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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3404/2005, του Ν.4009/2011 και του άρθρου 57 του Ν.4186/2013, της ΥΑ 
Φ1/192329/Β3 και της σχετικής απόφασης της υπ' αριθμόν 98/30-4-2015 συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος ως εξής:  

Η εισαγωγή των πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών 
υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων 
Υπουργείων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθεί βάσει της επίδοσής τους σε κατατακτήριες 
εξετάσεις - διαγωνισμό στα μαθήματα:  

α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική,  

β) Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική και  

γ) Εισαγωγή στο Δίκαιο.  

Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων, καθώς και τα διδακτικά βοηθήματα, από τα οποία μπορούν να 
μελετήσουν και να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι, παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1. 

Η κατάταξη τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα γίνει στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Για όλες τις 
κατηγορίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 της ΥΑ Φ1/192329/Β3 περί απαλλαγής 
των κατατασσόμενων από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017. 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά . 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

http://www.uop.gr/
http://www.uop.gr/


 
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (διατίθεται ηλεκτρονικά). 
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.  

 
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους 
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από 
το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

 

 
Κόρινθος, 19 Μαΐου 2017 

 
Από τη  Γραμματεία 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

 

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Εξεταστέα ύλη: 

 
Η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής (περιεχόμενο, πλαίσιο, 
εκπονητές και αποδέκτες της εκπαιδευτικής πολιτικής).  

Από το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Οι εκπαιδευτικές δομές ως οργανώσεις: Ηγεσία και Διοίκηση – ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου 

Το διεθνές πλαίσιο και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (σχέση διεθνούς, ευρωπαϊκής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής) 

Νεο-φιλελευθερισμός και εκπαιδευτική πολιτική 

Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική  (ζητήματα κοινωνικό- 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και αντισταθμιστικής δράσης).  

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μειονοτήτων σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο (πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτική πολιτική). 

Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής: Προβλήματα, προκλήσεις και τάσεις (έμφαση στην 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική). 

Εκπαιδευτική πολιτική με έμφαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης / Διαδικασία της Μπολώνιας 

Διδακτικά βοηθήματα: 

1. Σταμέλος Γ., Βασιλόπουλος Α., Καβασακάλης Α., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2015 

2. Κλάδης, Δ. (2000) «Η κοινωνική διάσταση της Διαδικασίας της Μπολώνιας και η πορεία από την 
Μπολώνια στην Πράγα και από την Πράγα στο Βερολίνο», στο Ν. Παπαδάκης (επιμ.), Κράτος, Κοινωνία, 
Αγορά και Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης & 
εκδ. Σαββάλα, σσ. 463- 475 

3. Κλάδης Δ. (2000) «Η Διαδικασία της Μπολώνιας και η πορεία από την Μπολώνια στην Πράγα. Κείμενα 
– Σχόλια - Ανάλυση» 

4. Κλάδης Δ. (2001) «Το Κοινό Ανακοινωθέν των Υπουργών Παιδείας των Ευρωπαϊκών Χωρών στην Πράγα. 
Κείμενα – Σχόλια - Ανάλυση» 
 
Σημείωση: 

Τα ανωτέρω κείμενα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
 
 
 



 
B) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Διδακτικά βοηθήματα: 

1. Βενιέρης Δημήτρης (2015). "Κοινωνική Πολιτική. Έννοιες και Σχέσεις". Αθήνα, ΤΟΠΟΣ. 
2. Esping-Andresen, G. (2014). "Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας". Αθήνα, ΤΟΠΟΣ. 

 

Γ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Διδακτικά βοηθήματα: 

 

1. Φεφές Μ., (2016) Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αθήνα, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (εκτός των κεφαλαίων 11 & 
12) 


