ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το υπό αναµόρφωση µονοετές Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τµήµατος ΠΕ∆∆ (αναµένεται το
Φ.Ε.Κ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη 35 θέσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, από την 1 Ιουλίου
2014 έως τις 5 Σε̟τεµβρίου 2014, στην Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού, Θεµιστοκλέους 6 και Γαµβέττα (2ος όροφος, γραφείο 3),
Τρίτη-Τετάρτη-Πέµ̟τη, 10:00-13:00.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (ΠΜΣ) στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ιδρύθηκε το 1994 µε αρχικό αντικείµενο "Ευρωπαϊκή
Οργάνωση και ∆ιπλωµατία". Σκοπός του είναι να συνδυάσει την διεπιστηµονικότητα στους τοµείς της θεωρίας και της έρευνας, σε
συνδυασµό µε την πρακτική, την εξειδίκευση και την κατάρτιση νέων επιστηµόνων.
Το ανθρώπινο δυναµικό και η συνεχώς βελτιούµενη ποιότητα των µεθόδων διδασκαλίας καθώς και των προσφερόµενων υποδοµών
επιτρέπουν στον Τοµέα «∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Τµήµατος να λειτουργεί ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα το οποίο
φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στους απόφοιτους του τις απαραίτητες δεξιότητες για µία επιτυχή σταδιοδροµία στον ιδιωτικό, δηµόσιο τοµέα
και ακαδηµαϊκό τοµέα καθώς επίσης και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Λεπτοµέρειες για το αναµορφωµένο ΠΜΣ, θα βρείτε
στην διεύθυνση: http://eis.pspa.uoa.gr .
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής⋅ γίνονται
επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Η διαδικασία
επιλογής διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ148/τ.Α/16.07.2008).
Η αίτηση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1.

Αντίγραφο πτυχίου.

2.

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ (για ̟τυχιούχους αλλοδα̟ής).

3.

Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθµολογίας («Λίαν Καλώς» για ̟τυχιούχους ελληνικών ̟ανε̟ιστηµίων).

4.

Υπεύθυνη ∆ήλωση (για τους µη ̟τυχιούχους) 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).

6.

Πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιµώνται.

7.

∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος από το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος (πρωτότυπες ή επικυρωµένα
αντίγραφα).

8.

Βιογραφικό σηµείωµα.

9.

Φωτογραφία.

10. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
11. ∆ήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις)
* Εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Πληροφορίες (έντυπα αιτήσεων και άλλες οδηγίες):
(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.

Χορηγείται αριθµός υποτροφιών µε ακαδηµαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.
Η επιλογή των υποψηφίων διεξάγεται κατόπιν:
1. Αξιολόγησης των αιτήσεων, µε βάση τα στοιχεία που εµπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
2. Συνέντευξης ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, µε στόχο να διαπιστωθεί ποιοί υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν
ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράµµατος, συνεκτιµώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την συνολικότερη συγκρότηση και
επιστηµονική επάρκειά τους σε σχέση µε το αντικείµενο του ΠΜΣ.
Η ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ
«∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
Καθηγήτρια κα Χ. ∆ίπλα

