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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 
Το αγγλόφωνο Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών «Southeast European 
Studies» θα δεχθεί είκοσι-̟έντε (25) φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012. 
Ε̟ι̟λέον του ̟αρα̟άνω αριθµού εισακτέων, θα γίνονται δεκτοί ένας (1) υ̟ότροφος 
του Ιδρύµατος Κρατικών Υ̟οτροφιών (Ι.Κ.Υ.) o ο̟οίος ̟έτυχε στο σχετικό 
διαγωνισµό µετα̟τυχιακών σ̟ουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικείµενου του 
Π.Μ.Σ., και ένας (1) αλλοδα̟ός υ̟ότροφος του Ελληνικού Κράτους. Οι υ̟ότροφοι 
οφείλουν να ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις για συµµετοχή στο Π.Μ.Σ., ό̟ως 
καταγράφονται ̟αρακάτω.  
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ̟τυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ηµεδα̟ής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδα̟ής, κατά ̟ροτίµηση α̟ό τους τοµείς 
ε̟ιστηµονικού ενδιαφέροντος του ΠΜΣ. Σε ̟ερί̟τωση ̟τυχίου α̟ό αλλοδα̟ό 
ίδρυµα, α̟αραίτητη είναι η ε̟ίσηµη αναγνώρισή του α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό 
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) .  
 
Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν καλούνται να υ̟οβάλουν αίτηση κατά την 
̟ερίοδο 10 Ιανουαρίου - 15 Α̟ριλίου 2011 (σφραγίδα ταχυδροµείου).  
 
∆ικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται: 

1. Συµ̟ληρωµένη αίτηση (η αίτηση διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.see.pspa.uoa.gr και www.pspa.uoa.gr). 

2. Μία «∆ήλωση  Σκο̟ού» (Statement of Purpose) στην Αγγλική γλώσσα (µέχρι 
500 λέξεις). 

3. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο ̟τυχίου (ελάχιστος ΜΟ 6,5/10 α̟οτελεί 
̟ροα̟αιτούµενο εισαγωγής στο ΠΜΣ). ‘Όσοι φοιτητές θα α̟οφοιτήσουν το 
2011 οφείλουν να συµ̟ληρώσουν µία Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8, Ν. 
1599/1986) στην ο̟οία να αναφέρουν (α) το µέσο όρο βαθµολογίας τους µέχρι 
στιγµής, (β) ̟όσα µαθήµατα χρωστάνε και (γ) ότι θα καταθέσουν το ̟τυχίο 
τους το αργότερο κατά την εγγραφή τους, αρχές Οκτωβρίου 2011. 

4. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο ε̟ίσηµης αναλυτικής βαθµολογίας.  
5. Ε̟ίσηµη µετάφραση των εγγράφων 3 (̟τυχίο)  και 4 (αναλυτική βαθµολογία) 

στα Ελληνικά (σε ̟ερί̟τωση ̟ου η γλώσσα των ̟ρωτότυ̟ων εγγράφων είναι 
άλλη ̟λην της ελληνικής ή της αγγλικής).  Οι φοιτητές ̟ου θα υ̟οβάλουν τα 
̟ροαναφερόµενα έγγραφά στην αγγλική γλώσσα θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν ότι, 
αν γίνουν δεκτοί στο Πρόγραµµα, θα κληθούν να υ̟οβάλουν ε̟ίσηµες 
µεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα κατά την εγγραφή τους στο Πανε̟ιστήµιο 
Αθηνών. 

6. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο ̟ιστο̟οίησης άριστης γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας:  είτε (α) του Proficiency ή (β) του TOEFL µε βαθµολογία άνω του 230 
(computer-based) ή 570 (paper-based) ή 88 (internet-based) ή (γ) 
Πανε̟ιστηµιακού ̟τυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ή (δ) ̟τυχίου 
α̟ό Αγγλόφωνο Πανε̟ιστήµιο (αν το Πανε̟ιστήµιο α̟ό το ο̟οίο ̟ροέρχεται 



το ̟τυχίο βρίσκεται σε µη αγγλόφωνη χώρα, να ̟ροσκοµιστεί βεβαίωση του 
Πανε̟ιστηµίου ̟ου να α̟οδεικνύει ότι η γλώσσα διδασκαλίας όλων των 
µαθηµάτων ήταν η Αγγλική).  

7. ∆ύο συστατικές ε̟ιστολές, εκ των ο̟οίων τουλάχιστον µία α̟ό µέλος ∆ΕΠ. Οι 
συστατικές ε̟ιστολές ̟ρέ̟ει να είναι γραµµένες στα Αγγλικά ή Ελληνικά, να 
φέρουν ̟ρωτότυ̟η υ̟ογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσµού και να 
υ̟οβληθούν σε κλειστό φάκελο υ̟ογεγραµµένο α̟ό τον α̟οστολέα ̟άνω στη 
σφραγίδα του φακέλου. Οι αιτούντες θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιήσουν την 
«Form for Referees» ̟ου α̟οτελεί µέρος της Αίτησης. 

8. Α̟λές φωτοτυ̟ίες ̟ιστο̟οιητικών γνώσης άλλων γλωσσών, ̟αρακολούθησης 
σεµιναρίων ή άλλων υ̟οστηρικτικών της αίτησης εγγράφων.  

9. Οι ε̟ιτυχόντες µε ̟τυχίο α̟ό αλλοδα̟ές σχολές οφείλουν, ακολούθως της 
α̟οδοχής της θέσης τους στο ΠΜΣ, να καταθέσουν τα α̟αραίτητα 
δικαιολογητικά στο ∆ΟΑΤΑΠ, ̟ροκειµένου να λάβουν ̟ιστο̟οιητικό 
ισοτιµίας. (Περισσότερες ̟ληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης 
αλλοδα̟ών ̟τυχίων βλ. http://www.doatap.gr). Περαιτέρω διευκρινίσεις θα 
δοθούν µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ε̟ιλογής υ̟οψηφίων. 

Εκ̟ρόθεσµα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά. 
Η Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ιλογής Υ̟οψηφίων διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους 
υ̟οψηφίους σε συνέντευξη. 
Περισσότερες ̟ληροφορίες για το ΠΜΣ και έντυ̟ο αίτησης διατίθενται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.see.pspa.uoa.gr και www.pspa.uoa.gr 
 
O ∆ιευθυντής του ΠΜΣ 
Ανα̟ληρωτής Καθηγητής ∆ηµήτριος Α. Σωτηρό̟ουλος  


