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1. Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ ΔΕΣ; 

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), απευθύ- 
  νεται σε όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδι- 
κευμένες γνώσεις στους τομείς των Διεθνών και των 
Ευρωπαϊκών Σπουδών και να σταδιοδρομήσουν 
στον επιχειρηματικό στίβο, σε κρατικούς και διεθνείς 
οργανισμούς, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε 
διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες, στο χρηματο- 
οικονομικό και τραπεζικό τομέα και ασφαλώς στα 
Ευρωπαϊκά όργανα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

2. Τι θα μάθετε στο ΠΜΣ;

• Ποιοι πραγματικά έχουν τη δύναμη, γιατί την 
έχουν και πως επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους; 

• Πως παίρνονται οι αποφάσεις που καθορίζουν τη 
ζωή μας;

• Τι είναι αυτό που συγκροτεί και συγκρατεί τα 
κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο; 

• Ποια είναι τα αίτια που παρακινούν τους ανθρώ- 
πους να είναι μαζί ή να ακολουθούν διαφορετι- 
κούς δρόμους και να συγκρούονται ή να συνερ- 
γάζονται; 

• Γιατί έχουμε τόσες πολλές διενέξεις και πολέμους 
και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επίλυσή 
τους και την επίτευξη σταθερότητας και ειρήνης; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ); 

• Πως προσδιορίζονται οι σκοποί και τι στρατηγική 
τους εκπληρώνει;

• Πως τίθενται τα ζητήματα της οικονομίας στο 
επίπεδο του κράτους, της ΕΕ και του διεθνούς 
συστήματος; 

• Ποια είναι η σημασία των μη κυβερνητικών 
δρώντων εντός και εκτός του εθνικού επιπέδου; 

• Πως τίθεται το ζήτημα της διακυβέρνησης της ΕΕ 
και του διεθνούς συστήματος; 

• Ποιος ο ρόλος των ηγεμονικών δυνάμεων και 
πως εξελίσσεται; 

Η μελέτη αυτών των ερωτημάτων βρίσκεται στον 
πυρήνα του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ, 
ενώ το ενδιαφέρον του προγράμματος είναι συ- 
νεχώς να ενημερώνει τα πεδία μελέτης όπως 
και να ανταποκρίνεται στα ειδικά ενδιαφέροντα 
των φοιτητών και των φοιτητριών του. Περαιτέρω 
ειδίκευση και εμβάθυνση επιτυγχάνεται στη διπλω 
ματική εργασία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή που 
εκπονείται το τελευταίο εξάμηνο.

Σημειώνεται ότι οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές 
σπουδές του Τμήματος ΔΕΣ και του μεταπτυχιακού 
του προγράμματος προσφέρουν μια εξαιρετική 
ευκαιρία για να κατανοήσουν οι φοιτητές και 
φοιτήτριές μας το πώς είναι δομημένος, πως 
λειτουργεί και πως εξελίσσεται ο σύγχρονος κόσμος 
στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

3. Πως είναι οργανωμένο το ΠΜΣ
     και πως λειτουργεί;

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης υψηλών προδιαγραφών για τη στήριξη 
της γνώσης και της επαγγελματικής επιτυχίας 
των αποφοίτων του. Το πρόγραμμα οργανώθηκε 
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 
παρέχοντας συστηματική εξειδίκευση σε όλα τα 
πεδία των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.

Η γνώση που προσφέρεται είναι πλήρης, σφαιρική και 
βαθιά. Παράλληλα το πρόγραμμα σπουδών του είναι 
έτσι διαρθρωμένο ώστε να επιτρέπει το συνδυασμό 
εξειδίκευσης και διεπιστημονικότητας. Τέλος, θα 
πρέπει να αναφερθεί η επιχειρούμενη σύνδεση 
θεωρίας και πράξης με στόχο οι απόφοιτοι του 
προγράμματος να μπορούν με επιτυχία να πραγμα- 
τοποιήσουν τις δικές τους ατομικές επιδιώξεις.

Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κος Κάρολος Παπούλιας 
αναλύει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κατά την 

απονομή τιμητικού διδακτορικού από το Τμήμα ΔΕΣ

Ο διασημότερος εν ζωή θεωρητικός των Διεθνών 
Σχέσεων Καθηγητής κος Kenneth Waltz (University 

of California, Berkeley & Columbia University) σε 
ημερίδα του ΠΜΣ στο ΔΕΣ
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4. Συνδέεται το ΠΜΣ με την επαγγελματική
     καριέρα; 

Σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου προσφέρεται βοήθεια ειδικών 
για το σχεδιασμό της επαγγελματικής πορείας 
των αποφοίτων και της διασύνδεσής τους με την 
αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι φοιτητές μας 
να αποκτήσουν γνώσεις μεγάλης επαγγελματικής 
χρησιμότητας. Προσφέρονται γνώσεις που δια- 
νοίγουν νέους ορίζοντες στην επαγγελματική πορεία 
των αποφοίτων.

5. Γιατί στο ΠΑΠΕΙ και όχι σε
    Πανεπιστήμιο του εξωτερικού; 

Γιατί όμως ένας υποψήφιος θα επέλεγε το ΠΜΣ του 
Τμήματος ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ και όχι ένα άλλο στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ασφαλώς, η ποιότητα 
της προσφερόμενης εκπαίδευσης και οι αυξημένες 
ευκαιρίες επαγγελματικής επιτυχίας είναι καίριας 
σημασίας κριτήρια. Το ζήτημα όμως είναι πως αυτό 
επιτυγχάνεται.

Οι διδάσκοντες και όλοι όσοι συμμετέχουν 
στο ΠΜΣ μεριμνούν για τη διαμόρφωση και 
διατήρηση ενός ευχάριστου, γόνιμου και παρα- 
γωγικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η σχέση 
με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι άμεση, 
καθημερινή και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους. 
Διοργανώνονται συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, 
εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό και γενικά κά- 
θε είδους επιστημονικές εκδηλώσεις ώστε να 
υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 
εξειδίκευση στα προσφερόμενα γνωστικά πεδία.

Συχνά το πρόγραμμα οργανώνει διαλέξεις με διακε- 
κριμένους ξένους ομιλητές που έχουν εξειδίκευση 
ή επαγγελματική πείρα στα πεδία σπουδών του 
Προγράμματος. Στηρίζει και διευκολύνει τους φοιτη- 
τές και τις φοιτήτριες σε οποιαδήποτε επαφή επι- 
θυμούν με συναδέλφους ή ιδρύματα του εξωτε- 
ρικού για τη βελτίωση των προοπτικών τους. 
Επιπλέον, πέρα από την προσφορά ενός ολοκλη- 
ρωμένου περιβάλλοντος μόρφωσης και εκπαίδευ- 
σης, το πρόγραμμα συμπληρώνει την εξειδίκευση των 
φοιτητών και των φοιτητριών με πρακτική εξάσκηση 
και ασκήσεις προσομοίωσης ώστε να διευκο- 
λύνεται η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτη- 
τριών με τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στις 
διεθνείς και τις Ευρωπαϊκές σπουδές. Από την μέχρι 
σήμερα εμπειρία το πρόγραμμα έχει με μεγάλη 
επιτυχία συνδυάσει την έρευνα, τη διδασκαλία και 
την εφαρμοσμένη γνώση.

Το ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ, παράλληλα με τον 
τίτλο εξειδίκευσης πρώτου κύκλου, στηρίζει και ένα 
φιλόδοξο δεύτερο κύκλο διδακτορικής φοίτησης, 
ενώ είναι ενταγμένο σε ένα σύστημα 9 προ- 
πτυχιακών προγραμμάτων και 15 μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων του ΠΑΠΕΙ. Το καθένα υποστη- 
ρίζει το άλλο, προσφέροντας σημαντική συνολική 
προστιθέμενη αξία στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες, και ένα περιβάλλον γνώσης, συμβολής 
στην επιστημονική πρόοδο και έρευνα καθώς 
και στήριξης της επαγγελματικής επιτυχίας των 
αποφοίτων του.

