ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Aθήνα, 19-03-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ΠΜΣ ακαδ. έτους 2017 –2018, θα πραγματοποιηθούν

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
κατά το χρονικό διάστημα από 21-03-2018 ως και 15-04-2018
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δηλώσεων: https://foit.panteion.gr/declare
2. ΔΙΝΟΥΜΕ όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
3. ΠΑΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν επιλέξει στο Α’ εξαμ. το Μαθ. με κωδ. 51Μ104 « Θεωρίες της αγοράς εργασίας » θα
πρέπει να επιλέξουν την κατεύθυνση « ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » .
- όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν επιλέξει στο Α’ εξαμ. το Μαθ. με κωδ. 51Μ105 « Κοινωνική θεωρία και κοινωνική
πολιτική » θα πρέπει να επιλέξουν την κατεύθυνση « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ » .
6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7 . ΞΑΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
10. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+) ΣΕ ΕΝΑ - ΕΝΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12. ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Για την δήλωση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΕ 2016-17.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Απορίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωση σας, μπορείτε να
επικοινωνείτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : foititologio@panteion.gr και με τα εξής στοιχεία: ΤΜΗΜΑ:
Κοινωνικής Πολιτικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 51....Μ..........
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ........................................... και
β) Διορθώσεις ή συμπληρώσεις της δήλωσης σας έχει το δικαίωμα να κάνει ο φοιτητής μόνο κατά τη χρονική διάρκεια που
διαρκούν οι δηλώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Β΄ εξάμηνο σπουδών δηλώνεται:
Κωδικός
51M106

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ

Κωδικός
51M107
51M108
51M109

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Από τους παρακάτω δύο κύκλους μαθημάτων επιλέγεται ένας (1) από
τους δύο (2) κύκλους και τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα
του κύκλου
Α΄ κύκλος μαθημάτων: Εργασία και πολιτικές απασχόλησης
Σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών απασχόλησης
Συνθήκες εργασίας, οργάνωση της εργασίας και νέες τεχνολογίες
Εργασιακές σχέσεις και νέα εργασιακά πρότυπα

51M110

Κωδικός
51M111
51M112
51M113
51M114

Μετανάστευση και εργασία (δεν διδάσκεται αε 2017-18)

Β΄ κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής συνοχής στον αστικό
χώρο και την ύπαιθρο χώρα
Πληθυσμός και κοινωνική πολιτική: μεθοδολογικές προσεγγίσεις και
εφαρμογές
Σχεδιασμός και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των φύλων
Πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων
/ διά βίου μάθηση

Από τη Γραμματεία

