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1. Κριτήρια Επιλογής
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για μεταπτυχιακές
σπουδές πριν προχωρήσει στην υλοποίηση
οποιουδήποτε μεταπτυχιακού προγράμματος
θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά
ερωτημάτων προκειμένου να διασφαλίσει πως
η επιλογή του αυτή είναι η καλύτερη
δυνατή για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και
προσωπική του εξέλιξη.



 
Για τον κάθε υποψήφιο, ποικίλλουν οι λόγοι
για τους οποίους επιθυμεί να προχωρήσει
στη λήψη μιας σχετικής απόφασης ωστόσο
θα πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων η
στοχοθεσία της συγκεκριμένης απόφασης,

προκειμένου να επαληθεύσει ο καθένας
ατομικά αν η χρονική συγκυρία και οι
γενικότερες προδιαγραφές ενός Π.Μ.Σ.

ανταποκρίνονται επακριβώς στις ατομικές
επιδιώξεις.

 

Μια σειρά απλών ερωτημάτων μπορεί να μας
οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης
και ωριμότερης τελικής απόφασης. Κρίνεται
λοιπόν σκόπιμο να απαντηθεί ένα πλέγμα
ερωτήσεων που μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
στα ακόλουθα πεδία:



2. Είδος-μορφή 
μεταπτυχιακού προγράμματος
Ανάλογα με τις δυνατότητες και τις
υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου
(κοινωνικές, οικογενειακές, οικονομικές
κ.λπ.) στοχεύουμε στα επιμέρους
χαρακτηριστικά ενός Π.Μ.Σ. κατά την
αναζήτησή μας.



Επιμέρους δεδομένα που θα μας βοηθήσουν κατά την
επιλογή είναι τα ακόλουθα:
 
Το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω να είναι δια ζώσης,
distance learning ή μεικτό;
 
Το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω να είναι πλήρους ή
μερικής φοίτησης;
 
Το επίπεδο του μεταπτυχιακού διπλώματος να είναι
certificate, diploma, master ή διδακτορικού;
 
Να το υλοποιήσω σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα;
 
Να αναζητήσω Μ.Π.Σ. με δίδακτρα, δωρεάν ή με υποτροφία;
 
Το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω να είναι συναφές ή άσχετο
προς τις προπτυχιακές σπουδές;
 
Επιδίωξη μου είναι να υπάρχει πρακτικό αντίκρισμα στην
αγορά εργασίας ή μια γενικότερη προσωπική ανάπτυξη;
 
Να έχει θεωρητικό ή πρακτικό προσανατολισμό;



3. Ατομικά κίνητρα – παράγοντες για
την υλοποίηση ενός μεταπτυχιακού
 

Η υλοποίηση ενός Π.Μ.Σ. αποτελεί μια
κομβική στιγμή στην ακαδημαϊκή και
επαγγελματική εξέλιξη ενός πτυχιούχου. 

 

Η επιλογή του μπορεί να έχει άμεσο
αντίκτυπο τόσο στην προσωπική όσο και
στην επαγγελματική του εξέλιξη και
ανάπτυξη και να συντελέσει
καθοριστικά στη στο στρατηγικό σχεδιασμό
της επαγγελματικής του πορείας.
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Στην παρούσα αγορά εργασίας
ενδεχομένως να αποτελεί πλέον και το
σημαντικότερο «χαρτί» καθώς πλέον
το σύνολο των νέων επαγγελματιών-

επιστημόνων έχει στο επαγγελματικό
του χαρτοφυλάκιο έναν προπτυχιακό
τίτλο σπουδών, ξένες γλώσσες
αλλά και γνώσεις πληροφορικής. 

 

Συνεπώς, η σημασία που φαίνεται να
προσλαμβάνει η φοίτηση σε ένα
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
σε πολύ μεγάλο βαθμό εναρμονίζεται
με τη συνολική επαγγελματική
στοχοθεσία του κάθε ενδιαφερομένου.



