
 
 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

ΠΜΣ  
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ »  

 
 

         Αθήνα, ……………………….  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΠΜΣ  

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ»  

 

Επώνυμο …………………………………………….……………………..   Όνομα ……….………..……………….............. 

Όνομα του πατέρα ………………………………………………………….. 

Επάγγελμα ή ιδιότητα …………………………………………………………………………... 

Τόπος γέννησης …………………………………………………………….…  Έτος γέννησης ……………………………………  

Υπηκοότητα …………………………………..………………………………    Μόνιμος κάτοικος …………………….………. 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: 

 οδός και αριθμός ………………………………….…………………………………………………………... 

 Τ.Κ. …………………. Πόλη ………………………………………..…………………. τηλ. …………………………………. 

Διεύθυνση κατοικίας στην Αθήνα: 

 οδός και αριθμός ……………………………………………………………………….. 

 Τ.Κ. ………………… Πόλη …………………………….…………………….. τηλ. ………………………………..…………. 

email: ........................................................................................................................ 

 
Συνημμένα :   

1) Φωτοτυπία της ταυτότητας. 

2) Μία (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας. 

3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

4) Αντίγραφο πτυχίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την 
αλλοδαπή). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αναγορευθεί πτυχιούχος μέχρι 

 

 

Φωτογραφία 



 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση της 
αντίστοιχης Γραμματείας για την περάτωση των σπουδών του/της. 

5) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών. 

6) Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλωσσομάθεια να 
περιγράφεται ρητά ως επιπέδου C2  ή Γ2, ή το επίπεδο  αυτό να προκύπτει από τη 
βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Επίσης, 
είναι αποδεκτή η έμμεση τεκμηρίωση γλωσσομάθειας (π.χ. International Baccalaureate, 
απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο 
βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου) 

7) Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει). 

8) Πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (project): κείμενο 1000 λέξεων με ενδεικτική 
βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον του υποψήφιου, 
το θεωρητικό πλαίσιο, τα μεθοδολογικά εργαλεία που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει και τη 
θεωρητική ή/και πρακτική σημασία της έρευνάς του. 

9) Σύντομη έκθεση (έως μιάμιση σελίδα) των προθέσεων και των κινήτρων για την 
παρακολούθηση του ΠΜΣ: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιούς λόγους (κίνητρα, 
στόχοι, επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα) ο υποψήφιος επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ. 

10) Συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και 
ερευνητικών εκθέσεων, βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, βεβαιώσεις 
επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν). 

11) Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, εκ των οποίων τουλάχιστον μία 
από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή 
επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας. 

  

Η Αίτηση πρέπει  
1) να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο 

όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου 
 ή  

2) να σταλεί (σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς 10/09/2018) στη Διεύθυνση : 
Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671.  

 
         

Ο/Η Αιτ…………………………... 


