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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνική Πολιτική:
Μέθοδοι και Εφαρμογές», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
Το Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο
εξάμηνα μαθημάτων και στο δεύτερο εξάμηνο επιλέγεται ένας από τους δύο κύκλους μαθημάτων
που προσφέρονται. Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Στο Π.Μ.Σ.
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών Α.Ε.Ι. καθώς και κάτοχοι τίτλων
σπουδών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. καθώς και
αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται
κατ’ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Προυποθέσεις για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο
βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, οι γραπτές
εξετάσεις και η συνέντευξη. Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. παρέχονται στη σελίδα του
Τμήματος στη διεύθυνση: www.koinpolpanteion.gr (ΣΠΟΥΔΕΣ→ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ).
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη
Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου από τις 12
Ιουνίου έως 11 Σεπτεμβρίου 2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.

Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής

Πολιτικής (διατίθεται και στο www.koinpolpanteion.gr →ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ →
ΠΜΣ).
2.
3.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) ή
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών η οποία προσκομίζεται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Θα
γίνουν δεκτοί όσοι έχουν βαθμό πτυχίου από 6,5 και άνω.

4.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5.

Επάρκεια στα Αγγλικά η οποία πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου ή με εξετάσεις στο Τμήμα
Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών
ξενόγλωσσου πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον
ενός έτους. Επάρκεια σε άλλη ξένη γλώσσα (Γαλλικά, Γερμανικά) συνυπολογίζεται και
πιστοποιείται όπως παραπάνω.

6.

Δύο συστατικές επιστολές (για τους πτυχιούχους εκτός του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής).

7.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

8.

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: 1. Κοινωνική Θεωρία 2. Εισαγωγή στην
Οικονομική Θεωρία και 3. Κοινωνική Πολιτική. Η ενδεικτική βιβλιογραφία και η εξεταστέα
ύλη
παρουσιάζονται
αναλυτικά
στη
διεύθυνση:
www.koinpolpanteion.gr
(ΣΠΟΥΔΕΣ→ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ→ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). Οι
εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2017. Οι επιτυχόντες και στα τρία
μαθήματα θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2017
και θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής. Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων
θα γίνει με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, του πιστοποιητικού επιπέδου γνώσης ξένης
γλώσσας, των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης.
Η Γραμματεία δέχεται αιτήσεις από 12 Ιουνίου έως 11 Σεπτεμβρίου 2017 και παρέχει
πληροφορίες καθημερινά από 10:00-13:00 στα τηλέφωνα: 210-9201381 και 210-9201036 και
στη διεύθυνση koinpol@panteion.gr.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

