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 «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» 
 

 

Προκήρυξη 5ου κύκλου Σπουδών ΠΜΣ 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνείς 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  28-03-2019 απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσεται ο 

5ος κύκλος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα». 

 

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 26 Αυγούστου έως 09 Σεπτεμβρίου 

2019 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από τη  Γραμματεία  του Τμήματος, ή την 

ιστοσελίδα του (http://www.des.unipi.gr/wp-

content/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-

%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%

A4%CE%99%CE%9A%CE%97-

%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf ). 

 

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από: 

1) Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό 

σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις 

υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους  την εξεταστική περίοδο 

του Σεπτεμβρίου 2019. 

2) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ή και εργοδότες σε έντυπα που 

χορηγούνται από την Γραμματεία ή τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να λάβει από 

την ιστοσελίδα του Τμήματος. 

3)  Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο           

       Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 

4)  Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής (Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας      

Υπουργείου Παιδείας B2 ή TΟΕFL ή ΙELTS). Η πιστοποιημένη γνώση 

περισσότερων ξένων γλωσσών σε ανώτερο επίπεδο θα εκτιμάται ιδιαιτέρως. 

 5)  Δύο 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. 

http://www.des.unipi.gr/wp-content/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.des.unipi.gr/wp-content/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.des.unipi.gr/wp-content/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.des.unipi.gr/wp-content/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.des.unipi.gr/wp-content/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf


 

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. 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο: 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ΔΕΣ 

ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»  

Καραολή και Δημητρίου 80,  (Γραφείο 109, 1ος  Όροφος)  

 Πειραιάς 185 34 

Υπόψη κας Kων. Μανιάτη  

Τηλ. 2104142394 

e-mail address: kmaniati@unipi.gr  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.unipi.gr 
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