ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό
αντικείμενο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄ 832/29.3.2017) για δεύτερη χρονιά, σύμφωνα με απόφαση
της ΕΔΕ (Θέμα 6ο / Πράξη 7η / 15.5.2017).
Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Συνίστανται σε διδασκαλία μαθημάτων δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος
– Ιανουάριος και Φεβρουάριος – Ιούνιος, καθώς και ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) (Ιούλιος –
Δεκέμβριος). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη
«Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών».
Ο τίτλος απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και
διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης
(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που
απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, στόχος
του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων
σχετικά με την Ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική
με τη χρήση ΤΠΕ, την Υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας,
την Εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την Ανάπτυξη
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ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη
βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την Γνώση σε
θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων
διαχείρισης μάθησης. Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια Νέων
Τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την
Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι
εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων
διδασκαλίας σχετικών με την Διδακτική και Παιδαγωγική γενικότερα, όπως και από
ενότητες σχετικές με την συγγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών
εργασιών των φοιτητών.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:
α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής
Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ,
ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
(σε ποσοστό 60%).
β) Απόφοιτοι όλων των μεταπτυχιακών του ΤΕΙ ΑΜΘ (σε ποσοστό 40%).
Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα
καλύπτεται από την άλλη κατηγορία.
Δικαίωμα εισαγωγής στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι των παραπάνω κατηγοριών
με κατώτερο βαθμό πτυχίου «6,5». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου πιστοποιείται η
επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου ή η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου,
μπορούν να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου "καλώς". Σε περιπτώσεις
όπου στον τίτλο δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου αριθμητικά, θα πρέπει επιπλέον να
προσκομίζεται πιστοποιητικό του ΑΕΙ που εξέδωσε τον τίτλο στον οποίο θα
αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά
την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντα. Η διαδικασία
μοριοδότησης

υπάρχει

αναλυτικά

στην

(http://msc.diped.teiemt.gr).
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ιστοσελίδα

του

ΔΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους
το διάστημα από 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έως και 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα http://msc.diped.teiemt.gr.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Υπόμνημα μισής έως μιας σελίδας Α4 για τους λόγους για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α επέλεξε το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
5. Πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (με αναλυτική βαθμολογία) ή βεβαίωση της
Σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών (με πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας) καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα
αναγνώρισης τίτλων (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ) για όσους/-ες προέρχονται από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι επί πτυχίω φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ, που έχουν
συμπληρώσει οκτώ εξάμηνα σπουδών και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών
ιδρυμάτων που αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους μπορούν εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και υπεύθυνη
δήλωση και, κατόπιν, να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο έως την τελευταία
ημέρα εγγραφής των επιλεγμένων φοιτητών.
6. Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας. Δε χρειάζεται να προσκομίσουν
πιστοποιητικό γλώσσας όσοι έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο δευτεροβάθμιο ή
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
7. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων από τον ακαδημαϊκό χώρο, με τα
οποία ο/η υποψήφιος/α έχει έρθει σε προσυνεννόηση και έχουν εκφράσει τη θέλησή
τους να παράσχουν συστάσεις για τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
8. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας προς τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ
«Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών»
του ΤΕΙ ΑΜΘ με το κείμενο: «Σε περίπτωση επιλογής μου αναλαμβάνω την
υποχρέωση να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης
σύμφωνα τη σχετική προκήρυξη και διαθέτω επαρκείς πόρους για να ανταποκριθώ στο
κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα. Επίσης, δηλώνω ότι όλα τα φωτοαντίγραφα
που έχω προσκομίσει σχετικά και συνοδευτικά με την αίτηση υποψηφιότητάς μου για
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το ΔΠΜΣ «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών» είναι γνήσια. Στην περίπτωση που θα επιλεγώ δεσμεύομαι να
προσκομίσω τα αντίστοιχα επίσημα επικυρωμένα ως προς τη γνησιότητα αντίγραφά
τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον σχετικό κανονισμό».
9. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που πιστοποιούν
οποιαδήποτε περαιτέρω προσόντα διαθέτουν και που περιλαμβάνονται σ’ εκείνα για
τα οποία ο Κανονισμός του ΔΠΜΣ προβλέπει συγκεκριμένη μοριοδότηση. Τα
προσόντα αυτά είναι:
 Γνώση άλλης/άλλων ξένης/ξένων γλώσσας/γλωσσών.
 Άλλο/-α πτυχίο/-α
 Μεταπτυχιακός/-οί τίτλος/-οι σπουδών
 Δημοσιεύσεις
 Ερευνητική δραστηριότητα
 Διδακτική εμπειρία
 Βασικές δεξιότητες Η/Υ
Η αξιολόγηση και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος
ορίζει, με συνεκτίμηση όλων των παραπάνω αναφερθέντων κριτηρίων και
μοριοδότηση. Το σύστημα μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του
ΔΠΜΣ και είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.diped.teiemt.gr.
Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-ια επιλεγεί, οφείλει να προσκομίσει άμεσα
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών όλα τα σχετικά
έγγραφα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά για την
αξιολόγηση του/της υποψηφίου.
Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα αρχειοθετούνται και σε καμία περίπτωση δεν
επιστρέφονται.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί
και συνεντεύξεις με υποψηφίους σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. σε
περιπτώσεις ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων). Η παρακολούθηση των
μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για διάρκεια δεκατριών (13) εβδομάδων ανά
εξάμηνο. Ορισμένες διαλέξεις και σεμινάρια μπορεί να πραγματοποιούνται στην
αγγλική γλώσσα. Η φοίτηση περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, εξειδικευμένες
διαλέξεις, ατομικές ή συλλογικές εργασίες, προφορικές ή γραπτές, καθώς και ενίοτε
εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του
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Προγράμματος, οι φοιτητές εκπονούν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(ΜΔΕ), σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό.
Δίδακτρα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 3.500€ σε
λογαριασμό του ΔΠΜΣ που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΑΜΘ.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, ως εξής: 500 € κατά την εγγραφή,
1.000€ στην έναρξη του Α΄ εξαμήνου, 1000€ στην έναρξη του Β΄ εξαμήνου και 1000€
στην έναρξη του Γ΄ εξαμήνου. Σε περίπτωση μη καταβολής διδάκτρων η φοίτηση
αναστέλλεται.
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται για την ακαδημαϊκή
χρονιά 2017-18 σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο κατώτερος αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών/-ριών που μπορεί να δεχτεί το ΔΠΜΣ είναι 20.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο και κατεύθυνση παρουσιάζονται
αναλυτικά στο ΦΕΚ Β΄ 832/29.3.2017, καθώς επίσης και στον Οδηγό ΔΠΜΣ
(http://msc.diped.teiemt.gr).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται
ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην
σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ (Άγιος
Λουκάς, 65404, Καβάλα) ή θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
ΔΠΜΣ, το αργότερο μέχρι 8 Ιουλίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη
Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ. 2510-462308, καθημερινά ώρες 10:00 έως 14:00, τον
δικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ (http://msc.diped.teiemt.gr) και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από τη διεύθυνση secdiped@teiemt.gr.
Καβάλα, 7 Ιουνίου 2017

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος
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