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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2016-2017
Το Παιδαγωγικό Τµήµα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ,
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε αντικείµενο «Οργάνωση και Διοίκηση
της Εκπαίδευσης».
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν αίτηση φοίτησης και φάκελο
υποψηφιότητας για (35) τριάντα πέντε θέσεις.
Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο (Διαδίκτυο ή Γραµµατεία)

•

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα

•

Αντίγραφο πτυχίου (µε την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται
από πανεπιστήµιο του εξωτερικού)

•

Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία

•

Αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου Α.Ε.Ι.

•

Αντίγραφα δηµοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]

•

Άλλα πτυχία Τµηµάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. [εφόσον υπάρχουν]

•

Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]

•

Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τοµέα

•

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση

•

Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα µοριοδοτούµενα προσόντα.
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα θα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα της ΑΣΠΑΙΤΕ
(Παράρτηµα Θεσσαλονίκης) και θα αρχίσει τη λειτουργία του το χειµερινό εξάµηνο του
ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των ΑΕΙ (Πανεπιστήµιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ,
ΤΕΙ) της ηµεδαπής, σε πτυχιούχους άλλων οµοταγών Ανωτάτων Ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, σε στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων.
Σκοπός του Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης
υψηλού επιπέδου στις Επιστήµες της Αγωγής, επιδιώκοντας την προσφορά και εδραίωση
σύγχρονων επιστηµονικών και επίκαιρων γνώσεων στους µεταπτυχιακούς σπουδαστές του
σε διοικητικές καινοτοµίες ανθρώπινου δυναµικού και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό
µάνατζµεντ (σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, δηµιουργία πρωτοποριακών
διοικητικών εκπαιδευτικών µοντέλων), στην προαγωγή της έρευνας και στην παραγωγή
νέων καινοτόµων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ειδικότερα επιδιώκει:
•
•

την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθµια,
Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
την προετοιµασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθµού και
επιπέδου.

Διάρκεια Φοίτησης: 4 εξάµηνα (3+1)
Κόστος: Το πρόγραµµα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και το κόστος του ανέρχεται στις
3.500 €.
Χώρος και Τρόπος Υλοποίησης: Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της
ΑΣΠΑΙΤΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και τα µαθήµατα θα διδάσκονται σε δύο ηµέρες
εβδοµαδιαίως και πιθανότατα στο τέλος της εβδοµάδας.
Πιστωτικές Μονάδες: Για την απονοµή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών µονάδων (ECTS), οι
οποίες κατανέµονται στα διδασκόµενα µαθήµατα καθώς και στη διπλωµατική εργασία.
Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση τους Προγράµµατος στους/στις
συµµετέχοντες/ουσες απονέµεται Μεταπτυχιακό Δίπλωµα (Master of Arts) στην
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Αιτήσεις για τη συµµετοχή στη διαδικασία της επιλογής θα υποβάλλονται, µαζί µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 20/06/2016 µέχρι και την Παρασκευή
09/09/2016 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ (Σταθµός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Νέο
Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα ΤΚ 14121, κεντρικό κτίριο) ή ηλεκτρονικά στο e-mail
protokollo@aspete.gr. Όταν η αποστολή γίνεται έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω
στο φάκελο «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της
Εκπαίδευσης». Όταν η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στο θέµα του mail θα πρέπει να
αναγράφεται «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» και θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) η αίτηση συµµετοχής συµπληρωµένη
και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισµένα. Σε περίπτωση που ο όγκος των
δικαιολογητικών ξεπερνάει την µέγιστη χωρητικότητα συνηµµένων, θα πρέπει να
αποστέλλεται και 2ο συµπληρωµατικό mail ως συνέχεια του προηγούµενου. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6972 124367 και 231889205.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ: http://www.aspete.gr
και στα τηλέφωνα: 2310-833708, 2310-889205, 2310-864250, FAX 2310 842767
Παιδαγωγικό Τµήµα: 210-2896767

E-Mail: aspeteth@otenet.gr,
aspete_thess@aspete.gr
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