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Ο∆ΗΓΙΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ:
• Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά στην αίτηση µε την ακόλουθη σειρά:
1. Αντίγραφο πτυχίου.
2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθµολογίας (µε ελάχιστο βαθµό "Λίαν Καλώς", δηλ. 6,5 µε άριστα το 10). Σε περίπτωση κατοχής
τίτλου αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών ισχύει ο βαθµός αυτού του διπλώµατος.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση (για τους µη πτυχιούχους) στην οποία θα αναφέρεται α) ο µέσος όρος βαθµολογίας, µέχρι την στιγµή
κατάθεσης της αίτησης β) ότι δεν θα οφείλουν για εξέταση, την περίοδο του Σεπτεµβρίου, περισσότερα από δύο µαθήµατα για
την απόκτηση του πτυχίου τους, και γ) ότι θα προσκοµίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους το αργότερο κατά την εγγραφή τους.
5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency που αντιστοιχεί σε επίπεδο C2 κατά το
καθορισµό του από το ΑΣΕΠ).
6. Πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιµώνται.
7. ∆ύο συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον η µία να υπογράφεται από µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος από το οποίο προέρχεται ο
υποψήφιος (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα)
8. Βιογραφικό σηµείωµα.
9. Φωτογραφία.
10. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
11. ∆ήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις).
• Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραµµατεία του µεταπτυχιακού, που βρίσκεται Θεµιστοκλέους 6 και Γαµβέττα, 2ος όροφος, γραφείο
3, ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10.00-13.00.
• Η τελευταία προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015. Εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτά.

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία Γεννήσεως:
Τόπος Γεννήσεως:
∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός):
Περιοχή:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο οικίας:
Κινητό:
Τηλέφωνο εργασίας:

Fax:

e-mail:
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2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

3. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:
Πανεπιστήµιο

Τµήµα-Ειδικότητα

Από

Έως

Βαθµός Πτυχίου
(Τελικός ή προσωρινός)

Από

Έως

Βαθµός Πτυχίου

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ:
Πανεπιστήµιο

5. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ:
Ίδρυµα/
Εκπαιδευτικός Οργανισµός

Τµήµα-Ειδικότητα

Τίτλος Σπουδών

Από

6. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:
Γλώσσα
Αγγλικά:
Γαλλικά:
Γερµανικά:
Ισπανικά:
Άλλη:
Άλλη:

∆ί̟λωµα
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Έως

Αντικείµενο

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

8. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

9. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:
(Τουλάχιστον η µία να υ̟ογράφεται α̟ό µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος α̟ό το ο̟οίο ̟ροέρχεται ο υ̟οψήφιος)

Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτω συστατικές επιστολές από τους κάτωθι:
Ονοµατεπώνυµο:

Ιδιότητα:

Φορέας (Πανεπιστήµιο, Ίδρυµα, κ.λπ.):

10. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:
Εντατικό

Μερικής Παρακολούθησης

(1 έτος)

(2 έτη)

11. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΑΣ ;
Ναι

Όχι

Σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης του ιδίου ή άλλου προσώπου, η συµπληρωµένη αίτηση µπορεί να αποσταλεί στην ακόλουθη
διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδροµείου 5 Ιουνίου 2015) :
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Τοµέας ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «∆ιεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές»
Υπεύθυνες: κ.κ. Ο. ∆ηµαρέση και Μ. Πετρέλλη
Θεµιστοκλέους 6 και Γαµβέττα, 106 78 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 3

Ηµεροµηνία

Υπογραφή
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Οδηγίες για τους υποψήφιους του ΠΜΣ
«∆ιεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές»:
•

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά στην αίτηση µε την σειρά που αναφέρεται
στη σελίδα 1.

•

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού (Υπεύθυνες: κ.κ. Ο. ∆ηµαρέση και
Μ. Πετρέλλη), Θεµιστοκλέους 6 και Γαµβέττα στο 2ο όροφο, γρ. 3, µέχρι 5 Ιουνίου 2015, ∆ευτέραΤετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10.00-13.00.

•

∆ε θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της αίτησης η εκπρόθεσµη υποβολή δικαιολογητικών από τους
υποψηφίους.

•

Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται.

•

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν: α) αξιολόγησης του φακέλου τους, και β) συνέντευξης.

•

Η κατάσταση µε τα ονόµατα των υποψηφίων, οι οποίοι θα καλούνται σε συνέντευξη (µε την ακριβή ηµέρα και
ώρα), θα αναρτηθεί στα τέλη Ιουνίου στα γραφεία της Γραµµατείας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
(http://eis.pspa.uoa.gr). Επίσης, οι υποψήφιοι θα µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας του
Τµήµατος (http://www.pspa.uoa.gr) ή τηλεφωνικώς στο 210.368.8963-4.

•

Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 3 Ιουλίου.

•

Πληροφορίες (έντυπα αιτήσεων και άλλες οδηγίες για την εξέταση):
(α) Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://eis.pspa.uoa.gr.
(β) Γραµµατεία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεµιστοκλέους 6 και Γαµβέττα, 2ος όροφος,
γραφ. 3, τηλ. 210.368.8963-4, ∆ευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00. Υπεύθυνες είναι οι κ.κ. Ο. ∆ηµαρέση
και Μ. Πετρέλλη
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