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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών 

Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική 

Θεωρία» 

Τηλ: 28310-77450, 77451, Φαξ: 28310-77455 

  

                ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

ΡΡέέθθυυµµννοο,,  22  ΙΙοουυννίίοουυ  22001155  

ΑΑ..ΠΠ..  226666  

  

  

Θέµα: «Προκήρυξη εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης» 

 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης: 753/τ. Β΄/19.5.2004, ΦΕΚ Τροποποίησης: 1610/τ. Β΄/17.8.2007 και Απόφαση 

Συγκλήτου µε Ειδική Σύνθεση του Π.Κ.: 327/31.7.2014  

  

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του 

Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 

2015-2016 έως είκοσι τέσσερις (24) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραµµα απονέµει 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στις ακόλουθες δύο (2) κατευθύνσεις: «Πολιτική Θεωρία και 

∆ικαιώµατα», «Πολιτική Ανάλυση και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές». Η διάρκεια του 

Προγράµµατος είναι δώδεκα (12) µήνες και περιλαµβάνει παρακολούθηση και εξέταση 

µαθηµάτων/σεµιναρίων, καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης για ένα (1) 

επιπλέον εξάµηνο (ΦΕΚ 753/τ.Β΄/19.5.2004, ΦΕΚ 1610/τ.Β΄/17.8.2007 και υπ΄αριθ. 327/31.7.2014 

Απόφαση Συγκλήτου µε Ειδική Σύνθεση του Π.Κ.).  

 

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ µε αναγνωρισµένο πτυχίο σπουδών.  

 

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας από την 4η Ιουνίου 2015 έως 

και την 31η Αυγούστου 2015 στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της αίτησης συµµετοχής (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή CD).   

2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή επικυρωµένο αντίγραφο της πράξης 

ισοτιµίας και αντιστοιχίας του αρµόδιου οργάνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, για όσους 

προέρχονται από σχολές του εξωτερικού στο οποίο να αναγράφεται ο βαθµός µε ακρίβεια δεύτερου 

δεκαδικού ψηφίου. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να γίνει δεκτό και επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής 

βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης. 

3. Αποδεικτικό βαθµού πτυχίου (για αποφοίτους σχολών εξωτερικού να συνοδεύεται από πράξη 

αντιστοίχισης βαθµολογίας από το αρµόδιο όργανο). 

4. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης. 

5. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.  

6. ∆ύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισµένο φάκελο. Τουλάχιστον µία συστατική 

επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από µέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 

7. Επικυρωµένο αντίγραφο αποδεικτικού µίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά.  
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Τα έντυπα της αίτησης συµµετοχής και των συστατικών επιστολών παρέχονται από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση < http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=2653>      

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συµµετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, που θα πραγµατοποιηθούν την 

8η Σεπτεµβρίου 2015 στους χώρους του Τµήµατος.  

 

Θεµατικοί Άξονες: 

[1] Όψεις του πολιτικού συστήµατος της Τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

(Στοιχεία του Πολιτεύµατος – Κοµµατικό Σύστηµα και Αντιπροσώπευση – Θεσµική Οργάνωση) 

[2] Η Ιστορική Εξέλιξη του Πολιτικού Συστήµατος 

(Ζητήµατα Περιοδολόγησης – Μεταβολές στη φυσιογνωµία των πολιτικών κοµµάτων – Η εξέλιξη 

στη διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών – Οι Συνταγµατικές Αναθεωρήσεις – Πολιτική 

Συµπεριφορά και Κρίσεις Εκπροσώπησης) 

[3] Η Ένταξη και η Πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Το υπερεθνικό θεσµικό πλαίσιο – Η επιρροή της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί της 

µορφολογίας του ελληνικού πολιτικού συστήµατος) 

 

Για τις εξετάσεις προτείνεται η ακόλουθη ελάχιστη ενδεικτική βιβλιογραφία: 

1. Andrew Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική / Andrew Heywood · µετάφραση Γιώργος 

Καράµπελας. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πόλις, 2006.  

 

2. Will Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας : Μια εισαγωγή / Γουίλ Κίµλικα ·  

µετάφραση Γρηγόρης Μολύβας. - Αθήνα : Πόλις, 2005.  

 
3. Neill Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Ιστορία, θεσµοί, πολιτικές / Neill 

Nugent ·  µετάφραση Ιουλία Τσολακίδου ·  επιµέλεια Μαρία Μ. Μενδρινού ·  επιµέλεια σειράς Μιχάλης 

Σπουρδαλάκης. - 3η έκδ. - Αθήνα : Σαββάλας, 2012. 

  

Dieter Nohlen, Κοµµατικό σύστηµα και εκλογικά συστήµατα / Dieter Nohlen · µετάφραση Μαρία 

Σίσκου. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.  

 

Κ. Χρυσόγονος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, εκδ. 2/2014, Σάκκουλας Εκδόσεις Ε.Ε. 

 

 

Τα µαθήµατα του προγράµµατος αρχίζουν µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 και η 

παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», Τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και 

Πέµπτη και ώρα 10:30-12:30, τηλ.: 28310-77450 και 77451, φαξ: 2831077455. 

 

            

Η Πρόεδρος του Τµήµατος  

 

 

                                                                                                      Ήβη-Αγγελική  Μαυροµούστακου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 


