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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Φοίτηςησ
ςε 8 Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδών με Εξαμηνιαίεσ Θεματικζσ Ενότητεσ
με ειςαγωγή ςτο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2017-2018
Σο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ υπ’ αρικ. 337/29-5-2017 υνεδρίαςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ
του Ε.Α.Π., προςφζρει τα ακόλουκα 8 Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν με ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτο χειμερινό εξάμθνο του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-2018:
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Language Education for Refugees and Migrants (150 κζςεισ)
Ακλθτικζσ πουδζσ: Κοινωνιολογία, Ιςτορία, Ανκρωπολογία (150 κζςεισ)
Δθμιουργικι Γραφι (Κοινό ΜΠ) (250 κζςεισ)
Δθμόςια Ιςτορία (200 κζςεισ)
Διαχείριςθ Γιρανςθσ και Χρόνιων Νοςθμάτων (Κοινό ΜΠ) (250 κζςεισ)
Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία κζςεισ (200 κζςεισ)
φγχρονεσ Δθμοςιογραφικζσ πουδζσ (150 κζςεισ)
φγχρονεσ Σάςεισ ςτθν Ανάλυςθ και τθ Διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (300 κζςεισ)

Η υ π ο β ο λ ή τ ω ν α ι τ ή ς ε ω ν θ α γ ί ν ε ι απ ο κλ ε ις τ ι κά μ ζ ς ω τ ο υ
δ ι α δ ικτ φ ο υ απ ό τ η ν 6η Ιουνίου 2 0 1 7 κα ι ώ ρ α 1 5 .00 ζωσ την 1 0 η
Ιουλίου 2 0 1 7 κα ι ώ ρ α 1 5 .0 0 .








Η προςφορά των ςπουδϊν γίνεται με τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα courses.eap.gr .
Η ζναρξθ των ςπουδϊν κα γίνει το Φκινόπωρο του 2017.
Μετά τον ζλεγχο των αιτιςεων κα ανακοινωκοφν τα ονόματα των υποψθφίων που ζχουν δικαίωμα οριςτικισ εγγραφισ ςτο
πρόγραμμα ςπουδϊν. Η ανακοίνωςθ των ονομάτων των υποψθφίων κα γίνει τθν 17θ Ιουλίου 2017.
Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν εγγραφι ςασ κακϊσ και για τισ
προχποκζςεισ ειςαγωγισ του προγράμματοσ ςπουδϊν επιλογισ ςασ, κα αναηθτιςετε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.eap.gr
Από τα ςυνολικά 9 προςφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν : LRM, ΑΚ, ΔΓΡ, ΔΙ, ΓΧΝ, ΕΑΓ, ΚΑΟ, Δ, ΑΔΕ, κάκε
υποψιφιοσ/υποψιφια μπορεί να επιλζξει μζχρι δφο, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ.
Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςτισ δαπάνεσ των ςπουδϊν τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6, του άρκρου 5 του Ν.2552/97
όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ οικείεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ.
Η υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνεπάγεται και τθν αποδοχι των προχποκζςεων ειςαγωγισ, ςυμμετοχισ και φοίτθςθσ ςε κάκε
πρόγραμμα ςπουδϊν.

Η οικονομικι ςυμμετοχι ςτα Μεταπτυχιακά προγράμματα πουδϊν είναι ςυνολικά 3.600 ευρϊ και το κόςτοσ ςε κάκε Θεματικι
Ενότθτα υπολογίηεται ςε ςχζςθ με τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ τθσ (ECTS). Η οικονομικι ςυμμετοχι για μία (1) πιςτωτικι μονάδα ECTS
ανζρχεται ςτα 30€ (π.χ. για ΘΕ με 10 ECTS θ οικονομικι ςυμμετοχι είναι 300 ευρϊ).

ΑΔΑ: ΩΝΠΚ46ΨΖΣΘ-ΤΑ1

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν θλεκτρονικά ςτα emails ι ςτα τθλζφωνα των
αντίςτοιχων προγραμμάτων ςπουδϊν, ιτοι:

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

Σηλζφωνο

E-mail

LRM

2610 367316

lrm@eap.gr

ΑΚ

2610 367316

ask@eap.gr

ΔΓΡ

2610 367316

dgr@eap.gr

ΔΙ

2610 367312

dis@eap.gr

ΓΧΝ

2610 367312

gxn@eap.gr

ΚΑΟ

2610 367322

kao@eap.gr

Δ

2610 367316

sds@eap.gr

ΑΔΕ

2610 367312

ade@eap.gr

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα/ιδιότθτεσ (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξζνθσ γλϊςςασ), όπωσ και τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (π.χ. πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων τουσ -εφόςον τα τελευταία αποκτικθκαν
ςτθν αλλοδαπι), μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αιτιςεωσ.

Πάτρα, 6 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

