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ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ  2021 - 2022 

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., 

της Ελλάδος ή του εξωτερικού  (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι 

κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, 

κατατάσσονται σε Τμήματα  σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε 

ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι κατατάσσονται στο Τμήμα 

μας  στο Γ΄εξάμηνο σπουδών.   

  Για τις παραπάνω κατηγορίες η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη 

πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα 

ανάπτυξης στα παρακάτω  τρία μαθήματα:  

1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και

Διδακτικής Πράξης 

2. Νεοελληνική Γλώσσα: το Λεξιλόγιο

3. Μαθηματικά Ι

Σημειώνεται ότι η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και 6 (έξι) 

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ανωτέρω Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Αίτηση ενδιαφερομένου

2.Αντίγραφο Πτυχίου  ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και 

βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
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Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το 

όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ  

από 01/11/2021 έως 15/11/2021, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-protocol.uoa.gr ( 01 Γενική αίτηση με θέμα 

«Κατάταξη στο Τμήμα»). 

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν από 1η έως 20 Δεκεμβρίου  2021,  το ακριβές 

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων. 
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Από τη Γραμματεία 

https://e-protocol.uoa.gr/
https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/aitisi-eggrafis-se-metaptyixako-programma-spoudon/

