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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2010 - 2011 

 

Πμ Πμήμα Γπηζηεμχκ ηεξ Ννμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ, ηεξ Οπμιήξ 

Ακζνςπηζηηθχκ Γπηζηεμχκ, ημο Νακεπηζηεμίμο Αηγαίμο ζε ζφμπναλε με ημ Πμήμα Πεπκμιμγίαξ 

Νενηβάιιμκημξ θαη Μηθμιμγίαξ ημο Π.Γ.Ζ. Ζμκίςκ Κήζςκ, μνγακχκεη θαη ιεηημονγεί απυ ημ 

αθαδεμασθυ έημξ 2004 - 2005, Ννυγναμμα Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ με ηίηιμ «Νενηβαιιμκηηθή 

Γθπαίδεοζε» (Φ.Γ.Η. 1156/30.07.2004, η. Β΄) ημ μπμίμ ακηηθαηαζηάζεθε  απυ Ν.Ι.Ο. με ηίηιμ «Η 

Εθπαίδεοζε γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Αεηθόνμ Ακάπηολε ζηηξ Επηζηήμεξ ηεξ Αγςγήξ», 

ζφμθςκα με ηεκ οπ’ ανηζμ. 8ε/02.12.2009 Γ.Ο.Γ.Ο. ημο Πμήμαημξ θαη ηεκ οπ’ ανηζμ. 19/15.12.2009 

απυθαζε ηεξ Ο.Γ.Ο. ημο Ζδνφμαημξ (ακαμέκεηαη έθδμζε ηεξ ζπεηηθήξ Ρ.Α. θαη δεμμζίεοζή ηεξ ζημ 

Φ.Γ.Η., οπυ ηεκ πνμτπυζεζε ηεξ ηνμπμπμίεζεξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο Κ. 3685/2008 πενί 

μεηαπηοπηαθχκ ζπμοδχκ), θαη ημ μπμίμ απμκέμεη: 

 

Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ (Ι.Δ.Γ.) ζημ πεδίμ «Η Εθπαίδεοζε γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ 

Αεηθόνμ Ακάπηολε ζηηξ Επηζηήμεξ ηεξ Αγςγήξ». Πμ Ι.Δ.Γ. δηαζθαιίδεη θαημπή Ναηδαγςγηθήξ θαη 

Δηδαθηηθήξ Γπάνθεηαξ, ζφμθςκα με ηε δηάηαλε ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 2525/1997, ζε 

ζοκδοαζμυ με ηεκ παν. 2 ημο οπ. ανηζμ. 6780/Β7/20.01.2006 εγγνάθμο ημο Ρπ.Γ.Ν.Θ., με ζέμα 

«Ννμγνάμμαηα Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ ζηηξ Γπηζηήμεξ ηεξ Αγςγήξ».  

 

Ε πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απμκμμή ημο Ι.Δ.Γ. είκαη  ηνία (3) ελάμεκα πιήνμοξ θμίηεζεξ με ημ 

ηειεοηαίμ ελάμεκμ κα δηαηίζεηαη γηα ηεκ εθπυκεζε ηεξ μεηαπηοπηαθήξ ενεοκεηηθήξ ή ζοκζεηηθήξ 

δηαηνηβήξ. 

 

Ηαηά ημ αθαδεμασθυ έημξ 2010 - 2011 ζα εηζαπζμφκ ζημ Ν.Ι.Ο. έςξ ζανάκηα (40) μεηαπηοπηαθμί 

θμηηεηέξ. Νιέμκ ημο πνμβιεπυμεκμο ανηζμμφ ηςκ επηηοπυκηςκ, δεθημί ζημ Ν.Ι.Ο. ςξ οπενάνηζμμη 

γίκμκηαη πηοπημφπμη οπυηνμθμη ημο Ζ.Η.Ρ., εθυζμκ ε οπμηνμθία ημοξ είκαη ζπεηηθή με ημ ακηηθείμεκμ 

ημο Ν.Ι.Ο.  
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Οημ Ν.Ι.Ο. γίκμκηαη δεθημί, ζφμθςκα με ηε δηάηαλε ημο άνζνμο 4 ημο Κ. 3685/2008 πηοπημφπμη 

Νακεπηζηεμίςκ θαη Π.Γ.Ζ. ηεξ εμεδαπήξ ή μμμηαγχκ ακαγκςνηζμέκςκ ηδνομάηςκ ηεξ αιιμδαπήξ. 

