Οδηγίεσ για την υποβολή τησ αίτηςησ υποψηφιότητασ και την αξιολόγηςη των
υποψηφίων
1. Διαδικαςία Υποβολήσ Αιτήςεων και Δικαιολογητικϊν
Η διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν κα γίνει με τθν κατάκεςθ από
μζρουσ των ενδιαφερόμενων ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν ςε
δφο φάςεισ ωσ ακολοφκωσ:
Φάςη Α (Ηλεκτρονική Υποβολή, από την 1η Αυγοφςτου ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2016)
1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ
Υποβολι ΜΟΝΟ τθσ ςυμπλθρωμζνθσ αίτθςθσ ςτθν Γραμματεία του ΠΜΣ μζςω του
ακόλουκου e-mail: msc-info@acf.teithe.gr. Κανζνα άλλο δικαιολογητικό δεν κα υποβλθκεί
μαηί με τθν αίτθςθ.
Πριν ςυμπλθρϊςετε τθν αίτθςθ, καλό είναι πρϊτα να τθν ανοίξετε χωρίσ να
ενεργοποιιςετε τισ μακροεντολζσ, οπότε κα μπορείτε να δείτε όλα τα πεδία χωρίσ να
λαμβάνετε μθνφματα για τα κενά υποχρεωτικά πεδία, ϊςτε να προετοιμάςετε όλα τα
δεδομζνα που κα ςασ χρειαςτοφν για τθ ςυμπλιρωςι τθσ.
Στθ ςυνζχεια κατεβάςτε και αποκθκεφςτε το αρχείο ςτο ςθμείο του υπολογιςτι ςτο οποίο
εςείσ επικυμείτε και ξεκινιςτε να ςυμπλθρϊνετε τθν αίτθςθ. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
αίτθςθσ, λειτουργοφν μακροεντολζσ για τον εντοπιςμό υποχρεωτικϊν πεδίων που ζχουν
μείνει αςυμπλιρωτα. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να ζχετε ενεργοποιιςει τισ μακροεντολζσ
ι να ζχετε αποδεχκεί τθν ενεργοποίθςθ των μακροεντολϊν όταν δίνεται θ ςχετικι
προειδοποίθςθ κατά το άνοιγμα αυτοφ του αρχείου excel.
Εάν δεν ενεργοποιηθοφν οι μακροεντολζσ δεν θα είναι δυνατόν να αποθηκευθοφν οι
καταχωρήςεισ ςασ.
Για να ελζγξετε τϊρα που διαβάηετε αυτζσ τισ γραμμζσ, ότι οι μακροεντολζσ ςτο excel είναι
ενεργοποιθμζνεσ, ανοίξτε τθν αίτθςθ (“form.xls”) και δοκιμάςτε να τθν αποκθκεφςετε,
ζςτω και χωρίσ να ζχετε καταχωριςει κάτι. Εάν εμφανιςτεί ζνα πλαίςιο μθνφματοσ με
προειδοποίθςθ για κενά υποχρεωτικά πεδία, τότε οι μακροεντολζσ είναι ενεργοποιθμζνεσ.
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κλείςτε τθν αίτθςθ (“form.xls”) χωρίσ να αποκθκεφςετε τισ όποιεσ
αλλαγζσ και ξανανοίξατε το, αφοφ ζχετε ενεργοποιιςει excel τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ
των μακροεντολϊν.
Οδθγίεσ για τον τρόπο ενεργοποίθςθσ τθσ εκτζλεςθσ των μακροεντολϊν για διάφορεσ
εκδόςεισ του excel, μπορείτε να βρείτε ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ (ενδεικτικά):
-Excel 2003: https://www.youtube.com/watch?v=vgvg__44rWA
-Excel 2007: https://www.youtube.com/watch?v=omwrumkLttk
-Excel 2010: https://www.youtube.com/watch?v=2Oq27zdbNJs
Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τθν αίτθςθ, αποκθκεφςετζ τθν ςτθν ίδια μορφι που διατίκεται, δθλ.
ςτθ μορφι "xls" (MS Office 2003). Μθν τθν αποκθκεφςετε ςε μορφζσ xlsx, xlsm ι κάτι άλλο.
Το αρχείο το οποίο κα αποςτείλετε θλεκτρονικά κα πρζπει να το ονομάςετε
"Form_ONOMATEPONYMO ΣΑΣ.xls" και το κζμα του e-mail να είναι «Αίτθςθ
Υποψθφιότθτασ ςτο ΠΜΣ». Τζλοσ, κα πρζπει να τθν αποςτείλετε ςτθ διεφκυνςθ mscinfo@acf.teithe.gr.

1

ΠΡΟΟΧΗ: Οι υποψιφιοι φοιτθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι θ αίτθςθ αυτι επζχει κζςθ
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τθν φπαρξθ των αναγραφομζνων ςε αυτιν προςόντων και για τθν
φπαρξθ των ςχετικϊν τίτλων και αποδεικτικϊν ςτοιχείων των προςόντων αυτϊν. Η τελικι
αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτοιχεία και προςόντα, τα
οποία (τίτλοι και δικαιολογθτικά) κα προςκομιςκοφν κατά τθν δεφτερθ φάςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Σε περίπτωςθ ελλιποφσ αναγραφισ ςτοιχείων ςτθν αίτθςθ
δεν κα γίνεται δεκτι θ επιπλζον προςκόμιςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων. Σε περίπτωςθ
αναγραφισ επιπλζον ςτοιχείων ι μθ αλθκϊν ςτοιχείων ςτθν αίτθςθ, αυτά, μετά τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν και προςόντων, κα διορκϊνονται και κα επικαιροποιείται
αντίςτοιχα και ο πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων.
