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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση»
Από το έτος 2018 - 2019 σύμφωνα με την Υ. Α έγκρισης Αρ. Απ. 6786/23.5.2018 (ΦΕΚ
2079/τ.2ο/07-06-2018) λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση».
1. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές
σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών και κοινωνικo-ιστορικών
διεργασιών που σχετίζονται με τις συμβολικές πολιτισμικές διαδικασίες, τις εκπαιδευτικές
πρακτικές και τους μετασχηματισμούς της εκπαίδευσης. Στηρίζεται στη διεπιστημονική
συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης) και της Φιλοσοφίας
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος. Η πολιτισμική ανάλυση είναι ο κοινός θεωρητικός και μεθοδολογικός άξονας
γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι παρεχόμενες διεπιστημονικές εξειδικεύσεις και τα
υπό διερεύνηση αντικείμενα, χωρίς ταυτόχρονα να περιορίζει την ανάπτυξη της
μονοεπιστημονικής έρευνας σε κάποια από τις παραπάνω Κοινωνικές Επιστήμες.
2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην κατεύθυνση: Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση.

Στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (www.fks.uoc.gr)
είναι αναρτημένο το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών
Κοινωνικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι.
Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των
ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής
γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Για όλους τους
υποψηφίους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης
γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά). Η επαρκής γνώση πιστοποιείται από την
κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων που την κατοχυρώνουν. Εάν δεν υπάρχουν οι
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αναγνωρισμένοι τίτλοι κατοχύρωσης, διενεργείται εξέταση σύμφωνα με διαδικασίες που
ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Στην κλίμακα 0-10, προακτέοι βαθμοί είναι το πέντε
(5) και άνω. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη λοιπή διαδικασία
εξέτασης του Π.Μ.Σ.
1.
Αίτηση υποψηφιότητας. Η αίτηση συμπληρώνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το
υπόδειγμα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στη Γραμματεία.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Στην αίτηση αναγράφεται και η ξένη γλώσσα
στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί, εάν δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού
επάρκειας.
2.
Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς Τμήματος (και
πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους
Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Αν δεν υπάρχει το πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας,
ο/η υποψήφιος/α μπορεί να γίνει δεκτός για φοίτηση στο ΠΜΣ, αλλά δεν μπορεί να
αποφοιτήσει και να λάβει το Δίπλωμα, αν δεν το προσκομίσει στο μεταξύ (κατά τη διάρκεια
των σπουδών).
3.
Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,
στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
4.
Βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα συμπληρώνεται υποχρεωτικά
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στη
Γραμματεία. Σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου, η συμμετοχή σε
έρευνες και συνέδρια (ως ομιλητής ή ακροατής), οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
κ.ά.
5.
Αναλυτικό Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται: τα
επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για
το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., αδρό σχεδίασμα ερευνητικής πρότασης συναφούς με τα
αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και τα ειδικότερα ενδιαφέροντά του.
6.
Πιστοποιητικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή
γερμανικής), το οποίο να κατοχυρώνει την επάρκεια της γνώσης.
7.
Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού
έργου, κ.λ.π., εφόσον υπάρχουν.
8.

Κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου

9.

Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

10.
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
του υποψηφίου.

Η Αίτηση, το Βιογραφικό Σημείωμα και το Υπόμνημα (1500 λέξεων) θα πρέπει να
αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στα e-mail: pmspol@fks.uoc.gr
Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και η βαθμολόγηση τους γίνεται
από την Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος
βαθμολογείται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α. μ.) αυτής της κλίμακας.
Με δεδομένη την επάρκεια στην ξένη γλώσσα, η επιλογή και η κατάταξη στη σειρά
επιτυχίας γίνεται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων [άριστα = 100 αξιολογικές
μονάδες]:
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1. Γενικός βαθμός πτυχίου (σε περίπτωση δύο πτυχίων, προσμετράται ένα μόνο πτυχίο, το
πιο συναφές με το περιεχόμενο σπουδών του ΠΜΣ. Αν και τα δύο πτυχία κρίνονται
συναφή, υπολογίζεται αυτό με τον υψηλότερο βαθμό) [20 α.μ.]
2. Αναλυτικό Υπόμνημα [15 α.μ.]
3. Γραπτή εξέταση σε θέμα/θέματα με βάση ενδεικτική βιβλιογραφία που θα έχει
ανακοινωθεί εμπρόθεσμα και θα αφορά ζητήματα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και τις
ενότητες του ΠΜΣ [35 α.μ.]. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί ένα θέμα συναφές με τις
ενότητες του ΠΜΣ και την ενδεικτική βιβλιογραφία και θα ζητηθεί από τους υποψηφίους
κείμενο δοκιμιακού τύπου. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση θα είναι ελεύθερη η χρήση
βιβλιογραφίας και σημειώσεων από τους υποψήφιους. Η Σ.Ε. έχει την ευθύνη για την
οργάνωση και το συντονισμό των γραπτών εξετάσεων. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει
κάθε φορά επταμελή (7) εξεταστική επιτροπή, προκειμένου αυτή να ορίσει τα θέματα των
εξετάσεων, να τα βαθμολογήσει και να υποβάλει τον κατάλογο των αποτελεσμάτων στην
Συνέλευση του Τμήματος. Η επίδοση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις είναι ο μέσος
όρος της βαθμολογίας όλων των εξεταστών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η Σ.Ε.
Δικαίωμα αναβαθμολόγησης δεν προβλέπεται.
4.
Προφορική συνέντευξη [30 α.μ.]. Δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση
έχουν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση. Στη βαθμολογική κλίμακα 0-10, επιτυχών
θεωρείται όποιος βαθμολογηθεί με 5 (πέντε) και άνω. Η προφορική συνέντευξη
πραγματοποιείται ενώπιον των μελών της επταμελούς Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής. Η
επίδοση του υποψηφίου στην προφορική συνέντευξη προκύπτει από τον μέσο όρο της
βαθμολογίας όλων των εξεταστών. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση
της γενικής επιστημονικής κατάρτισης, των ερευνητικών και θεωρητικών ενδιαφερόντων
και γνώσεων του υποψηφίου και της δυνατότητας του να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή
Εξέτασης και Επιλογής λαμβάνει επιπλέον υπόψη τα δικαιολογητικά και δη το Αναλυτικό
Υπόμνημα του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη, Γάλλος, 741 00 Ρέθυμνο) το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 (για όσους στείλουν το φάκελο
υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου).
Η διαδικασία επιλογής (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, αποτελέσματα) θα γίνει κατά την
Τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα από τις 16/09 ως τις 18/09. Για
τις ακριβείς ώρες και ημερομηνίες των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από τη
Γραμματεία και από το δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.fks.uoc.gr)
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών (τηλέφωνo: 2831077215) και στο δικτυακό τόπο: www.fks.uoc.gr.
Η Διευθύντρια Σπουδών του Προγράμματος
Σταματίνα Κακλαμάνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
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