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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
Το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε 
σύµπραξη µε το Τµήµα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας, σύµφωνα µε την αριθµ. 31364/Β7/ 
27-3-2002 Υπουργική Απόφαση, οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό εξάµηνο του ακα-
δηµαϊκού έτους 2002-2003 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), “∆υσλεξία: 
Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην 
αντιµετώπισή της”. Το Πρόγραµµα  συγχρηµοτοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω 
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 
 
Το ΠΜΣ απονέµει: α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη  δυσλεξία σε συνάρτηση µε 
την επικοινωνία σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην 
αντιµετώπισή της, που αποτελούν και τις δύο κατευθύνσεις του και β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 
σε συναφή αντικείµενα.  
 
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων Ψυχολογίας, των Τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας ή οµοειδών Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, των Παιδαγωγικών 
Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστηµίων 
της χώρας ή αντίστοιχων του εξωτερικού καθώς και των Τµηµάτων Λογοθεραπείας της ηµε-
δαπής και αλλοδαπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/ 
2001.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι στις βασικές τους σπουδές να έχουν 
διδαχθεί ικανό αριθµό µαθηµάτων συναφών  µε τα γνωστικά αντικείµενα του οικείου 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών που κρίνεται από την εξεταστική επιτροπή. 
 
Ο αριθµός των εισακτέων από ΑΕΙ και ΤΕΙ (Τµήµατα Λογοθεραπείας) στο Μεταπτυχιακό 
∆ίπλωµα Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25). Σε περίπτωση µη 
προσέλευσης ή αποτυχίας υποψηφίων από τµήµατα Λογοθεραπείας, ο προβλεπόµενος 
αριθµός εισακτέων συµπληρώνεται από υποψηφίους ΑΕΙ. 
 
Οι πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ γίνονται δεκτοί, εφόσον γνωρίζουν επαρκώς µία τουλάχιστον 
ξένη γλώσσα : Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική. Ο βαθµός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται 
µε εξετάσεις, εκτός αν ο υποψήφιος προσκοµίσει τίτλους σπουδών, από τους οποίους να προ-
κύπτει η κατοχή µε επάρκεια επιπέδου proficiency ανεξαρτήτου φορέα µιας από τις 
παραπάνω γλώσσες. Συνεκτιµάται η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας.  
 
Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστηµιακών Σχολών ή Τµηµάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς 
την Ελληνική γλώσσα. Τούτο πιστοποιείται µε εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκοµί-
σουν τίτλους σπουδών που να αποδεικνύουν την κατοχή της ελληνικής γλώσσας. 
 
Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος Φ.Π.Ψ. [Γραµµατεία Τµήµατος ΦΠΨ, Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 
45110] ώς τις 25 Σεπτεµβρίου 2006, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 
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3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται µε την αίρεση απόκτησης 
πτυχίου ως την περίοδο Σεπτεµβρίου 2005).  

4. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών µαθηµάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επί-
δοσή τους σ’ αυτά. 

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας –οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και 
της συναφούς βιβλιογραφίας της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας – ή βεβαί-
ωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις.    

6. ∆ηµοσιεύσεις – τεκµήρια ερευνητικής δραστηριότητας. 
7. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον) 
 
H επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται µε τη συνεκτίµηση των 
εξής κριτηρίων: 
 
α. Γενικός βαθµός πτυχίου 
β. Mέσος όρος βαθµολογίας στα προπτυχιακά µαθήµατα που σχετίζονται µε την ψυχολογία 

και µε ιδιαίτερη έµφαση στα συναφή µε το ΠΜΣ γνωστικά αντικείµενα 
γ.  Eπίδοση σε τυχόν διπλωµατική εργασία 
δ.  Eρευνητικές εργασίες και δηµοσιεύσεις  
ε.  Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στα γνωστικά αντικείµενα που προσδιορίζονται από την  
     προκήρυξη, στην ξένη γλώσσα καθώς και στους Η/Υ 
στ. Άλλες σπουδές καθώς και κάθε άλλο αντικειµενικό στοιχείο που αναδεικνύει την υποψη-

