
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ  

 
 
 

        Α.Π. 1068 
        Ρόδος 31.7.2014 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» 

 
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει 
αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών 2014-
2015 που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης.  
 
Το εν λόγω ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και απαιτεί πλήρη 
παρακολούθηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια 
των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων (α' έτος), ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
εκπονεί υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία.  
 
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Τμημάτων και Κατευθύνσεων 
Διεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, 
Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, 
Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων 
αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής καθώς και Αξιωματικοί των παραγωγικών 
Στρατιωτικών Σχολών. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου. Δεκτοί μπορεί επίσης να γίνουν και πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων, εάν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής η ικανότητά τους να 
παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.  
 
Το Π.Μ.Σ. θα δεχθεί έως εικοσιπέντε (25) Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες και η 
πρώτη φάση επιλογής τους θα γίνει με συνεκτίμηση-αξιολόγηση όλων των 
κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Στη δεύτερη φάση επιλογής οι υποψήφιοι/ες θα 
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  
 
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 3 
δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ θα καταβληθεί κατά την εγγραφή, το ποσό 
των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 
900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:  



- Αίτηση Υποψηφιότητας, (διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ)  
- Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και αναλυτική 
βαθμολογία μαθημάτων. Oι απόφοιτοι ΑΕΙ εξωτερικού πρέπει να 
προσκομίσουν την οικεία βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΔΙΚΑΤΣΑ.  

- Για τους τελειόφοιτους, βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου 
φοιτούν σχετικά με τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία καθώς 
επίσης τα μαθήματα που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου. Επισημαίνεται ότι σε 
κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις 
προϋποθέσεις λήψης πτυχίου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής.  
- Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ. Οι τρόποι απόδειξης της πιστοποίησης 
αναφέρονται στο Παράρτημα 1 (Ειδικό Παράρτημα Α1 Απόδειξης Χειρισμού 
Η/Υ)  
- Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένων γλωσσών (οπωσδήποτε της 
Αγγλικής) όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 2 (Ειδικό Παράρτημα Α2 
Απόδειξης Γλωσσομάθειας), νομίμως επικυρωμένα. Η καλή γνώση Τουρκικών 
ή/και Αραβικών ή/και Εβραϊκών ή/και άλλων γλωσσών της Μεσογείου θα 
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.  
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
σπουδές και οι ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.  

- Δύο συστατικές επιστολές.  
- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  

- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.  
- Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα 
συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη και 
ολοκληρωμένη άποψη.  
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή/και να 
αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δημοκρατίας 1, 85100 - Ρόδος, Κτήριο "7ης Μαρτίου"). Μπορούν επίσης 
να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: medmaster@rhodes.aegean.gr, το 
αργότερο μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2014. (με δυνατότητα παράτασης της 
σχετικής καταληκτικής προθεσμίας έως και την 19 Σεπτεμβρίου 2014).  
 
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στo τηλ. 22410–
99317 και από το διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.mediterraneanstudies.gr ή e-
mail: medmaster@rhodes.aegean.gr. 
 
 
 
 
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο  
βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος) 
Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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