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ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΤΗ ΣΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΠΟΤ∆Ε
ΓΙΑ ΣΕΛΕΦΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ [ΜΕΡΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ]
EXECUTIVE MSc IN EUROPEAN STUDIES [PART TIME]

Πρόςκληςη Τποβολόσ Αιτόςεων Τποψηφύων πουδαςτών
Ακαδημαώκό ϋτοσ 2017 - 18
Αντικεύµενο-κοπόσ
Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ ςκοπεφει να καλφψει τισ
ανάγκεσ ςτελεχϊν του δθµόςιου και ιδιωτικοφ τοµζα επιφορτιςµζνων µε τθν ανάλυςθ, τθν
προϊκθςθ και τθν εφαρµογι των διαφόρων πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Απευκφνεται
επίςθσ ςε ςτελζχθ που το αντικείµενο απαςχόλθςισ τουσ κακιςτά επικυµθτι τθν εξοικείωςθ µε τθν
κεςµικι, κοινωνικοοικονοµικι και πολιτικι πραγματικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Σο πρόγραµµα προςφζρεται από το Σµιµα ∆ιεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονοµικϊν πουδϊν *∆ΕΟ]
του Οικονοµικοφ Πανεπιςτθµίου Ακθνϊν. Σο Σµιµα ∆ΕΟ ζχει αναγορευκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ ωσ Κζντρο Αριςτείασ [Centre of Excellence] και διακζτει τζςςερισ [4] ζδρεσ Jean Monnet.
το ςυγκεκριµζνο πρόγραµµα, το οποίο ςυνδυάηει τθν ανάπτυξθ διεπιςτηµονικήσ κατάρτιςησ και
πρακτικήσ
εµπειρίασ,
διδάςκουν
διεκνϊσ
αναγνωριςμζνοι
πανεπιςτθμιακοί
ενϊ
πραγματοποιοφνται παρουςιάςεισ εξειδικευμζνων κεμάτων από υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των εκνικϊν κυβερνιςεων.

Σο Πρόγραμμα απευθύνεται:
 ε πτυχιοφχουσ ΑΕΙ και ΣΕΙ που απαςχολοφνται είτε ςτον δθµόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τοµζα
και κζλουν να εµβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ, πολιτικζσ και
ςυνζπειεσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ.
 ε πτυχιοφχουσ ΑΕΙ και ΣΕΙ που επικυµοφν να αποκτιςουν εµπεριςτατωµζνεσ γνϊςεισ µε
πρακτικό προςανατολιςµό ςτισ διάφορεσ πτυχζσ (οικονοµικζσ, πολιτικζσ και νοµικζσ) τθσ
ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ.

κοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι οι φοιτητϋσ να αποκτόςουν:
Εμπεριςτατωμζνη γνώςη
 των οικονοµικϊν και πολιτικϊν δυνάµεων που επθρεάηουν τθ διαδικαςία τθσ ευρωπαϊκισ
ολοκλιρωςθσ
 των οικονοµικϊν, νοµικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν ςυνεπειϊν τθσ ευρωπαϊκισ
ολοκλιρωςθσ ςτα κράτθ-µζλθ
 του κεςµικοφ πλαιςίου διαμόρφωςθσ των πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
 των εκνικϊν, περιφερειακϊν, ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν δικτφων λιψθσ αποφάςεων
 του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο λειτουργεί θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

Αναλυτικζσ ικανότητεσ
 ςτθ χριςθ ςφγχρονων µεκόδων ζρευνασ
 ςτθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ ευρωπαϊκϊν προγραµµάτων
 ςτθν πρόςβαςθ και επεξεργαςία ευρωπαϊκϊν βάςεων δεδομζνων

Αιτήςεισ ςυµµετοχήσ θα γίνονται δεκτζσ από 23/1/2017 ζωσ 07/4/2017
Η αίτηςη ςυμμετοχήσ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα εξήσ δικαιολογητικά:
[1] Αντίγραφο πτυχίου(ων) µε αναλυτικι βακµολογία όλων των ετϊν ι πιςτοποιθτικό
ςπουδϊν µε αναλυτικι βακµολογία όλων των ετϊν
[2] Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
[3] Πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τουσ πτυχιοφχουσ Πανεπιςτθμίου τθσ
Αλλοδαπισ.
[4] Αντίγραφο αναγνωριςμζνου διπλϊματοσ που να αποδεικνφει τθν γνϊςθ τθσ Αγγλικισ
(ςφμφωνα με τα κριτιρια του ΑΕΠ) ι ςπουδζσ ςε αγγλόφωνα προγράμματα, που αποδεικνφουν
τθν επαρκι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ
[5] Απόδειξθ κατακετθρίου 25 ΕΤΡΩ ςτθν Εκνικι Σράπεηα για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ
[ΕΣΕ Αρικµόσ Λογαριαςµοφ: 110/480087-72, Ειδικόσ Λογαριαςµόσ Κονδυλίων Ζρευνασ ΟΠΑ+
[6] Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ
[7] Φόρμα αίτθςθσ ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/ που
κατατίκεται εκτυπωμζνθ
*Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα
απαιτείται η προςκόμιςη επικυρωμζνων φωτοαντιγράφων (από την εκδοφςα αρχή ή από δικηγόρο).

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ υποψθφίων κα αρχίηει από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των ςχετικϊν
αιτιςεων. Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ και οι αιτιςεισ αξιολογοφνται με ςειρά
προτεραιότθτασ.
Μζροσ των υποψιφιων κα ειδοποιθκοφν άμεςα για τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ αίτθςθσ τουσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων κα γίνει θ αξιολόγθςθ των υπολοίπων
υποψθφίων, οριςµζνοι από τουσ οποίουσ κα κλθκοφν για ςυνζντευξθ.
Σα δίδακτρα ανζρχονται ςτο ποςό των 5.000 ΕΤΡΩ για το ςφνολο τθσ διάρκειασ του Προγράµµατοσ
[21 µινεσ]. Τποτροφίεσ χορθγοφνται µε κριτιριο τθν επίδοςθ. Σα µακιµατα αρχίηουν τθν 2θ
εβδομάδα του επτεμβρίου 2017 και θ παρακολοφκθςι τουσ είναι υποχρεωτικι.

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςε ζντυπη μορφή
ι αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, μζςα ςε διάςτθμα μίασ εβδομάδασ από τθν θλεκτρονικι υποβολι
τθσ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
Οικονοµικό Πανεπιςτήµιο Αθηνών
Γραμματεία Μ.Π. Ε. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδοσ 33, 113 62 Αθήνα
Γραφείο 909, 9οσ όροφοσ, Τηλ: 210 8203642, Φαξ: 210 8828992
(Καθημερινά 10:00 – 17:00)

