
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου  

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ετερότητα και 

Παιδαγωγική του Θεάτρου (ΦΕΚ 2669/10.12.2015, τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 40 

θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  

 

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 24μηνη και περιλαμβάνει τρία 

εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας 

ειδίκευσης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών που υπηρετούν 

Παιδαγωγικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Ημέρα έναρξης των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2016. 

  

 Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης 

 Αίτηση 

 Αντίγραφο  πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  και  στην  περίπτωση  τίτλων  που  δεν  έχουν 

απονεμηθεί  από  ελληνικά  Α.Ε.Ι. τα  σχετικά  έγγραφα αναγνώρισης  από το 

 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (τέως  ΔΙΚΑΤΣΑ) 

 Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  (με  ακριβή  Μέσο  Όρο) 

 Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας 

 Μία  συστατική  επιστολή   

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 

πρακτικά συνεδρίων με κριτές  

 Πτυχίο ξένης γλώσσας, αν υπάρχει, στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά επίπεδο Β2 και 

άνω 



 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχουν, σε τομείς  σχετικούς  με  το 

 αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

 Για  τους  αλλοδαπούς  απαιτείται  τεκμηριωμένη γνώση  της  ελληνικής γλώσσας 

(ΦΕΚ 458/30-12-2009, άρθρο 7). 

 

  Για κάθε υποψηφιότητα δημιουργείται φάκελος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των 

φακέλων είναι τα ακόλουθα: 

 

 βαθμός πτυχίου x 2 

 πτυχίο (εκτός του πρώτου με βάση το οποίο δηλώνεται η υποψηφιότητα): 10 μόρια 

(για κάθε επιπλέον πτυχίο) 

 μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 10 μόρια 

 διδακτορικό: 10  μόρια 

 πτυχίο ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά επίπεδο Β2 και άνω): 10 μόρια 

για το καθένα 

 συνέντευξη: 20 μόρια 

 συγγραφικό έργο: 10-20 μόρια 

 πιστοποιημένα σεμινάρια: μέχρι  5 μόρια 

 

 Στην προφορική συνέντευξη συνεκτιμώνται η επαγγελματική εμπειρία σε τομείς 

σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο βαθμός ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η συμμετοχή στην προφορική συνέντευξη 

είναι απαραίτητη. 

 

 Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2016. 

  

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται σε 2800 

ευρώ, συνολικά, και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής: 

 

 Έγγραφή Α΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 Έγγραφή Β΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 Έγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 



 Έγγραφή Δ΄ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν όσοι 

έχουν αποκτήσει το Πτυχίο τους  έως την 16
η
 Οκτωβρίου 2015. 

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως, δια αλληλογραφίας και με 

ηλεκτρονική αποστολή (σε μορφή pdf στη διεύθυνση metaptixgramm@eled.duth.gr) στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου» του Π.Τ.Δ.Ε. του 

Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68131, από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 

2016.  

 Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 2551030023 και 

2551030028 και στην ηλεκτρ. διεύθυνση metaptixgramm@eled.duth.gr 

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. 

 

 

 

Μαρία Βεργέτη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. 