Επιμέρους δεδομένα που θα μας βοηθήσουν κατά την
επιλογή είναι τα ακόλουθα:

 

Η κατοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών θα συμβάλλει καθοριστικά στην επαγγελματική
και στην μισθολογική μου εξέλιξη;

 

Η κατοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών θα συμβάλλει στην εξεύρεση μιας θέσης
εργασίας ή στην ανέλιξη μου στην υπάρχουσα μου
επαγγελματική θέση;

 

Η κατοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών θα καλλιεργήσει νέα πεδία και προοπτικές
στον βασικό τίτλο σπουδών μου;

 

Το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που θα εμβαθύνω
μέσω του Π.Μ.Σ. μπορεί να μου δώσει δυνατότητες για μια
ακαδημαϊκή καριέρα;

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συντελέσει στην ουσιώδη
αναβάθμιση των επιστημονικών γνώσεων και των
δεξιοτήτων μου;

 

Θα μπορέσω να αξιοποιήσω στην εργασιακή μου
καθημερινότητα τις πρόσθετες γνώσεις που θα μου
παρέχει το Π.Μ.Σ.;

 



4. Χρόνος και τόπος υλοποίησης ενός
μεταπτυχιακού προγράμματος

Αρκετά σύνθετοι είναι και οι προβληματισμοί
αναφορικά με τη χρονική περίοδο κατά την
οποία αποφασίζει κάποιος να παρακολουθήσει ένα
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Βεβαία, πολλές φορές οι  προϋποθέσεις που
θέτει το ίδιο το πρόγραμμα καθορίζουν σε μεγάλο
βαθμό και την περίοδο
έναρξης-υλοποίησης του.



Για παράδειγμα, αν απαιτεί εργασιακή
εμπειρία ή εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις, εκ των πραγμάτων
αποκλείει τους νέους απόφοιτους.

 

Γενικότερα ωστόσο υπάρχουν
διαφορετικά διλήμματα που ενδεχομένως
να αντιμετωπίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος
αναφορικά με το χρόνο υλοποίησης και ο
οποίος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 3

βασικές περιόδους:



Α. Φοίτηση αμέσως μετά
τη λήψη του βασικού πτυχίου
 Το μειονέκτημα σε αυτήν τη χρονική στιγμή
είναι πως ενδεχομένως να μην γνωρίζει επακριβώς
τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου του και τις
εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Το πλεονέκτημα είναι
πως θα διαθέτει μεγαλύτερη διάθεση και χρόνο και
θα αποκτήσει ακόμη ένα σημαντικό
τίτλο σπουδών σε νεαρή ηλικία.

Β. Φοίτηση σε μεγαλύτερη ηλικία η/και
με εργασιακή εμπειρία
Σε αυτήν την περίπτωση θα στηρίζαμε ως βασικό
πλεονέκτημα το γεγονός πως ο ενδιαφερόμενος
έχει προλάβει να αυτοαξιολογηθεί αλλά και έχει
μια αντικειμενική άποψη των απαιτήσεων και
αναγκών της αγοράς εργασίας. Ως μειονέκτημα
θα ορίζαμε τον ιδιαίτερα περιορισμένο χρόνο
λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων του αλλά και
την απομάκρυνση του από την ακαδημαϊκή
«καθημερινότητα».



Γ. Φοίτηση παράλληλα με την εργασία
Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτήν την περίπτωση εφόσον
το μεταπτυχιακό έχει άμεση συνάφεια και με την εργασία
μας τότε ο ενδιαφερόμενος συνθέτει και αξιοποιεί
παράλληλα και καθημερινά, δεδομένα και από τους δυο
χώρους (επαγγελματικό και ακαδημαϊκό). 
 
Η δυσχέρεια σε αυτήν την περίπτωση είναι πως
απαιτούνται υψηλές δεξιότητες time & self management
αλλά περιορισμένος προσωπικός χρόνος.



Πέρα από το χρόνο υλοποίησης όμως,

υπάρχει και ακόμη μια κομβική παράμετρος
που αφορά τον τόπο υλοποίησης. Οι
γεωγραφικοί παράγοντες είναι για ορισμένους
καθοριστικοί καθώς η μόνιμη κατοικία
ρυθμίζει τις τελικές αποφάσεις. 