Γπίζεξ, οπμρήθημη μπμνμφκ κα είκαη θμηηεηέξ θαη θμηηήηνηεξ, μη μπμίμη ακαμέκεηαη κα θαηαζημφκ 

πηοπημφπμη/δηπιςμαημφπμη μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ πενηυδμο ηςκ εγγναθχκ (Μθηχβνημξ 2010). 

 

Μη θάημπμη ηίηιμο Α.Γ.Ζ. ηεξ αιιμδαπήξ μθείιμοκ κα πνμζθμμίζμοκ ηεκ ακαγκχνηζε ηζμηημίαξ ημο 

ηίηιμο ζπμοδχκ ημοξ απυ ημ ΔΖΗΑΠΟΑ ή ΔΜΑΠΑΝ. 

 

Γηα ηεκ απυθηεζε ημο Ι.Δ.Γ. απαηηείηαη: α)  παναθμιμφζεζε θαη επηηοπήξ ελέηαζε ζε δέθα 10 

μαζήμαηα, επί ζοκυιμο 11, απυ ηα μπμία εκκέα (9) οπμπνεςηηθά θαη έκα (1) οπμπνεςηηθυ επηιμγήξ, β) 

ε επηηοπήξ ελέηαζε ζηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ θαη ηηξ πναθηηθέξ αζθήζεηξ μέπνη ημ ηέιμξ ημο β’ 

ελαμήκμο θαη γ)  ε εθπυκεζε Ιεηαπηοπηαθήξ Γνεοκεηηθήξ ή Οοκζεηηθήξ Δηαηνηβήξ (γ΄ ελάμεκμ).  

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ηςκ δφμ ελαμήκςκ οπμπνεςηηθά είκαη ε παναθμιμφζεζε ηςκ  μαζεμάηςκ, ηςκ 

πναθηηθχκ αζθήζεςκ θαη θάζε άιιμο είδμοξ εθπαηδεοηηθχκ θαη ενεοκεηηθχκ δναζηενημηήηςκ ημο 

Ν.Ι.Ο. θαζχξ θαη ε επηηοπήξ ελέηαζε ζε αοηά. 

 

Γηα ηε ιήρε ημο Ι.Δ.Γ. απαηημφκηαη ζοκμιηθά εκεκήκηα (90) πηζηςηηθέξ μμκάδεξ (ECTS) (45 δ.μ.). Μη 

πηζηςηηθέξ μμκάδεξ θαηακέμμκηαη ςξ ελήξ: 30 ECTS (15 δ.μ.) γηα ηα μαζήμαηα ημο Α’ ελαμήκμο, 30 

ECTS (15 δ.μ.) γηα ηα μαζήμαηα ημο Β’ ελαμήκμο θαη 30 ECTS (15 δ.μ.) γηα ηεκ μεηαπηοπηαθή 

ενεοκεηηθή δηαηνηβή εηδίθεοζεξ (Thesis). 

 

Πα  μαζήμαηα ακηηζημηπμφκ ζε 3 δηδαθηηθέξ χνεξ  12 εβδμμάδεξ θαη ζε 6 (έλη)  πηζηςηηθέξ μμκάδεξ 

ημ θαζέκα θαη είκαη ηα αθυιμοζα: 

 

Α’ ελάμεκμ 

Κςδηθόξ Σίηιμξ Ώνεξ 

Ελαμήκμο 

Πηζηςηηθέξ 

Μμκάδεξ 

(ECTS) 

Δηδαθηηθέξ 

Μμκάδεξ 

(δ.μ.) 

1. Νενηβαιιμκηηθά Δεηήμαηα ζηεκ πνμμπηηθή ηεξ 

Αεηθυνμο Ακάπηολεξ (οπμπνεςηηθυ) 

36 6 3 

2. Θεςνεηηθυ Νιαίζημ ηεξ Ν.Γ.: Βαζηθέξ Ανπέξ θαη 

Έκκμηεξ (οπμπνεςηηθυ) 

36 6 3 

3. Ιέζμδμη Ημηκςκηθήξ Ένεοκαξ (οπμπνεςηηθυ) 36 6 3 

4. Νενηβαιιμκηηθή Εζηθή (οπμπνεςηηθυ) 36 6 3 

5. Γηζαγςγή ζηηξ Γπηζηήμεξ Αγςγήξ (οπμπνεςηηθυ 

επηιμγήξ) 

36 6 3 

6. Γηζαγςγή ζηηξ Νενηβαιιμκηηθέξ Γπηζηήμεξ 

(οπμπνεςηηθυ επηιμγήξ) 

36 6 3 

 ύκμιμ  30 15 

 

