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Ανακοίνωςθ διεξαγωγισ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων  

8ου Κφκλου πουδϊν του Π.Μ.. 

 

Ανακοινϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν 

«Γεωπολιτικι Ανάλυςθ, Γεωςτρατθγικι φνκεςθ και πουδζσ Άμυνασ και Διεκνοφσ Αςφάλειασ», οι 

γραπτζσ και προφορικζσ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ του 8ου κφκλου ςπουδϊν (ακαδθμαϊκά ζτθ 2022-

2024),  κα διεξαχκοφν ςτισ 13 και 14 Οκτωβρίου 2022, όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ: 

 

1. ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Ειςαγωγή και μεθοδολογία διεθνών ςχζςεων και γεωπολιτικήσ  

ΠΕΜΠΣΗ 13/10/2022 (15.00 – 17.00)  

 

2. ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ  

Βαςικζσ αρχζσ διεκνοφσ δικαίου  

ΠΕΜΠΣΗ 13/10/2022 (18.00 – 20.00)  

 

 Οι εξετάςεισ κα διεξαχκοφν ςτο Μζγαρο Θεωρθτικϊν Επιςτθμϊν (Μ.Θ.Ε.) τθσ Νομικισ 

χολισ του ΕΚΠΑ (όλωνοσ 57, 3οσ όροφοσ, Αίκουςα 307).  

 

Για να τθρθκοφν οι κανόνεσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ που εκδίδουν οι αρμόδιεσ αρχζσ, 

τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ με φυςικι παρουςία όςο και κατά τθν παραμονι των 

εξεταηομζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ, είναι απαραίτθτο οι υποψιφιοι να ζχουν μαηί 

τουσ μάςκα και αντιςθπτικό. 

 



 

3. ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 14/10/2022, (13.00 – 15.00)  

 Η εξζταςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα του Σμιματοσ Σουρκικϊν πουδϊν 

και φγχρονων Αςιατικϊν πουδϊν, Δραγατςανίου 4,1 ςτον 4ο όροφο (αίκ. 410). 

 Οι προσ εξζταςθ υποψιφιοι/εσ κα ενθμερωκοφν με προςωπικό μινυμα από τθ Γραμματεία 

του ΠΜ. 

 

 

4. Προφορικι Εξζταςθ / υνζντευξθ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 14/10/2022, (15.00 – 20.00)  

 Οι υνεντεφξεισ κα λάβουν χϊρα επίςθσ ςτθν ζδρα του Σμιματοσ Σουρκικϊν πουδϊν και 

φγχρονων Αςιατικϊν πουδϊν, Δραγατςανίου 4, ςτον 4ο όροφο (γραφείο 403-404), ωσ εξισ:  

 

 Οι υποψιφιοι/εσ κα ενθμερωκοφν και με προςωπικό μινυμα για τθν ϊρα προςζλευςθσ. 

 

Εκ τθσ Γραμματείασ του ΠΜ 

                                                 
1
 Δραγατςανίου 4 (Πλατεία Κλαυθμώνοσ, είςοδοσ ςτη ςτοά δεξιά μετά το «Απολλώνιο» - τάςη 

ΜΕΣΡΟ «Πανεπιςτήμιο» ζξοδοσ «Πλατεία Κοραή») 


