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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τμ Τμήμα Πμιηηηθήξ Γπηζηήμεξ θαη Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ ημο Πακεπηζηεμίμο Αζεκχκ πνμθενφζζεη ηνηάκηα (30)
ζέζεηξ μεηαπηοπηαθχκ θμηηεηχκ γηα ημ Αθαδεμασθυ Έημξ 2016–2017 ζημ Πρόγραμμα Μεηαπηστιακώμ ποσδώμ (ΠΜ)
«Δημόζιο Δίκαιο και Δημόζια Πολιηική». Ε δηάνθεηα ημο Πνμγνάμμαημξ είκαη δεθαμθηχ (18) μήκεξ. Ε επηηοπήξ
εθπιήνςζε ηςκ ζπεηηθχκ οπμπνεχζεςκ μδεγεί ζηεκ απυθηεζε Μεηαπηοπηαθμφ Δηπιχμαημξ Γηδίθεοζεξ.
Δεθημί γίκμκηαη πηοπημφπμη υιςκ ηςκ Τμεμάηςκ Πμιηηηθχκ, Οηθμκμμηθχκ, Δημηθεηηθχκ, θαη Νμμηθχκ Γπηζηεμχκ,
πηοπημφπμη ηςκ Τμεμάηςκ Δηεζκχκ θαη Γονςπασθχκ Σπμοδχκ, θαζχξ θαη πηοπημφπμη Σπμιχκ Ημηκςκηθχκ θαη ζοκαθχκ
Γπηζηεμχκ απυ Πακεπηζηήμηα ηεξ εμεδαπήξ ή απυ ακαγκςνηζμέκα μμμηαγή ηδνφμαηα ηεξ αιιμδαπήξ. Γίκμκηαη επίζεξ
δεθημί πηοπημφπμη Τμεμάηςκ ΤΓΖ ζοκαθμφξ γκςζηηθμφ ακηηθεημέκμο.
Οη εκδηαθενυμεκμη μθείιμοκ κα οπμβάιμοκ αίηεζε, ζοκμδεουμεκε απυ ηα ελήξ απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά:
1. Ακηίγναθμ πηοπίμο, ζοκμδεουμεκμ απυ πηζημπμηεηηθυ ηζμηημίαξ ημο ΔOΑΤΑΠ γηα υζμοξ πνμένπμκηαη απυ
ηδνφμαηα ημο ελςηενηθμφ.
2. Ακαιοηηθή βαζμμιμγία υιςκ ηςκ εηχκ.
3. Βημγναθηθυ ζεμείςμα.
4. Δφμ θιεηζηέξ/εμπηζηεοηηθέξ (πρωηόησπες ζε κλειζηό θάκελλο σπογεγραμμέμο από ηομ αποζηολέα)
ζοζηαηηθέξ επηζημιέξ, εθ ηςκ μπμίςκ ημοιάπηζημκ μία απυ μέιμξ ΔΓΠ ηνηημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ.
5. Απμδεηθηηθυ γκχζεξ ηεξ αγγιηθήξ γιχζζαξ (ζε επίπεδμ Proficiency). Σε δηαθμνεηηθή πενίπηςζε μη
οπμρήθημη οπμβάιιμκηαη ζε ελέηαζε. Ε άνηζηε γκχζε ηεξ αγγιηθήξ γιχζζαξ απμηειεί ακαγθαία πνμτπυζεζε γηα ηεκ
επηιμγή ζημ Πνυγναμμα. Ε γκχζε μηαξ δεφηενεξ λέκεξ γιχζζαξ (Γαιιηθά–Γενμακηθά–Ζηαιηθά–Ζζπακηθά) είκαη επηζομεηή.
Οη οπμρήθημη δφκακηαη επηπιέμκ κα ζοκμδεφμοκ ηεκ αίηεζή ημοξ με δείγμα ηεξ επηζηεμμκηθήξ ημοξ γναθήξ (π.π.
πνμπηοπηαθή ενγαζία μαζήμαημξ, πηοπηαθή ενγαζία, δεμμζίεομα ζε έγθονμ επηζηεμμκηθυ πενημδηθυ θμθ).
Οη αηηήζεηξ οπμβάιιμκηαη ζηε Γναμμαηεία ημο Πνμγνάμμαημξ (Θεμηζημθιέμοξ 6, 5μξ υν., γν. 48) από 11 έως και
27 Απριλίοσ και από 12 έως και 19 Μαΐοσ 2016, 11:00-14:00.