Απυ ηα  δομ (2) οπμπνεςηηθά επηιμγήξ, μ Ι.Φ. επηιέγεη μυκμ ημ έκα, υπμημ αοηυξ επηζομεί, 

πνμθεημέκμο κα ακαπιενχζεη εκδεπυμεκα θεκά ηςκ βαζηθχκ ημο ζπμοδχκ. Έπεη ςζηυζμ ηε 



 
Νακεπηζηήμημ Αηγαίμο 

Οπμιή Ακζνςπηζηηθχκ Γπηζηήμςκ 

Πμήμα Γπηζηεμχκ ηεξ Ννμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ 

Δεμμθναηίαξ 1,  Ξυδμξ  85100 * Πει.: 22410 – 99120  * Fax: 22410 – 99131 

 

δοκαηυηεηα, εθυζμκ ημ επηζομεί μ ίδημξ, κα παναθμιμοζήζεη ςξ αθνμαηήξ θαη ημ δεφηενμ οπμπνεςηηθυ 

μάζεμα επηιμγήξ. 

 

B’ ελάμεκμ 

Κςδηθόξ Σίηιμξ Ώνεξ 

Ελαμήκμο 

Πηζηςηηθέξ 

Μμκάδεξ 

(ECTS) 

Δηδαθηηθέξ 

Μμκάδεξ 

(δ.μ.) 

Γ1. Αλημιυγεζε ζηεκ Γθπαίδεοζε γηα ημ Νενηβάιιμκ θαη 

ηεκ Αεηθμνία (οπμπνεςηηθυ) 

36 6 3 

Γ2. Ηαηκμημμία – Δεμημονγηθυηεηα – Πεπκηθέξ ζηεκ 

Γθπαίδεοζε (οπμπνεςηηθυ) 

36 6 3 

Γ3. Νενηβαιιμκηηθή Γπηθμηκςκία (οπμπνεςηηθυ) 36 6 3 

Γ4. Οπεδηαζμυξ θαη Δηαπείνηζε Ννμγναμμάηςκ γηα ημ 

Νενηβάιιμκ θαη ηεκ Αεηθυνμ Ακάπηολε (οπμπνεςηηθυ) 

36 6 3 

Γ5. Ανπέξ Νενηγναθηθήξ θαη Γπαγςγηθήξ Οηαηηζηηθήξ ζηηξ 

Ημηκςκηθέξ Γπηζηήμεξ (οπμπνεςηηθυ) 

36 6 3 

 ύκμιμ  30 15 

 

 

Γ’ ελάμεκμ 

Κςδηθόξ Σίηιμξ Ώνεξ 

Ελαμήκμο 

Πηζηςηηθέξ 

Μμκάδεξ 

(ECTS) 

Δηδαθηηθέξ 

Μμκάδεξ 

(δ.μ.) 

Ι.Δ.Γ. Ιεηαπηοπηαθή Δηαηνηβή Γηδίθεοζε (Thesis) - 30 15 

 ύκμιμ  30 15 

 

Ε γιχζζα δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμάηςκ είκαη ε Γιιεκηθή. Γηα κα δηεοθμιοκζεί ε δηεζκμπμίεζε ημο 

Ν.Ι.Ο. (π.π. πνυζθιεζε λέκςκ δηδαζθυκηςκ), μένμξ ηςκ μαζεμάηςκ μπμνεί κα δηδάζθεηαη ζε άιιε 

επίζεμε γιχζζα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Οε εηδηθέξ πενηπηχζεηξ, μπμνεί κα πνμβιεθζεί γηα 

αιιμδαπμφξ Ι.Φ. θαη λεκυγιςζζε δηδαζθαιία. 

 

Ε επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ γίκεηαη απυ επηηνμπή μειχκ Δ.Γ.Ν. ημο Πμήμαημξ, ε μπμία έπεη 

ζογθνμηεζεί με απυθαζε ηεξ Γεκηθήξ Οοκέιεοζεξ Γηδηθήξ Οφκζεζεξ. 

 

Πα θνηηήνηα αλημιυγεζεξ ηςκ οπμρεθίςκ πνμζδημνίδμκηαη ζημ άνζνμ 4 ημο Ηακμκηζμμφ Θεηημονγίαξ, μ 

μπμίμξ είκαη δηαζέζημμξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ν.Ι.Ο. 