Ομιλία του Καθηγητή κου Peter Katzenstein (Cor-
nell University), Προέδρου της Αμερικανικής Εται- 
ρείας Πολιτικής Επιστήμης, με θέμα τη σύγκρουση 
των πολιτισμών κατά την απονομή του τιμητικού 

διδακτορικού από το Τμήμα ΔΕΣ

Συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού 
Τραπεζικού Συστήματος με το Γενικό Γραμματέα 
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Αναπληρωτή 

Καθηγητή κο Χρήστο Γκόρτσο
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6. Ποιο είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
     (ΠΑΠΕΙ); 

Το ΠΑΠΕΙ ιδρύθηκε το 1938. Εξελίχθηκε με ανοδική 
πορεία και συγκρότησε μια μεγάλη πανεπιστημιακή 
κοινότητα, η οποία δίνει ζωντάνια στην καρδιά της 
βιομηχανικής, ναυτιλιακής και εν γένει οικονομικής 
ζωής της χώρας. Σήμερα το ΠΑΠΕΙ υποστηρίζει 
9 Τμήματα και 15 Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Από τα τμήματα αυτά αποφοιτούν κάθε 
χρόνο άξια στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών 
και υπηρεσιών (στην Ελλάδα και το εξωτερικό). Οι 
απόφοιτοι διαπρέπουν και εκπροσωπούν έμπρακτα 
τη φιλοσοφία του Ιδρύματος: ποιότητα, γνώση, 
αποδοτική απασχόληση, επαγγελματική επιτυχία.

Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στις παρυφές του λόφου 
του Προφήτη Ηλία, δίπλα στο Πασαλιμάνι και στην 
Καστέλα, κοντά στο κέντρο του Πειραιά, σε ένα 
σύγχρονο κτίριο, ενώ λόγω της ταχύτατης ανάπτυξής 
του απλώνεται και σε γύρω κτίρια.

7. Ποιο είναι το Τμήμα Διεθνών
     και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ);

Το Τμήμα ΔΕΣ ιδρύθηκε το 2000 και είναι το πρώτο 
Τμήμα του ΠΑΠΕΙ που διαφοροποιείται σημαν- 
τικά από τον οικονομικό χαρακτήρα των σπουδών 
που παρέχει το Ίδρυμα. Στο βαθμό και στην έκταση 
που αυτό είναι απαραίτητο για να στηριχθεί μια 
σφαιρική και σε βάθος κατανόηση των διεθνών και 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, το πρόγραμμα σπουδών 
συμπεριλαμβάνει και κύρια αντικείμενα οικονομικού 
χαρακτήρα όπως η Διεθνής Πολιτική Οικονομία, 
Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό Σύστημα, 
Ευρωπαϊκή Οικονομία.

Το Τμήμα ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ είναι ένα δυναμικά ανα- 
δυόμενο κέντρο έρευνας για τις διεθνείς σχέσεις 
και τις ευρωπαϊκές σπουδές. Για την ενίσχυση της 
έρευνας, στο Τμήμα λειτουργεί το Κέντρο Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΚΕΔΕΥ). Αυτό έχει 
αναπτύξει δραστηριότητες που αναδεικνύουν το 
ρόλο του Τμήματος ΔΕΣ και του ΠΑΠΕΙ και συμβάλλει 
ουσιαστικά στην προσπάθεια που καταβάλλει το 
ΠΜΣ για να αναπτυχθεί και εξειδικευθεί η προσφε- 
ρόμενη γνώση.

Επίσης, καθηγητές μας κατέχουν έδρα Jean Mon-
net, γεγονός που υποδηλώνει την αναγνώριση της 
ποιότητας τόσο του προσωπικού μας όσο και του 
έργου μας.

Το Τμήμα ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ έχει στελεχωθεί πλήρως 
και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα 
Τμήματα στην Ελλάδα που προσφέρει ανώτατη 
εκπαίδευση στα πεδία της διεθνούς και ευρωπαϊκής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο συνεργασίας μας με άλλα 
ελληνικά και ξένα ιδρύματα, το διδακτικό προ- 
σωπικό του Τμήματος συχνά εμπλουτίζεται από 
εξαιρετικού κύρους πανεπιστημιακούς επιστήμονες 
και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι 
οποίοι (ή οι οποίες) συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
μετά από πρόσκληση.

8. Ποιο είναι το όραμα, ποια η αποστολή
     και ποιοι οι στόχοι μας;

Το όραμά μας είναι η ανάδειξη του Τμήματος ΔΕΣ 
και των μεταπτυχιακών κύκλων του, σε ένα από τα 
καλύτερα στην Ευρώπη. 

