ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 18-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις
σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 ή σε προηγούμενες εξεταστικές
περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από τη Δευτέρα 25-10-2021 έως την
Παρασκευή 29-10-2021 στο email της Γραμματείας του Τμήματος koinpol@panteion.gr
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας τους είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση ορκωμοσίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου (χορηγείται από τη Βιβλιοθήκη
Βεβαίωση
παράδοσης
υλικού
από
τη
Βιβλιοθήκη
του
Παν/μίου)
http://library.panteion.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%
BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/

Προϋποθέσεις για την αποστολή της αίτησης ορκωμοσίας με τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι:
1) Η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την λήψη πτυχίου - ανάλογα με το έτος εισαγωγής όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21 που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Τμήματος
2) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες με το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS και
3) Σε περίπτωση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να
εμφανίζεται στη φοιτητική μερίδα ο φορέας απασχόλησης του φοιτητή
Προσοχή:
Ενημερώνουμε τους/τις αποφοίτους ότι δεν ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ αίτηση για εκτύπωση
μεμβράνης λόγω των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID 19. Για την υποβολή αίτησης
για έκδοση μεμβράνης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
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1. Οι φοιτητές που χρειάζονται Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, απλή ή με αναλυτική βαθμολογία
(για χρήση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό), θα πρέπει να το αναφέρουν αιτιολογημένα στην
αίτηση ορκωμοσίας, ώστε να τους σταλεί με e-mail.
2. Χορηγούνται: 2 αντίγραφα πτυχίου απλά και 1 με την αναλυτική βαθμολογία

Η Γραμματέας του Τμήματος
Αναστασία Βογιατζή
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