
 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Ηγεσία στις Επιστήµες της

Ηµεροµηνία Λήξης Προκήρυξης: 20

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(ADMINISTRATION

IN SCIENCES OF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη ∆ιοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της ∆ιά 
Βίου Μάθησης (M.Sc. in Administration and Leadership in Sciences of Education and 
Lifelong Learning) για το ακαδηµαϊκό έτος 20

  

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επι
εξής δικαιολογητικά από Παρασκευή 
2020: 
-       Αίτηση υποψηφιότητας στο 
Π.Μ.Σ. ή την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.).

-       Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

-       Βιογραφικό σηµείωµα
επιστηµονικές εργασίες, η συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια, η επαγγελµατική 
εµπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου (παραλαµβάνεται από τη Γραµµατεία 
του Π.Μ.Σ. ή την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.

-       ∆ύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδηµαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι 
οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισµένο φάκελο στη 
Γραµµατεία. 

-       ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του 
υποψηφίου (εάν αποστείλετε την αίτηση ηλεκτρονικά η φωτογραφία να είναι σε 
ηλεκτρονική µορφή ή σκαναρισµένη)

-       Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής. 

     

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 2

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη ∆ιοίκηση

Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της ∆ιά Βίου Μάθησης

Ηµεροµηνία Λήξης Προκήρυξης: 20-07-2020 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(ADMINISTRATION ANDLEADERSHIP 

SCIENCES OF EDUCATION AND LIFELONG LEARNING)
  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

Το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

∆ιοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της ∆ιά 
Administration and Leadership in Sciences of Education and 

) για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. 

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα 
Παρασκευή 5 Ιουνίου µέχρι και την ∆ευτέρα 20

Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.. (παραλαµβάνεται από τη Γραµµατεία του 
Π.Μ.Σ. ή την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.). 

Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δηµοσιευµένες 
επιστηµονικές εργασίες, η συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια, η επαγγελµατική 
εµπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου (παραλαµβάνεται από τη Γραµµατεία 
του Π.Μ.Σ. ή την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.). 

∆ύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδηµαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι 
οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισµένο φάκελο στη 

∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του 
(εάν αποστείλετε την αίτηση ηλεκτρονικά η φωτογραφία να είναι σε 

ηλεκτρονική µορφή ή σκαναρισµένη). 

Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της 

 

2ου κύκλου 

∆ιοίκηση και 

Μάθησης.  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

EDUCATION AND LIFELONG LEARNING) 

Το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
ου κύκλου του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

∆ιοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της ∆ιά 
Administration and Leadership in Sciences of Education and 

λογής οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα 
20 Ιουλίου 

.. (παραλαµβάνεται από τη Γραµµατεία του 

στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δηµοσιευµένες 
επιστηµονικές εργασίες, η συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια, η επαγγελµατική 
εµπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου (παραλαµβάνεται από τη Γραµµατεία 

∆ύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδηµαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι 
οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισµένο φάκελο στη 

∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του 
(εάν αποστείλετε την αίτηση ηλεκτρονικά η φωτογραφία να είναι σε 

Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της 



-       Επικυρωµένο και µεταφρασµένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων 
που προέρχονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 

-       Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστηµιακών τίτλων της 
αλλοδαπής από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

-       Αναλυτική βαθµολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και νόµιµα 
επικυρωµένη και µεταφρασµένη αναλυτική βαθµολογία πτυχίου από ιδρύµατα της 
αλλοδαπής. 

-       Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν. 

-       Μεταπτυχιακά ή ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα, εφόσον υπάρχουν. Όταν αυτά 
προέρχονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής τα αντίγραφα των πτυχίων πρέπει να είναι 
µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 

-       Νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής µιας ή περισσότερων 
ξένων γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόµιµα επικυρωµένα και µεταφρασµένα. 

-       Για την επαγγελµατική εµπειρία οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά 
στοιχεία ή βεβαιώσεις που προέρχονται από τον εργασιακό τους χώρο ή τον φορέα 
υποχρεωτικής ασφάλισης. 

-       Αποδεικτικά δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές και πρακτικά 
συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν. 

-       Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή µορφή, εφόσον υπάρχει. 

  

Πληροφορίες για το Πρόγραµµα  
• Η φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000 ευρώ για το 

σύνολο του προγράµµατος. Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. δύναται να 
απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 
φοιτητών του Π.Μ.Σ. 

• Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (∆.Μ.Σ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

• Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο έως 60 ανά ακαδηµαϊκό έτος. 

• Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιµο ή 
αντίστοιχο µε πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης 
της ελληνικής γλώσσας από δηµόσιους εξουσιοδοτηµένους φορείς. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή 
γνώση») µιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική, 
σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

• Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο 
στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται 
αξιολογικά σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια: 

• Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και 
οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. 

  

Κριτήρια επιλογής πίστωση µορίων 

Ο βαθµός πτυχίου 

  
ως 20 

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 µόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 µόρια 

για µεταπτυχιακό και 12 µόρια για διδακτορικό) 
ως 25 



Οι δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές και πρακτικά 

συνεδρίων (5 µόρια για κάθε δηµοσίευση σε περιοδικό και 3 

µόρια για κάθε δηµοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου) 

ως 15 

  

  

Η επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο του Π.Μ.Σ. (0,5 

µόρια για κάθε έτος προϋπηρεσίας) 
ως 5 

Πτυχιακή Εργασία ως 10 

Συνέντευξη ως 25 

Σύνολο (µέγιστο) 100 

  

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, θα κληθεί για συνέντευξη εύλογος αριθµός 
υποψηφίων και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 60 που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 
συνολική βαθµολογία µετά τη συνέντευξη. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να 
παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και 
τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων. 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το Π.Μ.Σ. ∆ιοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήµες 
της Εκπαίδευσης και της ∆ιά Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέµα που 
αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του 
Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε τη Γραµµατεία στο τηλεφωνικό νούµερο: 2310 
891616 και στο e-mail: leadekp@uom.edu.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Π.Μ.Σ. µπορείτε να επισκεφθείτε τις 
ιστοσελίδες του Προγράµµατος: https://www.uom.gr/leadekp και http://leadekp.uom.gr/. 
  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση για 
τη συµµετοχή στο Π.Μ.Σ. 
1. Να στείλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά ή µε υπηρεσίες ταχυµεταφοράς (courier) 

στην διεύθυνση: 
 
Γραφείο Γραµµατείας: Ηµιόροφος, Γραφείο  IM7B 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Γραµµατεία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
∆ιοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της ∆ια Βίου Μάθησης 
Ηµιόροφος - Γραφείο  IM7B 
Εγνατίας 156, 54636 
Θεσσαλονίκη 
Υπόψη της κας Αθηνάς ∆ανιηλίδου  
 
Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή το 
αποδεικτικό της εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ηµεροµηνία 
αποστολής µετά την 20/7/2020 είναι εκπρόθεσµες και δε θα ληφθούν υπόψη. 
 
Ή  
 
2. Να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο leadekp@uom.edu.gr 

  

 Ο ∆ιευθυντής του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ευθύµιος Βαλκάνος  

ΚαθηγητήςστηνΣυνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών 
επιχειρήσεων και οργανισµών 

Τµήµα Ε.Κ.Π. 

 


