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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

του Διατμηματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών των Σμημάτων 

Επιςτημών Προςχολικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ και Οικονομικών Επιςτημών  

του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ  

με τίτλο «Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ και Καινοτόμεσ Εφαρμογζσ ςτην Εκπαίδευςη» 

(ΤΑ 206602/Ζ1/18.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3516/2014) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Από τα Τμιματα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ και Οικονομικϊν 
Επιςτθμϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (ΑΡΘ) ανακοινϊνεται ότι 
κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017 κα λειτουργιςει το Διατμθματικό Ρρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΡΜΣ) με τίτλο: «Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ και 
Καινοτόμεσ Εφαρμογζσ ςτθν Εκπαίδευςθ», το οποίο απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ). 

 

 

ΣΟ ΔΠΜ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΟΙ: 

Α) Ρτυχιοφχοι όλων των Τμθμάτων των Ανϊτατων Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι 
ομοταγϊν αναγνωριςμζνων Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ και πτυχιοφχοι ΤΕΙ τθσ 
θμεδαπισ. 

Β) Φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ προπτυχιακϊν προγραμμάτων, οι οποίοι βρίςκονται ςτο 
τελευταίο εξάμθνο υποχρεωτικισ φοίτθςθσ και οι οποίοι κα προςκομίςουν βεβαίωςθ 
περάτωςθσ των μακθμάτων τουσ από το οικείο Τμιμα ςτο οποίο φοιτοφν μζχρι τθν 
θμερομθνία των γραπτϊν εξετάςεων του ΔΡΜΣ. 

Ο αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται ζωσ τριάντα (30) φοιτθτζσ (κατ’ ανϊτατο όριο). 

Στο ΔΡΜΣ, επιπλζον του αρικμοφ των ειςακτζων, γίνονται δεκτοί και δφο υπότροφοι 
του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν οι οποίοι κα πετφχουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Ρ.Μ.Σ. κακϊσ 
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και δφο αλλοδαποί υπότροφοι του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ωσ υπεράρικμοι. Επίςθσ, 
μποροφν να γίνουν δεκτοί και υποψιφιοι διδάκτορεσ των Τμθμάτων των Ανϊτατων 
Ιδρυμάτων ςε ποςοςτό 5% κακ’ υπζρβαςθ επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ειςακτζων. 

Για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ απαιτείται θ φοίτθςθ ςε τζςςερα 
(4) διδακτικά εξάμθνα. Συγκεκριμζνα, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει να 
παρακολουκιςει και να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε εννζα (9) εξαμθνιαία μακιματα: τρία (3) 
υποχρεωτικά μακιματα ςτο πρϊτο εξάμθνο, τρία (3) ςτο δεφτερο εξάμθνο και τρία (3) 
ςτο τρίτο εξάμθνο. Στο 4ο εξάμθνο αςχολείται με τθ ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ του 
εργαςίασ. 

Ρροβλζπεται θ οικονομικι ςυμμετοχι των φοιτθτϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 
προγράμματοσ, φψουσ πεντακοςίων ευρϊ (500,00 €) ανά εξάμθνο. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ αίτθςθ, μαηί 
με τα απαιτοφμενα και τυχόν πρόςκετα δικαιολογθτικά, ςε θλεκτρονικι μορφι 
(ςκαναριςμζνα ςε μορφι .pdf) ςτθν διεφκυνςθ: info-qualedu@nured.auth.gr, από 
13/04/2016 ζωσ και 16/05/2016 ςτισ 2.00 μ.μ. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ κα 
προςκομιςκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο από τον υποψιφιο τθν θμζρα των γραπτϊν 
εξετάςεων του ΔΡΜΣ (όπωσ και οι 2 φωτογραφίεσ). Στουσ ενδιαφερομζνουσ κα 
αποςταλεί θλεκτρονικά αποδεικτικό παραλαβισ τθσ αίτθςθσ τουσ με τον ςχετικό 
αρικμό πρωτοκόλλου.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ζχουν μόνο όςοι κατακζςουν εμπρόκεςμα και 
ζγκυρα όλα τα δικαιολογθτικά 

 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ (διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ).  
2. Βιογραφικό ςθμείωμα [Το βιογραφικό ςθμείωμα να είναι δομθμζνο ςτα εξισ 
κεφάλαια: α. Ρροςωπικά ςτοιχεία, β. Σπουδζσ (βακμόσ πτυχίου), γ. Ξζνεσ γλϊςςεσ, δ. 
Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα, ε. Ερευνθτικι Δραςτθριότθτα (δθμοςιευμζνεσ 
επιςτθμονικζσ εργαςίεσ), ςτ. Ρροςωπικά ενδιαφζροντα.]. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ (οι πτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίων αλλοδαπισ 
υποχρεοφνται να κατακζςουν βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΤΑΡ , πρϊθν ΔΙΚΑΤΣΑ). 
4. Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ πτυχιοφχου.  
5. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 
6. Αποδεικτικό επαρκοφσ γνϊςθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ επικυρωμζνο ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ, link: http://www.minadmin.gov.gr/?p=1271 (Ρτυχίο 
ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςχετικό 
αποδεικτικό, ςε Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά το ΔΡΜΣ διενεργεί γραπτι εξζταςθ 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα). 

7. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου. 
8. Δφο (2) φωτογραφίεσ. 
9. Ροςό παραβόλου εξζταςθσ υποψθφιότθτασ: 50 Ευρϊ, πλθρωτζο ςε ςχετικό 
λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν ΑΡΘ (Τράπεηα Ρειραιϊσ, ΙΒΑΝ: GR 100172202000-
5202-073352-461 , ςτθν κατάκεςθ κα πρζπει να ςθμειωκεί το ονοματεπώνυμο του 
κατακζτθ κακϊσ και ο κωδικόσ του ζργου: 92217). 

mailto:info-qualedu@nured.auth.gr
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ημείωςη: τα ψθφιοποιθμζνα πιςτοποιθτικά από δθμόςιο φορζα κα είναι ευκρινι και 
όχι επικυρωμζνα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (Αν υπάρχουν) 

1. Αντίγραφα αναγνωριςμζνων μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν και επικυρωμζνο 
πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.  

2. Βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία του τμιματοσ αποφοίτθςθσ του/τθσ υποψθφίου/ασ, 
όπου να φαίνεται θ ςειρά αποφοίτθςθσ ι θ ςειρά βακμολογίασ ςε ςχζςθ με τουσ 
υπόλοιπουσ φοιτθτζσ (όταν αυτό είναι διακζςιμο).  

3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ μίασ. 
4. Αποδεικτικά ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων. 
5. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ. 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Για τθν επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα πραγματοποιθκοφν γραπτζσ 
εξετάςεισ ςε βαςικά κεματικά πεδία του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ (Σφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ ςτη Διοίκηςη εκπαιδευτικών 
μονάδων) και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ ςτισ 27 Μαΐου 2016. Λεπτομζρειεσ κα 
ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ. 

Η εξεταςτζα φλθ ζχει ανακοινωκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ. 
 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
 Γραπτι εξζταςθ ςτο αντικείμενο του Μεταπτυχιακοφ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

50%. 
 Ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου, θ κατάταξθ του υποψθφίου μεταξφ των ςυμφοιτθτϊν 

του, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 15%. 
 Η επιτυχία ςτθν προςωπικι ςυνζντευξθ του υποψθφίου με ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ 10%. 
 Δθμοςιευμζνεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, διπλωματικζσ εργαςίεσ, πρόςκετα 

πτυχία ι μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψθφίου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 12%. 
 Η γλωςςομάκεια του υποψθφίου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 8% (με 

κατθγοριοποίθςθ των πτυχίων γλωςςομάκειασ).  
 Η επαγγελματικι δραςτθριότθτα με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 5%. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται από τθν Γραμματεία του ΔΡΜΣ, από τθν κυρία 
Γεωργία Μυλωνά, τισ θμζρεσ Τρίτθ, Τετάρτθ και Ρζμπτθ τισ ϊρεσ: 1.00 μ.μ.-3.00 μ.μ. 
ςτο τθλζφωνο 2310-995081 και τθν κυρία Ευαγγελία Μπαλαμπζκου, τισ θμζρεσ 
Δευτζρα και Ραραςκευι τισ ϊρεσ 11.00 π.μ.-1.00 μ.μ. ςτο τθλζφωνο 2310-995090. 
Ειδικά για τθν περίοδο των διακοπϊν του Ράςχα θ γραμματεία του ΔΡΜΣ δεν κα 
λειτουργιςει από 28/04/2016 ζωσ και 4/05/2016. 
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Πλεσ οι ςχετικζσ ανακοινϊςεισ και πλθροφορίεσ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΔΡΜΣ: qualedu.web.auth.gr. 

Email: info-qualedu@nured.auth.gr 

Γραφείο Γραμματείασ του ΔΡΜΣ: 806, 8οσ όροφοσ, Ρφργοσ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ 

 

 

Θεςςαλονίκθ 13 Απριλίου 2016 

 

 

Ο Διευκυντισ του ΔΡΜΣ 

Δθμιτρθσ Γερμανόσ 

Κακθγθτισ 

Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ΑΡΘ 
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