φιότητα 
ζ.   Συνέντευξη 
 
Ως προς τους υποψηφίους διδάκτορες, ειδικότερα, οι προϋποθέσεις εγγραφής τους στο οικείο 
ΠMΣ είναι: 
 
α. Η λήψη του Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης του οικείου ΠΜΣ ή η κατοχή 

αντίστοιχου διπλώµατος από Πανεπιστήµιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
β. Η επιτυχής εξέταση για εισαγωγή στο πρόγραµµα ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
γ. Οι τυχόν ερευνητικές εργασίες και δηµοσιεύσεις 
δ. Η συνέντευξη.  
 
Οι δύο (2) πρώτοι από τους επιτυχόντες θα λάβουν υποτροφία.  
 
Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 
 
A. Eξελικτική Ψυχολογία 
B. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 
Γ.   Ψυχολογία της γλώσσας, µαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία. 
 
Η εξεταστέα ύλη και η συναφής βιβλιογραφία είναι στη διάθεση των υποψηφίων από τη 
Γραµµατεία του Τοµέα Ψυχολογίας και τη Γραµµατεία του ΜΠΣ, ταυτόχρονα µε την 
προκήρυξη των εξετάσεων και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://users.uoi.gr/dyslexia.  
 
Oι εξετάσεις στα γνωστικά αντικείµενα του Προγράµµατος, τους Η/Υ και την ξένη γλώσσα 
θα πραγµατοποιηθούν στον Τοµέα Ψυχολογίας και σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί την 
περίοδο εκείνη στις 27, 28 και 29 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 
 
Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2006: Εξελικτική Ψυχολογία 
Πέµπτη  28 Σεπτεµβρίου 2006: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 
Παρασκευή  29 Σεπτεµβρίου 2006: Ψυχολογία γλώσσας, µαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία 
 

http://users.uoi.gr/dyslexia
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Η οικεία συνέντευξη των υποψηφίων θα διενεργηθεί στις ηµεροµηνίες των γραπτών 
εξετάσεων στο Εργαστήριο Ψυχολογίας ΙΙ του Τοµέα και σε ώρα και αίθουσα που θα 
ανακοινωθεί την περίοδο εκείνη. 
 
Το Πρόγραµµα διάρκειας τεσσάρων (4) εξαµήνων για κάθε οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών 
θα υλοποιηθεί στο µεγαλύτερο µέρος του στον Τοµέα Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Πανεπιστηµιούπολη ∆ουρούτης). 
Τµήµα θεωρητικών µαθηµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων σε Η/Υ, διάρκειας τουλάχιστο 
τριών ή τεσσάρων εβδοµάδων στο τέλος του α΄ εξαµήνου, θα διεξαχθεί στο συµπράττον 
Τµήµα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που θα συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα αναλαµβάνουν να καλύψουν το κόστος παραµονής τους στην πόλη της Πάτρας.  
 
Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Το Πρόγραµµα καλύπτει όλες τις ηµέρες 
της εβδοµάδας κατά τις οποίες οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, εκτός των θεωρητικών µαθηµάτων 
τους, συµµετέχουν σε εργαστηριακές-πρακτικές ασκήσεις και ερευνητικές δραστηριότητες 
του Τοµέα Ψυχολογίας του Τµήµατος ΦΠΨ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του 
συµπράττοντος Τµήµατος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας, στην ειδίκευση που 
προσδιορίζεται από τη φύση του οικείου Προγράµµατος στο οποίο φοιτούν.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία 
του Tοµέα Ψυχολογίας (κ. Βάγια Τσιάλιου, τηλ. 26510-95753, e-mail: vtsialou@cc.uoi.gr) 
και του ΠΜΣ (κ. Παναγιώτα Σιούλα 26510-95759, e-mail: dyslexpr@cc.uoi.gr). 

 
 

O Πρόεδρος του Τµήµατος Φ.Π.Ψ 
 
 

Μαυρογιώργος Γεώργιος 
  Καθηγητής 
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