Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
τμημάτων ΤΕΙ.
Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή
αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης
της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή ανώτερη), σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας TOEFL και IELTS
κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.
Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο
εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά,
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια επιλογής
Bαθμός πτυχίου
Tα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα των
κατευθύνσεών του Π.Μ.Σ. (2 μόρια για κάθε μάθημα). Η μοριοδότηση θα είναι
ξεχωριστή για την εν συνεχεία κατάταξη σε κάθε κατεύθυνση του
μεταπτυχιακού και θα αφορά στη συνάφεια των προπτυχιακών μαθημάτων με
τα μαθήματα της κατεύθυνσης.
O βαθμός της διπλωματικής εργασίας (βαθμός = μόρια) όταν αυτή είναι σχετική
με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η μοριοδότηση θα είναι ξεχωριστή για την εν
συνεχεία κατάταξη σε κάθε κατεύθυνση του μεταπτυχιακού και θα αφορά στη
συνάφεια της διπλωματικής εργασίας με τα μαθήματα της κατεύθυνσης.
Επιπλέον τίτλοι σπουδών (3 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 9 μόρια για
μεταπτυχιακό και 13 μόρια διδακτορικό). Δεν θα μοριοδοτούνται παραπάνω
του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
Oι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (10 μόρια για
κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά
συνεδρίου, με μέγιστο τα 25 μόρια
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Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη οι επικρατέστεροι υποψήφιοι και εξ
αυτών επιλέγονται αυτοί με την υψηλότερη βαθμολογία μετά τη συνέντευξη.

