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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ρέθυμνο, 28 Ιουνίου 2022 

Αρ. πρωτ.: 14957/417/2022 

 

 

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
 

 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 4957/26.04.2018 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018) της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α'114), με τίτλο: «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», και σε αντικατάσταση της 
υπ' αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β'/11-12-2014) υπουργικής απόφασης. 
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 είκοσι τέσσερεις (24) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Πολιτικό Σύστημα και 
(στις) Δημόσιες Πολιτικές». Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε 
αποφοίτους του ευρύτερου φάσματος των κοινωνικών επιστημών, καθώς και άλλων επιστημών, 
παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φοίτησης στο πλαίσιο τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων όσο και της εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δώδεκα (12) 
μήνες για την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) συνολικά μαθημάτων, υποχρεωτικών μαθημάτων ή 
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και έξι (6) επιπλέον μήνες για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (βλ. ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018 και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε: http://political.soc.uoc.gr/el/course/10/programma-
metaptyxiakwn-spoydwn).  
 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά μόνον 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από τις 29 Ιουνίου 2022 έως και τις 
31 Αυγούστου 2021.  
 
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επιλέξουν «Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών σπουδών», να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτικό Σύστημα και 
Δημόσιες Πολιτικές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν 
τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα 
Δικαιολογητικά» και να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. 
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας (αίτηση και δικαιολογητικά) πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες 
Πολιτικές» 
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1. Συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. 
   

Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση 
περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις 
πτυχιούχους των ΑΕΙ εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση και από πιστοποιητικό ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και δεύτερο εδάφιο της ίδιας 
παραγράφου που προστέθηκε με το άρθρο 101 παράγραφος 5 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102). 
 
2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης. 

 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

 

4. Υπόμνημα, έκτασης 3.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ενδεικτικής βιβλιογραφίας, 
στο οποίο ο/η υποψήφιος/α αναλύει τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του σε ένα ή περισσότερα από 
τα πεδία που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικότερα, το υπόμνημα 
συντάσσεται με γνώμονα την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που 
προβλέπει ο κανονισμός του ΠΜΣ και σκοπό έχει να αποτελέσει μια ενδεικτική βάση συζήτησης 
κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.  
 
Τα πεδία είναι τα παρακάτω:  
 
α. Πολιτική θεωρία και Θεωρία του κράτους (Θεωρίες εξουσίας, Θεωρίες δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη, Κριτική της πολιτικής οικονομίας). 
β. Δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική (Σύνταγμα και δημόσια διοίκηση, Οργάνωση και 
λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Συγκριτική δημόσια διοίκηση, Πρότυπα δημόσιας 
διοίκησης, Εξευρωπαϊσμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης,  Επιμέρους δημόσιες πολιτικές 
σχετικά για παράδειγμα με το περιβάλλον, τις προσλήψεις, τις ανεξάρτητες αρχές, την απασχόληση, 
την κοινωνική πολιτική, την εκπαιδευτική πολιτική. 
γ.  Συγκριτική πολιτική (Αντιπροσώπευση, Εκλογές, Κομματικά συστήματα, Πολιτικές σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Τοπικότητα και πολιτική, Οργανωτικές βάσεις του κράτους, 
Πολιτική κοινωνιολογία). 
 

5. Δύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθενται ή 
αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, προερχόμενες από καθηγητή (οποιασδήποτε 
βαθμίδας) ΑΕΙ. 
 

Σημείωση: Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://political.soc.uoc.gr/el/page/10/87/neo-pms-sto-politiko-systima-stis-dimosies-politikes-
enarksi-2018-2019 

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης αποστολής των συστατικών επιστολών από τους 
συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή https://postgrad.cict.uoc.gr. Συγκεκριμένα, οι 
καθηγητές/τριες, που θα προταθούν από τους υποψήφιους/ες μέσα στην αίτησή τους, θα λάβουν 
σχετική πρόσκληση μόλις υποβληθεί η οριστική αίτηση από τους υποψήφιους/ες. 

 
6. Αντίγραφο αποδεικτικού μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες, Αγγλικής, 

Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας ή επάρκεια μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ξένες 
γλώσσες που διαπιστώνεται κατά τη συνέντευξη.  

 

7. Φωτογραφία. 
 

Για τα αναρτώμενα σαρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά αρχεία  
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.  
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.  
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.  
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Για τη Φωτογραφία  
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg  
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB  
Διαστάσεις: 200px x 200px 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε συνέντευξη ενώπιον πενταμελούς επιτροπής 
αποτελούμενης από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τρόπος (διά ζώσης ή 
διαδικτυακά) διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθούν την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.   

 

Τα μαθήματα του προγράμματος αρχίζουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και η 
παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και 
Πέμπτη και ώρα 10:30-12:30, τηλ.: 28310-77450, email: gkoukouraki@uoc.gr. 

 
            

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 
 

Ηλίας Γεωργαντάς 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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