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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Στο Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης του ∆.Π.Θ. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 θα
λειτουργήσει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά πεδία της
"Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Εργασίας" (ΦΕΚ 990/26-05-2009, τεύχος Β΄),
(απόφαση ΓΣΕΣ 55/19-9-2012).
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 12 µήνες (τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα),
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στις κατευθύνσεις:

και απονέµει

Ι. Κοινωνική Πολιτική - ∆ιαχείριση Κοινωνικών Προγραµµάτων
ΙΙ. Κοινωνική Εργασία µε Παιδιά και Οικογένειες
Σκοπός του Προγράµµατος είναι να παράσχει στους µεταπτυχιακούς φοιτητές τις
ειδικές γνώσεις που χρειάζονται για την εξοικείωσή τους µε τις σύγχρονες προσεγγίσεις
για την έρευνα στο χώρο των δύο ανωτέρω γνωστικών πεδίων. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στην προαγωγή της διεπιστηµονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέµατα
κοινωνικής µεταρρύθµισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, µε στόχο την
ανάδειξη τεκµηριωµένων γνώσεων τόσο σε σχέση µε την άσκηση κοινωνικής πολιτικής
όσο και σε σχέση µε τις εφαρµογές της κοινωνικής εργασίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Επιλογή Σπουδαστών
Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κοινωνικών,
οικονοµικών, νοµικών και πολιτικών επιστηµών (Τµηµάτων ηµεδαπών καθώς και
αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων του εξωτερικού).
Ειδικά στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας: γίνονται δεκτοί µόνον απόφοιτοι
Τµηµάτων Κοινωνικής Εργασίας (συµπεριλαµβανόµενων και των ΤΕΙ σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις).
Οι υποψήφιοι οφείλουν να πληρούν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
(α) Κατώτερος βαθµός πτυχίου «Λίαν Καλώς»
(β) Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας (ένα από τα παρακάτω):
Cambridge Proficiency
TOEFL µε βαθµολογία τουλάχιστον: 220 µόρια (για τεστ µέσω Η/Υ), 570
µόρια (για γραπτό τεστ), ή 85 µόρια (για τεστ µέσω διαδικτύου)
IELTS µε βαθµολογία 6 µόρια
∆εν χρειάζεται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας όσοι έχουν

σπουδάσει σε αγγλόφωνο δευτεροβάθµιο ή τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Θα
συνεκτιµάται επίσης η πιστοποιηµένη επαρκής γνώση άλλων ξένων γλωσσών
(γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, ισπανικής, κ.ά.).
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους το
διάστηµα από την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου
2012.
Ο φάκελος υποψηφιότητάς τους θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω:
1. Αίτηση συµµετοχής (µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας όπως ταχυδροµική
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Στην αίτηση
αναγράφεται η κατεύθυνση που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α
Η αίτηση σε ηλεκτρονική µορφή βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Τµήµατος
http://www.socadm.duth.gr.
2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας
από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους πανεπιστηµίων του εξωτερικού)
3. Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων
4. Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
διδακτική και/ή επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική
δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ας
5. Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας (όπως παραπάνω) /
Πιστοποιητικά επάρκειας άλλων γλωσσών (εάν διαθέτει γνώση και
άλλης/άλλων γλωσσών ο/η υποψήφιος/α)
6. ∆ύο Συστατικές Επιστολές που αναφέρονται στην επίδοση του/της
υποφήφιου/ας κατά τη φοίτηση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την εν γένει
επιστηµονική του/της πορεία.
7. ∆ηµοσιεύσεις και άλλες επιστηµονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν)
8. Σύντοµο Υπόµνηµα αναφορικά µε τους λόγους για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α επιθυµεί να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ.
Η αξιολόγηση και η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόµος ορίζει,.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα υποβληθούν σε
προφορική συνέντευξη την 22, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2012.
Ο κατάλογος των επιλεγµένων φοιτητών και των επιλαχόντων θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο την 29 Οκτωβρίου 2012.
Η εγγραφή θα πραγµατοποιηθεί στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. 1-5 Νοεµβρίου 2012.
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και η παρουσία και ενεργός
συµµετοχή στο µάθηµα θα λαµβάνονται υπόψη κατά την βαθµολόγηση. Ορισµένες
διαλέξεις και σεµινάρια θα πραγµατοποιούνται στην Αγγλική Γλώσσα.
Για τη συµµετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων 3750 Ευρώ.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (1000€ κατά την εγγραφή, 1400€ κατά το
δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, και 1350€ κατά το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Μαΐου κάθε ακαδηµαϊκού έτους).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά
(ως ηµεροµηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην σφραγίδα του
ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του ΠΜΣ (Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, ∆ΠΘ, Π.

Τσαλδάρη 1, γραφείο 13) το αργότερο µέχρι την 12 Οκτωβρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τη Γραµµατεία του
ΠΜΣ, τηλ. 25310 – 39496 και από το δικτυακό τόπο του Τµήµατος Κοινωνικής
∆ιοίκησης (http://www.socadm.duth.gr ).
Επίσης πληροφορίες µπορούν να δοθούν και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τη
διεύθυνση postgrad@socadm.duth.gr.

Η ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Θ. Καλλινικάκη

