ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY
ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ
ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
«ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Αν.Πνςη.:1224
Ρόδμξ, 17.03.2010
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΚΔΗΛΩΗ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΝΣΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΓΣΟΤ 2010-2011
Σμ Σμήμα Γπηζηεμώκ ηεξ Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμύ πεδηαζμμύ, ηεξ
πμιήξ Ακζνςπηζηηθώκ Γπηζηεμώκ, ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο μνγακώκεη θαη ιεηημονγεί από
ημ αθαδεμασθό έημξ 2004 - 2005, Πνόγναμμα Μεηαπηοπηαθώκ πμοδώκ ζηα «Μξμηέλα
ςεδιαζμξύ και Αμάπηρνηπ Γκπαιδερηικώμ Μξμάδτμ» (Φ.Γ.Κ. 285/07.03.2005, η. Β’, όπςξ
ηνμπμπμηήζεθε από ημ Φ.Γ.Κ. 1433/28.09.2006 η. Β’ θαη ηεκ οπ’ ανηζ. 9ε/10.03.2010
Γ..Γ..), ημ μπμίμ απμκέμεη:
Μεηαπηοπηαθό Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ ζηα «Μμκηέια πεδηαζμμύ θαη Ακάπηολεξ Γθπαηδεοηηθώκ
Μμκάδςκ» με ηηξ ελήξ θαηεοζύκζεηξ:
α)

Διαςείοιζη και Ανιξλόγηζη Γκπαιδερηικώμ Μξμάδτμ

β)

Διαςείοιζη Σεςμξλξγιώμ Πληοξθξοίαπ και Γπικξιμτμίαπ (Σ.Π.Γ.)

Η πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απμκμμή ημο Μ.Δ.Γ. είκαη δύμ (2) ελάμεκα πιήνμοξ θμίηεζεξ με ημ
ηειεοηαίμ ηνίμεκμ κα δηαηίζεηαη γηα ηεκ εθπόκεζε ηεξ μεηαπηοπηαθήξ ενεοκεηηθήξ ή ζοκζεηηθήξ
δηαηνηβήξ.
Καηά ημ αθαδεμασθό έημξ 2010 - 2011 ζα εηζαπζμύκ ζημ Π.Μ.. έςξ ζανάκηα (40)
μεηαπηοπηαθμί θμηηεηέξ. Πιέμκ ημο πνμβιεπόμεκμο ανηζμμύ ηςκ επηηοπόκηςκ, γίκμκηαη δεθημί
ζημ Π.Μ.. ςξ οπενάνηζμμη πηοπημύπμη οπόηνμθμη ημο Ι.Κ.Τ., εθόζμκ ε οπμηνμθία ημοξ είκαη
ζπεηηθή με ημ ακηηθείμεκμ ημο Π.Μ.. Οη οπόηνμθμη αοημί εγγνάθμκηαη οπμπνεςηηθά ζημ
πνώημ ελάμεκμ ζπμοδώκ.
ημ Π.Μ.. γίκμκηαη δεθημί, ζύμθςκα με ηε δηάηαλε ημο άνζνμο 4 ημο Ν. 3685/2008
πηοπημύπμη Πακεπηζηεμίςκ θαη Σ.Γ.Ι. ηεξ εμεδαπήξ ή μμμηαγώκ ακαγκςνηζμέκςκ ηδνομάηςκ
ηεξ αιιμδαπήξ.
Γπίζεξ οπμρήθημη μπμνμύκ κα είκαη θαη θμηηεηέξ θαη θμηηήηνηεξ, μη μπμίμη ακαμέκεηαη κα
θαηαζημύκ πηοπημύπμη/δηπιςμαημύπμη μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ πενηόδμο ηςκ εγγναθώκ (Οθηώβνημξ
2010).
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Οη θάημπμη ηίηιμο Α.Γ.Ι. ηεξ αιιμδαπήξ μθείιμοκ κα πνμζθμμίζμοκ ηεκ ακαγκώνηζε ηζμηημίαξ
ημο ηίηιμο ζπμοδώκ ημοξ από ημ ΔΙΚΑΣΑ ή ΔΟΑΣΑΠ.
Γηα ηεκ απόθηεζε ημο Μ.Δ.Γ. απαηηείηαη: α)

παναθμιμύζεζε θαη ε επηηοπήξ ελέηαζε (12)

