
 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο: «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

ακαδ. έτος 2021-2022 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας και 
Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. και Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και 
Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Συνέλευση με αριθμό 6/28-6-2021 προκηρύσσει εξήντα 
(60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 και την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 
 
Μετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα:  
α) Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. 
(επισπεύδον) 
β) Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.: 
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 
και έρευνας στα πεδία που αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο του 
θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η παροχή και ανάπτυξη 
τουριστικών δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του 
θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με 
αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 
 
Δίδακτρα:  
Η παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, που 
ανέρχονται στο ποσό των 2.000 €. (200 ευρώ κατά την εγγραφή και 600 ευρώ για 
κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα). 
 
Χρονική διάρκεια:  
Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα, που ισοδυναμούν με 90 ECTS. Γίνεται 
παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο 
εξαμήνων, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου 
εξαμήνου. 



 

 

 
Τρόπος διδασκαλίας:  
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και 
πρωί ή/και απόγευμα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα οριζόμενα μέτρα της 
πολιτείας. Προβλέπεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. 
 
Κατηγορίες υποψηφίων:  
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες υποψηφίων: 
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. 
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με 

αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας. 

4. Τελειόφοιτοι/ες των ανωτέρω Τμημάτων, εφόσον θα έχουν ολοκληρώσει τις 
προπτυχιακές σπουδές τους ως την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. 

5. Μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. 

Αξιολόγηση – Επιλογή: 
Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: 
 α) Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια. 
 β) Προηγούμενη σχετική ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: δέκα (10) μόρια. 
 γ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πιστοποιημένη: δέκα (10) μόρια 
 δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου: πέντε 

(5) μόρια 
 ε) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) μόρια. 
 στ) Προφορική συνέντευξη: κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια. Οι υποψήφιοι που 

πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής 
αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 α) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Α. ή άλλης 

σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Παραγωγικών Σχολών. Σε περίπτωση 
πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη 
αναγνώριση του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

 β) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών 
μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. 

 γ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση (επίπεδο Β2 και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια 
διοίκηση. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν 
γραπτά, από ειδική επιτροπή καθηγητών με αντίστοιχη γλωσσομάθεια, για να 



 

 

αποδείξουν την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η ημερομηνία εξέτασης ορίζεται 
αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

 δ) Αποδεικτικά για ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο 
ειδίκευσης. 

 ε) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα συναφή προς 
το πεδίο ειδίκευσης, καθώς και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
κινητικότητας σπουδαστών. 

 στ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η 
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της 
υποψηφίου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να 
ακολουθήσει τις σπουδές του Δ.Π.Μ.Σ 

 ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
 η) Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένη ψηφιακή υπογραφή, την οποία ο/η 

υποψήφιος/α μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-
kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses και στην οποία θα βεβαιώνεται η 
ορθότητα των στοιχείων και η γνησιότητα των δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται. Το κείμενο που πρέπει να περιέχει η Υ.Δ. είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  

 θ) Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από φορέα εκτός Ελλάδας πρέπει να 
έχουν APOSTILLE. Όσα δικαιολογητικά δεν έχουν APOSTILLE θα πρέπει να είναι 
επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που 
τα υπογράφει, από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική 
αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Ελλάδας. Επιπλέον, όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από φορέα εκτός 
Ελλάδος, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από πιστοποιημένο μεταφραστή. 

 
Αιτήσεις για τον νέο κύκλο, κατόπιν της παράτασης, έως 20 Οκτωβρίου 2021, μόνο 
ηλεκτρονικά: https://msc-religioustourism.web.auth.gr/ 
 
Επικοινωνία: .: msc-religioustourism@past.auth.gr 
 

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. 
 

Κυριακούλα Παπαδημητρίου 
Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
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