ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ
Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
Γεωπολιηική Ανάλσζη, Γεωζηραηηγική Σύνθεζη και Σποσδές Άμσνας
και Διεθνούς Αζθάλειας
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΚΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤΓΩΝ
ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2020-2021
Α. Πεξηγξαθή
Σν Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηνξγαλψλεη ηνλ έθην θχθιν ζπνπδψλ
(αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν Γεωπολιηική Ανάλσζη,
Γεωζηραηηγική Σύνθεζη και Σποσδές Άμσνας και Διεθνούς Αζθάλειας.
Σν ΠΜ ιεηηνπξγεί απφ ην αθ. έηνο 2015-2016 (ΦΔΚ 794Β/6.5.2015) θαη επαληδξχζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
958/2-8-2018 απφθαζε (ΦΔΚ 4112/20-9-2018), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4485/2017.
Σν Πξφγξακκα, αθνινπζψληαο ηα αληίζηνηρα δηεζλή πξφηππα κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζηνρεχεη ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη θαηάξηηζεο ζηα πεδία ηεο γεσπνιηηηθήο
αλάιπζεο, ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζχλζεζεο, ησλ ακπληηθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζπνπδψλ δηεζλνχο αζθάιεηαο,
θαη ζε ζπλαθή κε απηά επηζηεκνληθά πεδία, απηνδπλάκσο ή ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θαη
εξεπλεηηθνχο θνξείο κε αληίζηνηρν αληηθείκελν, ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
Με βάζε ηελ ηξέρνπζα δνκή ηνπ, ην πξφγξακκα δηαξθεί ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα θαη νδεγεί ζηελ
απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ) ζηε «Γεσπνιηηηθή Αλάιπζε, Γεσζηξαηεγηθή
χλζεζε θαη πνπδέο Άκπλαο θαη Γηεζλνχο Αζθάιεηαο», απνλεκφκελνπ απφ ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Σα καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζην
πιαίζην ηνπ ΠΜ αληηζηνηρνχλ αλά εμάκελν ζπνπδψλ ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Δμ'
απηψλ, ε πξνβιεπφκελε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία αληηζηνηρεί ζε είθνζη (20) πηζησηηθέο κνλάδεο
(ECTS).
Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή ή/θαη ηελ Αγγιηθή, θαη σο γιψζζεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη
επίζεο ε Γαιιηθή θαη ε Γεξκαληθή. Η ζπκκεηνρή ζην ΠΜ πξνυπνζέηεη παζεηηθή, ηνπιάρηζηνλ, γλψζε ηεο
Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο. Η γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο κε
ηελ θαηάζεζε ζρεηηθνχ ηίηινπ (ηίηινπ επηπέδνπ Γ1 βάζεη ησλ ελ ηζρχη δηαηάμεσλ γηα ην Κξαηηθφ
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Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο) ή κε εμέηαζε ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ ζπληεηαγκέλνπ ζηελ Αγγιηθή ή
Γαιιηθή γιψζζα.

