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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" 

 
 
 Ρόδος, 22.12.2020 

 A.Π.: 3537 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  

 

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», 
προσπαθώντας να ενθαρρύνει ερευνητικές προσπάθειες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες 
οδηγούν σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχει θεσπίσει το θεσμό της 
απόδοσης υποτροφίας αριστείας με ακαδημαϊκά κριτήρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ. 

Για αυτό το λόγο και προσκαλεί τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις 
απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2018-19 να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Χορήγηση και ύψος υποτροφίας 

1. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας θα είναι έως χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) ανά έτος 

και μοιράζεται ισόποσα σε όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές απόφοιτους πέτυχαν να 

δημοσιεύσουν μέρος της διπλωματικής τους εργασίας σε έγκριτο διεθνές περιοδικό. 

2. Η υποτροφία αριστείας είναι ανεξάρτητη από τυχόν απαλλαγή ή καταβολή διδάκτρων και 

θα απονέμεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιστημονικής ημερίδας που 

διοργανώνει το Π.Μ.Σ. (εφόσον αυτή διεξαχθεί) ή σε άλλη αντίστοιχη τελετή του Π.Μ.Σ. 

3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αξιολογούνται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου του 

επόμενου ακαδημαϊκού έτους από το έτος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας των 

υποψηφίων και οι υποτροφίες χορηγούνται αμέσως μετά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

της επιστημονικής ημερίδας που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. (εφόσον αυτή διεξαχθεί) ή σε 

άλλη αντίστοιχη τελετή του Π.Μ.Σ. 
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Υποχρεώσεις υποτρόφων  

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν τις δημοσιεύσεις τους στην ετήσια 
επιστημονική ημερίδα του Π.Μ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους χορήγησης της υποτροφίας 
(εφόσον αυτή διεξαχθεί) ή σε άλλη αντίστοιχη τελετή του Π.Μ.Σ. 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Η υποτροφία θα χορηγείται εφόσον ο/η υποψήφιος/α πέτυχε να δημοσιεύσει τη διατριβή 

του/της μέρος της διατριβής του/της σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με διαδικασία 

ανώνυμης κρίσης στο επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ. 

2. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει μία δημοσίευση. 

3. Η κάθε δημοσίευση δύναται να έχει μέχρι τρεις συγγραφείς συνολικά. 

4. Η υποτροφία χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο/η υποψήφιος/α ανακηρύχθηκε 

διπλωματούχος το αργότερο έως τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους εκπόνησης της 

διπλωματικής του/της εργασίας. 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας – προθεσμίες 

Ο/Η υποψήφιος/α για τη χορήγηση της υποτροφίας οφείλει να υποβάλει τα παρακάτω 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (ή ηλεκτρονικά στο e-mail rhodes_pms_nt@aegean.gr) έως τις 31 
Ιανουαρίου 2021 

• Αίτηση στην οποία αναγράφεται ο τίτλος της δημοσίευσης και τα συνημμένα 

δικαιολογητικά 

• Επιστολή αποδοχής της εργασίας για δημοσίευση στο περιοδικό 

• Αντίγραφο της δημοσίευσης από το περιοδικό ή αντίγραφο του draft. 

Διαδικασία επιλογής 

Οι προτάσεις για χορήγηση υποτροφίας θα αξιολογηθούν με την επιστημονική ευθύνη της 
Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ., την οποία αποτελούν τα μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. 

 

 
 
 
  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 
 
 

 
Καθηγητής Καραμούζης Πολύκαρπος 

 
 
 
 
 


