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ΠΡ ΟΓ ΡΑ ΜΜΑ ΜΔ ΣΑΠ ΣΤΥΙΑΚ ΧΝ Π ΟΤΓ ΧΝ “ΠΟ ΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟ ΝΟ ΜΙΑ”
MSC IN POLITICAL ECONOMY
ΠΡΟΚΗΡ ΤΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΠΟΦΗΦ ΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2021 – 2022
Σο Σμήμα Οικονομικών Δπιζηημών ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών
(ΔΚΠΑ) αλαθνηλψλεη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θνηηεηψλ γηα ην
Αθαδεκατθφ Έηνο 2021-2022 ζην Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΠΜ):
Πολιηική Οικονομία (Master of Science in Political Economy)
Τν πξφγξακκα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο (ΦΔΚ
5410 η. Β’/03-12-2018) θαη ηνπ Ν.4485/2017.
Τν ΠΜΣ έρεη σο αληηθείκελν ηελ άξηηα θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζηελ Πνιηηηθή
Οηθνλνκία. Σθνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξεηηθψλ
δεηεκάησλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, ε αλάδεημε
ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη ε άκεζε ζχλδεζε ησλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηελ θπξίαξρε νηθνλνκηθή ζεσξία, ψζηε λα πξνσζεζεί
ν πινπξαιηζκφο ησλ ηδεψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ην επξχ θάζκα ηεο ζχγρξνλεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.
Η επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ νδεγεί ζηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ
(ΓΜΣ) ζηελ «Πνιηηηθή Οηθνλνκία». Δπίζεο ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ γ λψζεσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΣΔΛΗ ΦΟΙΣΗΗ
Η δηάξθεηα ηνπ ΠΜΣ γηα απφθηεζε ΓΜΣ είλαη ηπία (3) ζςνεσή ακαδημαφκά εξάμηνα. Γηα ηελ απφθηεζε
ΓΜΣ απαηηνχληαη ζπλνιηθά ελελήληα (12 καζήκαηα x 7.5 = 90) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Η θνίηεζε
κπνξεί λα παξέρεηαη απφ πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα έμη (6) αθαδεκατθά εμάκελα.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΠΜΣ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο πνπ
αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ σιλίυν διακοζίυν (1.200€) εςπώ ανά εξάμηνο. Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο
γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. Πνζνζηφ έσο 30% θαηά κέγηζην ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηειψλ θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 4485/2017.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΧΝ
Σην ΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί, θαηφπηλ επηινγήο, πηπρηνχρνη ΑΔΙ ησλ ηκεκάησλ νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ,
θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ζεηηθψλ επηζηεκψλ ή πνιπηερληθψλ ηκεκάησλ απφ αλαγλσξηζκέλα Ιδξχκαηα
Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Γίπισκα
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή/ηξηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ
θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην Ν. 3328/2005 (Α’
80) ή δηάδνρν θαηά λφκν Οξγαληζκφ, θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην ΠΜΣ θαηά ην
αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022 είλαη ηπιανηαπένηε (35) θοιηηηέρ.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΚΣΔΧΝ
Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ αθνινπζεί απζηεξψο αμηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
4485/2017 θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΠΜΣ. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΠΜΣ ζα ζπλεθηηκεζνχλ:








ην πηπρίν θαη ν βαζκφο απηνχ,
ε θαηνρή δεχηεξνπ πηπρίνπ Α΄ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ,
ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία,
ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα,
νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη
ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγνληαη νη ππνςήθηνη κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ πξψηνπ πηπρίνπ. Γηα ηνπο
θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα καζήκαηα ηνπ πηπρίνπ θαηά ηνλ ρξφλν αίηεζεο ζην ΠΜΣ, αιιά
πνπ θαηά ηα άιια πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αίηεζεο, αληί γηα ηε βαζκνινγία πηπρίνπ ππνινγίδε ηαη ν
κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ πνπ ν ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη επηηπρψο κέρξη ηνλ
ρξφλν αίηεζεο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή (ΣΔ) θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ
ππνςεθίσλ θαη ηνλ θαηαζέηεη πξνο έγθξηζε ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο.
