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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

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 2015-2016 που οδηγεί  στην
απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης. 

Αντικείμενο του Προγράμματος  είναι  η  εκπαίδευση,  η  παραγωγή και  η
μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της
σύνθετης  πολιτικής,  κοινωνικής,  οικονομικής  και  γεωπολιτικής
πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 



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.  Τα  μαθήματα  διεξάγονται  στην  ελληνική
γλώσσα. Ορισμένα διεξάγονται και στην αγγλική γλώσσα.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Δύο εκ των:

 Διακρατικές, Ενδοκρατικές και Διεθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο
 Η  Εξωτερική  Πολιτική  των  Χωρών  της  Μέσης  Ανατολής  και  της  Βόρειας

Αφρικής
 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Παγκοσμιοποίηση και η Θέση της Μεσογείου

 Διεθνείς Οργανισμοί στο Μεσογειακό Χώρο

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ασφάλειας για τη Μεσόγειο



 Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Μεσόγειο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Δύο εκ των:

 Ισλάμ: Θρησκεία και Πολιτική 
 Διεθνείς Σχέσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο
 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος
 Πολιτική και Οικονομία στον Ευρύτερο Εύξεινο Πόντο

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,  καθώς  και  πτυχιούχοι  Τμημάτων  ΑΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Επίσης,  υποψήφιοι/ες  μπορούν  να  είναι  φοιτητές/τριες,  οι  οποίοι/ες
αναμένεται  να  καταστούν  πτυχιούχοι/διπλωματούχοι  μέχρι  το  τέλος  της
περιόδου των εγγραφών (Σεπτέμβριος 2015).

Κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2015  -2016  θα  εισαχθούν  στο  Π.Μ.Σ.  έως
εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. 

Τα  δίδακτρα  ανέρχονται  στο  ποσό  των  2.800€. Το  ποσό  αυτό
καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ καταβάλλεται



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.  Επίσης,  σε  περίπτωση  διακοπής  της  φοίτησης,  το  ποσό  των
διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται. 
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων:

Η  επιλογή  των  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών/ριών  (Μ.Φ.)  για  το  Π.Μ.Σ.
γίνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω: 

α) Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. συλλέγει τα στοιχεία από τις Αιτήσεις των
υποψηφίων  Μ.Φ.  που  έχουν  κατατεθεί  ηλεκτρονικά  μέσα  στις
προθεσμίες  που ορίζονται από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Συντάσσει πίνακα υποψηφίων Μ.Φ. και τον διαβιβάζει
στην Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών –
Φοιτητριών  (Ε.Ε.Α.)  που  έχει  οριστεί  με  απόφαση  της  Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 

β)  Η  επιλογή  των  εισακτέων  στο  Π.Μ.Σ.  γίνεται  από  την  Επιτροπή
Επιλογής  και  Αξιολόγησης  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών  –  Φοιτητριών
(Ε.Ε.Α.) σε δύο φάσεις αξιολόγησης:

Στην  πρώτη  φάση,  γίνεται  αξιολόγηση  των  υποψηφίων  σε  συνολική
εκατονταβάθμια κλίμακα με βάση τα εξής κριτήρια:

 Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 50%) 

 Ύπαρξη  δεύτερου  πτυχίου  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  (συντελεστής
βαρύτητας: 10%) 

 Ερευνητική  δραστηριότητα  (εκτός  της  πτυχιακής  εργασίας)  του
υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις  για  συμμετοχή  σε  ερευνητικά  προγράμματα  (συντελεστής
βαρύτητας: 10%) 

 Η  γνώση  δεύτερης  γλώσσας  σε  επίπεδο  Proficiency  (συντελεστής
βαρύτητας: 10%) 

 Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (μέγιστος συντελεστής βαρύτητας:
5%) 



Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στην πρώτη φάση είναι 85%. 

Η  δεύτερη  φάση περιλαμβάνει  συνέντευξη  των  προκρινόμενων
υποψηφίων  ενώπιον  της  Ε.Ε.Α.  (συντελεστής  βαρύτητας:  15%).  Στη
φάση  αυτή  οι  υποψήφιοι  προσκομίζουν  απαραιτήτως  –με  ποινή
αποκλεισμού- όλα τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και πιστοποιητικά των

δηλωθέντων κατά  την  1η  Φάση Αξιολόγησης  τυπικών  και  ουσιαστικών
προσόντων. 

