ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις έχουν
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
1η Φάση. Επιλέγονται αρχικά όσοι υποψήφιοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
2η Φάση. Στη δεύτερη φάση επιλογής γίνεται ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων,
με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία και
κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων
(α.μ.) που συγκέντρωσαν. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ.
που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι
υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων
(α.μ.) που συγκέντρωσαν και οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τους πίνακες που
ακολουθούν. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν
τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και η
δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου
προϋπηρεσία ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων με
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
ΣΠΟΥΔΕΣ
Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών :
Άριστα
Λίαν Καλώς
Καλώς
Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών
Διδακτορικό δίπλωμα
*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος διδακτορικών σπουδών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα
*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική)

Αξιολογικές μονάδες
(μέγιστος βαθμός)
10
8
5
2
5
3



1 έως 3 χρόνια

3



3 έως 6 χρόνια

6

 μεγαλύτερη από 6 χρόνια
Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση ευθύνης στην εκπαίδευση
(π.χ. διευθυντή σχολείου, σχολικού συμβούλου, διευθυντή
εκπαίδευσης, κλπ.).
Οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο ή/και
συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών
Πτυχιακή εργασία
Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ
*Μοριοδοτείται συνολικά μόνο μια πτυχιακή εργασία βασικού
πτυχίου
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

8
3
3
1
2
1*Νδημοσιεύσεων
4

1*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με
κριτές
Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους
Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους
Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας
Επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
Συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα
μαθήματα του ΠΜΣ
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ

0,5*Νδημοσιεύσεων
0,5*Νδημοσιεύσεων
4
2
3
3
2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων χωρίς
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
ΣΠΟΥΔΕΣ

Αξιολογικές μονάδες
(μέγιστος βαθμός)

Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών :
Άριστα
Λίαν Καλώς
Καλώς
Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών
Διδακτορικό δίπλωμα
*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος διδακτορικών σπουδών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα
*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών
Πτυχιακή εργασία
Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ
*Μοριοδοτείται συνολικά μόνο μια πτυχιακή εργασία βασικού
πτυχίου
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με
κριτές
Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους
Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους
Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας
Επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
Συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα
μαθήματα του ΠΜΣ
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ

0,5*Νδημοσιεύσεων
0,5*Νδημοσιεύσεων
4
2

10
8
5
2
5
3
1
2
1*Νδημοσιεύσεων
1*Νδημοσιεύσεων

3
3
2

Οι πίνακες επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από τη Συνέλευση του τμήματος
ανακοινώνονται μέσω της Γραμματείας του ΠΜΣ και του διαδικτύου.
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