Σε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηψλ, ζα θιεζνχλ λα εγγξαθνχλ ζην ΠΜΣ νη
επηιαρφληεο, κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν πίλαθα αμηνιφγεζεο.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Η πεπίοδορ ςποβολήρ αιηήζευν και αξιολόγηζηρ ππαγμαηοποιείηαι ζε δύο κύκλοςρ: *




1ορ κύκλορ: ςποβολή αιηήζευν από 15 Αππιλίος 2021 μέσπι 31 Ιοςλίος 2021
2ορ κύκλορ: ςποβολή αιηήζευν από 23 Αςγούζηος 2021 μέσπι 20 επηεμβπίος 2021
Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε πξνζθνξά ζέζεσλ ζην Πξφγξακκα γίλεηαη ζηαδηαθά θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
*μόνο σε περίπτωση ποσ προκύψοσν κενές θέσεις
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία word ή
pdf) ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο mscpolecon@econ.uoa.gr:
1. Ένηςπο Αίηηζηρ [δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ]
2. Βιογπαθικό ζημείυμα
3. Ανηίγπαθο πηςσίος ή βεβαίυζη πεπάηυζηρ ζποςδών με αναλςηική βαθμολογία φισλ ησλ
εηψλ. [Οη ηειεηφθνηηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ πηζηνπ νηεηηθφ ζπ νπδψλ κε αλαιπηηθή βαζκ νινγία φισλ ησλ
εηψλ θαη δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ε απνδνρή ηνπο γίλεηαη κε ηελ αίξεζε ηεο απφθηεζεο πηπρίνπ
κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί.]
4. Πιζηοποιηηικό γνώζηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ (επίπεδν γισζζνκάζεηαο B2).
5. Γύο ζςζηαηικέρ επιζηολέρ από καθηγηηέρ ή/και επγοδόηερ [Αλ νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δελ είλαη
άκεζα δηαζέζηκεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην θαηά ηε ζπλέλεηεπμε.]
6. Φυηοηςπία δύο ότευν αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος
7. Οη ππνςήθηνη κεπ ηπρί ναπ φηδξχκαηα ηεοαιινδαπ ήοπξέπεη λα πξνζθ νκίζνπλ πιζηοποιηηικό ανηιζηοισίαρ
και ιζοηιμίαρ από ηο Γιεπιζηημονικό Οπγανιζμό Αναγνώπιζηρ Σίηλυν Ακαδημαφκών και
Πληποθόπηζηρ –ΓΟΑΣΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ. 76 ηνπ λ. 4485/2017.
* Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ζςμπεπιλάβοςν ζηο θάκελό ηοςρ κάθε άλλο ζηοισείο πος θευπούν όηι
ενιζσύει ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ (π.σ. αποδεικηικά επαγγελμαηικήρ ή επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ,
δημοζιεύζειρ ζε επιζηημονικά πεπιοδικά και ζςνέδπια με κπιηέρ, εάν ςπάπσοςν,κ.λ.π.). Επιζημαίνεηαι
όηι όζοι εκ ηυν ςποτηθίυν επιλεγούν ηελικά για ηην ειζαγυγή ηοςρ ζηο ΠΜΣ, θα κληθούν να
πποζκομίζοςν ηα ανυηέπυ δικαιολογηηικά ζε ένηςπη μοπθή, με ηην πποϋπόθεζη όηι όποιο
πιζηοποιηηικό πποέπσεηαι από δημόζιο θοπέα, θα πποζκομιζηεί ζε απλό θυηοανηίγπαθο, ενώ αν
πποέπσεηαι από ιδιυηικό θοπέα θα πποζκομιζηεί ζε επικςπυμένο θυηοανηίγπαθο.Για ηα ξενόγλυζζα
έγγπαθα απαιηείηαι η πποζκόμιζη επικςπυμένυν θυηοανηιγπάθυν (από ηην εκδούζα απσή ή από
δικηγόπο).
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