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ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ––  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  

  
Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) 

θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2010–2011 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

«Κράτος και ∆ηµόσια Πολιτική».  Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι δεκαοκτώ (18) µήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των 

σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τµηµάτων Πολιτικών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικών και Νοµικών Επιστηµών, Επιστηµών 

Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και εν γένει Κοινωνικών Επιστηµών, απόφοιτοι Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, ισότιµων προς τα Ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και άλλων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ. 1, του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει.   

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση από 17 Μαΐου 2010 έως 24 Ιουνίου 2010 στη Γραµµατεία του 

Προγράµµατος, Θεµιστοκλέους 6, 5ος όροφος, ∆ευτέρα, Τετάρτη  και Πέµπτη, 11:00 – 14:00. 

Η αίτηση πρέπει να ακολουθείται από τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο: 

1. Αντίγραφο πτυχίου, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό ισοτιµίας του ∆OΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από 

ιδρύµατα του εξωτερικού. 

2. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών και για όσους θα αποκτήσουν πτυχίο έως την εξεταστική περίοδο του 

Ιουνίου 2010 βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, δηλ. ότι εκκρεµεί µόνον η ορκωµοσία. 

3. Βιογραφικό σηµείωµα.  

4. ∆ύο κλειστές συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον µία από µέλος ∆ΕΠ τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency).  Σε διαφορετική περίπτωση οι 

υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

επιλογή στο Πρόγραµµα. Η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερµανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυµητή. 

Οι υποψήφιοι δύνανται επιπλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους µε δείγµα της επιστηµονικής τους γραφής. 

Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθµός πτυχίου τουλάχιστον 6,50, είτε -

ανεξαρτήτως βαθµού πτυχίου- µέσος όρος βαθµολογίας τουλάχιστον 7 σε τουλάχιστον πέντε (5) προπτυχιακά µαθήµατα 

συναφή προς το αντικείµενο των τριών (3) γενικών κατευθύνσεων του ΠΜΣ (∆ηµόσιο ∆ίκαιο, Κοινωνική Πολιτική και 
∆ιοικητική Επιστήµη). 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε συνεκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων και σε τρία στάδια. Οι υποψήφιοι που 

συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.  Οι σαράντα (40) πρώτοι βάσει της γραπτής 

εξέτασης θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη εν όψει της τελικής επιλογής των είκοσι πέντε (25) 

µεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ (για τυχόν ισοψηφήσαντες αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής). 

∆ιευκρινίζεται ότι η συµµετοχή στις εξετάσεις δεν σηµαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων.  

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται στο 

ποσό των 880,42 ΕURO. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης 

οικονοµικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, µε ενδεχόµενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του 

φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, σεµιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος είναι υποχρεωτική. 

Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ. 711/25/Β7/211, 

ΦΕΚ Β΄ 298/17.04.1995, όπως ισχύει. Οι εγγεγραµµένοι στο ΠΜΣ απολαµβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://kdp.pspa.uoa.gr) 

και στη Γραµµατεία (Θεµιστοκλέους 6, 5ος όρ, ∆ευτέρα, Τετάρτη και Πέµπτη, 11:00–14:00, τηλ. 210-3688967).         

Ο ∆ιευθυντής  

του ΠΜΣ «Κράτος και ∆ηµόσια Πολιτική»                                                                      
Αν. Καθ. Γιάννης Α. Τασόπουλος 

 


