Ειδικό Σύζηημα Μορίων
(βιέπε ζπλνπηηθά Πίλαθα 1, ζει. 4):
Ο βαθμός πηστίοσ (κέγηζην 25 κόξηα γηα ηεηαξηνεηή δηάξθεηα ζπνπδώλ)
Ο βαζκόο πηπρίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 3.
Παπάδειγμα
Πηςσιούσορ με βαθμό πηςσίος ‘8’ θα λάβει: 3 x 8 = 24 μόπια
Πηςσιούσορ με βαθμό πηςσίος ‘7.5’ θα λάβει: 3 x 7.5 = 22.5 μόπια
Η διπλωμαηική εργαζία (κέγηζην 5 κόξηα)
Πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο όπνπ εθπνλήζεθε, πάλσ
ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ ζπγγξαθέσλ. Δάλ ε εξγαζία έρεη
εθπνλεζεί από πεξηζζόηεξνπο από έλα ζπγγξαθέα, ηα κόξηα ππνινγίδνληαη σο εμήο: 5
κόξηα δηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπγγξαθέσλ. Γε ιακβάλεηαη ππόςε ν βαζκόο ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο.
Η επαγγελμαηική εμπειρία (κέγηζην 5 κόξηα).
Κάζε νινθιεξσκέλνο ρξόλνο εξγαζίαο ππξνδνηείηαη κε 1 κόξην. Σπλεπώο απαηηνύληαη
εμήληα κήλεο γηα ηελ κέγηζηε κνξηνδόηεζε. Σηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη
ην είδνο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαζώο θαη ν αθξηβήο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηε ζέζε απηή.
Τν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθό κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ
ζπνπδώλ ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα:


Σπκβάζεηο κε ην Γεκόζην ή κε ΝΠΓΓ.



Βεβαηώζεηο από ην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΥΠΔΠΘ).



Πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο.



Σπκβόιαηα κε Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, Οξγαληζκνύο Υγείαο θ.α. εγθεθξηκέλα
από ηελ εθνξία ή απνδείμεηο πιεξσκώλ.

Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ κελώλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ν
ζπλνιηθόο ρξόλνο ηεο ζύκβαζεο, αλεμάξηεηα από ην αλ ε ζρέζε εξγαζίαο ήηαλ ζε
σξνκίζζηα βάζε. Όηαλ ε εξγαζία είλαη ζε σξνκίζζηα βάζε, απαηηνύληαη ηνπιάρηζην 6
ώξεο εβδνκαδηαίαο απαζρόιεζεο γηα λα ζεσξεζεί πιήξεο απαζρόιεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα εξγαζίαο. Από 2 έσο θαη 5 ώξεο απαζρόιεζεο ηελ
εβδνκάδα ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ππνινγίδεηαη σο 50% ηνπ θαλνληθνύ (π.ρ., 3 ώξεο ηελ
εβδνκάδα γηα δηάζηεκα 6 κελώλ ζεσξνύληαη 3 κήλεο πιήξνπο απαζρόιεζεο). Δξγαζία 1
ώξαο ηελ εβδνκάδα δελ ππνινγίδεηαη θαζόινπ. Απαζρόιεζε ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα
ζε δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο δελ απμάλεη ην ρξόλν εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, εξγαδόκελνο
πνπ εξγαδόηαλ γηα δηάζηεκα 6 κελώλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο δνπιεηέο θαη ζε θάζε κία απ’
απηέο είρε πεξηζζόηεξεο από 5 ώξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα ζεσξείηαη όηη εξγάζζεθε
ζπλνιηθά 6 κήλεο.