 

Μη εκδηαθενυμεκμη θαιμφκηαη κα οπμβάιμοκ μέπνη ηεκ Παναζθεοή 28ε Μαΐμο 2010 ηα αθυιμοζα: 

1. Ηιεθηνμκηθό μήκομα ζηε δηεφζοκζε psemper@rhodes.aegean.gr μέπνη 03.05.2010 υπμο ζα 

ακαθένμκηαη: υκμμα θαη επχκομμ αηημφκημξ, ζημηπεία ηειεθςκηθήξ επηθμηκςκίαξ (ζηαζενυ θαη 

θηκεηυ), ζομπιενςμέκε ε αίηεζε εγγναθήξ (δηαζέζημε ζηεκ ηζημζειίδα ημο Π.Γ.Ν.Α.Γ.Ο.), 

θαζχξ θαη ακαιοηηθό βημγναθηθό ζεμείςμα. 

2. Φάθειμ οπμρεθηόηεηαξ, με ζθναγίδα ηαποδνμμείμο μέπνη 28.05.2010, πνμξ ηε Γναμμαηεία 

ημο Ν.Ι.Ο. ζηεκ ηαποδνμμηθή δηεφζοκζε, «Πμήμα Γπηζηεμχκ ηεξ Ννμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο 

Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ, Ν.Ι.Ο. «Ε Γθπαίδεοζε γηα ημ Νενηβάιιμκ θαη ηεκ Αεηθυνμ 
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Ακάπηολε ζηηξ Γπηζηήμεξ ηεξ Αγςγήξ», Νακεπηζηήμημ Αηγαίμο, Δεμμθναηίαξ 1, θηήνημ 

«ΗΘΓΜΒΜΡΘΜΟ», Ξυδμξ 85100, οπυρε θμο Θ. Ναπαδαπανίμο», ηα αθυιμοζα δηθαημιμγεηηθά: 

 Έκηοπε Αίηεζε (πμο πανέπεηαη απυ ηε Γναμμαηεία ή ηεκ ηζημζειίδα ημο  Ν.Ι.Ο. ζηε 

δηεφζοκζε: (http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/prokirikseis.html).  

 Ακαιοηηθό βημγναθηθό ζεμείςμα. 

 Επηθονςμέκα ακηίγναθα πηοπίςκ – δηπιςμάηςκ. (Ακ μη ηίηιμη ζπμοδώκ έπμοκ πμνεγεζεί 

από Α.Ε.Ι. ημο ελςηενηθμύ, ζα πνέπεη κα οπμβιεζμύκ θαη μη ζπεηηθέξ βεβαηώζεηξ 

ηζμηημίαξ από ημ ΔΙΚΑΣΑ ή  ΔΟΑΣΑΠ). 

 Επηθονςμέκμ πηζημπμηεηηθό ακαιοηηθήξ βαζμμιμγίαξ πνμπηοπηαθώκ μαζεμάηςκ (με αθνηβή 

μέζμ όνμ βαζμμιμγίαξ), ζημ μπμίμ ζα ακαγνάθεηαη θαη μ βαζμόξ ημο πηοπίμο – 

δηπιώμαημξ (ή εθηίμεζε ημο ηειηθμύ βαζμμύ, ακ μ οπμρήθημξ δεκ είκαη αθόμε 

πηοπημύπμξ/δηπιςμαημύπμξ). 

 Επηθονςμέκμ απμδεηθηηθό Ξέκεξ Γιώζζαξ (FCE Cambridge ή ECCE Michigan γηα ηεκ 

Αγγιηθή Γιχζζα, DELF (1, 2, 3 θαη 4) γηα ηε Γαιιηθή Γιχζζα θαη Mittelstuffe γηα ηε 

Γενμακηθή Γιχζζα) πμο κα έπεη απμθηεζεί ηεκ ηειεοηαία δεθαεηία ή εάκ οπάνπεη, 

απμδεηθηηθυ ιήρεξ πηοπίμο απυ Λεκυγιςζζμ Νακεπηζηήμημ ή πηοπίμ Λεκυγιςζζςκ 

Φηιμιμγηχκ. Γιιείρεη ηςκ παναπάκς απμδεηθηηθχκ, ε επανθήξ γκχζε ηεξ λέκεξ γιχζζαξ ζα 

πηζημπμηείηαη με γναπηή ελέηαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πνμζςπηθήξ ζοκέκηεολεξ. 

 Φςημηοπία ηεξ αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ. 

 Δύμ ζοζηαηηθέξ επηζημιέξ, μη μπμίεξ πνμένπμκηαη από μέιε Δ.Ε.Π. πμο έπμοκ δηδάλεη 

ημκ οπμρήθημ - οπμρήθηα. 