μαζεμάηςκ ζημ πνώημ θαη δεύηενμ ελάμεκμ β) επηηοπήξ παναθμιμύζεζε ημο γεκηθμύ ζεμηκανίμο
ε μπμία ζεςνείηαη πνμαπαηημύμεκε θαη είκαη οπμπνεςηηθή ζηα δύμ ελάμεκα θαη γ) ε εθπόκεζε
Μεηαπηοπηαθήξ Γνεοκεηηθήξ ή οκζεηηθήξ Δηαηνηβήξ.
Καηά ηε δηάνθεηα ηςκ δύμ ελαμήκςκ είκαη οπμπνεςηηθή ε παναθμιμύζεζε θαη ε επηηοπήξ
ελέηαζε ηςκ μαζεμάηςκ (3 δηδαθηηθέξ ώνεξ Υ 12 εβδμμάδεξ), θαη θάζε άιιμο είδμοξ
εθπαηδεοηηθώκ θαη ενεοκεηηθώκ δναζηενημηήηςκ ημο Π.Μ..
Γηα ηε ιήρε ημο Μ.Δ.Γ. απαηημύκηαη ζοκμιηθά εβδμμήκηα πέκηε (75) πηζηςηηθέξ μμκάδεξ
(ECTS) (42 δ.μ.). Οη πηζηςηηθέξ μμκάδεξ θαηακέμμκηαη ςξ ελήξ: ηα μαζήμαηα ημο Α’ ελαμήκμο
απμηημμύκηαη ζε 30 ECTS (18 δ.μ.), ηα μαζήμαηα ημο Β’ ελαμήκμο απμηημμύκηαη ζε 30 ECTS (18
δ.μ.), θαη ε μεηαπηοπηαθή ενεοκεηηθή δηαηνηβή εηδίθεοζεξ ζε 15 ECTS (6 δ.μ.).
Σα

μαζήμαηα

δηελάγμκηαη

θαηά

θύθιμοξ

(modules)

όπμο

ζομπενηιαμβάκμκηαη

θαη

αββαημθύνηαθα θαη ανγίεξ θαη δηαθνίκμκηαη ζε μαζήμαηα θμνμμύ (9 μαζήμαηα) θαη μαζήμαηα
θαηεύζοκζεξ (3 μαζήμαηα) θαη θαηακέμμκηαη ζημοξ αθόιμοζμοξ ηέζζενηξ ζεμαηηθμύξ άλμκεξ
ςξ ελήξ:
ECTSΑΞΟΝΓ

πηζηςηηθέξ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ

μμκάδεξ
(Π.Μ.)

Δηδαθηηθέξ
Μμκάδεξ

ΤΝΟΛΟ

(Δ.Μ.)
επηιμγή 3

Μμκηέια Ονγάκςζεξ θαη Δημίθεζεξ

μαζεμάηςκ θμνμμύ

εθπαηδεοηηθώκ μμκάδςκ

4

3

Marketing εθπαηδεοηηθώκ μμκάδςκ

4

3

3 μαζήμαηα x

Μεζμδμιμγία ένεοκαξ

4

3

4Π.Μ.=12Π.Μ. (3

Θέμαηα Γθπαηδεοηηθήξ Μεπακηθήξ

4

3

μαζήμαηα x 3 Δ.Μ.=

Α. Διαςείοιζη και

Θέμαηα Δημηθεηηθμύ Δηθαίμο ζηεκ

ανιξλόγηζη

Γθπαίδεοζε

εκπαιδερηικήπ

Μμκηέια αλημιόγεζεξ εθπαηδεοηηθώκ

μξμάδαπ

ζοζηεμάηςκ (μάζεμα θαηεύζοκζεξ Α')

9 Δ.Μ.)
4

3
θαηεύζοκζε Α΄:

7

3

Μέζμδμη θαη ηεπκηθέξ μειέηεξ θαη

3 μαζήμαηα x

αλημιόγεζεξ εθπαηδεοηηθώκ μμκάδςκ
(μάζεμα θαηεύζοκζεξ Α')

7Π.Μ.=21Π.Μ. (3
7

3

9 Δ.Μ.)

