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Με απόφαςθ τθσ από 10.03.2016 Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ 
Διεκνϊν & Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, προκθρφςςεται ο επόμενοσ κφκλοσ Σπουδϊν (2016-
2017) του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτθν Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. 
Το Πρόγραμμα ςκοπεφει να καλφψει τθν ανάγκθ ςε γνϊςεισ ςτθ ςτρατθγικι, το δίκαιο και 
τα οικονομικά τθσ Ενζργειασ. Βαςίηεται ςτθν διεπιςτθμονικότθτα και είναι προςαρμοςμζνο 
ςτα αιτιματα και τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ. Απευκφνεται ςε αποφοίτουσ οι οποίοι κζλουν 
να αποκτιςουν ιςχυρά εφόδια για απαςχόλθςθ ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ, των δικτφων και 
υποδομϊν, τθσ βιομθχανίασ και τθσ ναυτιλίασ, ςε ελλθνικζσ και διεκνείσ ενεργειακζσ 
επιχειριςεισ, ςε διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ, τθ δθμόςια διοίκθςθ, τισ 
ρυκμιςτικζσ αρχζσ, τα μζςα ενθμζρωςθσ, ινςτιτοφτα ανάλυςθσ και δεξαμενζσ ςκζψθσ, 
εταιρείεσ ςυμβοφλων επιχειριςεων, δικθγορικζσ εταιρείεσ, το διπλωματικό ςϊμα κλπ. 
Απευκφνεται επίςθσ ςε τεχνοκράτεσ, οι οποίοι εργάηονται ιδθ και ηθτοφν να εμβακφνουν 
περιςςότερο ι επιςτιμονεσ που επικυμοφν να ειςζλκουν τϊρα ςτον δυναμικά 
αναπτυςςόμενο τομζα τθσ Ενζργειασ. 
 

 Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςυνδυάηει τθν ανάπτυξθ τθσ διεπιςτθμονικισ 
κεωρθτικισ γνϊςθσ με τθν πρακτικι κατάρτιςθ. Σε αυτό διδάςκουν καταξιωμζνοι  
πανεπιςτθμιακοί κακϊσ και ειδικοί ςτον τομζα τθσ Ενζργειασ, τθσ διεκνοφσ 
ενεργειακισ πολιτικισ, του δικαίου τθσ ενζργειασ, των διεκνϊν ενεργειακϊν 
ςχζςεων και των οικονομικϊν τθσ Ενζργειασ.  

 
 Το Πρόγραμμα απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που επικυμοφν να 

αποκτιςουν εμπεριςτατωμζνθ γνϊςθ με πρακτικι κατάρτιςθ ςτισ διάφορεσ πτυχζσ 
τθσ πολιτικισ, του δικαίου & των οικονομικϊν τθσ Ενζργειασ, αλλά και αναλυτικζσ 
ικανότθτεσ με χριςθ ςφγχρονων μεκόδων ζρευνασ. 

 
 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, πζραν των τακτικϊν διαλζξεων και ςεμιναρίων, 

ομιλίεσ και παρουςιάςεισ in situ, ςε μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ, διυλιςτιρια, 
ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ κλπ. κακϊσ και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ινςτιτοφτα 
ζρευνασ και ανάλυςθσ, ανεξάρτθτεσ αρχζσ και ενεργειακζσ επιχειριςεισ ςτθν 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  

  
Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι 17 Ιουνίου 2016 ςε ειδικό ζντυπο το 
οποίο διατίκεται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ ι ςτον διαδικτυακό τόπο του 
Μεταπτυχιακοφ: http://www.des.unipi.gr/metaptichiako-stin-energia/ 

http://www.des.unipi.gr/metaptichiako-stin-energia/


 
 
 
 
Η αίτθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνοδεφεται από:  
 
1) Αντίγραφο πτυχίου με ακριβι αναφορά του βακμοφ (περιγραφικά και αρικμθτικά) και, ει 
δυνατόν, αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν ι πιςτοποιθτικό ςπουδϊν με αναλυτικι 
βακμολογία όλων των ετϊν. Γίνονται δεκτζσ και αιτιςεισ υποψθφίων, οι οποίοι πρόκειται 
να λάβουν το πτυχίο τουσ τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.  
 
2) Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ ι και εργοδότεσ. Ενδεικτικά ζντυπα μποροφν 
οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν είτε από τθν Γραμματεία είτε ςτθν ιςτοςελίδα του 
Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ («Προκιρυξθ») (http://www.des.unipi.gr/metaptichiako-
stin-energia/).  
 
3) Πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όςουσ ζχουν πτυχίο Πανεπιςτθμίου 
τθσ αλλοδαπισ.  
 
4) Αναγνωριςμζνα διπλϊματα άριςτθσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ. Η γνϊςθ δεφτερθσ ι τρίτθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ ςε ανϊτερο επίπεδο εκτιμάται ιδιαιτζρωσ.  
 
5) Τζςςερισ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ.  
 
Παρακαλοφνται οι υποψιφιοι να προςκομίηουν και αντίγραφα των με αρικμό 1, 3, 4 
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν.  
 
Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων κα ακολουκιςει προεπιλογι των 
υποψθφίων. Όςοι εξ αυτϊν πλθροφν τα κριτιρια, κα καλοφνται ςε ςυνζντευξθ. Θα 
υπάρχουν δίδακτρα. Προβλζπεται θ χοριγθςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ υποτροφιϊν ςε 
ςπουδαςτζσ με βάςθ τθν επίδοςι τουσ (βλ. ιςτοςελίδα του προγράμματοσ).  
 
Τα μακιματα αρχίηουν τθν πρϊτθ εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016 και λαμβάνουν χϊρα 
Παραςκευι και Σάββατο.   
 
Οι αιτιςεισ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο:  
 
Π.Μ.Σ. ςτθν Ενζργεια  
Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ – Τμιμα ΔΕΣ  
Καραολι & Δθμθτρίου 80, Πειραιάσ 185 34  
Υπόψθ κασ Kων. Μανιάτθ  
Ε-mail: kmaniati@unipi.gr  
Τ. 210 414 2394, -2731, -2196, & -2435 
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