
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του 
Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, 
Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Φ.Ε.Κ. 
2930/Β/20.07.2018). 

 
Το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις 
«Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες» στην ελληνική και στην ιταλική γλώσσα με τις εξής κατευθύνσεις: 

1. Διδακτική μεθοδολογία: Καινοτομίες στη διδακτική πράξη 
2. Διδακτική μεθοδολογία: Εκπαίδευση ενηλίκων 
3. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση/Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές 

πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό. 

 
Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 
Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Κομοτηνή, μία φορά κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα, 
Σάββατο πρωί/απόγευμα και Κυριακή πρωί). 

 
Η από απόσταση εκπαίδευση δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου 
των διδακτικών ωρών (Ν. 4485/2017) και υποστηρίζεται από πλατφόρμα σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης διαδραστικού τύπου του Δ.Π.Θ. 

 

Η γνώση της ιταλικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την εγγραφή και τη 
φοίτηση στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
Καινοτομία του Προγράμματος αποτελεί η δωρεάν εκμάθηση της ιταλικής κατά τη 
διάρκεια των σπουδών. 

 

Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών Σχολών και 
Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών Σχολών 
και Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τμημάτων Τ.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν αναγνωρισμένη 
πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων1. 

 

 

1 Ν. 4589/2019, άρθρο 54, παρ. 4 (Φ.Ε.Κ. 13/Α/29.01.2019). 



Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), συνεκτιμώνται τα ακόλουθα: 

• Ο βαθμός πτυχίου, 

• Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Θα 
ληφθούν υπόψη: 

• Η αποδεδειγμένη γνώση μίας (1) τουλάχιστον δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας (κατά 
προτίμηση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής) σε επίπεδο αντίστοιχο του FC ή άνω των 
505 μονάδων του TOEIC, 

• Τα πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., 

• Το συγγραφικό ή ερευνητικό έργο, 

• Συστατικές επιστολές από πρόσωπα του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού χώρου (για 
τους/τις υποψήφιους/-ες που δεν προέρχονται από το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.). 

 

Η μοριοδότηση ορίζεται ως εξής: 
• Βαθμός πτυχίου x 2 μόρια 

• Πτυχίο (πέραν αυτού με το οποίο δηλώνεται η υποψηφιότητα): 10 μόρια 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (μοριοδοτείται ένας τίτλος): 15 μόρια 

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών (μοριοδοτείται ένας τίτλος2): 20 μόρια 
• Πτυχίο ξένης γλώσσας (δεν μοριοδοτείται η γλωσσομάθεια που αποκτήθηκε στο 

πλαίσιο λήψης του βασικού πτυχίου από ξενόγλωσσο Φιλολογικό Τμήμα, εφόσον με 
αυτό δηλώνεται η υποψηφιότητα)3 

o Ως προαπαιτούμενο βάσει της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 
▪ Επίπεδο Β2:   5 μόρια 
▪ Επίπεδο Γ1:   7 μόρια 
▪ Επίπεδο Γ2: 10 μόρια 

o Για επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/-ες4 
▪ Επίπεδο Β2:   5 μόρια 
▪ Επίπεδο Γ1:   7 μόρια 
▪ Επίπεδο Γ2: 10 μόρια 

• Βαθμολογία προφορικής συνέντευξης: 30 μόρια5 

• Πιστοποιημένα σεμινάρια επιμόρφωσης [τουλάχιστον τριακοσίων πενήντα (350) 
ωρών, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας]: 0 - 5 μόρια 

• Συγγραφικό έργο συναφές με το αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (1 μόριο για κάθε 
δημοσίευση σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή/και επιστημονικών περιοδικών 
με κριτές): 0 - 10 μόρια 

 

2 Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος 
μοριοδοτείται μόνον το διδακτορικό δίπλωμα ως ανώτερος τίτλος. 
3 Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: 

1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, 

2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της 
ημεδαπής ή αντίστοιχο ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

3. Πτυχίο, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

4. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν 
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών στην αλλοδαπή. 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιοι/-ες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο 
και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας 
της ξένης γλώσσας. 

4 Η μοριοδότηση είναι αθροιστική, δηλ. για κάθε ξένη γλώσσα ξεχωριστά. 
5 Μοριοδότηση κατ’ ανώτατο όριο. 



Γραμματεία Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, 

Δ.Π.Θ. Π. Τσαλδάρη 1 (Β’ Κτίριο) 
Τ.Κ. 691 32, Κομοτηνή 

Προϋποθέσεις για την επιλογή αποτελούν: 
1. Η επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του 

Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (Ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 2), 
2. Η δήλωση του/της υποψήφιου/-ας ότι δεν παρακολουθεί παράλληλα άλλο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Θα επιλεγούν σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες. 
Ποσοστό έως 10% εκ των ανωτέρω δύναται να καλυφθεί από απόφοιτους/-ες του 
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. 

 
Όλες οι σχετικές με τη διαδικασία επιλογής πληροφορίες αναφέρονται στον Κανονισμό 
Σπουδών του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.6 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στο διάστημα από 05/08/2021 έως και 31/08/2021 (το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής 
αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης) στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), 
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και για τους/τις κατόχους τίτλων σπουδών της 

αλλοδαπής σχετική πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί αναγνώρισης 
της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τους, 

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών, 
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (οι αλλοδαποί/-ές υποψήφιοι/-ες πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποίηση ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Εξαιρούνται οι 
υποψήφιοι/-ες που είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ομοταγούς 
αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής), 

6. Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, 
7. Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν επίσης να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη 

γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και 
πιο ολοκληρωμένη άποψη. 

 
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν μόνον εφόσον θα έχουν υποβληθεί 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι/-ες 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. τηλεφωνικά (2531039422 - 

 
 
 

6 https://dddpms.bscc.duth.gr/index.php/schedules/domi-prog-menu/kanonismos-dddpms-menu 

https://dddpms.bscc.duth.gr/index.php/schedules/domi-prog-menu/kanonismos-dddpms-menu


6946590022) κατά τις ημέρες και ώρες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.7 ή/και ηλεκτρονικά στην e-mail διεύθυνση dddpmsph@gmail.com. 

 
 

Από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 https://dddpms.bscc.duth.gr 
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https://dddpms.bscc.duth.gr/

