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ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»: 

Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  (ΦΕΚ 3796/15-10-2019) 

 

 

Αρ. Πρωτ. 151/1.7.2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Στη σελίδα https://www.edlit.auth.gr/dpms-filosofias/ έχει αναρτηθεί η Προκήρυξη για τη 

διαδικασία εισαγωγής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική, 

Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία». Οι αιτήσεις κατατίθενται από 01.9.2022 έως 

30.09.2022.  

 

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. 

«Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και 

Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» 

 
                  Το υπογεγραμμένο έγγραφο  

                        βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας 

 

Παναγιώτης Δόικος 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική 

Ανθρωπολογία». 

 

 

Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και 

Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  

 

Ι. 

 

(Α) Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι.) 

της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 

(Β) Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που έχουν 

την υποχρέωση να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 30 

Σεπτεμβρίου  2022 , προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.  

 

(Γ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
  

(Γ. 1)  Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η ενδεχόμενη διδακτική 

εμπειρία και η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.  

(Γ. 2) Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται η 

κατάθεση αντίγραφου αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).  

(Γ. 3) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.  

(Γ. 4) Μία τουλάχιστον Συστατική Επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ. 

(Γ. 5) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης έως 400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα 

εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, 

Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία».  

(Γ. 6) Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

(Γ. 7) Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την 

αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένων γλωσσών, 

δημοσιεύματα).  

(Γ. 8) Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

(Γ. 9) Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 

(Γ.10) Δύο (2) φωτογραφίες. 
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(Δ) Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής από 1 έως 30  Σεπτεμβρίου 2022 στη διεύθυνση :  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή,  

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 

ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» - 

Γραμματεία -  Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος γραφ. 302 (τηλ. 2310991608) 

ΤΚ. 54124, Θεσσαλονίκη 

 

ΙΙ. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση 

των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:  

(1) Γενικός βαθμός πτυχίου (30%). 

(2) Προφορική συνέντευξη, µε συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του/της 

υποψηφίου/ας (30%).  

(3) Κατοχή ξένων γλωσσών (20%).  

(4) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (20%).  

 

Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι 

απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων (δηλαδή τουλάχιστον 50 μόρια). 

 

Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του  2022. Ο τόπος και 

η ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθούν εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του 

Σεπτεμβρίου του 2022. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πίνακας επιτυχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. του 

Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία», θα αναρτηθεί στους πίνακες 

ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των τεσσάρων Τμημάτων.  

 

Οι επιτυχόντες θα κληθούν, με διαδικτυακή ανακοίνωση, να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, στο Κτήριο Διοίκησης του Α.Π.Θ. (54124 Πανεπιστημιούπολη, 

Θεσσαλονίκη) έως τις 30 Οκτωβρίου του 2022. 

 

Έναρξη μαθημάτων: 31 Οκτωβρίου 2022. 

 

Το έντυπο της αίτησης, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»:  

 

https://www.edlit.auth.gr/dpms-filosofias/ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 991608.  

 

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. 

«Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»  

 

Το υπογεγραμμένο έγγραφο  

βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας 

 

Παναγιώτης Δόικος 
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