Αποστολή και καθημερινή μέριμνά μας είναι η 
πετυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων μας.
Ένας από τους κυριότερους στόχους μας είναι 

Ο Καθηγητής κος Albert Chu (National Cheng Kung 
University, Taiwan) αναλύει την περιβαλλοντική 
πολιτική και διπλωματία για το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και την παγκόσμια κλιματική αλλαγή

Η πρέσβης της Αυστραλίας κα Jenny Bloomfield 
αναλύει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη 
στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στον 

Ειρηνικό
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να προσφέρουμε τις απαραίτητες γνώσεις και 
ικανότητες καθώς και τις προϋποθέσεις επιτυχίας 
των αποφοίτων μας σε ότι εκείνοι επιλέξουν στη 
μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Για το λόγο αυτό 
παροτρύνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας 
να βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες 
τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. 
Επίσης ενθαρρύνουμε την παρουσίαση εργασιών σε 
όλα σχεδόν τα μαθήματα με τη χρήση σύγχρονων 
μέσων. Βοηθούμε τους φοιτητές μας να αναπτύξουν 
την ικανότητά τους στην οργάνωση ανεξάρτητης 
και δημιουργικής έρευνας. Τέλος, είμαστε πάντα 
πρόθυμοι να εξυπηρετούμε τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριές μας ώστε να γίνεται η φοιτητική ζωή τους 
πιο γόνιμη και παραγωγική.
 

9. Ποιο είναι το Πρόγραμμα Σπουδών
    του ΠΜΣ ΔΕΣ; 

Η εξειδίκευση και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτ- 
λων είναι ολοένα και πιο αναγκαία για την ανέ- 
λιξη σε υπεύθυνες θέσεις σε διεθνείς και ευρω- 
παϊκούς οργανισμούς, σε κρατικούς φορείς και 
οργανισμούς και γενικότερα σε οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς σχέσεις, 
στα ευρωπαϊκά και σε διεθνείς και ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών είναι στενά 
συνδεδεμένο με τις σύγχρονες εξελίξεις και δίνει 
στους αποφοίτους μια δυνατή ώθηση μέσα στην 
ολοένα και πιο απαιτητική διεθνή, ευρωπαϊκή και 
εγχώρια αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύπτει τέτοιου 
είδους απαιτήσεις. Ο πυρήνας είναι η διεθνής και 
ευρωπαϊκή πολιτική με την ευρύτερη και βαθύτερη 
έννοια του όρου. Όπως είναι φυσιολογικό, οι προ- 
σφερόμενες γνώσεις επεκτείνονται και σε άλλες 

χώρες και περιοχές, όπως της Κεντρικής και Ανατο- 
λικής Ευρώπης, της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας 
και άλλων αναδυόμενων μεγάλων δυνάμεων.

Τα παραδείγματα που σκοπό έχουν να εμβαθύνουν 
τη γνώση καλύπτουν κάθε θέμα της διεθνούς και 
ευρωπαϊκής πολιτικής συμπεριλαμβανομένων περι- 
φερειακών διενέξεων, άλλων περιφερειακών οργα- 
νισμών εκτός Ευρώπης, ζητήματα άμυνας, ασφάλειας 
και εθνικής στρατηγικής, ενεργειακά ζητήματα και 
τις δραστηριότητες των επιμέρους δρώντων.

Τα μαθήματα διδάσκονται καθημερινώς τις απογευ- 
ματινές ώρες και η παρακολούθησή τους είναι υπο- 
χρεωτική. 

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα, αρχίζει το Σεπτέμ- 
βριο κάθε έτους και ολοκληρώνεται με την εκπό- 
νηση διπλωματικής εργασίας. Κατά την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν 
έρευνα στα πεδία που διδάχθηκαν και με τρόπο 
που να αυξάνει τις προοπτικές τους για καλύτερο 
επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ διευκολύνεται 
η περαιτέρω εξειδίκευση για όσους και όσες επιθυ- 
μούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό 
επίπεδο.

Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν 
να κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης του ΠΑΠΕΙ 
που αποτελεί μέλος του Δικτύου των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link). Η βιβλιο- 
θήκη φιλοξενεί περί τις 50000 τόμους, εκατοντάδες 
ερευνητικά περιοδικά και πλήθος συνδρομών σε 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να έχουν και 
απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (μέσω σύνδεσης VPN).