 

Ωστόσο, και άλλοι παράγοντες πέρα από
ενδεχόμενους χωροταξικούς περιορισμούς
συντελούν στην τελική επιλογή σχετικά με τον
τόπο απόκτησης ενός μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

 

Ενδεικτικά



Α. Φοίτηση στο ίδρυμα του πρώτου πτυχίου
Η συνέχιση των σπουδών στο ίδρυμα απόκτησης του
βασικού πτυχίου εγγυάται τη φοίτηση σε ένα οικείο
περιβάλλον, για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αισθάνεται
ικανοποίηση και εμπιστοσύνη. Κοντά σε διδάσκοντες που
γνωρίζει, διευρύνει το δίκτυο επαφών του και χωρίς τους
περισπασμούς που προξενεί η προσαρμογή σε ένα νέο
περιβάλλον μπορεί άμεσα να ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές
του σπουδές.
 

Β. Φοίτηση σε διαφορετικό ίδρυμα της ίδιας
χώρας:
Η επιλογή αυτή εύλογα σημαίνει χρονική περίοδο
προσαρμογής. Αν ο λόγος για μια τέτοια απόφαση είναι το
αντικείμενο ή η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών τότε
η επιλογή αυτή είναι επιβεβλημένη.



Γ. Φοίτηση στο εξωτερικό
Αποτελεί κοινή τακτική πολλοί απόφοιτοι να μεταβαίνουν
σε χώρες της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών για λόγους, όπως η φήμη
ορισμένων πανεπιστήμιων ή οι διαδικασίες επιλογής η
επιθυμία για διαμονή και σταδιοδρομία στο εξωτερικό κ.ά.
Η φοίτηση σε ένα καταξιωμένο πανεπιστήμιο του
εξωτερικού μπορεί να σημαίνει την απόκτηση ενός
καταξιωμένου τίτλου σπουδών με δυσκολίες όμως λόγω
των διαφορών ανάμεσα στα συστήματα και στη γλώσσα. 
 Παράλληλα,  ο ενδιαφερόμενος μετά την επιστροφή του
στην Ελλάδα, χρειάζεται να προσεγγίσει και να κατανοήσει
εκ νέου στην εγχώρια αγορά εργασίας. 
 

Δ. Φοίτηση με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης ή
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η φοίτηση αυτή εξαλείφει τυχόν εμπόδια που
χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης
(π.χ. υποχρεωτική φυσική παρουσία) και δημιουργεί
συνθήκες αυτονομίας. Ωστόσο, απαιτείται ο φοιτητής να
εξοικειωθεί με τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και
τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο
εκπαίδευσης, αλλά και να είναι σε θέση να χειρίζεται
αποτελεσματικά τόσο τον χρόνο.  
 



5. Ειδικές Πληροφορίες
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφόσον ο κάθε ενδιαφερόμενος καταλήξει
στην τελική απόφαση για την
πραγματοποίηση ενός μεταπτυχιακού
προγράμματος θα πρέπει στη συνέχεια να
εξετάσει ορισμένα επιμέρους στοιχεία όπως



• Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής
 

• Κρίσιμες ημερομηνίες (προκήρυξη, υποβολή
αιτήσεων, διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής, έναρξη
μαθημάτων)

 

• Διάρκεια σπουδών
 

• Φορέας λειτουργίας (διατομεακά, διατμηματικά,

διαϊδρυματικά, διακρατικά προγράμματα)

 

• Κόστος σπουδών (0-15.000 ευρώ)

 

• Διδακτικό προσωπικό - Αναλογία διδασκόντων/

φοιτητών
 

• Επίσημη γλώσσα (ελληνική ή/και αγγλική)

 

• Υποχρεώσεις σπουδαστών (παρακολούθηση,

εκπόνηση επιμέρους εργασιών, παρουσιάσεις,

συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, πρακτική άσκηση,

εκπόνηση και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας)

 

 





• Προοπτικές απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά
εργασίας
 

• Τίτλος σπουδών (MA, MSc, MBA, MEng, LLM, MEd, MPhill,

PhD κ.λπ.)