Θέμαηα Γπηθμηκςκίαξ ζηεκ
Γθπαίδεοζε θαη ηε Δημίθεζε (μάζεμα
θαηεύζοκζεξ Α')

7
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επηιμγή 2
Μμκηέια έκηαλεξ ηςκ Σ.Π.Γ. ζηεκ
εθπαίδεοζε

μαζεμάηςκ θμνμμύ
4

3

Σ.Π.Γ. ζηε ζοιιμγή θαη ακάιοζε
Β. Έμηανη ητμ

δεδμμέκςκ

Σεςμξλξγιώμ

Γθανμμγέξ ηςκ Σ.Π.Γ. θαη Μ.Μ.Γ. ζηε

Πληοξθξοίαπ και

δηαπείνηζε εθπαηδεοηηθώκ μμκάδςκ

Γπικξιμτμίαπ ζηη

Γοέιηθηεξ μμνθέξ εθπαίδεοζεξ

Διξικηηική και

(μάζεμα θαηεύζοκζεξ Β')

Γκπαιδερηική

πεδηαζμόξ θαη δηαπείνηζε

Λειηξρογία

ελμπιηζμμύ εθπαηδεοηηθήξ μμκάδαξ

2x4Π.Μ.=8 Π.Μ. (2
4

(μάζεμα θαηεύζοκζεξ Β')

3

μαζήμαηα x 3 Δ.Μ.=
6 Δ.Μ.)

4

3

7

3

θαηεύζοκζε B΄:
3 μαζήμαηα x
7Π.Μ.=21Π.Μ. (3
7

3

μαζήμαηα x 3 Δ.Μ.=
9 Δ.Μ.)

Γκςζηηθέξ θαη Λεηημονγηθέξ
Ακαπαναζηάζεηξ ζημκ πεδηαζμό ηςκ
Σ.Π.Γ. (μάζεμα θαηεύζοκζεξ Β')

7

3

Θέμαηα Οηθμκμμίαξ ηεξ Γθπαίδεοζεξ

4

3

εθπαίδεοζεξ

4

3

Θέμαηα εθπαηδεοηηθήξ πμιηηηθήξ

4

3

4

3

4

3

4

3

Ακηημεηώπηζεξ Γηδηθώκ Πιεζοζμώκ

4

3

Γθπαηδεοηηθή Μμκάδα θαη Οηθμγέκεηα

4

3

Γηδηθά ζέμαηα θμηκςκημιμγίαξ ηεξ

Γ. Κξιμτμικξξικξμξμική
αμάπηρνη και

Γθπαηδεοηηθέξ Μμκάδεξ θαη

εκπαιδερηική

Πμιηηηζμμί

μξμάδα

Κμηκςκηθμμηθμκμμηθή Πναγμαηηθόηεηα
θαη Γθπαηδεοηηθό Τιηθό
Δηαπείνηζε Θεμάηςκ Γηδηθώκ
Πιεζοζμώκ

Δ. Κξιμτμική
εραιζθηηξπξίηζη ποόληση και
εκπαιδερηική
μξμάδα

Θέμαηα ομβμοιεοηηθήξ θαη

Ο Ρόιμξ ηεξ Λμγμηεπκίαξ θαη ηεξ

Γεμικό ζεμιμάοιξ

μαζεμάηςκ θμνμμύ
2x4Π.Μ.=8 Π.Μ. (2
μαζήμαηα x 3 Δ.Μ.=
6 Δ.Μ.)

επηιμγή 2
μαζεμάηςκ θμνμμύ
2x4Π.Μ.=8 Π.Μ. (2
μαζήμαηα x 3 Δ.Μ.=
6 Δ.Μ.)

Σέπκεξ ζηεκ Κμηκςκηθή
Γοαηζζεημπμίεζε θαη Πνόιερε

επηιμγή 2

4

3

3

επάνθεηα

15

6

Μεηαπηρςιακή
εοερμηηική
διαηοιβή
ειδίκερζηπ

Η επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ γίκεηαη από επηηνμπή μειώκ Δ.Γ.Π. ημο Σμήμαημξ ε μπμία έπεη
ζογθνμηεζεί με απόθαζε ηεξ Γεκηθήξ οκέιεοζεξ Γηδηθήξ ύκζεζεξ.
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Γηα ηεκ επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ ζοκεθηημώκηαη:
(α)