Συζήτηση για την παγκόσμια οικονομική κρίση σε κοινή 
ημερίδα του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ με το Columbia Uni-

versity, στη Νέα Υόρκη

Ο πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία κος Γεώργιος 
Πουκαμισάς παρουσιάζει στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές την Ελληνική εξωτερική πολιτική στα 

Βαλκάνια
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Αναλυτικά, η δομή και οι τίτλοι των μαθημάτων του 
ΠΜΣ ΔΕΣ είναι ως ακολούθως:

Α΄ Εξάμηνο
1. Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής
2. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
3. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
4. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
5. Διεθνές Δίκαιο - Διεθνείς Θεσμοί, Διαπραγματεύσεις

Β΄ Εξάμηνο
1. Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρω-
    παϊκών Δυνάμεων – Ευρωατλαντικές Σχέσεις
2. Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό Σύστημα
3. Στρατηγική στον Πόλεμο και τις Επιχειρήσεις
4. Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία –
 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
5. Μεθοδολογία – Θεωρία Παιγνίων 

Γ΄ Εξάμηνο
1. Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων
 Δυνάμεων: ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα,
 Αναδυόμενες Δυνάμεις
2. Συγκριτική Πολιτική
3. Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική
4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική της Ενέργειας –      
 Ενεργειακή Ασφάλεια
5. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό 
 Σύστημα

Για τη βελτίωση της εκπαίδευσης χρησιμοποιούν- 
ται όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, συμπεριλα- 
μβανομένης της προβολής κινηματογραφικών ται- 
νιών που αναλύονται για το εκπαιδευτικό τους 
περιεχόμενο.

10. Γίνονται εισαγωγικά και
       προπαρασκευαστικά μαθήματα; 

Για τους φοιτητές που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου 
τμήματος ΔΕΣ προβλέπεται εισαγωγικός κύκλος 
διαλέξεων πριν από την επίσημη έναρξη των μαθη- 

μάτων. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν διάρ- 
κεια 60 ωρών, γίνονται μέσα Σεπτεμβρίου, πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων και αφορούν στα 
αντικείμενα Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική 
Οικονομία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Μεθο- 
δολογία Έρευνας, Αγγλική και Γαλλική Ορολογία.

11. Ποιες άλλες εκπαιδευτικές δραστη- 
         ριότητες έχει το ΠΜΣ; 

Κάθε έτος γίνονται επιδοτούμενες εκπαιδευτικές 
επισκέψεις στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα έγιναν στις 
Βρυξέλλες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κύπρο. 
Επίσης, προσκαλούνται ειδικοί για διαλέξεις και 
διοργανώνονται σεμινάρια και συνέδρια στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ και του Τμήματος.

12. Ποιοι διδάσκουν στο ΠΜΣ;

Η διδασκαλία των μαθημάτων και η επίβλεψη των 
διπλωματικών εργασιών γίνεται από μέλη του 
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του 
Τμήματος ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ καθώς και από μέλη ΔΕΠ 
άλλων συγγενών Τμημάτων.

Όλοι όσοι διδάσκουν και επιβλέπουν εργασίες 
αποτελούν ένα σύνολο που χαρακτηρίζεται από 
διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία, από πλούσιο 
ερευνητικό και συγγραφικό έργο και από πολυετή 
συμβουλευτική και διοικητική υπηρεσία σε 
διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
και υπηρεσίες.

Αναλύοντας στρατηγικές χειρισμού κρίσεων 
 σε κινηματογραφική ταινία που προβλήθηκε

Ενημέρωση μεταπτυχιακών φοιτητών από τη 
μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Νέα Υόρκη

Το αναγνωστήριο της 
βιβλιοθήκης του ΠΑΠΕΙ
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Στο ΠΜΣ διδάσκουν ή έχουν διδάξει οι ακόλουθοι:

1.  Γεωργόπουλος Νικόλαος (M.Sc. London 
School of Economics, M.B.A. Birmingham, 
Διδακτορικό Πανεπιστημίου Μακεδονίας), 
Καθηγητής Στρατηγικής, Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΠΕΙ

2.   Ήφαιστος Παναγιώτης (Μ.Α. Manchester 
University, Ph.D. Université libre de Bruxelles), 
Διευθυντής του ΠΜΣ και Καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων με έμφαση στις Στρατηγικές Σπουδές, 
Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

