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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ακ. έτους 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εκλογών, παρατείνεται η υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ έως και την Τετάρτη 30
Σεπτεμβρίου 2015-2016 (βλ. προκήρυξη).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16
Οι εξετάσεις του Δ.Π.Μ.Σ. θα διεξαχθούν στο κτίριο της Παιδαγωγικής Σχολής
(Φλώρινα) στις κάτωθι ημερομηνίες:
Ημερομηνία
Παρασκευή
9/10/2015

Ώρες
17:00-19:00

Γνωστικά αντικείμενα
Γραπτή εξέταση στην
αγγλική γλώσσα

Αίθουσα
Μικρό Αμφιθέατρο
(ισόγειο
Παιδαγωγικής
Σχολής)

Σάββατο 10/10/2015

10:00-13:00

Μικρό Αμφιθέατρο

Κυριακή11/10/2015

Πρωινές ώρες

Γραπτή εξέταση στο
γνωστικό αντικείμενο
Συνέντευξη

Μικρό Αμφιθέατρο

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέλθουν στις προαναφερόμενες
αίθουσες μισή ώρα νωρίτερα έχοντας μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα
προκειμένου να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.


Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, 17.00-19.00, θα πραγματοποιηθεί η
γραπτή εξέταση για την διαπίστωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών για όσους/ες
υποψήφιους/ες δεν διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση (επίπεδο Proficiency,
βλ. προκήρυξη). Τα αποτελέσματα της εξέτασης (επιτυχία ή αποτυχία και όχι
βαθμολογία, η οποία ούτως ή άλλως δεν συνυπολογίζεται για την εισαγωγή
στο ΔΠΜΣ) θα ανακοινωθούν αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας στην ιστοσελίδα
του ΔΠΜΣ και θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους με email.



Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, 10.00-13.00 θα γίνει η γραπτή
εξέταση σε

θέματα

που

σχετίζονται

με

τη Διδακτική

των
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Φυσικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επιστημών, του Περιβάλλοντος, και της Τεχνολογίας καθώς επίσης και σε
θέματα βασικής

επιστημονικής

κατάρτισης (Βιολογία,

Περιβαλλοντικές

Επιστήμες, Φυσική, Χημεία). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι/ες με
πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της Αγγλικής και όσοι/ες σημείωσαν επιτυχία
στις εξετάσεις της προηγούμενης ημέρας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα
ανακοινωθούν και πάλι αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας στην ιστοσελίδα του
ΔΠΜΣ και θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους με email.


Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2015, με πρόγραμμα που
θα ανακοινωθεί την προηγούμενη μαζί με τα αποτελέσματα της εξέτασης, θα
πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή. Η
συνέντευξη θα αφορά κυρίως τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε κάθε
υποψήφιος/α, τα ενδιαφέροντά τους σε σχέση με την θεματική του ΔΠΜΣ,
καθώς και την όλη συγκρότηση του υποψηφίου.

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο
ΔΠΜΣ θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Πέτρος Καριώτογλου,
Καθηγητής ΠΤΝ / ΠΔΜ
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