Σα εηδηθά πνμζόκηα ηςκ οπμρεθίςκ, όπςξ αοηά πνμθύπημοκ από ηηξ ειεθηνμκηθέξ
αηηήζεηξ πμο έπμοκ οπμβιεζεί ζηε Γναμμαηεία ημο Π.Μ.. Σέημηα πνμζόκηα είκαη μ
γεκηθόξ βαζμόξ ημο πηοπίμο, ε βαζμμιμγία ζηα πνμπηοπηαθά μαζήμαηα πμο είκαη
ζπεηηθά με ηα μαζήμαηα ημο Π.Μ.., ε επίδμζε ζε δηπιςμαηηθή ενγαζία όπμο αοηή
πνμβιέπεηαη ζημ πνμπηοπηαθό επίπεδμ θαη ε ηοπόκ ενεοκεηηθή δναζηενηόηεηα ημο
οπμρεθίμο, ημ επηζηεμμκηθό θαη ενεοκεηηθό ένγμ πμο είκαη δεμμζηεομέκμ ζε έγθονα
επηζηεμμκηθά πενημδηθά, ημ ζογγναθηθό ένγμ, ε θαημπή θαη άιιςκ πακεπηζηεμηαθώκ
πηοπίςκ πένακ ημο πνώημο, ε επανθήξ γκώζε (επίπεδμ Β2) πενηζζόηενςκ από μηα
λέκε γιώζζα θ.ιπ., όπςξ αοηά μνίδμκηαη ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1α, ημο άνζνμο 4, ημο
Ν. 3685/2008 θαη πανμοζηάδμκηαη ακαιοηηθά ζημ άνζνμ 4 ημο Κακμκηζμμύ Λεηημονγίαξ
ημο Π.Μ..

Γπίζεξ απαηηείηαη:
ε επανθήξ γκώζε (επίπεδμ Β2) ημοιάπηζημκ μηαξ λέκεξ γιώζζαξ, όπςξ αοηή
πηζημπμηείηαη από ηα απμδεηθηηθά λέκεξ γιώζζαξ ή ειιείρεη αοηώκ από γναπηή ελέηαζε
ζηεκ θαηακόεζε θαη απόδμζε λεκόγιςζζμο επηζηεμμκηθμύ θεημέκμο θαη
ε επάνθεηα ζηε πνήζε ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ, [πεηνηζμόξ ιεηημονγηθμύ ζοζηήμαημξ
(windows), βαζηθέξ εθανμμγέξ αοημμαηηζμμύ γναθείμο: επελενγαζία θεημέκμο (word),
δηαπείνηζε πηκάθςκ excel θαη ζύκηαλε πανμοζηάζεςκ (power point), πεηνηζμόξ βαζηθώκ
οπενεζηώκ internet (e-mail, www)], όπςξ αοηή απμδεηθκύεηαη από ζπεηηθά
πηζημπμηεηηθά ή ειιείρεη αοηώκ από ελέηαζε ζηε πνήζε ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ.
Σμ ζύκμιμ ηςκ αλημιμγηθώκ μμκάδςκ πμο είκαη δοκαηό κα ζογθεκηνώζεη έκαξ
οπμρήθημξ από ηα εηδηθά πνμζόκηα ηα μπμία δηαζέηεη, όπςξ πενηγνάθμκηαη ζηεκ
πανάγναθμ α’, δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ 50 αλημιμγηθέξ μμκάδεξ μη μπμίεξ
ακηηζημηπμύκ ζημ 70% ηεξ ζοκμιηθήξ αλημιόγεζεξ ημο.
(β)