 

• Υπηρεσίες ιδρύματος (π.χ. εγκαταστάσεις, πρόσβαση,

φοιτητική μέριμνα)

 

• Δυνατότητες χρηματοδότησης (π.χ. υποτροφίες,

απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά
προγράμματα, φοιτητικά δάνεια)



Ποιοι είναι οι τίτλοι και
τι σημαίνουν τα

αρκτικόλεξα 

PgCert: Postgraduate Certificate 
PgDip: Postgraduate Diploma
ΜΒΑ: Masters in Business Administration
MA: Master of Arts
MSc: Master of Science
LLM: Master of Laws
March: Master of Architecture
MEd: Master in Education
MRes: Master of Research
MPhil: Masters of Philosophy
MEng: Master of Engineering
MPharm: Master of Pharmacy
PhD: Doctor of Philosophy
DProf: Professional Doctorate
DBA: Doctor of Business Administration



Διαφορές MA & MSc
Οι διαφορές του MSc από το MA αφορούν τις σχολές
που αντιπροσωπεύουν. Τα Masters of Arts δίνονται
από σχολές και τμήματα που έχουν σχέση με
προγράμματα σπουδών που υπάγονται στις Κοινωνικές
Επιστήμες, τη Θεολογία, τα Arts Courses γενικότερα,
ενώ τα Masters of Science αφορούν τις “πρακτικές”
επιστήμες. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, ένα
πανεπιστήμιο μπορεί να «αντιλαμβάνεται»
διαφορετικά κάποια πράγματα όπως π.χ. υπάρχει
Marketing MA και Marketing σε MSc. 
 
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν το πρόγραμμα σπουδών
περιέχει περισσότερο φιλοσοφικό / κοινωνικό
περιεχόμενο (άρα θα βρισκόταν ως MA ) η πρακτικό,
δηλαδή θα ήταν ερευνητικό, με στατιστικά στοιχεία,
πρακτική εφαρμογή κλπ, άρα MSc.
 
Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει πάντα αλλά σε γενικές
γραμμές αυτό ισχύει. Τώρα πια, με την εξέλιξη των
επιστημών και με την συγκεκριμενοποίηση των κλάδων
και των προγραμμάτων σπουδών υπάρχουν και άλλα
abbreviations όπως Med, MEng, ανάλογα με τον κλάδο.



Συνήθως, όλα τα μεταπτυχιακά του κόσμου που προσφέρουν
Μάστερ, αναφέρονται με το κεφαλαίο γράμμα Μ. Έτσι, το MSc
σημαίνει Master of Science, το MA Master of Arts, το MBA
Masters in Business Administration κλπ.
 
Υπάρχουν όμως και τα Postgraduate Diplomas ή Postgraduate
certificates (PG Dip. PG Cert.) τα οποία θεωρούνται λίγο
«κατώτερα» του Μάστερ, αλλά το επίπεδό τους είναι
“μεταπτυχιακό”. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία αν
κάποιος αποτύχει στη Μεταπτυχιακή του διατριβή αντί να
πάρει Master, του χορηγείται PG Diplomaσυνήθως. 
 
(πηγή: studysmart.gr)



6. Κριτήρια Εισαγωγής & Φοίτησης

Ανάλογα το είδος του μεταπτυχιακού προγράμματος
υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις που ορίζονται για
την εισαγωγή και τη φοίτηση σε κάποιο Π.Μ.Σ. ως
τυπικά προσόντα.

 

Αυτό σημαίνει ότι η επιτροπή του εκάστοτε
προγράμματος μπορεί να ορίζει συγκεκριμένα προσόντα
ως υποχρεωτικά και άλλα ως επιθυμητά. Παράλληλα,

σημαντικό ρόλο τόσο κατά τη αξιολόγηση όσο και κατά
τη διάρκεια της φοίτησης παίζει και η αυτοαξιολόγηση
αλλά και γενικότερες αυτοπεριγραφικές δεξιότητες.



