση

έως 60

Συνέντευξη

έως 20

Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου

έως 20

Μέγιστο Σύνολο Μορίων

έως 100

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξεταστούν στα εξής
γνωστικά αντικείμενα:
1.
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
2.
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και
για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και να επισκέπτονται τον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος https://philosophy.uoi.gr/.
Οι ημερομηνίες της γραπτής εξέτασης και της συνέντευξης θα ανακοινωθούν το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

