ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΔΙΑ,
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ,
TMHMA ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΗ
ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΔΙΑ
ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ, ΥΟΛΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΓΙΙΓΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
«ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ, ΝΔΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» (ΓιΥηΝΔΣ-ΔΑΑ)
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
1. Τν Τκήκα Φεκείαο, ην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην
Τκήκα

Ιζηνξίαο

θαη Φηινζνθίαο

ηεο

Δπηζηήκεο

ηνπ

Δζληθνχ

θαη

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ), ην Τκήκα Φεκείαο ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαη ε Σρνιή Φεκηθψλ
Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ), κε ηε δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ Τκήκαηνο Φεκείαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έρνπλ νξγαλψζεη θαη ιεηηνπξγνχλ Γηηδξπκαηηθφ
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΓΠΜΣ) ζην αληηθείκελν «Γηδαθηηθή
ηεο Φεκείαο,

Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Τερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ

αεηθφξν αλάπηπμε» (ΓηΦεΝΔΤ-ΔΑΑ).
Η πξνθήξπμε απηή αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην
Αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.
Η έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζα γίλεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019. Τν ΓΠΜΣ
δηνηθείηαη απφ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ
εθπξφζσπνη ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ηκεκάησλ.
2.

Οη

κεηαπηπρηαθέο

ζπνπδέο

νδεγνχλ

ζηε

ιήςε

Γηπιψκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΓΜΣ) θαη ζηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο θαηφρνπο ΓΜΣ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε
Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (ΓΓ) ζε έλα απφ ηα ζπκκεηέρνληα Τκήκαηα.
3. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΓΜΣ απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο
εμέηαζε ζε νξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ θαη ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο.

4. Σην ΓΠΜΣ «Γηδαθηηθή ηεο Φεκείαο, Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Τερλνινγίεο θαη
Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε» (ΓηΦεΝΔΤ-ΔΑΑ). γίλνληαη δεθηέο
αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο απνθνίησλ ή ηειεηνθνίησλ (εθφζνλ απνθνηηήζνπλ
κέρξη ην Σεπηέκβξην ηνπ 2019) ησλ Τκεκάησλ Φεκείαο, Φπζηθήο, Βηνινγίαο,
Γεσινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Σρνιήο Φεκηθψλ Μεραληθψλ ή ζπλαθψλ
Τκεκάησλ ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην
ΓΟΑΤΑΠ.
5. Γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ν
γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, ε επίδνζε ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδίθεπζεο ηνπ ΓΜΣ, ε επίδνζε ζηελ πηπρηαθή ή ηε
δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ θαη ε ζπλάθεηα ηεο πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηελ
εηδίθεπζε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, ε θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο
ή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αιινδαπφο, νη
δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, ε πηζαλή ζπλαθήο
εξεπλεηηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε πξνζσπηθφηεηα πνπ εθηηκάηαη
απφ ζπλέληεπμε ζηα κέιε ηεο Τξηκεινχο Δπηηξνπήο θαη Δμέηαζεο ε νπνία
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ΔΓΔ, ν ηπρφλ ππάξρσλ άιινο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο
ζπνπδψλ, ε ηπρφλ ππάξρνπζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ε πξψηε πξνηηκψκελε
εηδίθεπζε ζηελ αίηεζε. Τέινο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ
κπνξεί

λα

απαηηεζεί

ε

παξαθνινχζεζε

καζεκάησλ

πξνπηπρηαθνχ

πξνγξάκκαηνο, κέγηζηεο δηάξθεηαο ελφο έηνπο.
6. Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020 ν αξηζκφο εηζαθηέσλ αλά
θαηεχζπλζε νξίδεηαη σο εμήο:


Οθηψ (8) ζηελ θαηεχζπλζε «Γηδαθηηθή ηεο Φεκείαο»



Έμη (6) ζηελ θαηεχζπλζε «Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Τερλνινγίεο»



Έμη (6) ζηελ θαηεχζπλζε «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε»
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Τκήκα Φεκείαο ηνπ ΔΚΠΑ

7. Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ μεθηλά ηε Γεπηέξα 17/6/2019 θαη
νινθιεξψλεηαη ηελ Παξαζθεπή 13/9/2019. Η επηινγή ζα γίλεη ην Σεπηέκβξην.
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
α) Αίηεζε ζε εηδηθφ έληππν, ρνξεγνχκελν απφ ηε Γξακκαηεία θαη δηαζέζηκν

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΜΣ.
β) Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε
ζηνηρεία

γηα

ηηο

ζπνπδέο,

ηελ

εξεπλεηηθή

ή/θαη

επαγγεικαηηθή

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο πηζαλέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ ππνςεθίνπ.
γ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ, ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ ή
ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη αλακέλεηαη ε απνθνίηεζή ηνπο κέρξη
ην Σεπηέκβξην ηνπ 2019.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
ε)

Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.

ζη) Μία θσηνγξαθία.
δ)

Καιή γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο επξσπατθήο μέλεο γιψζζαο, φπσο ηεο
αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο, ηζπαληθήο, ηηαιηθήο ή ξψζηθεο κε ηα
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ θαιή γλψζε ησλ γισζζψλ απηψλ ζηα
αληίζηνηρα παξαξηήκαηα πξνθεξχμεσλ ηνπ ΑΣΔΠ. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
είλαη δπλαηφ ε Τξηκειήο Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Δμέηαζεο λα ειέγρεη κε
εμέηαζε ηηο γλψζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηε ρεκηθή νξνινγία.

ε) Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 φηη κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ
ζην αθέξαην ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
η)

Γηα

ηνπο

θνηηεηέο

απφ

ηδξχκαηα

ηεο

αιινδαπήο

πηζηνπνηεηηθφ

αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο πηπρίνπ απφ ην ΓΟΑΤΑΠ, ζχκθσλα κε ην
αξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Φεκείαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Παλεπηζηεκηφπνιε, 157 84 Αζήλα, θαηά ηηο εκέξεο
Γεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή 11.00-14.00.
8. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηα ηειέθσλα 210
7274098

θαη 210 7274483 ή επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ

(https://dixinet-eaa.chem.uoa.gr/).
Αζήλα. 06/06/2019
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜΣ
*

Κ. Μεζελίηεο
Αλαπι. Καζεγεηήο
* Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν ηνπ αξρείνπ.

