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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MASTER OF ARTS) 

«Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Επιλογή φοιτητών/τριών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023 

 
Το Κολέγιο Global College ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών για την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημιουργικές Τέχνες 

και Εμψύχωση (1.5 Ακαδημαϊκά  Έτη, 90 ECTS, Master (MA)». 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια Εισδοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού 

Τίτλου (Πτυχίο) ή ισοδύναμου τίτλου στους κλάδους των Τεχνών (Εικαστικά, Θέατρο, Χορός, 

Μουσική), της Εκπαίδευσης (Επιστήμων της Αγωγής), Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών 

Επιστημών ή κάτοχοι πτυχίου από άλλο επιστημονικό πεδίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διορισμό στον Δημόσιο Εκπαιδευτικό Τομέα. 

 
 Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι: 
 

1. Ορθά συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής (υπάρχει στην ιστοσελίδα του Κολεγίου) 

2. Αναλυτικό και ανανεωμένο Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Αντίγραφο/α πτυχίου/ων στα οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός. 

4. Αντίγραφο/α αναλυτικής βαθμολογίας 

 Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες να έχουν προηγούμενη γνώση σε 

θέματα έρευνας (Μέθοδοι Έρευνας, Πειραματικές Μέθοδοι, Στατιστική, SPSS, 

εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με Ποσοτική ή Ποιοτική Έρευνα). 

 Στην περίπτωση που δεν έχουν Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο στα εν λόγω θέματα 

προσφέρονται σεμιναριακά μαθήματα. 

5. Πιστοποιητικά – Τεκμήρια γνώσης ξένων γλωσσών 

 Αποδεικτικά στοιχεία από προηγούμενα Ακαδημαϊκά προσόντα που να 

αποδεικνύουν Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Φοίτηση σε Αγγλόφωνο 

Λύκειο / Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα). 

 IELTS Academics γενικός βαθμός ελάχιστο 6.0. / ελάχιστο 5.0 σε κάθε επιμέρους 

στοιχείο 
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 Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης του επιπέδου της Αγγλικής Γλώσσας ή 

ο/η υποψήφιος/α φοιτητής/τρια μπορεί να παρακαθήσει ανάλογη εξέταση –  English 

Placement Test – που προσφέρει το Global College. 

 
6. Δημοσιεύσεις ή/και διακρίσεις (αν υπάρχουν) 

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. συστατική επιστολή) (προαιρετικό). 

8. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ή εργαστήρια σε συναφή θέματα με το αντικείμενο 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή με τον κλάδο σπουδών / επάγγελμα του υποψηφίου. 

 
 Διαδικασία επιλογής 

Η Συντονιστική Επιτροπή αφού μελετήσει το φάκελο του/της κάθε αιτητή/τριας και διαπιστώσει 

ότι διαθέτει τα προσόντα θα τον/την καλέσει σε προφορική συνέντευξη. 

 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης συνεκτιμώνται τα απαιτούμενα προσόντα και άλλα στοιχεία 

του που είναι σημαντικά για την εισδοχή του/της σπουδαστή/στριας στο εν λόγω πρόγραμμα. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

αποτείνονται στη Γραμματεία του Global College στο τηλέφωνο 22814555. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι 

την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

 
 Διαδικασία Εγγραφής 

Όσοι/ες υποψήφιοι φοιτητές/τριες πληρούν τα κριτήρια εισδοχής και επιτυγχάνουν στη διαδικασία 

της προσωπικής συνέντευξης, ενημερώνονται κατά πόσο έχουν εξασφαλίσει θέση στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση» μερικές εβδομάδες πριν την 

επίσημη έναρξη των μαθημάτων. Οι επιτυχόντες φοιτητές/τριες λαμβάνουν γραπτή επιστολή με 

τον τίτλο «Έγκριση Αίτησης για Εισδοχή». Εν συνεχεία, μπορούν να διασφαλίσουν την θέση τους 

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλοντας στη Γραμματεία της Σχολής Global College τα πιο 

κάτω έγγραφα/δικαιολογητικά: 

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (διαστάσεων 4εκ ύψος Χ 3εκ πλάτος), για την έκδοση 

φοιτητικής ταυτότητας. 

2. Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας. 

3. Συμπλήρωση του έντυπου «Αίτηση για Εισδοχή». 

4. Απόδειξη πληρωμής της προ-απαιτούμενης προκαταβολής, στην προθεσμία που 

καθορίζεται. 


