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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
«ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 1930/17/7/2014) με τίτλο
«Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο» και το οποίο απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και
ασφάλεια στη Μεσόγειο».
Το ΠΜΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την
παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών 2016-2017.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση
γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής,
κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου
μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εστιάζει:






στη μεταβαλλόμενη σχέση του μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και
ευρωπαϊκό περιβάλλον,
στο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της
μεσογειακής λεκάνης,
στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της
περιοχής, στην ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων,
σύγχρονων απειλών και προκλήσεων ασφάλειας,
στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:









έρευνες-μελέτες εξειδικευμένων ζητημάτων της Μεσογείου, της Μέσης
Ανατολής και του Εύξεινου Πόντου και συμμετοχή διδασκόντων σε ελληνικά
και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,
παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση ειδικευμένης πληροφορίας,
εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές),
διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων,
αξιοποίηση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων,
ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασιών,
προώθηση των επιστημονικών / ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο
μεσογειακό χώρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ. έως εικοσιπέντε (25)
μεταπτυχιακοί φοιτητές.
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Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3
δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το ποσό των
900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 900€ με την
έναρξη του τρίτου εξαμήνου. Επίσης, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το
ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.
Χορηγείται υποτροφία στο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρία με την υψηλότερη επίδοση
που θα ολοκληρώσει τη φοίτησή του εντός του κανονικού χρόνου σπουδών στο ΠΜΣ (3
εξάμηνα).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007) της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν
πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Οκτώβριος
2016), με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή
τους στο ΠΜΣ το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την
αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι αλλοδαποί
υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια για τη ν απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα με το τελευταίο
εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται:
α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ 8 μαθήματα (α και β
εξαμήνου)
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β) η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (γ εξάμηνο).
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση
των μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων του ΠΜΣ καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτείται η
παρακολούθηση τουλάχιστον 10 ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, κάθε μία από τις
οποίες αντιστοιχεί σε τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, σεμιναρίου, εργαστηρίου κλπ.
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κάθε μάθημα πιστώνεται με 7,5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν
φυσική παρουσία στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο σε συνδυασμό
με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο
πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επίσης οι διδασκαλίες
διαρθρώνονται σε εντατικούς κύκλους ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης ανά
μήνα (περιλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ



Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
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Δύο εκ των:





Διακρατικές, Ενδοκρατικές και Διεθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο
Η Εξωτερική Πολιτική των Χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Παγκοσμιοποίηση και η Θέση της Μεσογείου
Διεθνείς Οργανισμοί στο Μεσογειακό Χώρο

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ασφάλειας για τη Μεσόγειο

Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Μεσόγειο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Δύο εκ των:





Ισλάμ: Θρησκεία και Πολιτική
Διεθνείς Σχέσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος
Πολιτική και Οικονομία στον Ευρύτερο Εύξεινο Πόντο

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση και η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριών (Μ.Φ.) για το ΠΜΣ
γίνεται ως εξής:
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α) Η γραμματεία του ΠΜΣ. συλλέγει τα στοιχεία από τις Αιτήσεις των υποψηφίων
Μ.Φ. που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από
τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συντάσσει πίνακα
υποψηφίων Μ.Φ. και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής
Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Α.Ε.) που έχει οριστεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.
β) Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ. γίνεται από την Ε.Α.Ε. σε δύο φάσεις
αξιολόγησης:
Στην πρώτη φάση, γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων σε συνολική εκατονταβάθμια
κλίμακα με βάση τα εξής κριτήρια:







Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 50%)
Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής
βαρύτητας: 10%)
Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του
υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής
βαρύτητας: 10%)
Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω (συντελεστής
βαρύτητας: 10%)
Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (μέγιστος συντελεστής
βαρύτητας: 5%)

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στην πρώτη φάση είναι 85%.
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (δια ζώσης) των προκρινόμενων
υποψηφίων ενώπιον της Ε.Α.Ε. (συντελεστής βαρύτητας: 15%). Στη φάση αυτή οι
υποψήφιοι προσκομίζουν όλα τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και πιστοποιητικά των
η

δηλωθέντων κατά την 1 Φάση Αξιολόγησης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Η Ε.Α.Ε. συνεκτιμώντας συγκριτικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υποψηφίων καθώς και την παρουσία τους κατά την προφορική συνέντευξη συντάσσει
Πίνακα Επιτυχόντων/ουσών κατά αλφαβητική σειρά και Πίνακα Επιλαχόντων/χουσών
κατά αξιολογική σειρά. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ.
τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/χουσών για φοίτηση στο
Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες.
Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά
1. Αναλυτικό Βιογραφικό (CV)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις).
Ενδεικτικά , η δήλωση μπορεί να αναφέρει: γιατί επιλέξατε να
παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο ΠΜΣ, πώς συνδέετε την παρακολούθηση
του ΠΜΣ με την επαγγελματική/ακαδημαϊκή σας εξέλιξη, ποιοι επιπλέον λόγοι
σας κινητοποιούν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αν ο τίτλος σπουδών έχει
απονεμηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική
βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΔΙΚΑΤΣΑ).
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου
σπουδών στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/ διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των
μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
6. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (οπωσδήποτε της Αγγλικής), που να
πιστοποιεί την ικανοποιητική εκμάθηση της γλώσσας (επίπεδο B2 και άνω). Η
καλή γνώση Τουρκικών ή/και Αραβικών ή/και Εβραϊκών ή/και άλλων γλωσσών
της Μεσογείου θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
7. Αντίγραφο αποδεικτικού επάρκειας στη Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων,
Επεξεργασία Κειμένου (word), Υπολογιστικά Φύλλα (excel) και Παρουσιάσεις
(power point) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (internet), όπως αυτή αποδεικνύεται από
σχετικά πιστοποιητικά.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
Επίσης συνεκτιμώνται:
1. Αποδεικτικά επιστημονικών δημοσιεύσεων και/ή Διακρίσεων.
2. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας.
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3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του υποψήφιου, θα
συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη και
ολοκληρωμένη άποψη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την
παρακάτω διαδικασία:
1. Να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα
Προκήρυξη προθεσμίας, μέσω του συστήματος «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Η διεύθυνση του
«Ναυτίλος» είναι: https://nautilus.aegean.gr/index.php.
2. να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία
ταχυμεταφορών), εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα Προκήρυξη
προθεσμίας, φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει την εκτυπωμένη
ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα
προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους στην παρακάτω ταχυδρομική
διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΤΚ 85132
Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ
«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Σημείωση: Φάκελοι υποψηφιότητας με απλό ταχυδρομείο ή με αυτοπροσώπως
παράδοση δεν γίνονται δεκτοί.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ.
μετά από παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως την 20η Ιουλίου 2016.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν:
Α)

να

συμβουλεύονται

την

ιστοσελίδα

του

ΠΜΣ

http://gds.aegean.gr

Β) να απευθύνονται στη γραμματεία του ΠΜΣ: τηλ. επικοινωνίας 2241099318,
2241099321, e-mail: Rhodes_pms_gov@aegean.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Ιωάννης Σακκάς
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