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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020
Θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι (20) φοιτητές που θα φοιτήσουν στο ΠΜΣ
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών το ακαδ. έτος 2019-2020. Το
πρόγραμμα αυτό είναι Διιδρυματικό – Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη
διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και
τη συνεργασία των Τμημάτων «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης»
(Ι.Φ.Ε.)
και
«Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας»
(Φ.Π.Ψ.)
του
Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών της Αγωγής» και
«Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι
μεταπτυχιακές σπουδές είναι διετούς διάρκειας και οδηγούν σε Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των
Μαθηματικών.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών,
Στατιστικής, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του
Τμήματος ΙΦΕ, και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή
αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων
τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.
Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι
και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων
ύψους 700 Ευρώ το εξάμηνο, για τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε έτος
χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον υπάρχει η
δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρ. 35 του
ν.4485/17 με βάση κοινωνικά κριτήρια.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ΠΜΣ και τις υποχρεώσεις των
φοιτητών περιλαμβάνονται στον Κανονισμό σπουδών και το ΦΕΚ λειτουργίας
του ΠΜΣ που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του (http://me.math.uoa.gr/).
Με τη χρήση τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης θα μπορούν να συμμετέχουν στα
μαθήματα του ΠΜΣ φοιτητές οι οποίοι διαμένουν εκτός Νομού Αττικής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
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1. Έντυπη αίτηση (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη
Γραμματεία του Προγράμματος ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος
http://www.math.uoa.gr/me/application.html )
2. Αντίγραφο πτυχίου
i. Πτυχιούχοι της ημεδαπής που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους προσκομίζουν αντίγραφο του πτυχίου τους
ii. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής θα πρέπει να
καταθέσουν αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ
iii. Όσοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι (ή αντίστοιχα να
αναγνωριστεί το πτυχίο τους) μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2019,
αν επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό
(αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) προκειμένου να
εγγραφούν στο ΠΜΣ
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βιογραφικό Σημείωμα
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
7. Συστατικές επιστολές
8. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών.
Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται τις ακόλουθες ημέρες
και ώρες: Τρίτη και Τετάρτη, 11:00-13:00 και Παρασκευή, 13:00-16:00.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης ή με αποστολή μέσω εταιρείας
ταχυμεταφορών (και όχι με ταχυδρομείο) στην Γραμματεία του Προγράμματος,
στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ,
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
ΠΜΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Γραφείο 204Β - κα Μπακογιάννη (τηλ.
210 7276515)
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή καθηγητών,
αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε
δύο στάδια:
 Στο πρώτο στάδιο όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς
σε ερωτήσεις σχετικές με τη διδασκαλία των μαθηματικών και να
μεταφράσουν στα ελληνικά ένα κείμενο της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
 Στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι περάσουν
με επιτυχία το πρώτο στάδιο.
Αν η επιτροπή επιλογής φοιτητών κρίνει ότι συντρέχουν ειδικές συνθήκες
ενδέχεται το πρώτο στάδιο να παραλειφθεί.
Για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του πρώτου και του δεύτερου σταδίου
θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως
την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://me.math.uoa.gr/, και
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dbakogianni@math.uoa.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο
που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του
ΠΜΣ
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