Πρόζκληζη Εκδήλφζης Ενδιαθέρονηος
και Τποβολής Τπουηθιοηήηφν
για ηο Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών
«Πολιηική Επιζηήμη και Νεόηερη Ιζηορία»
ακαδημαχκού έηοσς 2018 - 2019

ΠΡΟΘΕΜΙA ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο
επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ «Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη Νεφηεξε Ιζηνξία»
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018–2019.
Γεθηνί γίλνληαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη ζπλαθψλ Σκεκάησλ ΣΔΙ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.
Σν ΠΜ απνλέκεη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ) σο εμήο:
Α. Δηδίθεπζε "Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο", ζηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:
i. "Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία θαη πγθξηηηθή Πνιηηηθή"
ii. "Κνηλσληθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία"
Β. Δηδίθεπζε "Νεφηεξεο & χγρξνλεο Ιζηνξίαο".
Σν ΠΜ δηαξθεί δχν δηδαθηηθά εμάκελα θαη έλα επηπιένλ γηα ηελ εθπφλεζε
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε θνίηεζε γηα θάζε
θνηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε.
Σν ΠΜ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018–2019 ζα επηιέμεη έσο πενήνηα (50)
ππνςήθηνπο· εικοζιπένηε (25) γηα ηελ Δηδίθεπζε «Πνιηηηθή Δπηζηήκε» θαη εικοζιπένηε
(25) γηα ηελ Δηδίθεπζε «Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ιζηνξία».
Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη:
Σεηάρηη 23 Μαΐοσ 2018: 15.00 – 18.00
Πέμπηη 24 Μαΐοσ 2018: 10.00 – 12.00
Σεηάρηη 30 Μαΐοσ 2018: 10.00 – 12.00
Πέμπηη 31 Μαΐοσ 2018: 15.00 – 18.00
* νη ππνςήθηνη κπνξνχλ επίζεο λα ζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηνπο θαθέινπο ηνπο
έφς και 5 Ιοσνίοσ 2018 (ΜΔ ΦΡΑΓΙΓΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ)
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. – «Νέν Κηήξην» ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ,
6νο φξνθνο, γξαθείν Σ-8
Δπηθνηλσλία: Γξ. Κψζηαο Καηζάπεο/ Γξ. Βαζίιεο Μπνγηαηδήο
ηει: 210-920 1865
e-mail: pms.panteiο@yahoo.gr
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Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο μόνον θαηά ηηο ίδηεο εκέξεο
θαη ψξεο.










ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη:
πκπιεξσκέλε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο εγγξαθήο ζην ΠΜ "Πνιηηηθή Δπηζηήκε
θαη Νεφηεξε Ιζηνξία γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 (είλαη αλαξηεκέλε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ).
http://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
578&Itemid=891&lang=el
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.
Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί ζε
θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ Διβεηία, Ννξβεγία, Ιζιαλδία,
Ληρηελζηάτλ θαη ΗΠΑ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
νκνηαγνχο ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πηπρίν έρεη
απνθηεζεί ζε ρψξα εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε (επίπεδν B2) ηεο αγγιηθήο, ή
γαιιηθήο, ή γεξκαληθήο· εάλ ν ππνςήθηνο έρεη πξνπηπρηαθέο ή κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ν ηίηινο ζπνπδψλ ηνπ λνείηαη σο πηζηνπνηεηηθφ
επαξθνχο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο· ην ίδην ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο έρεη ηελ μέλε γιψζζα σο κεηξηθή.
Δηδηθά γηα ηνπο επί πηπρίσ θνηηεηέο πνπ ζα απνθνηηήζνπλ ηνλ επηέκβξην ηνπ
2018, απαηηείηαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ππεχζπλε
δήισζε φηη ζα θαηαζέζνπλ ην πηπρίν ηνπο έσο ηνλ Γεθέκβξην 2018.