Η απόδμζε ηςκ οπμρεθίςκ θαηά ηε δηάνθεηα πνμθμνηθήξ ζοκέκηεολεξ.
Γηα ηεκ επηιμγή

ηςκ οπμρεθίςκ ζημ Μεηαπηοπηαθό Πνόγναμμα Γηδίθεοζεξ

πναγμαημπμηείηαη ζπεηηθή πνμθμνηθή ζοκέκηεολε. Η πνμθμνηθή ζοκέκηεολε γίκεηαη ζε
ζέμαηα εονύηενμο παηδαγςγηθμύ επηζηεμμκηθμύ θαη θμηκςκηθμύ εκδηαθένμκημξ θαη
απμβιέπεη:
ζηε δηαπίζηςζε ηεξ γεκηθήξ επηζηεμμκηθήξ θαηάνηηζεξ ημο οπμρήθημο θαη ηε
ζογθνόηεζε ηεξ πνμζςπηθόηεηάξ ημο,
ζηεκ επηζήμακζε εηδηθώκ πνμζόκηςκ θαη άιιςκ παναθηενηζηηθώκ θαη δναζηενημηήηςκ
ημο οπμρεθίμο θαη
ζηε δηαθνίβςζε ηδηαηηενμηήηςκ θαη άιιςκ ζημηπείςκ ηα μπμία δηαζέηεη μ οπμρήθημξ
θαη ηα μπμία μπμνεί κα παίλμοκ νόιμ ζηεκ μμαιή έκηαλή ημο ζημ Π.Μ..
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Ο ακώηαημξ βαζμόξ α. μ. πμο μπμνεί κα πηζηςζεί έκαξ οπμρήθημξ από ηεκ πνμθμνηθή
ζοκέκηεολε είκαη 50 αλημιμγηθέξ μμκάδεξ, μη μπμίεξ ακηηζημηπμύκ ζημ 30% ηεξ
ζοκμιηθήξ αλημιόγεζεξ ημο.
Οη αιιμδαπμί οπμρήθημη πνέπεη κα γκςνίδμοκ επανθώξ ηεκ ειιεκηθή γιώζζα.
Σα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά πμο ζα πνέπεη κα θαηαζέζμοκ εμπνόζεζμα μη οπμρήθημη γηα ημ
Πνόγναμμα Μεηαπηοπηαθώκ πμοδώκ είκαη:
Έμηρπη Αίηεζε (πμο πανέπεηαη από ηεκ ηζημζειίδα ημο Π.Μ..). Η αίηηζη ποέπει
ρπξςοετηικά μα ρπξβληθεί ηλεκηοξμικά μέζτ διαδικηύξρ ζηη ιζηξζελίδα ηξρ Π.Μ.. ζηε
δηεύζοκζε: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-msaem/).
ηεκ ίδηα δηεύζοκζε ζα βνείηε θαη μδεγίεξ γηα ηε ζομπιήνςζε ηεξ ειεθηνμκηθήξ αίηεζεξ.
Οη αηηήζεηξ ζα γίκμκηαη δεθηέξ από ηεκ 12η Αποιλίξρ μέςοι και ηημ 22η Αποιλίξρ 2010.
Η αλημιόγεζε ηςκ οπμρεθημηήηςκ ζα γίκεη ζε δύμ θάζεηξ. ηεκ πνώηε θάζε δεκ οπμβάιιεηαη μ
πιήνεξ θάθειμξ με όια ηα δηθαημιμγεηηθά, θαζώξ ε ανπηθή αλημιόγεζε γίκεηαη βάζεη ηςκ ηοπηθώκ
πνμζόκηςκ ηςκ οπμρεθίςκ, όπτπ

αρηά

δηλώμξμηαι

ζηημ

ηλεκηοξμική

αίηηζη

ημο/ηεξ

οπμρεθίμο/αξ. Με βάζε ηεκ ανπηθή αοηή αλημιόγεζε, έκαξ ανηζμόξ οπμρεθίςκ πνμθνίκεηαη ζηε
δεύηενε θάζε. Η δεύηενε θάζε πενηιαμβάκεη ηεκ πνμθμνηθή ζοκέκηεολε θαη ελεηάζεηξ γηα ημοξ
οπμρεθίμοξ πμο δε δηαζέημοκ πηζημπμηεηηθό επάνθεηαξ ζηε λέκε γιώζζα ή/θαη πηζημπμηεηηθό
επάνθεηαξ ζηε πνήζε Σ.Π.Γ.
Σα απμηειέζμαηα ηεξ ανπηθήξ αλημιόγεζεξ, θαζώξ θαη μ ηόπμξ θαη ε ώνα πμο ζα δηελαπζεί ε
ζοκέκηεολε, ζα ακανηεζμύκ ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ έτπ ηημ 30η Αποιλίξρ 2010.
Οη ζοκεκηεύλεηξ ζα πναγμαημπμηεζμύκ ζηεκ έδνα ημο Π.Μ.. ζηε Ρόδμ ημ δηάζηεμα μεηαλύ 10 έτπ
15 Μαΐξρ 2010.
Σεκ εμένα δηελαγςγήξ ηεξ ζοκέκηεολεξ μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ επηθονςμέκα όια
ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ηα μπμία πηζημπμημύκ ηα πνμζόκηα θαη ηα μπμία δήιςζακ ζηεκ
ειεθηνμκηθή αίηεζή ημοξ, ςξ αθμιμύζςξ:
1. Αμαλρηικό βιξγοαθικό ζημείτμα
2. Γπικροτμέμα αμηίγοαθα πηρςίτμ – διπλτμάητμ. (Αμ ξι ηίηλξι ζπξρδώμ έςξρμ
ςξοηγηθεί από Α.Γ.Ι. ηξρ εντηεοικξύ, θα ποέπει μα ρπξβληθξύμ και ξι ζςεηικέπ
βεβαιώζειπ ιζξηιμίαπ από ηξ ΔΙΚΑΣΑ ή ΔΟΑΣΑΠ).
3. Γπικροτμέμξ