3.   Κοτζιάς Νίκολαος (M.A. Justus-Liebig-
Universität Gießen, Διδακτορικό Παντείου 
Πανεπιστημίου), Καθηγητής Πολιτικών Θεωριών 
των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

4.   Κότιος Άγγελος (M.A. & Ph.D. Universität 
Tübingen), Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών, 
Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων, Τμήμα 
ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

5.   Παπασωτηρίου Χαράλαμπος (M.A. & Ph.D. 
Stanford University), Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
και Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο

6.   Πλατιάς Αθανάσιος (M.A. & Ph.D. Cornell 
University), Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΣ, 
Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα ΔΕΣ, 
ΠΑΠΕΙ

7.   Χατζηεμμανουήλ Χρήστος (LL.M. & Ph.D. 
London School of Economics), Καθηγητής 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Χρηματοοικονομικών και 
Νομισματικών Θεσμών, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

8.   Ευρυβιάδης Μάριος (M.A., M.A.L.D. & Ph.D. 
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts 
University), Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς 
Πολιτικής με Έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, 
Τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

9.   Μενδρινού Μαρία (Μ.Α. Brandeis University, 
Ph.D. University of Manchester), Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

10. Τζιαμπίρης Αριστοτέλης (M.Sc. & Ph.D. 
London School of Economics), Αναπληρωτής 
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στις 
Βαλκανικές και Μεσογειακές Σχέσεις, Τμήμα ΔΕΣ, 
ΠΑΠΕΙ

11. Χειλά Ειρήνη (D.E.A. Πολιτικές Επιστήμες 
από Université Paris ΙΙ, Διδακτορικό Παντείου 
Πανεπιστημίου), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Διεθνούς Πολιτικής με Έμφαση στην Επίλυση των 
Συγκρούσεων, Τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

12. Κολιόπουλος Κωνσταντίνος (Ph.D. Lancas- 
 ter University), Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών 
  Σχέσεων, Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα ΔΕΣ, 
  Πάντειο Πανεπιστήμιο

13. Λιάκουρας Πέτρος (LL.M. Yale University, 
  Διδακτορικό Εθνικού και Καποδιστριακού 
  Πανεπιστημίου Αθηνών), Επίκουρος

  Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, 
  Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

14. Μπόση Μαίρη (M.A. Northeastern Univer 
  sity, Διδακτορικό Δημοκρίτειου Πανεπιστη- 
  μίου Θράκης), Επίκουρη Καθηγήτρια 
  Διεθνούς Ασφάλειας, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

15. Παπαγιαννόπουλος Ηλίας (Ph.D. Leopold- 
  Franzens-Universität Innsbruck), Επίκουρος 
  Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Φιλοσοφίας  
  και Πολιτικής Φιλοσοφίας Διεθνών Σχέσεων, 
  Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

16. Παραβάντης Ιωάννης (M.Sc. & Ph.D. North 
  western University), Επίκουρος Καθηγητής   
  Διεθνών Πολιτικών στην Τεχνολογία, την 
 Ενέργεια και το Περιβάλλον, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

17. Σημίτη Μαριλένα (M.A. Columbia University, 
 M.Phil. & Ph.D. London School of Economics), 
 Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Κοινωνιολογίας 
 και Κοινωνίας των Πολιτών, Τμήμα ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ

18. Φαραντούρης Νικόλαος (Μ.Juris. & D.Phil. 
  Oxford University), Επίκουρος Καθηγητής 
  Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Κοινών Πολιτικών, 
  Δικαίου του Ανταγωνισμού, Έδρα Jean Mon-
net στο Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ, Τμήμα ΔΕΣ, 
ΠΑΠΕΙ

Το ΠΜΣ επίσης υποστηρίζεται από τους κκ Ασδε- 
ράκη Φωτεινή, Λέκτορα Θεωριών Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης: Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 
Ευαγόρου Ευαγόρα, Λέκτορα Διεθνούς Πολιτικής, 
Λιαρόπουλο Ανδρέα, Λέκτορα Διεθνών Σχέσεων 
– Στρατηγικών Σπουδών, Σαμαρά Αθανάσιο, Λέκτο- 
ρα Πολιτικής Επικοινωνίας στο Διεθνές Περιβάλλον, 
Κωνσταντόπουλο Ιωάννη, Λέκτορα (υπό διορι- 