Σημείωση: Δεν απαιτείται επικύρωση των υωτοαντιγράυων.
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ:
 Πηζηνπνηεκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεκνζηεπκέλεο κειέηεο
 Πηζηνπνηεηηθά γλψζεο μέλεο γιψζζαο, πέξαλ ηεο κηαο ππνρξεσηηθήο (δελ
γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο)
 πζηαηηθέο επηζηνιέο (έσο δχν)
 Πηπρηαθή Δξγαζία (εθ' φζνλ ππάξρεη) ή/θαη πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε
ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΜ
Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ
αλαγξάθνληαη αλσηέξσ πξνθήξπμε. ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηήο αίηεζεο κε ην
Σαρπδξνκείν ζα ιεθζεί ππφςε ε εκεξνκελία απνζηνιήο, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηελ
ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα.
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ΠΡΧΣΗ ΦΑΗ: ΕΛΕΓΥΟ ΣΧΝ ΣΤΠΙΚΧΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΧΝ
Μεηά ηελ ζπιινγή φισλ ησλ ππνςεθηνηήησλ, ε Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ εμεηάδεη θαηά
πφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. ηνλ
ηζηφηνπν ηνπ ΠΜ αλαξηψληαη ηα νλφκαηα φζσλ δηαζέηνπλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο,
πνπ θαινχληαη ζηελ επφκελε θάζε.
ΔΕΤΣΕΡΗ ΦΑΗ: ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, νη επηιεγέληεο ζα πξνζέιζνπλ ζε γξαπηή δνθηκαζία ην άββαηο
23 Ιοσνίοσ 2018 θαη ψξα 11.00 πκ, ζηελ Αίζνπζα 108 ηνπ ‘Γπάιηλνπ Κηεξίνπ’ (Κηήξην
ηαζηλφπνπινπ), γηα λα εμεηαζζνχλ ζε έλα απφ ηα παξαθάησ γλσζηηθά πεδία:
1. Πνιηηηθή Δπηζηήκε – πγθξηηηθή Πνιηηηθή
2. Πνιηηηθή Δπηζηήκε – Κνηλσληθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
3. Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ιζηνξία (19νο – 20νο αηψλαο)
Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εμεηαζηέα χιε ησλ γλσζηηθψλ
πεδίσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ:
http://polhist.panteion.gr/images/Documents/pdf/Metaptyxiaka/Yli_exetaseon_PMS
_2018-19_1.pdf
Όζνη επηηχρνπλ πξνβηβάζηκν βαζκφ (5/10 έσο 10/10) ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πεξλνχλ
ζηηο επφκελεο θάζεηο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:
ΣΡΙΣΗ ΦΑΗ: ΔΗΛΧΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Οη επηηπρφληεο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο απνζηέιινπλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) σο ζπλεκκέλν (attachment) ζην pms.panteio@yahoo.gr κία «Γήισζε Δξεπλεηηθνχ
Δλδηαθέξνληνο» (κέρξη 1.500 ιέμεηο), από ηην 1η έφς και ηην 7η επηεμβίοσ 2018. ηε
δήισζε απηή αλαγξάθνπλ ηελ Δηδίθεπζε θαη ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη
θαη εθζέηνπλ αλαιπηηθά:
i. ηα γεληθφηεξα αθαδεκατθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ην εηδηθφηεξν γλσζηηθφ πεδίν ζην
νπνίν πξνηίζεληαη λα εληάμνπλ ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία, θαη ην ζέκα ηεο
έξεπλάο ηνπο, εάλ ην έρνπλ ήδε πξνζδηνξίζεη·
ii. ηελ πξνεγνχκελε αθαδεκατθή ή εμσ-αθαδεκατθή εκπεηξία πνπ ηνπο έρεη
πξνεηνηκάζεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν πνπ επέιεμαλ·
iii. ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
Δηδίθεπζε θαη Θεκαηηθή Δλφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο
ΣΕΣΑΡΣΗ ΦΑΗ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ
Όζνη θαηέζεζαλ δήισζε εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαινχληαη ζε πξνθνξηθή
πλέληεπμε, φπνπ αλαπηχζζνπλ φζα εθζέηνπλ ζηε δήισζε εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Οη ζπλεληεχμεηο ζα δηεμαρζνχλ περί ηα μέζα επηεμβρίοσ 2018 (ε αθξηβήο
εκεξνκελία ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο), ελψπηνλ Δπηηξνπήο απφ
Καζεγεηέο ηεο αληίζηνηρεο Δηδίθεπζεο θαη Θεκαηηθήο Δλφηεηαο.
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαη ππ’ φςε:
Η βαζκνινγία ζηε γξαπηή εμέηαζε
Η δήισζε εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο
Η αμηνιφγεζε ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο
Ο βαζκφο πηπρίνπ θαη ε βαζκνινγία ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα
Η ζπλάθεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ
Η Πηπρηαθή Δξγαζία θαη νη πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο (εθφζνλ είλαη ζπλαθείο κε ην
ΠΜ)
Δξεπλεηηθή εκπεηξία θαη δεκνζηεχζεηο
πλάθεηα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ
Γισζζνκάζεηα
πζηαηηθέο επηζηνιέο
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε γισζζνκάζεηα, ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο γιψζζαο
(Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο) πηζηψλεη ηνλ ππνςήθην: κε δχν (2) κνλάδεο γηα
δίπισκα επηπέδνπ Β2, κε ηξεηο (3) κνλάδεο γηα γλψζε επηπέδνπ C1 θαη κε πέληε (5)
κνλάδεο γηα γλψζε επηπέδνπ C2. Οη κνλάδεο απηέο ζα πξνζκεηξεζνχλ ζηελ ηειηθή
βαζκνινγία. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεη ηηο αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ δηπισκάησλ ησλ
ηξηψλ βαζηθψλ επξσπατθψλ γισζζψλ:
ΔΠΠΔΓΟ
B2
C1
C2

ΑΓΓΛΙΚΑ
Lower
Advanced
Proficiency

ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF B2
DALF C1
DALF C2

ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ
Goethe Zertifikat B2
Goethe Zertifikat B2
Kleines Deutsches Sprachdiplom

ε πεξίπησζε θαηνρήο άιινπ πηζηνπνηεκέλνπ δηπιψκαηνο, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα
ζεκεηψζεη ζηελ αίηεζε ηελ αληηζηνηρία ηνπ πξνο ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην
Αλαθνξάο Γισζζψλ.
Γηα ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε δεχηεξεο ή ηξίηεο μέλεο γιψζζαο νη ππνςήθηνη
πηζηψλνληαη κε πέληε (5) κνλάδεο, θαη’ αλψηαην φξην.
ηνπο ππνςεθίνπο, πνπ δελ ζα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, δελ ζα
πξνζκεηξεζνχλ νη ζρεηηθέο κνλάδεο.
O ηειηθφο βαζκφο ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλεθηίκεζε ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ σο
εμήο:
Βαζκφο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, εξεπλεηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν,
γισζζνκάζεηα (έσο 30%)
Δπίδνζε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο (έσο 35%)
Αμηνιφγεζε ηεο Γήισζεο Δξεπλεηηθνχ Δλδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνθνξηθήο
ζπλέληεπμεο (έσο 35%).

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ..
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ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ιζηνξίαο
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