Δημοζιεύζεις ζε επιζηημονικά περιοδικά (κέγηζην 15 κόξηα).
Οη δεκνζηεύζεηο πξέπεη λα είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ζε έγκυρα
επιζηημονικά περιοδικά με ζύζηημα κριηών. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα θαηαζέζεη
αληίγξαθα κέρξη ηεζζάξσλ δεκνζηεύζεσλ. Δάλ ε εξγαζία είλαη ππό δεκνζίεπζε ζα
πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε από ηε ζύληαμε ηνπ πεξηνδηθνύ θαζώο θαη αληίγξαθν ηεο
ππό δεκνζίεπζε εξγαζίαο. Γεκνζηεύζεηο πνπ δελ ππόθεηληαη ζηηο πξναλαθεξόκελεο
πξνϋπνζέζεηο ΓΔΝ ππνινγίδνληαη (πρ άξζξα ζε εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ηνλ πεξηνδηθό
ηύπν).
Τα κόξηα πνπ απνδίδνληαη γηα ηηο εξγαζίεο είλαη σο εμήο:


Πεξηνδηθά πνπ αλήθνπλ ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. sportdiscus):
νο

νο

νο

o 1 ζπγγξαθέαο 10 κόξηα, ν 2 7, ν 3 θαη έπεηηα 5 κόξηα


Πεξηνδηθά ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ή πεξηνδηθά
επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη εηαηξεηώλ:
νο

νο

νο

o 1 ζπγγξαθέαο 3 κόξηα, ν 2 2, ν 3 θαη έπεηηα 1 κόξηα
Οι ανακοινώζεις ζε επιζηημονικά ζσνέδρια (κέγηζην 5 κόξηα).
Τν ζύλνιν ησλ αλαθνηλώζεσλ (είηε πξνθνξηθέο είηε αλαξηεκέλεο) αζξνηζηηθά δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο. Σε θάζε πεξίπησζε, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη
ην αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ (ηελ 1ε ζειίδα θαη ηελ ζειίδα κε ηελ
πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο) ζην νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε. Η απόδνζε κνξίσλ γηα ηηο
αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα γίλεηαη σο εμήο:


Αλαθνηλώζεηο ζε Γηεζλή ζπλέδξηα (π.ρ. ISSP, FEPSAC, ECSS):
νο

νο

νο

o 1 ζπγγξαθέαο 3 κόξηα, ν 2 2 κόξηα, ν 3 θαη έπεηηα 1 κόξηα


Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα:
νο

νο

o 1 ζπγγξαθέαο 3 κόξηα, ν 2 θαη έπεηηα 1 κόξην
Σσμμεηοτή ζε ερεσνηηικό πρόγραμμα με αμοιβή (κέγηζην 4 κόξηα).
Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ε νπνία θαη
πηζηνπνηεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ γηα ηε κέγηζηε κνξηνδόηεζε. Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη εξγαζζεί
κηθξόηεξν δηάζηεκα, γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκό ησλ κνξίσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν
παξαθάησ ηύπνο: (Φ/12) * 4
Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ: Έζησ όηη θάπνηνο έρεη 3 κήλεο ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό
πξόγξακκα κε ακνηβή. Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ην Φ κε ηνπο κήλεο πνπ έρεη,
δειαδή: (Φ/12) * 4 = (3/12) * 4 = 0.25 * 4 = 1.
Πιζηοποιημένη γνώζη ηης αγγλικής γλώζζας - (κέγηζην 16 κόξηα)
Βαζηθή πξνϋπόζεζε εηζαγσγήο είλαη ε θαηνρή πηπρίνπ αγγιηθήο γιώζζαο επηπέδνπ
Lower ην νπνίν όκσο ιακβάλεη κεδέλ (0) κόξηα. Σε πεξίπησζε θαηνρήο πηπρίνπ αγγιηθήο
γιώζζαο αλσηέξνπ ηνπ επηπέδνπ ηνπ Lower, ππάξρεη επηπιένλ κνξηνδόηεζε (αλ δελ

ππάξρεη ζηελ παξαθάησ ιίζηα ηόηε ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν πνπ λα
απνδεηθλύεη όηη είλαη ηζόηηκν κε θάπνην από ηα παξαθάησ).
Με 6 κόξηα επηδνηνύληαη όζνη έρνπλ:


Certificate in Advanced English (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge.



