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1.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Κάθε
χρόνο η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να ορίζει αριθμό επιλαχόντων, οι οποίοι
παίρνουν τη θέση φοιτητών που για οποιοδήποτε λόγο εγκαταλείπουν τις σπουδές τους μέσα
στο πρώτο δεκαπενθήμερο.

2.

Έπειτα από προκήρυξη στο διαδίκτυο, η επιλογή των υποψηφίων διεξάγεται σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ148/τ. Α΄/16.07.2008) και πραγματοποιείται σε δύο
στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι εκ των
υποψηφίων κριθούν κατάλληλοι συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο, στο οποίο καλούνται σε
συνέντευξη ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος,
συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και
επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

3.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

4.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε ένα
ημερολογιακό έτος και συνίσταται σε δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα τρίμηνο κατά το οποίο
ο υποψήφιος προβαίνει στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Ιούλιος Σεπτέμβριος).

5.

Δίδεται δυνατότητα μερικής φοίτησης σε φοιτητές οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν, κατά τη
στιγμή της αίτησής τους, ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι
φοιτητές μερικής φοίτησης θα παρακολουθούν δύο μαθήματα ανά εξάμηνο και η φοίτηση θα
διαρκεί δύο χρόνια. Ο αριθμός των φοιτητών μερικής φοίτησης ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.

6.

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Ορισμένα μαθήματα μπορεί να
διδάσκονται στην αγγλική. Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 3 ώρες εβδομαδιαίως και γίνονται
κατά τις απογευματινές ώρες. Ως ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα ορίζονται οι 39. Σε
περίπτωση μη πραγματοποίησης ενός μαθήματος, που οφείλεται σε λόγο άλλο από επίσημη
αργία, το μάθημα αναπληρώνεται. Στο κάθε μάθημα ο φοιτητής υποχρεούται να
πραγματοποιήσει μια προφορική παρουσίαση και να παραδώσει τουλάχιστον μια εργασία,
καθώς και να εξεταστεί γραπτώς στο πέρας του εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος διαρκεί δύο
εβδομάδες.

7.

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο πρώτο
εξάμηνο οφείλουν να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς το μάθημα «Μέθοδοι κοινωνικής
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έρευνας» και να επιλέξουν τρία από τα έξι μαθήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα
σπουδών. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν τέσσερα από τα προσφερόμενα μαθήματα όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα
Σπουδών. Πριν από κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης θα ορίζει
τα προσφερόμενα (προς επιλογή) μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου. Ο αριθμός μαθημάτων
που οφείλουν να επιλέξουν οι φοιτητές μερικής φοίτησης ανά εξάμηνο είναι δύο. Προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση των μαθημάτων συνιστά η επιλογή τους από τουλάχιστον πέντε (5)
φοιτητές. Κατόπιν πρότασης του διδάσκοντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και απόφασης της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ μάθημα μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί
ακόμη κι αν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό αριθμός σπουδαστών μικρότερος των πέντε. Οι
φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα από άλλα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
(ΠΕΔΔ) με τη σύμφωνη γνώμη του συμβούλου καθηγητή και την έγκριση της Συντονιστικής
Επιτροπής.
8.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η βαθμολόγηση γίνεται με
κλίμακα από 0 έως 10. Προβιβάσιμος βαθμός σε κάθε μάθημα είναι το πέντε (5). Υπάρχει
δικαίωμα επανεξέτασης άπαξ, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Δικαίωμα επανεξέτασης
έχουν όσοι φοιτητές απέτυχαν σε μαθήματα των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει
τα τρία καθόλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο
φοιτητής διαγράφεται από τον κατάλογο των φοιτητών του ΠΜΣ.

9.

Για όσα μαθήματα προβλέπονται φροντιστήρια προετοιμασίας η παρακολούθησή τους είναι
υποχρεωτική.

10.

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Όποιος-α φοιτητής-τρια υπερβεί τις δύο (2)
αδικαιολόγητες απουσίες σε ένα μάθημα θεωρείται ότι απέτυχε. Έχει ωστόσο δικαίωμα
επανεξέτασης κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουλίου. Με τον ίδιο αριθμό απουσιών σε δύο
τουλάχιστον μαθήματα στο ίδιο εξάμηνο ο φοιτητής διαγράφεται.

11.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες,
όπως ορίζει ο νόμος, με απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. (Σ.Ε.) τεκμηριώνοντας τους λόγους που καθιστούν
απαραίτητη την αναστολή. Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού (Σ.Ε.) εκτιμά τους
λόγους και εισηγείται σχετικά στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφαίνεται. Εφόσον χορηγηθεί η
αναστολή φοίτησης, η διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται στα δύο χρόνια για τους φοιτητές
πλήρους φοίτησης και στα τρία χρόνια για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
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12.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα
μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ως Σύμβουλος Σπουδών (Tutor). Η Σ.Ε. και ο Σύμβουλος Σπουδών
έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του
μεταπτυχιακού φοιτητή.

13.

Την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
υπό την εποπτεία ενός μέλους Δ.Ε.Π.. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι
υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ανώτατη έκταση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζονται οι 10.000 λέξεις. Ο τρόπος και η μέθοδος
που συντάσσεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να συνάδει με τον διεθνώς
αποδεκτό τρόπο έρευνας και συγγραφής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

14.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία παραδίδεται σε τρία αντίτυπα στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ., η οποία προωθεί τα τρία αντίτυπα στην τριμελή επιτροπή. Η μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία κατατίθεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η μη παράδοση της εργασίας κατά
την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται την απόρριψη του φοιτητή και τη διαγραφή του από
το Πρόγραμμα.

15.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα
μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η κλίμακα βαθμολογίας της
μεταπτυχιακής εργασίας είναι από 0 έως 10. Απορρίπτεται η εργασία αν ο τελικός βαθμός
είναι κάτω του πέντε (5). Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής μπορεί να την υποβάλει εκ νέου
έπειτα από έξι (6) μήνες. Νέα αποτυχία συνεπάγεται διαγραφή.

16.

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση και το συντονισμό
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ΔΕΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή αυτού, η οποία απαρτίζεται από
δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ και τον
διευθυντή του Προγράμματος.

17.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων.

18.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο αριθμός των
υποτροφιών και οι προϋποθέσεις απονομής τους αποφασίζονται κάθε χρόνο από τη ΓΣΕΣ
μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη αποτελούν
οι επιδόσεις και η οικονομική κατάσταση των φοιτητών. Υποτροφίες με κριτήριο τη
βαθμολογική επίδοση δίνονται μόνο στους φοιτητές πλήρους φοίτησης.
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19.

Η αντιγραφή στις εργασίες, στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, καθώς και στις εξετάσεις
τιμωρείται με διαγραφή.

Το Π.Μ.Σ. «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται
τόσο από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, Θεμιστοκλέους 6 (Γραφείο 3, 2ος όροφος), όσο και από την
κεντρική Γραμματεία του Τμήματος ΠΕΔΔ, Θεμιστοκλέους 6 (Γραφείο 2, 2ος όροφος). Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια και την αίθουσα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και πολυμέσων, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων διοικητικών υπαλλήλων.