Ωστόσο, τα πλέον κοινά τα οποία παρατίθενται
αθροιστικά -και όχι περιοριστικά- είναι τα ακόλουθα:
 
1. Αναγνωρισμένος βασικός τίτλος ή βεβαίωση
περάτωσης σπουδών για όσους δεν ορκιστήκαν ακόμη.
 
2. Βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»)
 
3. Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα (κυρίως για
πτυχιούχους μη συναφών με το περιεχόμενο του
μεταπτυχιακού τμημάτων ή/και αποφοίτους Τ.Ε.Ι.)
 
4. Επίδοση σε πτυχιακή εργασία
 
5. Γραπτές εξετάσεις σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
(συνήθως προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία)
 
6. Ξένη γλώσσα με επάρκεια (Αν δεν υπάρχει
πιστοποιητικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται και σε ξένη
γλώσσα ή προσκομίζουν συγκεκριμένη βαθμολογία σε
εξετάσεις φορέων  πιστοποίησης γλωσσομάθειας όπως
π.χ. ΚΠγ/TOEIC/TOEFL/ΙELTS/GMAT/GRE)
 
 
 



7. Συστατικές επιστολές (από καθηγητές μαθημάτων
συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ή/και
εργοδότες)
 
8. Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Μεταπτυχιακού-
Αξιολόγησης.
 
9. Επαγγελματική εμπειρία ή  Ειδικά προσόντα
(αξιολόγηση «χαρτοφυλακίου»)
 
10. Βιογραφικό σημείωμα
 
11. Αυτοπεριγραφική έκθεση (ελεύθερο ή δομημένο
κείμενο)
 
12. Ταξιδιωτικά έγγραφα / Άδεια παραμονής (για
εξωτερικό)



7. Πηγές Πληροφόρησης
 
Πέρα από την αυτογνωσιακή διαδικασία
προετοιμασίας για την αναζήτηση και υποβολή
αίτησης σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών, ο υποψήφιος θα πρέπει να εντοπίσει
τις κατάλληλες πληροφορίες που θα του
επιτρέψουν να λάβει την καλύτερη δυνατή
απόφαση. 
 
Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των σχετικών
πληροφοριών είναι απολύτως απαραίτητη,
προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίσει
όλες τις δυνατές επιλογές και να καταλήξει σε
εκείνη που ανταποκρίνεται πληρέστερα στα
κριτήριά του. Καθοριστικό ρόλο στο σημείο
αυτό αποτελεί η εγκυρότητα των πηγών
πληροφόρησης από όπου θα αντλήσει
δεδομένα ο ενδιαφερόμενος.



Ορισμένες, ασφαλείς πηγές πληροφόρησης μπορεί να είναι: 
• Ιστοσελίδες Ιδρυμάτων/Τμημάτων/Προγραμμάτων
• Γραμματείες Προγραμμάτων
• Γραφεία Διασύνδεσης
• Εκθέσεις Εκπαίδευσης/Εκδηλώσεις Ενημέρωσης
• Υπουργικές Αποφάσεις (Εθνικό Τυπογραφείο)
• Οδηγοί Σπουδών
• Ειδικές Εκδόσεις -  Μελέτες - Έρευνες
• Κόμβοι Πληροφόρησης - Βάσεις Δεδομένων
• Πρεσβείες-Μορφωτικά Ιδρύματα Χωρών (για εξωτερικό)
• Διδάσκοντες Προπτυχιακών Μαθημάτων
• Σύλλογοι Φοιτητών-Αποφοίτων Προγραμμάτων
• Αυτοματοποιημένα Λογισμικά-test Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
 
Αυτά λοιπόν είναι τα βασικότερα δεδομένα τα οποία οφείλει
να λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόψη του κατά την
επιλογή ενός Μ.Π.Σ. είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 
 
Υπο αυτό το πρίσμα συνεπώς, έχει υλοποιηθεί και η
ανάλυση-καταγραφή των Μ.Π.Σ. που εμπεριεχονται στο
παρόν βιβλίο και αφορουν τα προγράμματα που
προσφέρονται στα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
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