ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

1. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει ένας υποψήφιος/α;
Από τα έξι (6) νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
κάθε υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2), σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής. Σε
περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο προγράμματα σπουδών κάθε υποψήφιος/α είναι απαραίτητο να
δηλώσει ποιο Πρόγραμμα Σπουδών είναι η πρώτη (1η) και ποιο η δεύτερη (2η) προτεραιότητά του.

2. Σε ποια κατηγορία μπορεί να υποβάλει αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η με πτυχίο Φ.Π.Ψ ή
Ιστορίας-Αρχαιολογίας;
Μπορεί να κάνει αίτηση. Εντάσσεται στην κατηγορία των τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών.
3. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
α) ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμου ή /και αντίστοιχου πτυχίου της
αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις
εισαγωγής. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα αποστέλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο και θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Επίσης σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης
απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
γ) σύντομο βιογραφικό μέχρι δυο σελίδες,
δ) υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνετε τη προτίμησή σας για το Μ.Π.Σ. π.χ. 1η και 2η προτίμηση,
ε) άλλο στοιχείο ανάλογα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής (π.χ. αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε
επίπεδο Β2 προαιρετικά).
4. Είναι υποχρεωτική η απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας;
Η απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική ούτε προαπαιτούμενο κριτήριο εισαγωγής. Παρόλα
αυτά ο φοιτητής είναι απαραίτητο να έχει γνώση αγγλικής επιπέδου Β2 για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:
Δημιουργική Γραφή
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων

και επιπέδου C1 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:
Language Education For Refugees and Migrants .
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5. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στα νέα ΜΠΣ;
Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας έως την 22η Ιουλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.eap.gr .
6. Πότε ξεκινά η φοίτηση στα νέα ΜΠΣ;
Η φοίτηση στα νέα ΜΠΣ θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2016.

7. Ποια είναι η διάρκεια σπουδών των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών;
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ είναι δύο (2) έτη και η
μέγιστη έξι (6) έτη. Το κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα ενώ η κάθε Θεματική Ενότητα διαρκεί
ένα (1) εξάμηνο.
8. Πόσες Θεματικές Ενότητες έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ο υποψήφιος/α;
Ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο από μία (1) έως δυο (2), τρεις (3) ή τέσσερις (4)
Θεματικές Ενότητες, ανάλογα με τη διάρθρωση του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
9. Οι Θεματικές Ενότητες περιέχουν γραπτές εργασίες;
Θα υπάρχουν γραπτές εργασίες αλλά δεν θα είναι ο μοναδικός τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών. Θα συνοδεύονται
από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες.
10. Πότε θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις;
1ο εξάμηνο : 16/1/2017 έως 19/2/2017
2ο εξάμηνο : 26/6/2017 έως 30/7/2017
Μέσα σε κάθε χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται η τελική και η επαναληπτική εξέταση.

11. Τι είναι οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ);
Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) είναι τετράωρα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στη διάρκεια
μιας ΘΕ. Δεν είναι υποχρεωτικές, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να
αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά
τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή (Σ.Ε.Π.) - φοιτητών και των φοιτητών
μεταξύ τους.
Κατά την διάρκεια των Ο.Σ.Σ. το μέλος Σ.Ε.Π. φροντίζει να διατηρείται η όσο το δυνατόν ομαλότερη πορεία
διεξαγωγής των σπουδών. Επίσης, μεριμνά για τη μέγιστη δυνατή επικοινωνία τόσο μεταξύ του ιδίου με τους
φοιτητές όσο και μεταξύ των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει τους φοιτητές για τους στόχους, τον τρόπο
λειτουργίας της Θ.Ε., καθώς και για τον τρόπο μελέτης του διδακτικού υλικού. Τους καθοδηγεί στις πηγές πρόσθετης
πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες, έντυπα κ.α.) οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο της εκάστοτε Θ.Ε. και
καθίσταται ωφέλιμες για την μελέτη αυτών. Παράλληλα, φροντίζει για την άμεση κατά «πρόσωπο με πρόσωπο»
αλληλογνωριμία του με τους φοιτητές και συνδιαλέγεται με αυτούς σε σχέση με τον τρόπο και την συχνότητα της
οποιασδήποτε μορφής από την μεταξύ τους επικοινωνία. Επίσης, για την κατάκτηση και κατανόηση της διδακτέας
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ύλης, το μέλος ΣΕΠ ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους φοιτητές του στην δημιουργία ομαδικών εργασιών μέσα από το
πλαίσιο συνεργασίας είτε δια ζώσης, είτε μέσω του διαδικτύου. Στις υποχρεώσεις του μέλους Σ.Ε.Π. εντάσσονται ο
έλεγχος του κατάλογου (που του παρέχεται από το ΕΑΠ) με τις διευθύνσεις, τους τηλεφωνικούς αριθμούς κ.λπ. των
φοιτητών, η ομαδοποίηση των φοιτητών, η καταγραφή του αριθμού των απόντων και η προώθηση τυχόν αιτημάτων
τους στο Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας.

12. Τι σημαίνει η παρακολούθηση των ΟΣΣ ηλεκτρονικά ή δια ζώσης;
Η παρακολούθηση των ΟΣΣ μπορεί να γίνεται με δύο (2) τρόπους: α) με τηλεδιάσκεψη ή β) με την παρουσία των
φοιτητών/τριών και του διδάσκοντα σε καθορισμένους τόπους.
13. Σε τι μορφή θα παρέχεται το διδακτικό υλικό;
Το διδακτικό υλικό θα παρέχεται στο/στη φοιτητή/τρια ΜΟΝΟ σε ψηφιακή μορφή μέσω της πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης του ΕΑΠ.
14. Ποια είναι η οικονομική συμμετοχή για τα Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών;
Η οικονομική συμμετοχή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι συνολικά 3.600 ευρώ και κατανέμεται σε
κάθε ΘΕ με τρόπο τέτοιο που να αντανακλά στις πιστωτικές μονάδες κάθε ΘΕ (π.χ. για ΘΕ με 10 πιστωτικές μονάδες
η οικονομική συμμετοχή είναι 300 ευρώ).
15. Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης από το ΕΑΠ τι γίνεται με τα χρήματα που έχει καταβάλλει
ο ενδιαφερόμενος/η;
Σε περίπτωση που μία (1) αίτηση δεν γίνει δεκτή, το ΕΑΠ είναι υπόχρεο για την επιστροφή των χρημάτων του
αιτούντος στον τραπεζικό του λογαριασμό.
16. Πώς και πού θα πραγματοποιηθούν οι πρακτικές ασκήσεις και εάν συνδέονται με τη διπλωματική
εργασία;
Οι πρακτικές ασκήσεις θα γίνονται σε συνεργαζόμενους, με το ΕΑΠ, φορείς. Η σύνδεση με τις διπλωματικές εργασίες
θα αποφασιστεί από τις Επιτροπές Εποπτείας που ορίζουν το περιεχόμενο των ΜΠΣ.
17. Οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων
με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» θα διαθέτουν διδακτική και παιδαγωγική
επάρκεια;
Ναι.

18. Οι απόφοιτοι/ες του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» θα εντάσσονται στους πίνακες Γενικής Αγωγής και
Ειδικής Αγωγής;
Ναι, θα μπορούν να ενταχθούν και στους δύο (2) πίνακες.
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