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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΨΒ1 Θ46ΨΖΣΘ-ΚΞΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 5 Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών και 1 5 Μεμονωμένες θεματικές Ενότητες
στο χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
σύμφωνα με ιην απόφαση ιπς υπ' αριθ.
549/09.05.2022 Συνεδρίασης ιης
Επιτροπής ίου Ε.Α.Π., προσφέρει
5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
και 15 Μεμονωμένες θεματικές Ενότητες
με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του

•

Στην επιλογή των φοιτητών/τριών

θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν
συμπληρώσει το 23ο έτος της

Διοικούσας

•

ηλικίας τους έως την καταληκτική

•

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολο τους
όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές

•

2022, ως ακολούθως:

παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ
156/t.A') και υποβάλλουν σχετική

Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και
ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας
(ITA) (1 00 θέσεις)
2. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120
θέσεις)
3. Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (60
θέσεις)
4. Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις)
5. MSc in Innovation Management
and Entrepreneurship (IME) (1 00 θέσεις)-το Πρόγραμμα προσφέρεται στην
αγγλική γλώσσα

αίτηση στα προγράμματα σπουδών,

1 .

Η υποβολή των αιτήσεων
θα γίνει αποκλειστικά μέσω
του διαδικτύου από την 25η
Μαΐου 2022 και ώρα 1 1 .59
π.μ. έως την 31η Ιουλίου
2022 και ώρα 1 1 .59 π.μ..

•

•

χωρίς την υποχρέωση της
εγγραφής σε ολόκληρο το
Σπουδών και η επιτυχής
Πρόγραμμα

•

της αίτησης και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για την
υπάρχουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.eap.gr.
Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα

• Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν

στις δαπάνες των οπουδών τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του

Για την εισαγωγή των φοιτητών/
τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
βασιζόμενη στον χρόνο
υποβολής της αίτησης.

•

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το
δραστηριότητες, εξετάσεις)
στις Μεμονωμένες θ. Ε. είναι κοινές

τμήματος με τη συμμετοχή
πέντε (5) φοιτητών.

τουλάχιστον

•

Το σύνολο των Μεμονωμένων Θ.Ε.
που θα δηλωθούν οε Θ.Ε. του ίδιου

114Α704.08.2017).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να
την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο
διαδίκτυο www.eap.gr. για όλες τις
επισκεφθούν

απαραίτητες

πληροφορίες και οδηγίες και στη
συνέχεια να υποβάλουν την αίτηοή τους
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον
της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες
να επικοινωνούν για περισσότερες
πληροφορίες ή για προγραμματισμένο
ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτηοης
Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr και στο
τηλέφωνο: 261 0 367 600.

περιορισμό

The

invitation

for admissions

is posted on the Hellenic Open

Ν.2552/97.

University website www.eap.gr in

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται

English as well.

εισαγωγής, συμμετοχής και

•

φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να
τα απαραίτητα προσόντα/
κατέχουν

ιδιότητες (π. χ. πτυχίο), όπως και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικό μέχρι
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής της ηλεκτρονικής

παρακολουθούν

ενός Προγράμματος Σπουδών.
Η προσφορά μίας μεμονωμένης
Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία

του Ν. 4485/2017 ως ισχύει, ΦΕΚ

και την αποδοχή των προϋποθέσεων

με αυτές των φοιτητών που
τη θ. Ε. στο πλαίσιο

ηλεκτρονικό.

ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
των εισαχθέντων και των απορριφθέντων
ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωοη των αποτελεομΰτων θα
γίνει την 5η Σεπτεμβρίου 2022.

θεματικές Ενότητες (MEM) αναφέρονται
αναλυτικά στον χώρο

διδακτικό υλικό και οι συμβατικές
υποχρεώσεις των φοιτητών (εργασίες,

Η προσφορά των σπουδών γίνεται
με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας στον ψηφιακό
χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι
Ομαδικές Συμβουλευτικές
(ΟΣΣ) θο διεξαχθούν

υποβολής

Οι προσφερόμενες Μεμονωμένες

της αίτησης στην ιστοσελίδα:
www.eap.gr.

το ν. 3328/2005 (παρ. 7, ύρθρ. 34

εγγραφή

υποβολής

•

στο οποίο φοιτούν.

Οι οδηγίες για τη διαδικασία

Μεταπτυχιακής θεματικής
Ενότητας.

έχει αναγνωρισθεί

από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με

εγγεγραμμένοι

•

ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης

•

Οι φοιτητές που είναι ήδη

οε Πρόγραμμα Σπουδών
του ΕΑΠ, δεν δύναται να επιλέξουν
μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος,

θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται

Συναντήσεις

•

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
εισαγωγής.
Η παρακολούθηση Μεμονωμένων

προσκομιστεί δεν

Προγράμματος Σπουδών δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 30 ECTS ανά
εξάμηνο.
Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε
έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή.

•

Η άντληση των οδηγιών και των

Πάτρα, 10 Μαίου 2022
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αιτήσεως.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια αν
ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής που θα

εντύπων

για την επιλογή των υποψηφίων
θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Καθηγητής,
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

