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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν 
αίτηση για ένταξή τους, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», που οδηγεί στη λήψη 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 

Το Π.Μ.Σ. είναι διετές και απαιτεί πλήρη παρακολούθηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των µαθηµάτων 
κατά τη διάρκεια των τριών διδακτικών εξαµήνων, ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια εκπονεί στο 4ο εξάµηνο 
υποχρεωτική ∆ιπλωµατική Εργασία.  

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τµηµάτων και Κατευθύνσεων ∆ιεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Μεσογειακών Σπουδών, Νοµικής, Πολιτικών Επιστηµών, Οικονοµικών Επιστηµών, Ιστορίας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ηµεδαπής ή ισοτίµων αναγνωρισµένων σχολών της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τµηµάτων αντιστοίχων µε τα ανωτέρω Τµήµατα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 
παρ. 12 εδαφ. γ του Νόµου 2916/2001 καθώς και Αξιωµατικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. ∆εκτοί µπορεί 
να γίνουν επίσης και πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων, εάν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής η ικανότητά τους να 
παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα  
(οπωσδήποτε την Αγγλική), οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Το Π.Μ.Σ. θα δεχθεί έως εικοσιπέντε (25) 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και η πρώτη φάση επιλογής τους θα γίνει µε συνεκτίµηση όλων των δικαιολογητικών. Στη 
δεύτερη φάση επιλογής οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν: 
- Αίτηση υποψηφιότητας. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) 
- Επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων. Oι 

απόφοιτοι ΑΕΙ εξωτερικού πρέπει να προσκοµίσουν την οικεία βεβαίωση του ∆ΟΑΤΑΠ ή του ∆ΙΚΑΤΣΑ. 
- 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. 

- Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένων γλωσσών (οπωσδήποτε της Αγγλικής) νοµίµως επικυρωµένα. Η 
καλή γνώση Τουρκικών ή/και Αραβικών ή/και Εβραϊκών ή/και άλλων γλωσσών της Μεσογείου θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψιν. 

- Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ. 
- Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και οι ενδεχόµενες 

επαγγελµατικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.  
- Υπόµνηµα σχετικά µε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου και τους λόγους για τους οποίους 

επιθυµεί να παρακολουθήσει µεταπτυχιακού επιπέδου σπουδές. 
- ∆ύο συστατικές επιστολές. 
- Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 
- ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες. 
- Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που κατά τη γνώµη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Επιλογής 

να σχηµατίσει πληρέστερη και ολοκληρωµένη άποψη. 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά (ως ηµεροµηνία αποστολής 
θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος Μεσογειακών 
Σπουδών, ∆ηµοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, µε την ένδειξη για το «Π.Μ.Σ. ∆ιεθνών Σχέσεων» το αργότερο µέχρι την 27η 
Ιουνίου 2008. Η 2η φάση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων προγραµµατίζεται για τις αρχές Σεπτεµβρίου. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους στο τηλ. 22410–99313 και από το διαδίκτυο 
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/medmaster.htm ή e-mail: medmaster@rhodes.aegean.gr. 
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