Η Ε.Ε.Α. συνεκτιμώντας συγκριτικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των  υποψηφίων  καθώς  και  την  παρουσία  τους  κατά  την  προφορική
συνέντευξη συντάσσει Πίνακα Επιτυχόντων/ουσών κατά αλφαβητική σειρά
και Πίνακα Επιλαχόντων/χουσών κατά αξιολογική σειρά. Ο Διευθυντής του
Π.Μ.Σ.  εισηγείται  προς  έγκριση  στη  Γ.Σ.Ε.Σ.  τους  ανωτέρω  πίνακες
επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/χουσών για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Οι
αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες. 

Οι  επιτυχόντες/ούσες  ειδοποιούνται  να  εγγραφούν  στο  Π.Μ.Σ.  σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος. 

Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά: 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν,
σε  έντυπη  μορφή,  οι  υποψήφιοι/ες  προσερχόμενοι  στη  2η  Φάση
Αξιολόγησης (συνέντευξη) είναι:

1. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, και στην περίπτωση τίτλων που
δεν  έχουν  απονεμηθεί  από  ελληνικά  Α.Ε.Ι.,  επίσης  τα  σχετικά
έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ).

2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
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. 



3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 

4. Δύο συστατικές επιστολές.

5. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένων γλωσσών (οπωσδήποτε της
Αγγλικής),  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  2  (Ειδικό
Παράρτημα  Α2  Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  στην  ιστοσελίδα  του
ΜΠΣ  «Παράρτημα»).  Η  καλή  γνώση  Τουρκικών  ή/και  Αραβικών
ή/και  Εβραϊκών  ή/και  άλλων  γλωσσών  της  Μεσογείου  θα  ληφθεί
σοβαρά  υπ’  όψιν.  Για  τους/τις  αλλοδαπούς/ες  απαιτείται
τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας. 

6. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ. Οι τρόποι απόδειξης της πιστοποίησης
αναφέρονται  στο  Παράρτημα 1  (Ειδικό  Παράρτημα Α1 Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ «Παράρτημα»).

7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 

8.  Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

9. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί  τα προσόντα που δηλώνουν οι
υποψήφιοι/ες  κατά  την  υποβολή της  ανωτέρω σχετικής  Αίτησης –
Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις  –  πιστοποιητικά,  κτλ).  Σε  άλλη
περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δε θα ληφθούν υπόψη. 

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό
που,  σύμφωνα με τη γνώμη του/της,  θα συνέβαλε στο να σχηματίσει  η
Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

Τρόπος κατάθεσης αίτησης και ημερομηνίες

Η  αίτηση  για  υποβολή  υποψηφιότητας  για  φοίτηση  στο  Π.Μ.Σ.
υποβάλλεται  αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός της προβλεπόμενης στην
παρούσα Προκήρυξη προθεσμίας,  μέσω του συστήματος «Ναυτίλος» του



Πανεπιστημίου  Αιγαίου.  Η  διεύθυνση  του  «Ναυτίλος»  είναι:
https://nautilus.aegean.gr/index.php.

Η  ηλεκτρονική  φόρμα  αίτησης  ΠΜΣ  περιλαμβάνει  τη  συμπλήρωση
στοιχείων  του  υποψηφίου  και  του  βιογραφικού  του  καθώς  και  τα
ηλεκτρονικά τεκμήρια τα οποία υποχρεούται να μεταφορτώσει ο χρήστης
ώστε να συμπεριληφθούν στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την  ηλεκτρονική Αίτηση
για  ένταξη  στο  Π.Μ.Σ.  από  6  Ιουνίου μέχρι  τα  μεσάνυχτα  της  6ης

Σεπτεμβρίου 2015.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να
απευθύνονται  στη  Γραμματεία  του  Π.Μ.Σ.,  κα.  Αθηνά  Λιόλιου,  τηλ.
επικοινωνίας  2241099318,  6944595966  e-mail:
Rhodes  _  pms  _  gov  @  aegean  .  gr καθώς  και  στην  ιστοσελίδα:
http://www.mediterraneanstudies.gr. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Γιάννης Σακκάς 
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