Φάςη Β (Υποβολή ςε ζντυπη μορφή, θα ακολουθήςει ςχετική ανακοίνωςη μετά την 30η
Νοεμβρίου για το πότε πρζπει να υποβληθοφν)
1. Αντίγραφο πτυχίου (ςτθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν
αλλοδαπι κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ιςοτιμίασ
και αντιςτοιχίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ) ι βεβαίωςθ τθσ γραμματείασ του Τμιματοσ
ςτο όπου φοιτοφν, θ οποία αναφζρει ότι ο υποψιφιοσ ζχει περατϊςει τισ
ςπουδζσ του, τον βακμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο θ διαδικαςία τθσ
ορκωμοςίασ
2. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ
3. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
4. Πιςτοποιθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (και για
τουσ αλλοδαποφσ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ)
5. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ι διακρίςεισ (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ, μζςα ςτθν τελευταία δεκαετία, ι/και
αποδεικτικά ερευνθτικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν)
7. Λοιποί τίτλοι ςπουδϊν (εάν υπάρχουν)
8. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου
9. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε φάκελο ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από
τον ςυντάκτθ τθσ επιςτολισ (υπόδειγμα ςυςτατικισ επιςτολισ). Οι ςυςτατικζσ
επιςτολζσ μπορεί να προζρχονται είτε από τον ακαδθμαϊκό χϊρο, είτε από τον
επαγγελματικό χϊρο, είτε και από τουσ δφο χϊρουσ.
Προςοχή: Σε περίπτωςη μη αποδοχήσ ςτο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, αν
δεν αποςυρθοφν, καταςτρζφονται μετά την παρζλευςη ενόσ ζτουσ.
2. Αξιολόγηση Υποψηφίων
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων περιλαμβάνει τρεισ (3) φάςεισ:
Στθν πρϊτη φάςη υποβάλλεται θλεκτρονικά θ αίτθςθ ςτθν Γραμματεία του ΠΜΣ.
Στθ δεφτερη φάςη αξιολογοφνται οι υποψιφιοι με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια
αξιολόγθςθσ, που ζχουν ςυνολικό ςυντελεςτή βαρφτητασ 80%:
 Βακμόσ πτυχίου (ςυντελεςτήσ 40%)
 Επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (ςυντελεςτήσ 20%)
 Συναφισ επαγγελματικι εμπειρία, μζςα ςτθν τελευταία δεκαετία, ι/και ερευνθτικι
δραςτθριότθτα (ςυντελεςτήσ 10%)1
 Φπαρξθ άλλου τίτλου ςπουδϊν (πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ) (ςυντελεςτήσ 10%)
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Ωσ προχπθρεςία προςμετράται και το χρονικό διάςτθμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν.
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Μετά τθν αξιολόγθςθ όλων των αιτιςεων, κα ςυνταχκεί και κα ανακοινωκεί ο προςωρινόσ
πίνακασ μοριοδότθςθσ με φκίνουςα βακμολογικι ςειρά. Οι υποψιφιοι που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτον προςωρινό πίνακα κα πρζπει να προςκομίςουν όλουσ τουσ
αναφερκζντεσ ςτθν αίτθςθ τίτλουσ και δικαιολογθτικά, κακϊσ και τα υπόλοιπα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν. Η
προςκόμιςθ κα πρζπει να γίνει εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα οριςτεί ϊςτε να γίνει ο
ζλεγχοσ πλθρότθτασ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, που αποτελεί προχπόκεςθ
πρόκριςθσ ςτθν τρίτθ φάςθ. Επί του πίνακα αυτοφ κα υπάρχει εφλογοσ χρόνοσ για υποβολι
ενςτάςεων, οι οποίεσ και κα εξεταςκοφν.
Κατά τθν τρίτη φάςη, αρχικά κα γίνει θ εξζταςθ των ενςτάςεων, αλλά και των πικανϊν
αποκλειςμϊν υποψθφίων λόγω μθ υποβολισ των επικαλοφμενων δικαιολογθτικϊν και
εφόςον ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υποψθφίων τθσ δεφτερθσ φάςθσ υπερβαίνει τουσ 60, τότε
προκρίνονται ςτθν τρίτθ φάςθ οι 60 υποψιφιοι οι οποίοι ςυγκζντρωςαν τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται προςωπικι ςυνζντευξθ των εναπομεινάντων
υποψθφίων, θ οποία ζχει ςυντελεςτή βαρφτητασ 20%, και από τθν τελικι βακμολογία που
κα προκφψει καταρτίηεται τελικόσ πίνακασ επιτυχόντων και επιλαχόντων με φκίνουςα
βακμολογικι ςειρά και επιλζγονται οι πρϊτοι 40. Επί του τελικοφ πίνακα κατάταξθσ κα
υπάρχει εφλογοσ χρόνοσ για υποβολι ενςτάςεων, οι οποίεσ και κα εξεταςκοφν.
Με το πζρασ τθσ εξζταςθσ των ενςτάςεων επί του τελικοφ πίνακα επιτυχόντων και
επιλαχόντων και τθν οριςτικοποίθςθ αυτοφ, κα ηθτθκεί, με επιςτολι, από τουσ επιτυχόντεσ
να δθλϊςουν αν επικυμοφν να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ
αποδοχισ τθσ κζςθσ, θ κζςθ κα καλυφκεί από τον πρϊτο επιλαχόντα του πίνακα. Τζλοσ,
από τουσ επιτυχόντεσ οι οποίοι αποδζχκθκαν τθ κζςθ, κα ηθτθκεί, ςε ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ, να καταβάλουν τα δίδακτρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κανονιςμό
ςπουδϊν του ΠΜΣ.
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