Αdvanced Level Certificate in English (ALCE) ηεο Διιελνακεξηθαληθήο
Δλώζεσο.



Certificate in Advanced Communication ηνπ EDEXCEL International London
Examinations ή άιισλ παλεπηζηεκίσλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα.



Τest of English for International Communication (TOEIC), βαζκνινγία από 785
θαη άλσ ηνπ Educational Testing Service/Chauncey, USA.



International English Language Testing System (IELTS) από ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 6 έσο 7.



Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).



Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο Γ1 (πνιύ θαιήο γλώζεο).



TOEFL >180 θαη <213.

Με 16 κόξηα επηδνηνύληαη όζνη έρνπλ πηπρίν από *αγγιόθσλν παλεπηζηήκην ή έλα από
ηα πην θάησ:


Certificate of Proficiency in English (CPE) ησλ Παλεπηζηεκίσλ Cambridge θαη
Michigan.



Certificate in Proficient Communication ηνπ EDEXCEL International London
Examinations ή άιισλ παλεπηζηεκίσλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα.



International English Language Testing System (IELTS) από ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7 θαη άλσ.



TOEFL > 213.



Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο Γ2 (άξηζηεο γλώζεο).

*Αγγιόθσλα παλεπηζηήκηα ζηηο παξαθάησ ρώξεο: Australia, Belize, British Caribbean
and British West Indies, Canada, Guyana, Ireland, Liberia, New Zealand, United
Kingdom, and United States.
Δεύηερο πηστίο (κέγηζην 5 κόξηα γηα ηεηαξηνεηή δηάξθεηα ζπνπδώλ)
Γεύηεξν πηπρίν από άιιν αλώηαην ή αλώηεξν εθπαηδεπηηθό ηκήκα (ΑΔΙ ή ΑΤΔΙ), ζε
ζπλαθέο αληηθείκελν, ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο (αλαγλσξηζκέλν από ην ΓΟΑΤΑΠ)
ην νπνίν κνξηνδνηείηαη σο εμήο:

1.5 x βαθμόρ πηςσίος
Καηοτή Μεηαπηστιακών Τίηλων Σποσδών (κέγηζην 5 κόξηα)
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο (αλαγλσξηζκέλνο από ην
ΓΟΑΤΑΠ). Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (Doctorate, PhD, PEd, PharmD, θιπ)
πξηκνδνηνύληαη κε 30 κόξηα, νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ (Master, MSc, MEd, MA,
θιπ) κε 2εηή θύθιν ζπνπδώλ (120 ECTS) πξηκνδνηνύληαη κε 20 κόξηα, ελώ νη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ελόο έηνπο ζπνπδώλ (60 ECTS) πξηκνδνηνύληαη κε 10 κόξηα.
Ερεσνηηική Πρόηαζη (κέγηζην 15 κόξηα)
(βιέπε αξρείν Πξόηαζε Έξεπλαο)
Πίνακαρ 1. Σςνοπηικόρ πίνακαρ αξιολόγηζηρ
Δικαιολογηηικά

Μόρια

1.

Πηπρίν (όπνπ αλαγξάθεηαη ν Βαζκόο πηπρίνπ)

25

2.

Πηπρηαθή εξγαζία

5

3.

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία

5

4.

Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά

15

5.

Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα

5

6.

Σπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα

4

7.

Πηζηνπνηεκέλε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο
(πξνϋπόζεζε Lowerπνπ ιακβάλεη 0)

16

Επιπλέον μοριοδόηηζη
8.

Γεύηεξν πηπρίν

5

9.

Καηνρή Μεηαπηπρηαθώλ Τίηισλ Σπνπδώλ

5

10.

Από 2011: Ερευνηηική πρόηαζη

15

