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Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική
Φιλοσοφία», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
(ΦΕΚ 297/B/12-2-2016).
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
♦
Αίτηση
συμμετοχής
στο
Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
(ηλεκτρονική
αίτηση
http://ethphil.kalamata.uop.gr/aitisi )
Με ταχυδρομική αποστολή ή κατάθεση αυτοπροσώπως στη γραμματεία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
♦
Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τμημάτων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
♦
Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
♦
Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
♦
Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα
διαπιστωθεί με εξετάσεις.
♦
Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π.,
εφόσον υπάρχουν.
♦
Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
♦
Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., προϊσταμένων μονάδων,
εργοδότες.
♦
Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
♦
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου.
Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα του προγράμματος http://ethphil.kalamata.uop.gr/aitisi . Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 30/09/2017 στη
Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό
Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, τηλ.: 2721065128, e-mail: eth-phil@uop.gr. Μέρες και ώρες
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λειτουργίας της Γραμματείας: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00-14:00) ή να αποσταλούν στην ανωτέρω
διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο και
την 30η Σεπτεμβρίου 2017.
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr
(ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαπανεπιστημιακού και
Διατμηματικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηθική Φιλοσοφία του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου http://eth-phil.kalamata.uop.gr/.
Στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την
απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και
συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου.
Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.600 ευρώ (την έναρξη κάθε εξαμήνου 900,00 ευρώ). Γίνονται
δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, είναι:
1. Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
2. Συνέντευξη ενώπιον της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος,
συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και
επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Ηθικής Φιλοσοφίας.
Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: http://ethphil.kalamata.uop.gr/ .
Ο Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία»
Παναγιώτης Πανταζάκος
Αν. Καθηγητής του ΕΚΠΑ
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