πιζηξπξιηηικό

αμαλρηικήπ

βαθμξλξγίαπ

(με

ακοιβή

μέζξ

βαθμξλξγίαπ).
4. Φτηξηρπία ηηπ αζηρμξμικήπ ηαρηόηηηαπ
5. Απξδεικηικά νέμηπ γλώζζαπ (ΚΠΓ Β2, FCE Cambridge ή ECCE Michigan γηα ηεκ
Αγγιηθή Γιώζζα, DELF 1, 2, 3 θαη 4 γηα ηε Γαιιηθή Γιώζζα θαη Mittelstufe γηα ηε
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όοξ

Γενμακηθή Γιώζζα) ή απμδεηθηηθό ιήρεξ πηοπίμο από Ξεκόγιςζζμ Πακεπηζηήμημ ή
πηοπίμ Ξεκόγιςζζςκ Φηιμιμγηώκ. Όζμη από ημοξ οπμρεθίμοξ δεκ έπμοκ ηα
πνμακαθενζέκηα απμδεηθηηθά γκώζεξ ηεξ γιώζζαξ ζα ελεηαζημύκ γναπηώξ ηεκ εμένα
ηεξ ζοκέκηεολήξ ημοξ.
6. Απξδεικηικά γμώζηπ Η/Τ (εάκ οπάνπμοκ).
7. Γπιζηημξμικέπ δημξζιεύζειπ/διακοίζειπ (εάκ οπάνπμοκ).
8. Απξδεικηικά επαγγελμαηικήπ εμπειοίαπ (εάκ οπάνπμοκ).
Σέιμξ, μ/ε οπμρήθημξ /α μπμνεί κα θαηαζέζεη θάζε άιιμ ζημηπείμ πμο θαηά ηε γκώμε
ημο/ ηεξ, ζα ζοκέβαιιε ώζηε ε Γπηηνμπή Αλημιόγεζεξ κα ζπεμαηίζεη πιενέζηενε
εηθόκα ζπεηηθά με ηα επηζηεμμκηθά εκδηαθένμκηα θαη ηεκ εμπεηνία ημο/ηεξ.
Γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ημο Π.Μ.. πνμβιέπεηαη ε θαηαβμιή δηδάθηνςκ, ύρμοξ 2.500 € γηα
θάζε έημξ, ηα μπμία ζα θαηαβάιιμκηαη ζε ηνεηξ δόζεηξ: 500 € 15 εμένεξ από ηεκ ακαθμίκςζε
ηςκ επηηοπόκηςκ, 1000 € θαηά ηεκ εγγναθή ζημ Α’ ελάμεκμ θαη 1000 € από ηεκ έκανλε ημο Β’
ελαμήκμο έςξ θαη ηε ιήρε ημο Μ.Δ.Γ.
εμεηώκεηαη όηη πμνεγείηαη οπμηνμθία ζημοξ μεηαπηοπηαθμύξ θμηηεηέξ με ηεκ ορειόηενε
επίδμζε ζηα μαζήμαηα.
Σα μκόμαηα ηςκ επηηοπόκηςκ/πμοζώκ γηα ημ Μεηαπηοπηαθό Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ ζα ακαθμηκςζμύκ
ζηεκ ηζημζειίδα ημο μεηαπηοπηαθμύ πνμγνάμμαημξ έτπ ηξ ηέλξπ Ιξρμίξρ 2010.
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη/εξ μπμνμύκ κα απεοζύκμκηαη ζηεκ Γναμμαηεία ημο
Π.Μ. (θα Υορζάμθη Καοίκη), Δεμμθναηίαξ 1, θηήνημ «ΚΛΓΟΒΟΤΛΟ», Ρόδμξ 85 100 ( ηει.
Γπηθμηκςκίαξ 22410 - 99421 από 13:00 έςξ 15:00 θαζεμενηκά (fax: 22410 - 99421, e-mail:
msaem@rhodes.aegean.gr).

Ο ΠΡΟΓΔΡΟ ηξρ ΣΜΗΜΑΣΟ
και ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ ηξρ Π.Μ..

Καθηγηηήπ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΝΣΑΚΟ
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