Β. Γηθαηνύρνη - θξηηήξηα επηινγήο
1. ηνλ έθην θχθιν ζπνπδψλ (αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021), ζην ΠΜ ζα εηζαρζνχλ έσο ηξηάληα (30)
θνηηεηέο.
Ωο ππνςήθηνη γίλνληαη δεθηνί, θαηφπηλ εμεηάζεσλ:
(α) Απφθνηηνη ΑΔΙ Σκεκάησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, Ννκηθήο, Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ,
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ρνιψλ Δπηζηεκψλ Τγείαο,
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, ρνιψλ Πεξηνρηθψλ πνπδψλ (Area and
Regional Studies, Raumwissenschaften, Études Régionales), κφληκνη Γεκφζηνη Τπάιιεινη
Διιεληθψλ Τπνπξγείσλ θαη Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ κε αληίζηνηρεο ζπνπδέο, φπσο θαη απφθνηηνη
Σκεκάησλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4485/17 θαη ηελ παξ. 5 άξζξνπ 101 ηνπ λ.
4547/18).
(β) Απφθνηηνη ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο
(ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4485/17 θαη ηελ παξ. 5 άξζξνπ 101 ηνπ λ. 4547/18).
(γ) Απφθνηηνη ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
(δ) Πηπρηνχρνη Σκεκάησλ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Σ.Δ.Ι.), ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
2. Σα εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη:
(α) Δηζαγσγή θαη κεζνδνινγία δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη γεσπνιηηηθήο.
Βαζηθή βηβιηνγξαθία: Μάδεο, Ι.Θ. 2012. Μεηαθεωρηηική κριηική διεθνών ζτέζεων και γεωπολιηικής.
Αζήλα: Παπαδήζεο, ζ. 55-329.
(β) Βαζηθέο αξρέο δηεζλνχο δηθαίνπ.
Βαζηθή βηβιηνγξαθία: Ρνχθνπλαο, Δ. 2015 (2ε έθδνζε). ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΔΘΝΔ ΓΙΚΑΙΟ. Αζήλα: Ννκηθή
Βηβιηνζήθε. ζ. 001-077, 138-149, 157-160, 161-187, 192-248, 259-307, 308-352, 367-390, 432-466, 495510, 517-570 (ISBN: 978-960-562-438-5, ειίδεο: 648)
(γ) Αγγιηθή ή Γαιιηθή γιψζζα (εθ' φζνλ δελ θαηαηεζεί ηίηινο γισζζνκάζεηαο).
Η εμέηαζε πεξηιακβάλεη πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ ζπληεηαγκέλνπ ζηελ Αγγιηθή
ή Γαιιηθή (έθηαζεο πεξίπνπ 2.000 ιέμεσλ), ζην νηθείν πεδίν θαη απάληεζε ζε έσο 4 εξσηήζεηο θαηαλφεζεο
(ζηελ Διιεληθή).
3. Δπί πιένλ ησλ αλσηέξσ εμεηάζεσλ, νη ππνςήθηνη παξνπζηάδνληαη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ
Δπηηξνπήο, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο.

Γ. Γίδαθηξα
1. Γηα ηνλ έθην θχθιν ζπνπδψλ, ηα δίδαθηξα αλά θνηηεηή αλέξρνληαη ζε 1.700 € αλά εμάκελν (3 εμάκελα
θνίηεζεο) γηα ηνπο απνθνίηνπο ζρνιψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ππνςεθίσλ.
2. Η εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ ζα πξνζδηνξηζηεί εγθαίξσο, κε αλαθνίλσζε ηεο
Γξακκαηείαο πνπδψλ ηνπ ΠΜ.
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Γ. Τπνηξνθίεο
1. Σν ΠΜ ρνξεγεί θαη' έηνο ππνηξνθίεο ζπλνιηθνχ χςνπο έσο 5.000 € ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ,
ζχκθσλα κε ηελ θαη' αθαδεκατθφ έηνο νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπ θαη εθφζνλ δελ θαιπθζνχλ φιεο νη
πξνβιεπφκελεο δσξεάλ ζέζεηο θνίηεζεο (30% ησλ εηζαθηέσλ) ηνπ αξζ. 35 ηνπ λ. 4485/2017. Σα θξηηήξηα
απφδνζεο θαη θαηαλνκήο ησλ ππνηξνθηψλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα ρνξεγνχληαη θαη ππφ κνξθήλ εθπηψζεσο ή
απαιιαγήο απφ ηα θαηαβαιιφκελα δίδαθηξα, εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηεο πλειεχζεσο ηνπ Σκήκαηνο, ε
νπνία ιακβάλεηαη έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη βαζίδνληαη:
 ζηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη ζηελ θαηάηαμή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία
εηζαγσγήο,
 ζηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηα καζήκαηα ηνπ ΠΜ, θαηά εμάκελν ζπνπδψλ.
2. Δπίζεο, ρνξεγεί θαη' έηνο δχν (2) ππνηξνθίεο ζε αξηζηνχρνπο απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο θαη
κία (1) ππνηξνθία ζε αξηζηνχρν απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη κία (1) ππνηξνθία ζε αξηζηνχρνπο απνθνίηνπο
ηνπ Σκήκαηνο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ χζηεξα απφ
πξφηαζε ησλ αληίζηνηρσλ Κνζκεηεηψλ ησλ ρνιψλ ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη, νη ππφηξνθνη δελ απαιιάζζνληαη ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, αιιά απηέο ζα έρνπλ ην
λφεκα ηεο ζεηξάο θαηαηάμεσο θαη ζα ππνινγηζηνχλ θαη ζηνλ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
3. Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη θνηηεηέο ηνπ ΠΜ νη νπνίνη είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ίδην εηζφδεκα, θαη ην νηθνγελεηαθφ δηαζέζηκν
ηζνδχλακν εηζφδεκα δελ ππεξβαίλνπλ απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ην δε
νηθνγελεηαθφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
(ΔΛ.ΣΑΣ.). Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα κφλν ΠΜ. ε θάζε πεξίπησζε, νη
απαιιαζζφκελνη θνηηεηέο δελ μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ΠΜ. Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ, επηιέγνληαη κε ζεηξά θαηάηαμεο μεθηλψληαο απφ απηνχο πνπ έρνπλ ην κηθξφηεξν εηζφδεκα (άξ. 35,
παξ. 2, Ν.4485/17).

