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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

 

Η συμπληρωμένη αίτηση, που πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, παρακαλούμε να υποβληθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» 
Λ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671 

Τηλ.: 210-9201036, 210-9201382 
 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το συμπληρωμένο 
έντυπο της αίτησης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: koinpol@panteion.gr  

 
 

Αναγκαία δικαιολογητικά κατά την κατάθεση:  

1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

(διατίθεται και στο www.koinpolpanteion.gr →ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ → ΠΜΣ).  

2. Βιογραφικό σημείωμα.  

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ). Οι 

επί πτυχίω φοιτητές ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ, που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα 

σπουδών, και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών πανεπιστημίων τρίτων χωρών, που 

αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και υπεύθυνη δήλωση και, κατόπιν, να 

καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας έως τον 

Δεκέμβριο του 2018. 

1. Επάρκεια αγγλικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου ή με εξετάσεις 

στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο 
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σπουδών ξενόγλωσσου (αγγλόφωνου) πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από 

διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Εάν ο υποψήφιος έχει προπτυχιακές ή 

μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του νοείται ως πιστοποιητικό 

επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας· το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

έχει την αγγλική γλώσσα ως μητρική. Η επάρκεια αγγλικής γλώσσας μπορεί να 

προσκομισθεί και εκ των υστέρων,  έως την εγγραφή των υποψηφίων.  

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).  

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 

Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν 

1. Συστατικές επιστολές (έως δύο για τους πτυχιούχους εκτός του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής). 

2. Πτυχιακή Εργασία (εάν υπάρχει) ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές 

περιοχές του Π.Μ.Σ. 

3. Αντίγραφα τυχών επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΔΕΚΤΕΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ακαδ. έτος:  

 
 

Προς την : 
 

Ειδίκευση «Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής» 
 

 

Ειδίκευση «Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική» 
 

 

Σημειώστε την επιλογής σας στο αντίστοιχο πεδίο. 
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και στις δύο Ειδικεύσεις, θα πρέπει να δηλωθεί η 
προτεραιότητα βάζοντας αντίστοιχα τους αριθμούς 1 (στην ειδίκευση που είναι πρώτη 
προτεραιότητα) και 2 (στην άλλη ειδίκευση).  

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΟΝΟΜΑ 

               

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ημέρα    Μήνας               Έτος 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 

                        

               

    1 9   

                

Φωτογραφία 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ                                      ΑΡΙΘΜΟΣ 

                           

 

ΠΟΛΗ          Τ.Κ. 

                         

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        FAX 

                          

 

e-mail 

                            

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (αν διαφέρει από τη μόνιμη) 

ΟΔΟΣ                                      ΑΡΙΘΜΟΣ 

                          

 

ΠΟΛΗ          Τ.Κ. 

                         

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        FAX 

                          

 

e-mail 
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2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (παρακαλούμε να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα)  

Εφ’ όσον οι τίτλοι σπουδών θα κατατεθούν αργότερα, προσδιορίστε έτος απονομής και πιθανή 
ημερομηνία κατάθεσης. 

          Ημερομηνία  Εκπαιδευτικό   ΄Ετος     Βαθμός 
     Από     -      μέχρι  Ιδρυμα (Σχολή-Τμήμα)  Αποφοίτησης    Πτυχίου 

Πτυχία (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής) 

 

1. _____________________      ___________________________ ______________________     ____________ 

                                              ___________________________ 

                                      ____________________________ 

2. _____________________      ___________________________ ______________________    ____________ 

                                              ___________________________ 

                                      ____________________________ 

3. _____________________      ___________________________ ______________________    ____________ 

                                              ___________________________ 

                                      ____________________________ 

Μεταπτυχιακά διπλώματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής) 

 

1. _____________________      ___________________________ ______________________   ____________ 

                                              ___________________________ 

                                      ____________________________ 

2. _____________________      ___________________________ ______________________   ____________ 

                                              ___________________________ 

                                      ____________________________ 

 

 

  



6 
 

3. ΛΟΙΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (Σεμινάρια κ.λπ) 

 Ημερομηνία  Εκπαιδευτικός Φορέας  Αντικείμενο 

 

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: τίτλος επάρκειας της 
ελληνικής) 

       Γλώσσα        Δίπλωμα-Βαθμός 

 

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________________ 

 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

      Φορέας/Εργοδότης    Θέση        Χρονική          Πλήρης     Μερική 
             Περίοδος                    Απασχόληση
 Απασχόληση                                                            από - έως 

Τρέχουσα 
Κατάσταση___________________________________________       ________ - ________                                

_________________________________________________________     ________ - ________                                

_________________________________________________________     ________ - ________                                

_________________________________________________________      ________ - ________                               

_________________________________________________________      ________ - ________                               
 

6.   ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Παρακαλούμε να αναφέρετε τα ονόματα τουλάχιστον δύο 
ατόμων από τα οποία ζητήσατε συστατικές επιστολές) 

Ονοματεπώνυμο                  Θέση               Οργανισμός           Τηλέφωνο 

1. __________________________    ___________________          _________________           ___________________ 

2.  _________________________    ___________________           _________________           ___________________ 
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7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις – διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Γράψτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, κατά τη γνώμη σας σχετική με την υποψηφιότητα σας 
(όπως άλλες διακρίσεις και δεξιότητες, γιατί ενδιαφέρεστε για. το Πρόγραμμα, οι δυνατότητές σας 
για να το παρακολουθήσετε με επιτυχία, οι επαγγελματικές σας προοπτικές κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο Αιτών/ Η Αιτούσα  Ημερομηνία Αίτησης                   Ημερομηνία παραλαβής 

                                                                                                                         (συμπληρώνεται από τη Γραμματεία) 


