ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται αποτελούν ηλεκτρονικά αρχεία των
πρωτότυπων εγγράφων. Δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα των τίτλων
σπουδών από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά σε περίπτωση επιτυχίας του υποψήφιου/-ας
θα γίνει έλεγχος της γνησιότητας των τίτλων σπουδών από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Θεωρείται
αυτονόητο ότι οποιαδήποτε παραποίηση εγγράφου έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του υποψηφίου
από τη λίστα των επιτυχόντων.
2) Όσοι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει ΟΛΕΣ τις υποχρεώσεις φοίτησής τους στο Τμήμα προέλευσης
μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση της
Γραμματείας ότι εκκρεμεί μόνο η απονομή του πτυχίου τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση (εκκρεμούς
βαθμολογίας, αναμονή ολοκλήρωσης πτυχιακής, κτλ.) ο υποψήφιος δεν θεωρείται ότι έχει
αποφοιτήσει και δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο ΔΠΜΣ.
3) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν 2-5
ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή/και e-mail) καθηγητών ή εργοδοτών τους που τους
γνωρίζουν καλά κι έχουν δεχθεί να δώσουν συστάσεις σε περίπτωση που τους ζητηθεί.
4) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα για την διαμόρφωση του βιογραφικού σημειώματος ή της
δήλωσης σκοπού και κινήτρων. Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να το διαμορφώσουν όπως
επιθυμούν.
5) Για την υπεύθυνη δήλωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις υποχρεωτικής φοίτησης και του κόστους
σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το γνωστό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του
Ν.1599/86.
6) Όσοι υποψήφιοι έχουν απασχοληθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο πρόγραμμα
Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής ή Δημοτικής
Εκπαίδευση ή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το αναφέρουν στο
βιογραφικό τους σημείωμα, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
7) Παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, κτλ. δεν συνιστά επιστημονική εμπειρία,
αλλά γενικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον και μπορεί να αναφερθεί στο βιογραφικό σημείωμα. Δεν
χρειάζεται να προσκομισθούν σχετικές βεβαιώσεις.
8) Η περίληψη της πτυχιακής εργασίας των υποψηφίων και η σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία
για το βαθμό της πτυχιακής χρειάζεται να υποβληθεί μόνο αν είναι σχετική με το αντικείμενο της
Ειδικής Αγωγής.
9) Η αίτηση είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί KAI μέσω της ιστοσελίδας.
10) Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της Γραμματείας του ΔΠΜΣ
(28310-77639) από Πέμπτη 8/9 και ώρες 10:00-13:00 ή να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο
eidikiagogi@edc.uoc.gr.