Δ. Γηθαηνινγεηηθά θαη πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο
Πξνθήξπμεο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 12.00 κ.κ. (ζθξαγίδα πξσηνθφιινπ ηνπ
Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ):
•
•
•
•
•
•
•
•

Αίηεζε ζηε Γξακκαηεία πνπδψλ ηνπ ΠΜ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα.
Αληίγξαθν πηπρίνπ (νη πηπρηνχρνη αιινδαπψλ παλεπηζηεκίσλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ/ΓΟΑΣΑΠ)ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ.
Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα έθηαζεο έσο 500 ιέμεσλ.
Αληίγξαθα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ή αλαθνηλψζεσλ (εθφζνλ ππάξρνπλ).
Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ.
Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
Πηζηνπνηεηηθά γλψζεο ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο επηπέδνπ Γ1, εθ' φζνλ ν θνηηεηήο δελ
ζπκκεηέρεη ζηελ εμέηαζε ηεο Μεηάθξαζεο απφ ηελ Αγγιηθή γιψζζα, θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα.
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Τπφςε ζα ιεθζεί επίζεο ε ζπλππνβνιή έσο δχν (2) ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ ζπληεηαγκέλσλ απφ κέιε ΓΔΠ
ειιεληθψλ ΑΔΙ ή απφ δηδάζθνληεο μέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ (ζηελ Διιεληθή, Αγγιηθή, Γαιιηθή ή
Γεξκαληθή γιψζζα).

Η Αίηεζε θαη ηα Γηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ζην email ηεο Γξακκαηείαο ηνπ
ΠΜ gkoul@turkmas.uoa.gr
ην ίδην email κπνξνχλ νη ππνςήθηνη λα επηθνηλσλνχλ γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.