 Μμκμζέιηδμ θείμεκμ, όπμο ζα ηεθμενηώκεηαη ε βμύιεζε θαη ηα θίκεηνα παναθμιμύζεζεξ 

θαη δναζηενημπμίεζεξ ζηα πιαίζηα ημο ζογθεθνημέκμο Πνμγνάμμαημξ Μεηαπηοπηαθώκ 

πμοδώκ. 

 Ακάηοπα άνζνςκ πμο δεμμζηεύηεθακ είηε ζε επηζηεμμκηθά πενημδηθά, είηε ζε πναθηηθά 

δηεζκώκ ζοκεδνίςκ ηα μπμία δεμμζηεύμοκ ενγαζίεξ με ζύζηεμα θνηηώκ, μμκμγναθίεξ ή 

δηαθνίζεηξ (εάκ οπάνπμοκ). 

 Απμδεηθηηθά Επαγγειμαηηθήξ Εμπεηνίαξ (εάκ οπάνπμοκ). 

 Ακηίγναθμ Δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ ζπεηηθή με ημ ακηηθείμεκμ ημο Π.Μ.. (ακ 

εθπμκήζεθε). 

 Κάζε άιιμ ζημηπείμ πμο ζα ζοκέβαιε, ώζηε ε Επηηνμπή Αλημιόγεζεξ κα ζπεμαηίζεη 

πιενέζηενε εηθόκα ζπεηηθά με ηα επηζηεμμκηθά εκδηαθένμκηα θαη ηεκ εμπεηνία ημο/ηεξ, 

θαηά ηεκ θνίζε ημο/ηεξ. 

 

Μη πνμθμνηθέξ ζοκεκηεφλεηξ  ζα πναγμαημπμηεζμφκ απυ Παναζθεοή 18.06.2010 έςξ θαη Δεοηένα 

21.06.2010 θαη ημ πνυγναμμα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ζα γκςζημπμηεζεί εγθαίνςξ απυ ηε Γναμμαηεία ημο 

Ν.Ι.Ο. θαη ηεκ ηζημζειίδα ημο Πμήμαημξ. 

 

Πα μκυμαηα ηςκ επηηοπυκηςκ/πμοζχκ γηα ημ Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ ζα ακαθμηκςζμφκ ζηεκ 

ηζημζειίδα ημο μεηαπηοπηαθμφ πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ έςξ ημ ηέιμξ Ιμοκίμο 2010. 

 

Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ημο Ν.Ι.Ο. πνμβιέπεηαη ε θαηαβμιή δηδάθηνςκ, φρμοξ 3.000 €, ηα μπμία ζα 

θαηαβάιιμκηαη ζε ηνεηξ δυζεηξ: 1.000 € 15 εμένεξ απυ ηεκ ακαθμίκςζε ηςκ επηηοπυκηςκ, 1000 € 

θαηά ηεκ εγγναθή ζημ Α’ ελάμεκμ θαη 1000 € απυ ηεκ έκανλε ημο Β’ ελαμήκμο έςξ θαη ηε ιήρε ημο 

Ι.Δ.Γ. 

ftp://ftp.chios.aegean.gr/announcements/mba_application.doc


 
Νακεπηζηήμημ Αηγαίμο 

Οπμιή Ακζνςπηζηηθχκ Γπηζηήμςκ 

Πμήμα Γπηζηεμχκ ηεξ Ννμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ 

Δεμμθναηίαξ 1,  Ξυδμξ  85100 * Πει.: 22410 – 99120  * Fax: 22410 – 99131 

 

 

Οεμεηχκεηαη υηη πμνεγείηαη οπμηνμθία ζημοξ μεηαπηοπηαθμφξ θμηηεηέξ - θμηηήηνηεξ με ηεκ ορειυηενε 

επίδμζε ζηα μαζήμαηα. Ρπμηνμθία απυ ημ Ν.Ι.Ο. δεκ μπμνμφκ κα ιάβμοκ Ιεηαπηοπηαθμί Φμηηεηέξ - 

θμηηήηνηεξ πμο ιαμβάκμοκ οπμηνμθία απυ ημ Ζ.Η.Ρ. ή θάπμημ άιιμ μνγακηζμυ ή θμνέα. 

 

Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενυμεκμη/εξ μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη ζηεκ Γναμμαηεία ημο 

Ν.ΙΟ. (θ. Θεόδςνμ Παπαδαπανίμο), (ηει. επηθμηκςκίαξ 22410 - 99120 απυ 11:00 έςξ 14:00 

θαζεμενηκά (fax: 22410 - 99131, e-mail: papazach@aegean.gr). 

 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ημο Π.Μ.. 

 

 

 

Καζεγήηνηα ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΛΑ  

 

mailto:tepae@rhodes.aegean.gr

