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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022
Διάρκεια σπουδών: Δύο (2) εξάμηνα + Διπλωματική
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής:
Ζητήματα
Ιστορίας,
Ιστορικής
Εκπαίδευσης
και
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής»
(ΦΕΚ1762/τ.Β΄/08-05-2020 & ΦΕΚ 4578/τ.Β΄/16-10-2020) καλεί τους ενδιαφερομένους να
υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε πενήντα
δύο (52). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι
ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιούνται συμπυκνωμένα και εντατικά δια ζώσης,
καθώς και με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως ορίζεται
με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η προσφορά των μαθημάτων θα γίνεται στην ελληνική
γλώσσα και, εφόσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ικανοποιητικό αριθμό
συμμετεχόντων που δεν γνωρίζουν την ελληνική, θα προσφέρονται μαθήματα και στην αγγλική
γλώσσα.
Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο
συνολικό πόσο των 2.400 ευρώ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών (ΦΕΚ
3549/τ.Β΄/27-8-2020). Η πρώτη δόση των 1000 € καταβάλλεται με την εγγραφή και οι λοιπές
με την έναρξη των εξαμήνων (Β ́ δόση 1000 € , Γ ́ δόση 400 €)
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ.
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (αρ. 35, παρ. 2,
Ν.4485/17).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι
Τμημάτων Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καταθέτουν
απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (αφού συμπληρωθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκτυπώνεται και
αποστέλλεται στη Γραμματεία με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου
υποψηφιότητας).
2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
3. Τίτλος γνώσης μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά σε επίπεδο
Β2. Ο τίτλος πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των εγκεκριμένων πτυχίων του ΑΣΕΠ. Το παρόν
δικαιολογητικό δεν μοριοδοτείται. Όσοι δεν κατέχουν τίτλο γνώσης μιας από τις τρεις
ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε
μια από αυτές, θα πρέπει να το αποδείξουν με εξέταση η οποία διενεργείται από την
επιτροπή εξετάσεων.
4. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Εκτός των παραπάνω
μοριοδοτούνται τα κάτωθι:

απαραίτητων

δικαιολογητικών

γίνονται

επίσης

δεκτά και

1. Μεταδιδακτορικό ή Διδακτορικό δίπλωμα.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
3. Πτυχιακή εργασία.
4. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε
αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο,μέγιστος
χρόνος 5 εξάμηνα).
5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλοτου ΠΜΣ
(ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).
6. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (μέγιστος
αριθμός εργασιών 4).
Τα δικαιολογητικά μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
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Α/Α

Δικαιολογητικά

Μόρια
αξιολόγησης

1

Βαθμός πτυχίου.
Σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων του ενός πτυχίου
λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο με τη μεγαλύτερη συνάφεια με το
αντικείμενο των μαθημάτων του μεταπτυχιακού.

10

2

Πτυχιακή εργασία

5

3

Μεταδιδακτορικό ή Διδακτορικό δίπλωμα.

20

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι
επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ.

15

Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον
τίτλο του ΠΜΣ
(ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα).

5

4

5

6
7
8

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα
σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1
εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).
Δημοσιευμένες
επιστημονικές
εργασίες
σε
έγκυρα
επιστημονικά περιοδικά (μέγιστος αριθμός εργασιών 4).
Συνέντευξη.

5
10
30

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης αποστέλλονται στην Γραμματεία ταχυδρομικά σε απλή φωτοτυπία (χωρίς
επικύρωση) ή κατατίθενται στη Γραμματεία από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και, μετά την παρέλευση
της ημερομηνίας ενστάσεωνεπί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων, καταστρέφονται.
Αφού υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση επιτυχώς οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
μήνυμα με το οποίο θα τους γνωστοποιείται ο προσωπικός κωδικός, με βάση τον οποίο θα
παρέχεται πρόσβαση στον πίνακα επιτυχόντων και επιτυχουσών.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων γίνεταιαπό
το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο θα απασχοληθεί
στο αναφερόμενο ΠΜΣ και οφείλει να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων των
υποψηφίων στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Τα στοιχεία που θα υποβάλουν
οι υποψήφιοι, καθώς και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά, θα διατηρηθούν για όσο
χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων
επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης
και επεξεργασίας τους, αυτά θα διαγράφονται, με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης
έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους. Με την υποβολή της
αίτησής τους οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, τα
οποία γνωστοποιούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
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Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 17 Μαΐου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2021 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://history.eled.uowm.gr/. Η διαδικασία της συνέντευξης
θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο πίνακας με τα
ονόματα τον υποψηφίων καθώς και η ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν για τη
διαδικασία της συνέντευξης, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης, εντός δεκαημέρου, θα
ανακοινωθεί επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ο πίνακας των επιτυχόντων.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να ταξινομούν τα δικαιολογητικά
τους σύμφωναμε την παραπάνω αριθμημένη κατάταξη, θέτοντας ως πρώτο κατά σειρά
έγγραφο την εκτυπωμένη αίτηση. Επιπλέον πιστοποιητικά τα οποία δεν εντάσσονται στις
παραπάνω κατηγορίες, δε θα μοριοδοτούνται και ως εκ τούτου είναι άσκοπο να
υποβληθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν
να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/ ή να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (Σαχινίδης Βασίλειος, email: vsachinidis@uowm.gr, Τηλ.: 2385055001,
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 14:00-15:00).
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα
πρόσκληση με σκοπό την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής» σύμφωνα με το ΦΕΚ1762/τ.Β΄/08-05-2020 & ΦΕΚ
4578/τ.Β΄/16-10-2020. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1
στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019
(εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση
δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως
σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Υπουργείο Παιδείας), καθώς και στις αρμόδιες για
την διαχείριση και έλεγχο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υπηρεσίες. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή
συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον
απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ'
άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για
κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των
προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
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