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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο:
«Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»
(ΦΕΚ 4977 11/11/2020 τ. β’)
Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο) η εισαγωγή 100
φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις
Επιστήμες της Αγωγής»
Ο αριθμός φοιτητών/τριων αφορά 50 θέσεις για την ειδίκευση «Αξιοποίηση ψηφιακών
και ήπιων δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία» και 50 θέσεις για την ειδίκευση
«Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»
Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του 2021 (Μάρτιο).
Οι σπουδές είναι τριών εξαμήνων και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται στις
εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια
Πανεπιστημιούπολη και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται δια
ζώσης και εξ αποστάσεως (ή αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε περίπτωση παράτασης
των οδηγιών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19).
1) Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι:
1. Κάτοχοι πτυχίων όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή της
αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει
να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με
εκείνους που χορηγούν τα ελληικά Α.Ε.Ι.
και έχουν:
2. Ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
2) Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ (https://digital-skills.the.ihu.gr/) τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα, στην
πλατφόρμα αίτησης)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου
γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα στην
αγγλική γλώσσα, ή αίτημα να ελεγχθούν ως προς το επίπεδο αυτό μέσω επιτυχούς
εξέτασης (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα αίτησης).
3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (για
τελειόφοιτους/ες). Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού
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πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι
ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
4. Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα
αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η
επίδοσή τους σε αυτά.
5. Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να
καταθέσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της εργασίας, το οποίο θα είναι
σφραγισμένο από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή βεβαίωση από τη
Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για
την πιστοποίηση του τίτλου εργασίας και του αριθμού των συγγραφέων.
6. Βιογραφικό σημείωμα
7. Επιστημονικό-ερευνητικό έργο (δημοσιευμένα άρθρα & ανακοινώσεις σε
συνέδρια)
8. Πιστοποίηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (αγωγής ή/και εκπαίδευσης) με
βάση τεκμηριωμένα δικαιολογητικά, όπου θα είναι εμφανής η άμεση σχέση της
επαγγελματικής εμπειρίας με τις επιστήμες της αγωγής.
9. Συστατικές επιστολές (μόνο ονόματα επικοινωνίας καθηγητών ελληνικών ή
διεθνών ΑΕΙ)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί
να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα
με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτής της προκήρυξης, & β) αναλαμβάνει το
κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες
στην ιστοσελίδα του https://digital-skills.the.ihu.gr/diadikasia-eisagogis/
Επιλογή των Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο ΔΠΜΣ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο:
«Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» γίνεται με
συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Επιλογής.
Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των κριτηρίων που
αναφέρονται στον πίνακα κριτηρίων παρακάτω.
Κατά την περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το
διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ΜΦ). Η προεπιλογή στηρίζεται στο
κριτήριο α’ της προηγούμενης παραγράφου (υποβολή φακέλου υποψηφιότητας) και
καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό
των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι/ες ΜΦ που είναι στην λίστα
προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Στην τελική κατάταξη των υποψήφιων
ΜΦ λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της συνέντευξης, εφόσον είναι πάνω από τη βάση (15
με άριστα το 30). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο/η
υποψήφιος/α ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αξιολογούνται από την
Επιτροπή Επιλογής με βάση τα τεκμηριωμένα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει.
Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι
υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα
και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο/α. Η μοριοδότηση των

Τµήµα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων

παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της
συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.
Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των
υποψηφίων και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν
κάποιος/α υποψήφιος/α αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη
σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός/μιας
υποψήφιοι/ες, επιλέγονται όλοι. Οι πίνακες κριτηρίων καταρτίζονται ανά ειδίκευση. Σε
περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες/ουσες ο υπό προκήρυξη
αριθμός για μία ειδίκευση, μπορεί να συμπληρωθεί από υποψηφίους/ες της άλλης
ειδίκευσης με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση οι
κενές θέσεις κάθε ειδίκευσης δύνανται να προκηρυχθούν εκ νέου με απόφαση της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
Όλοι οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και
γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο
αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Τα ποσοτικά αυτά κριτήρια παρουσιάζονται στον
Πίνακα που ακολουθεί, ενώ η επεξήγηση των κριτηρίων παρατίθεται αναλυτικά στον
κανονισμό λειτουργίας και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
Πίνακας κριτηρίων:
α/α
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)
ΣΤ)

Κριτήρια
Βαθμός πτυχίου
Βαθμός πτυχιακής
εργασίας
Συνέντευξη
Επαγγελματική
εμπειρία σε μονάδες
αγωγής
Επιστημονικόερευνητικό έργο
Δεύτερο πτυχίο ή
μεταπτυχιακός τίτλος
Σύνολο

Επεξήγηση
Η βαθμολόγηση γίνεται
αναλογικά
Η βαθμολόγηση γίνεται
αναλογικά
Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη
Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας
Δημοσιευμένα άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά ή/και
ανακοινώσεις σε συνέδρια
Από ΑΕΙ της χώρας ή εξωτερικού
με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ

Μέγιστη
Μοριοδότηση
20
5
30
25
15
5
100

3) Τέλη φοίτησης
Οι φοιτητές/ριες που φοιτούν στο ΔΠΜΣ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
δαπανών του καταβάλλοντας τέλη φοίτησης συνολικού ποσού 2.100,00€. Αμέσως
μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι
φοιτητές/ριες καταβάλλουν το ποσό των 700,00€ πριν την έναρξη των μαθημάτων του
αρχικού εξαμήνου. Το υπόλοιπο ποσό των 1.400,00€ καταβάλλεται κατανεμημένο σε
2 ισόποσες δόσεις (700,00€ ανά εξάμηνο) το αργότερο έως και την πρώτη εβδομάδα
του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης
ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν
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επιστρέφονται. Σε περίπτωση που ΜΦ δικαιούται υποτροφίας, αφού ολοκληρωθούν οι
σχετικές νόμιμες διαδικασίες, επιστρέφεται το μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης
που έχει καταβάλει.
4) Σημαντικές Ημερομηνίες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης
υποψηφιότητας (βλ. ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης) μόνο ηλεκτρονικά κατά
την περίοδο υποβολής αιτήσεων από 4 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2021 μέσω
της ιστοσελίδας https://digital-skills.the.ihu.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει
να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτησή τους, να
επισυνάψουν (upload) και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους πριν τη λήξη της
προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προκειμένου να αναρτηθούν πρέπει να είναι σε αρχεία
τύπου pdf. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων
δύναται να υπάρξει επαναπροκήρυξη.
Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 8
Φεβρουαρίου (από ώρα 15:00 και μετά) στις εγκαταστάσεις του τμήματος Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του ΔΙΠΑΕ στην Αλεξάνδρεια
Πανεπιστημιούπολη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξει ανακοίνωση για τις
πληροφορίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 (σε
περίπτωση που συνεχίζονται οι περιοριστικοί όροι λόγω της πανδημίας COVID19).
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες
δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καθώς
και από την ιστοσελίδα https://digital-skills.the.ihu.gr/.
Τηλ. 2310 013847 – 846
email: info@digital-skills.the.ihu.gr