Σ. Ζκεξνκελίεο εμεηάζεωλ, αλαθνίλωζεο απνηειεζκάηωλ, εγγξαθήο θνηηεηώλ
θαη έλαξμεο καζεκάηωλ
1. Ο θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ ζα αλαξηεζνχλ ηελ 5ε
Οθηωβξίνπ 2020 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο πνπδψλ ηνπ
ΠΜ.
Οη εμεηάζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ζα ιάβνπλ ρψξα ηελ 14ε θαη 15ε Οθηωβξίνπ 2020.
2. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα αλαθνηλσζνχλ έσο ηελ 19ε Οθηωβξίνπ 2020 (ζα αλαξηεζνχλ
αλαιπηηθψο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο πνπδψλ ηνπ ΠΜ θαη ζα θαηαρσξηζζνχλ
ζπλνπηηθψο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ).
3. Οη εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ ζα ιάβνπλ ρψξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα από 26 έωο 30 Οθηωβξίνπ 2020, ζηε
Γξακκαηεία πνπδψλ ηνπ ΠΜ.
4. Σα καζήκαηα ηνπ ΠΜ ζα μεθηλήζνπλ ηελ 26ε Οθηωβξίνπ 2020.

ε πεξίπησζε νδεγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είηε γηα παξάηαζε ηεο παξνχζαο, είηε γηα εθ λένπ
απαγφξεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε θπζηθή παξνπζία,
θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 6νπ θχθινπ ζπνπδψλ, ηα καζήκαηα πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ή/θαη
ζπλερηζηνχλ, κε εμ απνζηάζεσο ηερληθά κέζα ζην πιαίζην ηειεθπαίδεπζεο, (θπξίσο ζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε), γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παξάηαζε ή ε πξνζσξηλή εθ λένπ απαγφξεπζε, κέζα
απφ ηηο πιαηθφξκεο, ηηο νπνίεο ήδε ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα θαη ην ΠΜ κε εμαηξεηηθή επηηπρία, γηα
ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ β' εμακήλνπ ηνπ 5νπ θχθινπ ζπνπδψλ.

Ε. πκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία
1. Βάζεη ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ δηδαθηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή γηα
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
2. Η παξνχζα πξνθήξπμε δηέπεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σα πξνβιεπφκελα ζηηο
αλσηέξσ ελφηεηεο (Α-Σ) έρνπλ δηεπθξηληζηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο
ξφιν, ζε νπδεκία δε πεξίπησζε δχλαληαη λα εξκελεπζνχλ φηη ιεηηνπξγνχλ, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε
αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ Καλνληζκφ.
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Ζ. Πιεξνθνξίεο - ελεκεξωηηθό πιηθό
1. Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο λα αλαζηείιεη ή λα αθπξψζεη ηε
δηαδηθαζία εηζαγσγήο θνηηεηψλ, έσο θαη κία εβδνκάδα πξν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο έλαξμεο
ησλ εμεηάζεσλ, ή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα (Σ), εθ' φζνλ
ζπληξέρνπλ ζνβαξνί πξνο ηνχην ιφγνη.
2. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ ππνδείγκαηνο ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ
ηε Γξακκαηεία πνπδψλ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ (ζε κνξθή pdf). Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (θ.
Γεσξγία Κνπινχξε, Γξαγαηζαλίνπ 4, 10559 Αζήλα, ηει. (+30)210.368.9579 email: gkoul@turkmas.uoa.gr).
Αλαιπηηθέο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΜ δεκνζηεχνληαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΠΜ.

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ
Καζεγεηήο Ηωάλλεο Θ. Μάδεο
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Αίτηση
τ____ ____________________________________________________________________________
(ονοματεπώνυμο)
αποφοίτου ________________________________________________________________________
(Σχολή, Τμήμα)
του ______________________________________________________________________________
(Τίτλος Πανεπιστημίου)
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση ________________________________________________________________________
Τηλέφωνο ________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________________

Προς
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές
Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με την παρούσα, σας παρακαλώ να δεχθείτε την συμμετοχή μου στις εξετάσεις του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές
Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» για τον έκτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και
2021-2022).
Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της
δημοσιευθείσας προκήρυξης του Προγράμματος.
Συνημμένως, σας υποβάλλω (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει):
1. Αντίγραφο πτυχίου μου
2. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
6. Δύο συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεών μου (εφόσον υπάρχουν)
(τόπος, ημερομηνία) _________________________
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
(υπογραφή)
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