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Προκήρυξη 7ου κύκλου Σπουδών 

ΠΜΣ  

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «∆ιεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»  απευθύνεται  α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων β) σε εκπαιδευτικούς και 

επιµορφωτές φορέων κατάρτισης γ) σε στελέχη Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, δ) σε στελέχη του 

Υπουργείου  Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και σε στελέχη των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού ε) σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται 

µε το ανθρώπινο δυναµικό, προγράµµατα επιµόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και 

σε προγράµµατα του Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταµείου στ) σε  ερευνητές και 

εργαζόµενους σε ερευνητικά κέντρα, ζ) σε εργαζόµενους  Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης και Μ.Κ.Ο. η) σε στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, 

ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.) θ) σε αναλυτές δηµόσιων πολιτικών και δηµοσιογράφων σχετικά µε τα 

αντικείµενα και  

ι) σε  όσους επιθυµούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς και 

ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείµενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και έρευνας.  

Σκοπός του συγκεκριµένου ΠΜΣ είναι: 

Η παροχή εξειδικευµένης γνώσης στους τοµείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους,  η κατάρτιση 

στελεχών υψηλού επιπέδου, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να 

οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήµατα µε διεπιστηµονική προσέγγιση, 

αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάµενες γνώσεις και εµπειρίες.   



→ Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων  της ηµεδαπής και

αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων 

ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου.  

> Με την από  22-04-2021 απόφαση της  Συνέλευσης του Τµήµατος προκηρύσσεται ο

7ος κύκλος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στις «∆ιεθνείς κι Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα».  

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές από 26 Αυγούστου 2021 έως 

17 Σεπτεμβρίου 2021 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος: https://www.des.unipi.gr/el/ma-education-prokirixi.  

Η αίτηση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από: 

1) Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών ή

πιστοποιητικόσπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών. Γίνονται δεκτές

και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους  την

εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου 2021.

2) ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ή και εργοδότες σε έντυπα

πουχορηγούνται από την Γραµµατεία ή τα οποία µπορεί ο ενδιαφερόµενος να

λάβει από την ιστοσελίδα του Τµήµατος.

3) Πιστοποιητικό ισοτιµίας από ∆OATAΠ (∆ΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν

πτυχίοΠανεπιστηµίου της αλλοδαπής.

4) Αναγνωρισµένα διπλώµατα γνώσης Αγγλικής (Πιστοποιητικό

γλωσσοµάθειαςΥπουργείου Παιδείας B2 ή TΟΕFL ή ΙELTS). Η πιστοποιηµένη

γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών σε ανώτερο επίπεδο θα εκτιµάται

ιδιαιτέρως.

5) ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες.

6) Βιογραφικό Σηµείωµα

7) Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεµινάρια, γνώση Η/Υ,

µαθήµατα σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, πτυχία συµπληρωµατικής

εκπαίδευσης, βραβεία) που θα αποδεικνύονται µε αντίγραφο επικυρωµένο από την

αρχή που το εξέδωσε.



Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκοµίζουν και αντίγραφα των µε αριθµό 

1,3,4,6,7 δικαιολογητικών.  

Μετά παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει προεπιλογή των 

υποψηφίων, και αυτοί που θα πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη. 

Καταβάλλονται τέλη  

φοίτησης 4500 € σε τέσσερις δόσεις. Σε ορισµένους σπουδαστές χορηγούνται υποτροφίες 

µε βάση την επίδοσή τους.  
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Υπόψη κας Kων. Μανιάτη 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο email des-secr@unipi.gr και 
ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση: 


