ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα του
εξωτερικού, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με την ισοτιμία του τίτλου που σκοπεύετε να αποκτήσετε με αυτόν
κάποιου αντίστοιχου κλάδου αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος, καθώς
και για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των μεταπτυχιακών σας
σπουδών, ιδιαίτερα αν σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε στο δημόσιο τομέα.
Ακόμη και το πιο ενδιαφέρον και περιζήτητο στο εξωτερικό πρόγραμμα, μπορεί
να έχει ελάχιστη αξία αν δε μπορεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες στη χώρα μας
διατάξεις, να αξιοποιηθεί επαγγελματικά. Ο υπεύθυνος φορέας για την
αναγνώριση, ισοτιμία και αντιστοιχία βαθμολογίας τίτλων σπουδών του
εξωτερικού με τα ημεδαπά πτυχία είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ο οποίος
αντικατέστησε το ΔΙΚΑΤΣΑ. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατίθεται κατάλογος με τα
πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν κριθεί και αναγνωρίζονται από το
ελληνικό κράτος. Εάν κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού δε
συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους, δε σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται, αλλά
ότι μέχρι το χρόνο σύνταξης του καταλόγου δεν είχε δοθεί η ευκαιρία στον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αποφανθεί για το ακαδημαϊκό επίπεδο του εν λόγω
πανεπιστημίου. Είναι φανερό ότι οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές
στο εξωτερικό θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν επιλέξουν
το ίδρυμα για τις σπουδές τους, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη
δυνατότητα αναγνώρισης του τίτλου που θα τους απονεμηθεί. Επίσης, ορισμένα
πανεπιστήμια παρέχουν πτυχία, τα οποία απαιτούν παρακολούθηση μαθημάτων
και σε πανεπιστήμια άλλων χωρών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος
θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να διαπιστώσει
αν το πτυχίο που θα αποκτήσει θα τύχει αναγνώρισης. Προκειμένου να
αναγνωριστεί ο τίτλος του εξωτερικού είναι απαραίτητη η κατάθεση ορισμένων
δικαιολογητικών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τα δικαιολογητικά αυτά σε γενικές γραμμές
είναι:









Αίτηση που χορηγείται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Παράβολο.
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.
Επικυρωμένο αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου του ελληνικού Α.Ε.Ι.
Αντίγραφο τίτλου που πρόκειται να κριθεί, επικυρωμένο για τη γνησιότητα
των υπογραφών και επίσημα μεταφρασμένο.
Επικυρωμένο πιστοποιητικό μαθημάτων – βαθμών, εάν απαιτείται
υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων.
Εργασία μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορική διατριβή, που επιστρέφονται
μετά την αναγνώριση.
Περίληψη διδακτορικής διατριβής στα ελληνικά.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών και συνακόλουθα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ενδέχεται να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για συμπληρωματικές πληροφορίες
στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr)