Πνμτπυζεζε γηα ηε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ είκαη είηε βαζμυξ πηοπίμο ημοιάπηζημκ 6,50, είηε ακελανηήηςξ βαζμμφ πηοπίμο- μέζμξ υνμξ βαζμμιμγίαξ ημοιάπηζημκ 7 ζε ημοιάπηζημκ πέκηε (5) πνμπηοπηαθά μαζήμαηα
ζοκαθή πνμξ ημ ακηηθείμεκμ ημο ΠΜΣ (Δεμυζημ Δίθαημ θαη Δεμυζηα Πμιηηηθή).
Ε αλημιυγεζε ηςκ οπμρεθίςκ ζα γίκεη με ζοκεθηίμεζε ηςκ ακςηένς ζημηπείςκ θαη ζε ηνία ζηάδηα. Οη οπμρήθημη
πμο ζογθεκηνχκμοκ ηηξ απαναίηεηεξ πνμτπμζέζεηξ ζα θιεζμφκ ζε γναπηή ελέηαζε. Οη πεκήκηα (50) πνχημη απυ ημοξ
επηηοπυκηεξ ζηε γναπηή ελέηαζε, ζα θιεζμφκ ζηε ζοκέπεηα ζε πνμθμνηθή ζοκέκηεολε εκ υρεη ηεξ ηειηθήξ επηιμγήξ ηςκ
ηνηάκηα (30) μεηαπηοπηαθχκ θμηηεηχκ πμο ζα παναθμιμοζήζμοκ ημ ΠΜΣ (γηα ηοπυκ ηζμρεθήζακηεξ απμθαζίδεη ε
Γπηηνμπή Γπηιμγήξ). Δηεοθνηκίδεηαη υηη ε ζομμεημπή ζηηξ ελεηάζεηξ δεκ ζεμαίκεη θαη απμδμπή ηεξ πιενυηεηαξ ημο θαθέιμο
ηςκ οπμρεθίςκ. Ε δηαδηθαζία επηιμγήξ πνμγναμμαηίδεηαη κα μιμθιενςζεί εκηυξ ημο Ζμοιίμο 2016. Ο εηδηθυηενμξ
πνμγναμμαηηζμυξ θαη μη ζπεηηθέξ ακαθμηκχζεηξ θαη απμθάζεηξ ηεξ Γπηηνμπήξ Γπηιμγήξ γηα θάζε θάζε ηεξ δηαδηθαζίαξ
ακανηχκηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) θαη ε εκεμένςζε πενί αοηχκ απμηειεί εοζφκε ηςκ
ζομμεηεπυκηςκ/δηαγςκηδυμεκςκ ζηε δηαδηθαζία επηιμγήξ.
Ε εγγναθή ζημ ΠΜΣ ζοκεπάγεηαη ζοκεηζθμνά θάζε θμηηεηή ζηα ζπεηηθά ιεηημονγηθά έλμδα φρμοξ 700 εονχ. Με
απυθαζε ηεξ Σοκημκηζηηθήξ Γπηηνμπήξ ημο ΠΜΣ δεκ απμθιείεηαη ε δοκαηυηεηα πμνήγεζεξ μηθμκμμηθήξ
εκίζποζεξ/οπμηνμθίαξ γηα ηεκ θάιορε ηεξ εηζθμνάξ, με εκδεπυμεκε πανάιιειε οπμπνέςζε απαζπυιεζεξ ημο θμηηεηή ζε
δναζηενηυηεηεξ ημο ΠΜΣ.
Ε παναθμιμφζεζε ηςκ μαζεμάηςκ, ζεμηκανίςκ θαη ιμηπχκ δναζηενημηήηςκ ημο Πνμγνάμμαημξ είκαη οπμπνεςηηθή.
Οη πνμτπμζέζεηξ επηηοπμφξ μιμθιήνςζεξ ημο ΠΜΣ πνμβιέπμκηαη ζηεκ Υπμονγηθή Απυθαζε Ανηζ. 206770/Δ1 (ΦΓΗ Β΄
3539/30.12.2014. Οη εγγεγναμμέκμη ζημ ΠΜΣ απμιαμβάκμοκ υιεξ ηηξ πανμπέξ θαη ιεηημονγίεξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ
ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ςξ πνμξ ηεκ θμηηεηηθή ημοξ ηδηυηεηα.
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(http://dddp.pspa.uoa.gr) θαη ζηε Γναμμαηεία (Θεμηζημθιέμοξ 6, 5 υν, Δεοηένα θαη Πέμπηε, 11:00–14:00, ηει. 2103688967).
Η Διεσθύμηρια ηοσ ΠΜ «Δημόζιο Δίκαιο και Δημόζια Πολιηική»
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