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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
προκηρύσσει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία µε το Τµήµα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδ. έτος 2007-2008 µε τίτλο: «Λογοθερα%εία: Αντιµετώ%ιση Προβληµάτων Προφορικού και Γρα%τού Λόγου (Μαθησιακές ∆υσκολίες)». Το
πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΕΑΕΚ II
Αναµόρφωση - Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων).
Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ ανέρχεται σε είκοσι (20).
Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:
Α. Πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, που θεραπεύουν τις Επιστήµες της Αγωγής.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων
ΤΕΙ, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ. Στην περίπτωση αυτή (Β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µπορεί να υποχρεώσει τους υποψήφιους µεταπτυχιακούς φοιτητές να εξεταστούν επιπροσθέτως σε συγκεκριµένα µαθήµατα
και να καθορίσει συµπληρωµατικά κριτήρια επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 2α
του Ν. 2083/92.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν από την 3η έως και την 17η Σεπτεµβρίου 2007
τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών:
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση υποψηφιότητας
Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων
Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας των προπτυχιακών µαθηµάτων
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
Βιογραφικό Σηµείωµα

6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώµη των υποψηφίων θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη για τους ιδίους (∆ιπλωµατική
Εργασία, δηµοσιεύσεις, κ.τ.ό).
Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε γραπτή δοκιµασία στα παρακάτω αντικείµενα:
Α. Θέµατα Ειδικής Αγωγής
Β. Θέµατα Εκ%αιδευτικής Ψυχολογίας, Μαθησιακών ∆υσκολιών
Γ. Θέµατα Παιδαγωγικής
∆. Σε µία α%ό τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική. Η επιτυχία
στην ξένη γλώσσα θεωρείται προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειµένων που θα ακολουθήσουν.
Ε%ίσης, οι υ%οψήφιοι οφείλουν να %ροσέλθουν σε συνέντευξη.
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν στα γνωστικά αντικείµενα να έχουν πετύχει βαθµό έξι (6) της δεκάβαθµης κλίµακας στο καθένα από τα
εξεταζόµενα µαθήµατα.
Θα ακολουθήσει ιεραρχική κατάταξη των υποψηφίων µέχρι την πλήρωση του προβλεπόµενου αριθµού από την προκήρυξη.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας συνεκτιµώνται ο βαθµός πτυχίου και η επίδοση στην διπλωµατική εργασία.
Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιµασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και για
κάθε συµπληρωµατική πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ιαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://protagoras.edu.uoi.gr και http://protagoras.edu.uoi.gr/logotherapy/
καθώς και στην Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλέφωνο
2651095897, email: logotherapy@protagoras.edu.uoi.gr).
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