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"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" ” το οποίο οδηγεί 

στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). 

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (Αρ. 1769, ΦΕΚ 1409/8-7-2015) και λειτουργεί βάσει του Ν. 

4485/2017. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των 

Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που 

απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και 

συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων. Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να υποβάλουν: 

α) αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείο στην διεύθυνση  eduma@uniwa.gr προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου και  

β) το φάκελο δικαιολογητικών  στοιχείων μπορούν να τον καταθέσουν με έναν από τους 

παρακάτω τρόπους: i) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην παραπάνω διεύθυνση σε ψηφιακή 

μορφή (σκαναρισμένα) που αποτελεί και τον περισσότερο προτιμητέο τρόπο, ii) αποστολή τους 

μέσου ταχυδρομείου  στην Διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω μετά την 10
η
 Ιουνίου 2020 και 

iii)  με την ιδιόχειρη παράδοσή τους στην παρακάτω διεύθυνση σε ημέρες και ώρες που θα 

ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση στην  ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://eduma.uniwa.gr). 
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Λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, οι ημερομηνίες 

υποβολής  των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι από την  Δευτέρα 4/5/2020 έως και την 

Παρασκευή  31/7/2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου των  δικαιολογητικών 

είναι η 28
η
 Αυγούστου 2020. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:   

 Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 

 αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

 Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο 

αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 

 Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και 

επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

 Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας  

 Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., 

εφόσον υπάρχουν. 

 Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου. 

 Δύο συστατικές επιστολές (μη υποχρεωτικές). 

 Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι 
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φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου. 

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ 

είναι: 

 Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First  Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή 

αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και  αντίστοιχου επιπέδου  με αυτά από Πιστοποιημένους 

Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL,  κ.ά.).  

 Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας. 

 Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της 

Ε.Ε. 

 Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (πχ Αγγλικής Φιλολογίας, 

Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.) 

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών 

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική 

και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή 

επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή 

αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της  Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να 

διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.  

 

Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης 

που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με 

πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από 

την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

περιγράφονται παρακάτω:  

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών 

φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από 

τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται 

στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.   

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα 

στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και 

επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε 

θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές 

εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της 

επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν 

ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη 

συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια. Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο 

επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0-10. Ειδικότερα, η βαθμολόγηση στα 

κριτήρια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική εμπειρία 

γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

Έτη  

Επαγγελματικής 

Εμπειρίας 

Βαθμός 

0-2 1 

2-4 2 

4-6 3 

6-10 5 

10-15 7 

15-20 9 

20-… 10 

 

Έτη  

Εκπαιδευτικής  

Εμπειρίας 

Βαθμός 



0-2 1 

2-4 2 

4-6 3 

6-10 5 

10-15 7 

15-20 9 

20-… 10 

 

Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύσεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται 

ο παρακάτω πίνακας 

 

Δημοσιεύσεις και Επιστημονικές Εργασίες Βαθμός 

Καμία 0 

Πρακτικά Συνεδρίων ή Δημοσιεύσεις σε 

Συλλογικούς Τόμους 

4 - 6 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά 

Περιοδικά 

6 - 7 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή έγκριτα Επιστημονικά 

Περιοδικά 

8 - 9 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών 

Πρακτικά Συνεδρίων και Δημοσιεύσεις σε 

Επιστημονικά (Ελληνικά και Διεθνή) 

Επιστημονικά Περιοδικά 

9 - 10 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών 

 

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων είναι : 

Α) Βαθμός Πτυχίου 25%, Β) Επαγγελματική Εμπειρία 10%, Γ) Εκπαιδευτική Εμπειρία: 10%, Δ) 

Επιστημονική Δραστηριοποίηση:15%, Ε) Συνέντευξη: 40%.  

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα 

επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους 

συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν 

βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή 

αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον 

τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση 

στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής 

στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.  

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο 

Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική 

με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. 

Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. 

Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε  περίπτωση για την εύρυθμη 

εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας.   

O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους 

ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης 

ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. 

Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία 

του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους 

σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής 

επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του 

Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι 

εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις). 

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται 

εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης 

βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι 

υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.  



 Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης  μπορούν να 

καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή 

από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και 

οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά 

δικαιολογητικά σύμφωνα με την 16.5 παράγραφο του κανονισμού και το Ν 4485/2017 εισηγείται προς 

την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών  που καλύπτουν τις σχετικές 

προϋποθέσεις  για απαλλαγή τελών φοίτησης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών  (http://eduma.uniwa.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eduma@uniwa.gr. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες θα 

διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά) μετά την απόσυρση 

των περιοριστικών μέτρων.  

 

 

 

 

 

Αιγάλεω  29.4.2020  

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Αθανάσιος Σπυριδάκος 

Καθηγητής 
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