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Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2008-2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ( ΦΕΚ 1650/ 14.8.2008)  το οποίο οδηγεί: σε 
 
Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση» 
Β)         Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινωνιολογία». 
 
Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ. Δ. Ε.)   

 
Το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 θα εισαχθούν έως είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών 
Κοινωνικών, Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών αναγνωρισμένων 
πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεπιστημονικές 
σπουδές και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από την Ευρώπη και το κοινό μέλλον της. 
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2008 (σφραγίδα ταχυδρομείου) 
στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας  (Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, Κτίριο Max Weber, Μικράς Ασίας & Τερτσέτη, 
81100 Μυτιλήνη) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:   
2. 2 φωτογραφίες  
3. Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην  

αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ - πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) 

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο (ισχύει και για όσους αποκτήσουν 
πτυχίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) 

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας,  καθώς και οι 

λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο  (1000 
– 2000 λέξεις).  

7. Βιογραφικό σημείωμα 



8. Δύο συστατικές επιστολές  
9. Διπλώματα αγγλικής και γαλλικής γλώσσας (εάν υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
σχετικά διπλώματα, η γλωσσομάθεια θα αποδειχθεί μέσω προφορικής συνέντευξης. 
10. Εργασία που έχει κατατεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Εάν η 
σχετική εργασία έχει συγγραφεί σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής, τότε ο υποψήφιος 
οφείλει να παρουσιάσει μια περίληψη όχι μεγαλύτερη σε έκταση των τεσσάρων σελίδων, που να έχει 
συνταχθεί σε μια από τις δύο γλώσσες εργασίας. 
11. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτηθούν και 
ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά. 
 
 
H επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της αξιολόγησης του φακέλλου υποψηφιότητας. 
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας (+30.22510.36525) ή στην Γραμματεία του ΜΠΣ (edc@soc.aegean.gr). 
Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πρακτικές πληροφορίες βρίσκονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:   www.soc.aegean.gr/gr/news-gr/news-gr.htm. 
 
 
 
 
 

 
 

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 
 
 

Αναπλ. Καθ.Παναγιώτης Γ. Γρηγορίου 
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