Ο πρέσβης των ΗΠΑ κος Daniel Bennett Smith 
συζητάει με τους φοιτητές του μεταπτυχιακού τις 
Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την Αμερικανική 

υψηλή στρατηγική
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σμό) Διεθνών Σχέσεων – Οικονομικής Διπλωματίας, 
Ρουκανά Σπυρίδωνα, Λέκτορα (υπό διορισμό) 
Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, και Τσιριγώτη 
Διονύσιο, Λέκτορα (υπό διορισμό) Σύγχρονης 
Ελληνικής Ιστορίας, Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας, 
όλοι του Τμήματος ΔΕΣ, ΠΑΠΕΙ.

13. Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής
       στο ΠΜΣ ΔΕΣ;

Η εγγραφή των φοιτητών και των φοιτητριών γίνεται 
μετά από προκήρυξη του ΠΜΣ. Τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ 
ΔΕΣ είναι:

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου
  (εάν υπάρχει)
 5. Για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ιδρύματα 
  της αλλοδαπής απαραίτητη είναι η αναγνώρισή 
  τους από το ΔΟΑΤΑΠ
 6. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
  (π.χ. Proficiency, TOEFL, IELTS)
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  (εάν υπάρχουν)
 10. Τέσσερις φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου, 
  οπισθογραφημένες.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα τυπικά 
προσόντα των υποψηφίων. Στο δεύτερο στάδιο, όσοι 
υποψήφιοι προκριθούν καλούνται σε προσωπική 
συνέντευξη για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

 14. Πόσο κοστίζει το ΠΜΣ ΔΕΣ;

Το κόστος του προγράμματος ανά εξάμηνο σπου- 
δών ανέρχεται σε 2300 Ευρώ. Για το σύνολο του 
προγράμματος το κόστος είναι 6900 Ευρώ.

15. Δίνονται υποτροφίες;

Το πρόγραμμα παρέχει δύο υποτροφίες για κάθε 
κύκλο σπουδών με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Το 
ύψος των υποτροφιών δεν ξεπερνά το ύψος των 
διδάκτρων του μεταπτυχιακού.

16. Προσφέρεται δυνατότητα πρακτικής
       άσκησης; 

Τρεις φοιτητές από κάθε κύκλο, επιλεγόμενοι βάση 
ακαδημαϊκών επιδόσεων, θα έχουν τη δυνατότητα 
πρακτικής άσκησης σε φορείς του δημοσίου όπως 
το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Βουλή των Ελλήνων, 
διεθνείς οργανισμούς και ξένες διπλωματικές 
αποστολές.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και έχει 
διάρκεια 3 με 6 μηνών.

17. Που μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
        πληροφορίες;

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη 
δομή, την λειτουργία και την αποστολή του ΠΜΣ 
του τμήματος ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ, μπορείτε να επικοινω- 
νήσετε με τους:

Παναγιώτη Ήφαιστο, Καθηγητή
Διευθυντή του ΠΜΣ ΔΕΣ
Γραφείο 601, Οδυσσέα Ανδρούτσου 150
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
18534 Πειραιάς, τηλ. 210 4142731
e-mail: info@ifestosedu.gr

Κωνσταντίνα Μανιάτη
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος ΔΕΣ
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ζέας 80-82
18534 Πειραιάς, τηλ. 210 4142394, 210 4142435
e-mail: kmaniati@unipi.gr

Συνέδριο για τα 60 χρόνια Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
που συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα ΔΕΣ και τη 

Βουλή των Ελλήνων

Αποφοίτηση μεταπτυχιακών φοιτητών στην Αίθου- 
σα Τελετών του ΠΑΠΕΙ          
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Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες
http://www.unipi.gr/des/grad.html

Η αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.unipi.gr/des/documents/PMSAppl.pdf

Σχέδιο Συστατικής Επιστολής βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.unipi.gr/des/documents/systatiki.pdf

Ο Κανονισμός Λειτουργίας βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.unipi.gr/des/documents/kanonismos_pms_des.pdf

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες!

Ιούνιος 2012

UNIVERSITY OF
P I R A E Y S

Η τοποθεσία του ΠΑΠΕΙ στον Πειραιά, κοντά στο Πασαλιμάνι.

– 10    –


