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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», στη συνεδρίασή 

της με αρ. 7/03-11-2021, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

υποψηφίων όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες 1 & 2 του 

παραρτήματος. 

Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και η επικύρωση αυτής από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 

έγινε με γνώμονα τη διασφάλιση της γεωγραφικής ισοκατανομής των υποψηφίων στις δύο 

πόλεις - έδρες λειτουργίας του ΔΠΜΣ, την εφαρμογή των ισχυουσών νομικών διατάξεων και 

τις προϋποθέσεις εισαγωγής που ορίζονται στην Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων. 

Οι ογδόντα (80) θέσεις εισακτέων του ΔΠΜΣ κατανέμονται, με απόφαση της Ειδικής 

Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ (Ε.Δ.Ε.), ως εξής: 

• Τριάντα (30) θέσεις εισακτέων στη κατεύθυνση «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (15 

θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 15 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα) 

• Σαράντα δύο (42) θέσεις εισακτέων στην κατεύθυνση «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (21 

θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 21 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα) 

• Για το 10% των εισακτέων (8 θέσεις, 4 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 4 

θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση από την Ειδική 

Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταξύ των υποψηφίων που – σύμφωνα με τον 

Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ – δεν λαμβάνουν πρόσθετη μοριοδότηση πέραν του 

πτυχίου τους και της γνώσης μίας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, με την προϋπόθεση 

ότι είναι κάτω των 25 ετών. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την αξιολογική κατάσταση των υποψηφίων είναι η 

ακόλουθη: 

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων συλλέγονται, καταγράφονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ 

και προωθούνται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Κάθε υποψήφιος με την υποβολή 

της αίτησής του λαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό αριθμό. 

• Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγησή τους γίνεται από Επιτροπή 

Επιλογής/Εξέτασης (Ε.Ε.), η οποία ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Η Ε.Ε. εισηγείται προς τη 

Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ. 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων υλοποιείται ως εξής: 

• Στην πρώτη φάση διενεργείται έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων για 

τη φοίτηση στο ΠΜΣ, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικές 

προϋποθέσεις της προκήρυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη 
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φάση είναι αφενός η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφετέρου 

η πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας των υποψηφίων 

• Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, 

ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. 

Πιο συγκεκριμένα, η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτει ο/η 

υποψήφιος/α γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

α/α Κριτήρια μοριοδότησης Συντελεστής 
βαρύτητας 

Μέγιστη 
πίστωση 
μορίων 

1 Βαθμός πτυχίου (στον κλάδο-ειδικότητα που αντιστοιχεί στη 
Διδακτική Ειδικότητας του ΔΠΜΣ) 

2 20 

2 Επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας 
3 για C2  
2 για C1  
1 για  Β2 

 
 
5 

 
 

15 

3 Δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός 
τίτλος 
Msc ή Phd: 5 
Δεύτερο πτυχίο: 3 

 
3 

 
15 

ΣΥΝΟΛΟ 50 

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι: 

• Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην 

αίτηση συμμετοχής του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

• Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον οδηγό 

μοριοδότησης του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Η γνώση 

περισσότερων των δύο (2) ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. 

• Ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων ρυθμίζονται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).  

Επισημαίνεται ότι λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, οι πίνακες δεν περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, 

αλλά το μοναδικό κωδικό της αίτησής τους, ο οποίος τους έχει γνωστοποιηθεί με την υποβολή 

της αίτησης. 

Στην περίπτωση που υποψήφιοι δεν αποδεχτούν την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ 

παρακαλούνται να ενημερώσουν αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

γραμματείας του ΔΠΜΣ, ενυπόγραφη δήλωση παραίτησής τους. Στην περίπτωση αυτή 

καλούνται επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης, για την κάλυψη των κενών θέσεων. 

Κατάθεση ένστασης – αίτησης θεραπείας σχετικά με τη μοριοδότηση υποψηφίου 

κατατίθεται, εντύπως και ενυπόγραφη, αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται με εταιρεία 

ταχυμεταφοράς (Courier) στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 
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2021 και ώρα 14:00 (ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η ημερομηνία 

κατάθεσης/παράδοσης και όχι η ημερομηνία αποστολής).  

Δε λαμβάνονται υπόψη ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας που παραλαμβάνονται μόνο 

ηλεκτρονικά ή μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.  

Για την ταχύτερη επεξεργασία και διεκπεραίωση της αίτησης παρακαλούνται οι υποψήφιοι 

να αποστέλλουν και ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

γραμματείας (teachedu@uowm.gr). 

 

Στοιχεία κατάθεσης / αποστολής Ενστάσεων 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης 

53100 Φλώρινα 

με την ένδειξη: «Κατάθεση ένστασης για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών». 

 

Η ανάρτηση της οριστικής κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει μετά την εξέταση των 

ενστάσεων – αιτήσεων θεραπείας από την Επιτροπή Ενστάσεων και την πλήρωση τυχόν 

κενών θέσεων εισακτέων που θα προκύψουν σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν αποδεχτούν 

την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. 

Τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ευχαριστούν όλους τους υποψηφίους για το 

ενδιαφέρον που επέδειξαν προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

Συνημμένα: 

1. Πίνακας εισακτέων / επιλαχόντων στο ΔΠΜΣ 

2. Πίνακας αιτήσεων που αποκλείστηκαν στο 1ο στάδιο ελέγχου 

 

 

 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 

 

 
Ιωάννης Θωίδης 

Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ 
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