Ανακοίνωση για τη διαδικασία εισαγωγής αποφοίτων του Π.Μ.Σ.
«ΘΕ.Π.Α.Ε.Ε.» σε άλλη Κατεύθυνση του ίδιου Π.Μ.Σ.
Ενημερώνουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισε,
απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, να δώσει τη δυνατότητα σε αποφοίτους του
Π.Μ.Σ. να διεκδικήσουν το δικαίωμα φοίτησης σε άλλη κατεύθυνση από αυτήν από
την οποία αποφοίτησαν. Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται ΜΟΝΟ στην ύλη του αντικειμένου ειδίκευσης της
Κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται, μαζί με όλους τους υπόλοιπους
νέους υποψηφίους. Το βαθμολογικό αποτέλεσμα συνεκτιμάται στην τελική
μοριοδότησή τους σε ποσοστό 50%. Ο υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει την
φοίτησή του μόνο αν έχει λάβει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από τον μέσο όρο
της βαθμολογίας γραπτής εξέτασης του τελευταίου υποψηφίου που
συνέχισε για τη διαδικασία της συνέντευξης.
2. Συνεκτιμάται σε ποσοστό 30% η επίδοσή τους στη Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής Έρευνας ως ακολούθως: α. κατά 15% ο βαθμός που είχαν
λάβει στην εισαγωγική εξέταση του Π.Μ.Σ. και β. κατά 15% ο βαθμός που
έλαβαν στο αντίστοιχο μάθημα κατά τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ..
3. Συνεκτιμάται σε ποσοστό 20% ο βαθμός απόκτησης του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
Οι υποψήφιοι, με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν,
διεκδικούν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. με βάση το άρθρο 6 του Κανονισμού
Λειτουργίας του Προγράμματος, το οποίο επιτρέπει την είσοδο ανά Κατεύθυνση
αριθμού φοιτητών ως υπεράριθμων σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 20% του αριθμού των εισακτέων. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες στη
διαδικασία υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, η επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά
μοριοδότησης και μέχρι την κάλυψη του ποσοστού 20%, αφού έχουν προηγηθεί
οι υπόλοιποι αιτούντες που διεκδικούν την είσοδό τους με βάση την ίδια
πρόβλεψη του άρθρου 6.
Οι επιτυχόντες απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τα κοινά μαθήματα
του Προγράμματος, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τη διάρκεια της
πρώτης φοίτησής τους στο Π.Μ.Σ.. Το ποσό των διδάκτρων που θα καταβάλουν,
θα αντιστοιχεί στον αριθμό πιστωτικών μονάδων που θα πιστωθούν με τη νέα
φοίτηση.

