ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σαράντα πέντε (45) θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση» (Κωδικός Αριθμός Δημοσίευσης ΦΕΚ 53790, Απόφαση 32/ 18-09-2019
«Επανίδρυση ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»).
Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́
Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».
(Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).
Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου,
τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της
αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό
συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και
αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά
ισόρροπη ανάπτυξη.
Η διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εις βάθος μελέτη γνωστικών
αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών,
μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική
εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους
αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν,
να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και
νέα οργανωσιακή κουλτούρα.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν.
4485/2017.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα
με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων, από τριμελή επιτροπή που
συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Για τις ανάγκες της μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας απαιτείται η βασική γνώση της αγγλικής
γλώσσας. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή
εξετάσεων.
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία
καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.
Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης άτομα των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν
ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε
φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/τ.
Β/10-08-2018).
Η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, σύμφωνα
πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4485/2017.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία
Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του
υποψηφίου.
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η
επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25/05/2020 έως και 25/07/2020 στη Γραμματεία του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα με την ένδειξη: "για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση", τηλ 27210-45126, 27210-45123, e-mail: ezis@uop.gr ημέρες και ώρες λειτουργίας
της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00) στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη
επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 25/07/2020.
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΔΤΑ http://ddta.teipel.gr/
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει
και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́
Μεταπτυχιακού́
Διπλώματος
(Μ.Δ.Ε.)
στην
«Δημόσια
Διοίκηση
και
Τοπική
Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).
Η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, σύμφωνα
πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4485/2017.
Σκοπός και στόχοι
Η διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εις βάθος μελέτη γνωστικών
αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών,
μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική
εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους
αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν,
να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και
νέα οργανωσιακή κουλτούρα.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν.
4485/2017.
Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα
με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων.
Για τις ανάγκες της μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας απαιτείται η βασική γνώση της αγγλικής
γλώσσας. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή
εξετάσεων.
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία
καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.
Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο
34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 -ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία
Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του
υποψηφίου.
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η
επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
• Δύο (2) συστατικές επιστολές
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25/05/2020 έως και 25/07/2020 στη Γραμματεία του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα με την ένδειξη: "για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση", τηλ 27210-45126, 27210-45123, e-mail: ezis@us.uop.gr ημέρες και ώρες
λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00) στην ανωτέρω διεύθυνση με
συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την
25/07/2020.
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΔΤΑ http://ddta.teipel.gr/
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα
Τηλ: 27210-45126, 27210-45123, e-mail: ezis@us.uop,
ιστοχώρος: http://ddta.teipel.gr/

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ EΤΟΥΣ 2020-21
Αριθμός
πρωτοκόλλου:
………………………………………………………………..………..

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και
Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΑΡ. :
ΝΟΜΟΣ:

ΠΟΛΗ/ Τ.Κ. :
ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΔΟΥ

ΑΜΚΑ
ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ:
ΑΡΙΘΜΟΣ FAX:
Ε-MAIL:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΤΕΙ:
ΤΜΗΜΑ:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:

ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΤΕΙ:
ΤΜΗΜΑ:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ:
Να σημειωθεί ο τίτλος σπουδών που αναγράφεται στο πτυχίο

Δεν διαθέτω πιστοποίηση γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας. Κατόπιν τούτου αποδέχομαι να εξεταστώ
στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς μου στην Αγγλική γλώσσα που θα
πραγματοποιηθεί στο Τμήμα σας την ημερομηνία εξέτασης που θα ορίσετε.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ:
Αρ.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
(σημειώνετε Χ στο οικείο σημείο)

(Ολογράφως)
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΩΝ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΩΝ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΩΝ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΩΝ:

ΦΟΡΕΑΣ:

…….…

(…………..……………………….)

…….…

(…………..……………………….)

…….…

(…………..……………………….)

…….…

(…………..……………………….)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Συμπληρώστε στη 2η στήλη: ΝΑΙ/ΟΧΙ
1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου
οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού
2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να
αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας.

5. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους)

7. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

Ημερομηνία: ..........................

Ο/Η

Αιτών/Αιτούσα

(Υπογραφή)

Όνομα υποψηφίου ολογράφως:

………………………………………………………………………………………...………

Σημείωση: Ο πλήρης φάκελος συμμετοχής αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα με την ένδειξη: "για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση
και Τοπική Αυτοδιοίκηση ".

