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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

               Ρέθυμνο, 29 Ιουλίου 2022 

 

                                                                                         Αρ. Γεν. Πρωτ.: 324/18129  
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» των 

Τμημάτων Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  

 

 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών 

στο Δι ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική 

Οικονομία», που οργανώνουν από κοινού. 

 

Το Δ.Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει κοινοτικά στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις σύνθετες 

κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο. Στρατηγικός στόχος του 

Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία στελεχών με ερευνητικές και οργανωτικές δεξιότητες με τις 

απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν αφενός να ερμηνεύουν και να αναλύουν 

κοινωνικές καταστάσεις και προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και αφετέρου να μπορούν να 

παρεμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες για τη διαμόρφωση μηχανισμών και παρεμβάσεων που 

οδηγούν σε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. Οι απόφοιτοι/ες του ΔΜΠΣ «Κοινοτική Εργασία και 

Κοινωνική Οικονομία» θα μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, του 

κράτους και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων 

της κοινοτικής εργασίας και της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) συμβάλλοντας 

στη συγκρότηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών συνεργατικών εγχειρημάτων από τα κάτω. 

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τριών (3) 

ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση 

και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η 

παρακολούθηση υποχρεωτική, ενώ το 30% των μαθημάτων μπορούν να διδάσκονται εξ αποστάσεως.  
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Η γλώσσα του προγράμματος είναι η ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα στο 

τέλος της εβδομάδας, μετά τις 14:30μμ, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο 

Ηράκλειο της Κρήτης, εκτός εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας.  

Τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ ανέρχονται σε 2.700 ευρώ συνολικά, ενώ το 30% των φοιτητών/ριών 

μπορεί να απαλλάσσεται από την καταβολή τους, εάν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του σχετικού 

νόμου (άρθ. 35, Ν. 4485/2017). Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν 

υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή.  

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι/ες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Κοινωνικών 

Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής της 

ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα εξής τμήματα: Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πολιτικής Επιστήμης, Ψυχολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 

Γεωγραφίας, Κοινωνικής Οικονομίας και Οικολογίας κ.λπ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και 

τελειόφοιτοι/τες φοιτητές/ριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την 

εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.  

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό 

χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να 

την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά: 

 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής. Το Έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

https://postgrad.cict.uoc.gr.  

 Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, 

για τους/τις πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν 

απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 

έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80) (παρ. 7 άρθρ. 34 ν. 4485/17). 

 Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.  

 Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική 

εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου /ας, καθώς και όποια άλλη 

δραστηριότητα κοινωνικής φύσης εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι είναι χρήσιμο να περιλαμβάνεται στο 

Βιογραφικό Σημείωμα.   
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 Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου, και 

συγκεκριμένα της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής, όπως προκύπτει από σχετικούς 

γλωσσικούς τίτλους σπουδών ή τίτλο σπουδών που έχουν διεξαχθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής. 

Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α 

κατέχει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, εξετάζεται προφορικά από ειδική 

επιτροπή. Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική 

γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε 

ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή της παρακολούθησης επιτυχώς, μαθημάτων 

δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

 Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν) (σε pdf).  

 Μία συστατική επιστολή 

 Υπόμνημα Ενδιαφέροντος, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α 

επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική 

Οικονομία» καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντά (έως 1000 λέξεις). 

 Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται 

τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του. 

 Φωτογραφία 

 

 

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία 
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. 

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB. 

 

Για τη Φωτογραφία 
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg 

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB 

Διαστάσεις: 200px x 200px 

 

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  

Τ Ω Ν  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν / Τ Ρ Ι Ω Ν  Σ Τ Ο  Π . Μ . Σ .  

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών λαμβάνει χώρα μια φορά ανά 

ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  

Α) Προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα, εφόσον αυτό απαιτείται για όσους/ες υποψηφίους/ες θα 

κληθούν να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, βλ. παραπάνω: «δικαιολογητικά – παράγραφος 4. Η 
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επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα περαιτέρω 

στάδια.  

Β) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης. 

       

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων και του 

προσδιορισμένου για το καθένα συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.):  

 

Κ ρ ι τ ή ρ ι α  Σ.Β. 

 επίδοση στη συνέντευξη 30% 

 αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας 40%  

 βαθμό πτυχίου.  30% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατά το μέγιστο όριο, σε 30 φοιτητές/τριες. Η 

εισαγωγή φοιτητών/ριών γίνεται κάθε 2 χρόνια.  

Πέραν του αριθμού των επιτυχόντων/ουσών κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών, γίνονται 

δετοί στο Δ.Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι/ες, πτυχιούχοι που είναι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. καθώς και 

ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφός του Ελληνικού Κράτους, εφόσον η υποτροφία τους είναι 

σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 

ε.δι.π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στα οικεία Τμήματα και είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 

σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν μετά από αίτηση τους 

να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι και μόνο δύο σε κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον αυτό 

είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας και στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας των αντίστοιχων Ιδρυμάτων.  

Οι επιτυχόντες/ούσες εγγράφονται στο Δι.Π.Μ.Σ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσοι/ες 

επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός του προαναφερόμενου διαστήματος χάνουν το δικαίωμα 

εγγραφής τους και οι κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής 

τους.  

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να γίνει 

μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να 

είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, εξετάζεται από τη ΣΕ του Προγράμματος, η οποία 

γνωμοδοτεί για την ένσταση προς την Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.).  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr από 1/08/2022 έως 10/09/2022.  

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και όσοι/ες φοιτητές/τριες, κατά τον χρόνο έναρξης 

των εισαγωγικών εξετάσεων στο Δ.Π.Μ.Σ., έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, 

που θα πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής 

τους βαθμολογίας. Στην αίτησή τους θα δηλώνεται ρητώς ότι δεσμεύονται, εφόσον επιλεγούν, να 

προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.  

Οι συνεντεύξεις και η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και η επιλογή των 

υποψηφίων φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί την 15η και την 16η Σεπτεμβρίου 2022. 

Ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων σύμφωνα με τις υγειονομικές 

συνθήκες που θα επικρατούν, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. των σχετικών Τμημάτων 

στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.  

Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν να δουν το κανονισμό λειτουργίας του Μεταπτυχιακού στις ιστοσελίδες: 

https://sociology.soc.uoc.gr/programma-metaptychiakon-spoudon/organosi-pms-keko/ και 

https://sw.hmu.gr/metaptyxiakes/programma-metaptychiakwn-spoydwn/ Για περισσότερες 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Δ.Π.Μ.Σ.: 

 

ι σ τ ο σ ε λ ί δ α : 

http://sociology.soc.uoc.gr 

τηλ. 28310-77491,  

e-mail: grammKEKO@social.soc.uoc.gr 

Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η : 

Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική 

Οικονομία», Τμήμα Κοινωνιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη 

Ρεθύμνου,  

Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Κρήτης  

 

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» 

 

 

 

 

Καθηγητής κ. Ιωάννης Ζαϊμάκης 

 

https://postgrad.cict.uoc.gr/
https://sociology.soc.uoc.gr/programma-metaptychiakon-spoudon/organosi-pms-keko/
https://sw.hmu.gr/metaptyxiakes/programma-metaptychiakwn-spoydwn/
http://sociology.soc.uoc.gr/
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