
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master of Science) 

"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" 
 
Το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόµενους 
να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" ” το οποίο οδηγεί 
στην απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). 
Το πρόγραµµα είναι εγκεκριµένο (Αρ. 1769, ΦΕΚ 1409/8-7-2015) και λειτουργεί βάσει του Ν. 
4485/2017. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τµηµάτων των 
Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ) και των οµοταγών Ιδρυµάτων του εξωτερικού που 
απασχολούνται είτε επιθυµούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί µετά από συνέντευξη και 
συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων µε βάση συγκεκριµένων κριτηρίων. Οι 
ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων  από την Τρίτη 28/5/2019 
µέχρι και την Δευτέρα 24/6/2019, τις εργάσιµες ηµέρες από 10:00 – 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  

 
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής 
Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Π.Μ.Σ. " ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ " 
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 
Γραφείο Δ312 
12244, Αιγάλεω 
Τηλ: 210-5381450,  210-5381146,  210-5381469, 210-5381122 

Οι υποψήφιου µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις του και ταχυδροµικά στην παραπάνω 
διεύθυνση. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:   

§ Αίτηση συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. 
§ αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων τµηµάτων 

οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (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 δραστηριότητα του υποψηφίου. 

§ Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας  
§ Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., 

εφόσον υπάρχουν. 
§ Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου. 
§ Δύο συστατικές επιστολές (µη υποχρεωτικές). 
§ Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
§ Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου. Οι 

φωτογραφίες προσκοµίζονται µόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου. 
Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ 
είναι: 
§ Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First  Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή 
αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και  αντίστοιχου επιπέδου  µε αυτά από Πιστοποιηµένους 
Εξεταστικούς Οργανισµούς Γλωσσοµάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL,  κ.ά.).  

§ Πιστοποιητικά Γλωσσοµάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας. 
§ Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήµιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της 
Ε.Ε. 



§ Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστηµίου σχετικό µε Ξένες Γλώσσες (πχ Αγγλικής Φιλολογίας, 
Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.) 

 
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών 

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιµώνται ο βαθµός πτυχίου, η επαγγελµατική 
και εκπαιδευτική εµπειρία συναφής µε το αντικείµενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόµενες δηµοσιεύσεις ή 
επιστηµονικές εργασίες και το αποτέλεσµα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 
Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της  Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να 
διαπιστωθεί ο βαθµός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.  

 
Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών 

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης 
που απαρτίζεται από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται µε 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από 
την Γ.Σ. του Τµήµατος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται παρακάτω:  
Η Γραµµατεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων µεταπτυχιακών 
φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από 
τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα, όπως αυτά προβλέπονται 
στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.   
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις µε βάση τα 
στοιχεία που εµπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούµενες σπουδές, επιστηµονική και 
επαγγελµατική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθµός πτυχίου, β. επαγγελµατική εµπειρία σε 
θέµατα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εµπειρία, δ. δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές 
εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της 
επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν 
ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιµώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη 
συνολικότερη συγκρότηση και επιστηµονική τους επάρκεια. Η βαθµολόγηση σε κάθε κριτήριο 
επιλογής και στη συνέντευξη πραγµατοποιείται στην κλίµακα 0-10. Ειδικότερα, η βαθµολόγηση στα 
κριτήρια επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική εµπειρία 
γίνεται σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: 

Έτη  
Επαγγελµατικής 
Εµπειρίας 

Βαθµός 

0-2 1 
2-4 2 
4-6 3 
6-10 5 
10-15 7 
15-20 9 
20-… 10 
 

Έτη  
Εκπαιδευτικής  
Εµπειρίας 

Βαθµός 

0-2 1 
2-4 2 
4-6 3 
6-10 5 
10-15 7 
15-20 9 
20-… 10 
 



Για την βαθµολόγηση των υποψηφίων σε δηµοσιεύσεις και επιστηµονικές εργασίες θα χρησιµοποιείται 
ο παρακάτω πίνακας 
 
Δηµοσιεύσεις και Επιστηµονικές Εργασίες Βαθµός 
Καµία 0 
Πρακτικά Συνεδρίων ή Δηµοσιεύσεις σε 
Συλλογικούς Τόµους 

4 - 6 ανάλογα µε τον αριθµό των εργασιών 

Δηµοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστηµονικά 
Περιοδικά 

6 - 7 ανάλογα µε τον αριθµό των εργασιών 

Δηµοσιεύσεις σε Διεθνή έγκριτα Επιστηµονικά 
Περιοδικά 

8 - 9 ανάλογα µε τον αριθµό των εργασιών 

Πρακτικά Συνεδρίων και Δηµοσιεύσεις σε 
Επιστηµονικά (Ελληνικά και Διεθνή) 
Επιστηµονικά Περιοδικά 

9 - 10 ανάλογα µε τον αριθµό των εργασιών 

 
Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων είναι : 
Α) Βαθµός Πτυχίου 25%, Β) Επαγγελµατική Εµπειρία 10%, Γ) Εκπαιδευτική Εµπειρία: 10%, Δ) 
Επιστηµονική Δραστηριοποίηση:15%, Ε) Συνέντευξη: 40%.  
 
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρµόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα 
επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και τους 
συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν 
βαθµολογική θέση στη σειρά κατάταξης µέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή 
αξιολόγησης µπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθµησαν µε τον 
τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθµολογική θέση 
στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωµα εγγραφής 
στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εµπρόθεσµα.  
Πλέον του αριθµού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο 
Π.Μ.Σ., ως υπεράριθµοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική 
µε το γνωστικό αντικείµενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. 
Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάµηνο σπουδών. 
Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθµούντες υποψήφιοι. Σε κάθε  περίπτωση για την εύρυθµη 
εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο οµάδες διδασκαλίας.   
O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους 
ανακοινώσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης 
ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. 
Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων µπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, υποβάλλεται στη Γραµµατεία 
του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους 
σχετικά µε τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής 
επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του 
Τµήµατος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι 
εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιµέρους δόσεις). 
Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενηµερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισµένα χρονικά 
διαστήµατα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται 
εµπρόθεσµα χάνουν το δικαίωµα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης 
βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι 
υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.  
 Όσοι εγγεγραµµένοι φοιτητές εµπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης  µπορούν να 
καταθέσουν στην Γραµµατεία του τµήµατος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή 
από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαµβάνεται το τελευταίο ατοµικό η και 
οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήµατος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την 16.5 παράγραφο του κανονισµού και το Ν 4485/2017 εισηγείται προς 
την Γ.Σ. του τµήµατος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών  που καλύπτουν τις σχετικές 
προϋποθέσεις  για απαλλαγή τελών φοίτησης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 



Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 
καθηµερινά). Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  (http://eduma.uniwa.gr) ή να επικοινωνήσουν µε τη Γραµµατεία του 
Προγράµµατος µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση eduma@uniwa.gr. 
 
 
 
 
 

Αιγάλεω  20.5.2019  
 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Αθανάσιος Σπυριδάκος 
Καθηγητής 


