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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”
MSC IN POLITICAL ECONOMY
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022 – 2023
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή νέων φοιτητών για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):
Πολιτική Οικονομία (Master of Science in Political Economy)
Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ
5410 τ. Β’/03-12-2018) και του Ν.4485/2017.
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την άρτια και ποιοτική εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πολιτική
Οικονομία. Σκοπός του Προγράμματος είναι η συστηματική διδασκαλία των σημαντικότερων θεωρητικών
ζητημάτων και μεθόδων ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Οικονομίας, η ανάδειξη
της κοινωνικής διάστασης του γνωστικού πεδίου της Πολιτικής Οικονομίας και η άμεση σύνδεση των
θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αποκλίνουν από την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ώστε να προωθηθεί
ο πλουραλισμός των ιδεών που στοιχειοθετούν το ευρύ φάσμα της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Πολιτική Οικονομία». Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα
για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση
ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (12 μαθήματα x 7.5 = 90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση
μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η συνολική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που
ανέρχονται στο ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200€) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους
γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών,
κοινωνικών, πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι τριανταπέντε (35) φοιτητές.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Η επιλογή των εισακτέων ακολουθεί αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια και γίνεται σύμφωνα με τον νόμο
4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν:
➢
το πτυχίο και ο βαθμός αυτού,
➢
η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών,
➢
η επαγγελματική εμπειρία,
➢
η ερευνητική δραστηριότητα,
➢
οι συστατικές επιστολές και
➢
η προφορική συνέντευξη.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου. Για τους
φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης στο ΠΜΣ, αλλά
που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου υπολογίζεται ο
μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς μέχρι τον
χρόνο αίτησης.
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των
υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι
επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους: *

➢
➢

1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων από 15 Απριλίου 2022 μέχρι 15 Ιουλίου 2022
2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων από 20 Ιουλίου 2022 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022
Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη
διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

*μόνο σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις από τον 1ο κύκλο
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word ή
pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mscpolecon@econ.uoa.gr:
1. Έντυπο Αίτησης [διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ]
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των
ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των
ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου
μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2).
5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες [Αν οι συστατικές επιστολές δεν είναι
άμεσα διαθέσιμες, θα πρέπει να προσκομισθούν από τον υποψήφιο κατά τη συνένετευξη.]
6. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
7. Οιυποψήφιοιμεπτυχίοαπόιδρύματατηςαλλοδαπήςπρέπειναπροσκομίσουνπιστοποιητικό αντιστοιχίας
και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.
* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι
ενισχύει την υποψηφιότητά τους (π.χ. αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας,
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν,κ.λ.π.). Επισημαίνεται
ότι όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν τελικά για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ, θα κληθούν να
προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με την προϋπόθεση ότι όποιο
πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα, θα προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ αν
προέρχεται από ιδιωτικό φορέα θα προσκομιστεί σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.Για τα ξενόγλωσσα
έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από
δικηγόρο).
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