ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μυτιλήνη, 03.05.2017
Α. Π: 404
Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο εντατικό
μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο
οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν έως δώδεκα (12) μεταπτυχιακοί φοιτητές
στο ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή». Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται πτυχιούχοι
πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων, οι
οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:
https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 04/09/2017 και ώρα 23:59, αφού
ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
3. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ)
4. Απλό φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (ισχύει και για όσους αποκτήσουν πτυχίο
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής)
5. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας,
καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Δίπλωμα ή άλλη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων ξένων
γλωσσών
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10. Εργασία που έχει κατατεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών
σπουδών (εφόσον υπάρχει)
11. Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς
υποψήφιους)
Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων θα διεξαχθεί τo Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017
στις 10:00 π.μ στο κτήριο της οδού Καραντώνη 11 στη Μυτιλήνη.
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4
Σεπτεμβρίου

2017(σφραγίδα

ταχυδρομείου)

στη

Γραμματεία

των

Προγραμμάτων

Μεταπτυχιακών Σπουδών (για το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης
81100 Μυτιλήνη
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Έφη Δημοπούλου, τηλ. 22510-36331, fax 2251036349) και στο e.dimopoulou@aegean.gr

Η πρόσκληση και η αίτηση είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.sah.aegean.gr/category/metaptychiakes-spoudes/pms_krisi-kai-istorikiallagi/

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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