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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τν Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνθεξχζζεη εηθνζηπέληε
(25) ζέζεηο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2019–2020 ζην Πρόγραμμα Μεταπτστιακών Σποσδών
(ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη δεθανθηψ (18) κήλεο. Η επηηπρήο
εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο.
Γεθηνί γίλνληαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Τκεκάησλ Πνιηηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ,
πηπρηνχρνη ησλ Τκεκάησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ, θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σρνιψλ Κνηλσληθψλ θαη ζπλαθψλ
Δπηζηεκψλ απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή απφ αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο. Γίλνληαη επίζεο
δεθηνί πηπρηνχρνη Τκεκάησλ ΤΔΙ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί θνηηεηέο πνπ νθείινπλ έσο
δχν (2) καζήκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαζηνχλ πηπρηνχρνη ζηελ ακέζσο επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν.
Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε Σπκκεηνρήο.
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή επηθπξσκέλε βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ κε αλαθεξφκελν κέζν φξν ζπνπδψλ
3. Δπηθπξσκέλε αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ.
4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θνίηεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ,
ππεχζπλε δήισζε φηη νθείινληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ έσο 2 καζήκαηα.
5. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
6. Γχν θιεηζηέο/εκπηζηεπηηθέο (πξσηφηππεο ζε θιεηζηφ θάθειιν ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ απνζηνιέα) ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ κέινο ΓΔΠ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
7. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ.
8. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ.
9. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο Αγγιηθήο γιψζζαο, επηπέδνπ Γ2 ή επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηνπ. Σε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε. Η άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί αλαγθαία
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ζην Πξφγξακκα. Η γλψζε κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο (Γαιιηθά–Γεξκαληθά–Ιηαιηθά–
Ιζπαληθά) είλαη επηζπκεηή.
10. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο κε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε,
ππνγεγξακκέλε ζε ΚΔΠ, πεξί γλεζηφηεηαο θαη πηζηφηεηαο ηνπ αληηγξάθνπ.
Οη θνηηεηέο απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ
ΓΟΑΤΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξ.34 παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/2017.
Τα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Θεκηζηνθιένπο 6, 5νο φξ., γξ. 48) από 9 έως
και 30 Μαΐοσ 2019, Δεστέρα και Πέμπτη, 11:00-14:00.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη είηε βαζκφο πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ 7,00, είηε
βαζκφο πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ 6,50 θαη κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 7 ζε ηξία (3) πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζπλαθή
πξνο ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).
Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε ζπλεθηίκεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη ζε δχν ζηάδηα. Οη ππνςήθηνη
πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζα θιεζνχλ ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Ο εηδηθφηεξνο πξνγξακκαηηζκφο
θαη νη ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαξηψληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) θαη ε ελεκέξσζε πεξί απηψλ απνηειεί επζχλε ησλ
ζπκκεηερφλησλ/δηαγσληδφκελσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Η εγγξαθή ζην ΠΜΣ ζπλεπάγεηαη ζπλεηζθνξά θάζε θνηηεηή ζηα ζρεηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα χςνπο 700 επξψ. Με
απφθαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜΣ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο/ππνηξνθίαο γηα ηελ
θάιπςε ηεο εηζθνξάο, κε ελδερφκελε παξάιιειε ππνρξέσζε απαζρφιεζεο ηνπ θνηηεηή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΜΣ.
Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή.
Οη πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο θαη επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ ΠΜΣ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
(βι. http://dddp.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Anakoinwseis/KANONISMOS_2018.pdf). Οη εγγεγξακκέλνη
ζην ΠΜΣ απνιακβάλνπλ φιεο ηηο παξνρέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο σο πξνο ηελ
θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ
(http://dddp.pspa.uoa.gr) θαη ζηε Γξακκαηεία (Θεκηζηνθιένπο 6, 5νο φξ, Γεπηέξα θαη Πέκπηε, 11:00–14:00, ηει. 2103688967).
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