ΠΑΝΤΕIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Π.Μ.Σ. Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση
Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα :

Τόπος γέννησης:

Όνομα πατρός :
Ημερομηνία και έτος γέννησης :
Υπηκοότητα :
Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου :
Οικογενειακή κατάσταση :
Διεύθυνση αλληλογραφίας :
Τ.Κ.:
Αρ. τηλεφώνου κατοικίας :

Αρ. κινητού τηλεφώνου:

e-mail :
Παρακαλου�με, αν ει�ναι δυνατο� , να αναγρα� ψετε την πηγη� απο� την οποι�α πληροφορηθη� κατε για το προ� γραμμα αυτο� :

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με
επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις παρακάτω αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Κάτοχος πτυχίου Lower

Πανεπιστήμιο:

Έτος απόκτησης:

Κάτοχος πτυχίου Proficiency

Πανεπιστήμιο:

Έτος απόκτησης:

Κάτοχος πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου
Άλλα Πτυχία

3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας (πτυχίο, ΜΔΕ, κλπ). Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ȒǺİȕĮȓȦıȘȆİȡȐĲȦıȘȢ
ȈʌȠȣįȫȞțĮȚʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩαναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.
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Εκπαιδευτικό ίδρυμα:

Τίτλος/Πτυχίο:

Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας/έτος):

Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας/έτος):

Βαθμός:

Βασικά αντικείμενα/Ειδίκευση:

Εκπαιδευτικό ίδρυμα:

Τίτλος / Πτυχίο:

Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας/έτος):

Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας/έτος):

Βαθμός:

Βασικά αντικείμενα/Ειδίκευση:

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω χώρο για να αναφέρετε, εαν θέλετε, περισσότερες πληροφορίες, σχετικές με την αίτησή σας.
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (κλικ ή τοποθετήστε Χ στα αντίστοιχα τετράγωνα).

Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
Αντίγραφο πτυχίουȒǺİȕĮȓȦıȘȆİȡȐĲȦıȘȢȈʌȠȣįȫȞ.
Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την
τρέχουσα ακαδ. κατάσταση και απαιτεί ολοκλήρωση των σπουδών το αργότερο εντός Σεπτεμβρίου 2017
Αντίγραφο τίτλου πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας της ελληνικής (εάν απαιτείται) Πιστοποιητικό
επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής).
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
Σύντομο Υπόμνημα σχετικά με το γιατί ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και
πώς πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τυχόν επαγγελματικούς ή επιστημονικούς στόχους.
Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
Δύο (2) συστατικές επιστολές (του τελευταίου έτους), κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
Για υπότροφους Ι.Κ.Υ ή αλλοδαπούς/ές υποτρόφους, σχετική βεβαίωση.
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
H αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν αυτοπροσώπως,
ĮȺǗĲǈǐƧǑǄǎǘıĲǎǑƿǔǐǉĮǈĲǈǐƶİȺĲİǋǃǏǁǎǑ στη Γραμματεία του
ƷǋǀǋĮĲǎǐƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐưƿıǔǌǉĮǈΠολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
ǎǐǗǏǎĳǎǐǌƿǎǑǉĲǈǏǁǎǑή να ταχυδρομηθούν στη διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
"Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων"
Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα, καθώς και τα δικαιολογητικά πο
επισυνάπτω είναι πλήρη και αληθή. Επιπλέον, γνωρίζω και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφοντα
στην ιστοσελίδα του Τμήματος/της κατεύθυνσης.
ο/η αιτών/ούσα
(υπογραφή)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την κατάθεση ή αποστολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα https://goo.gl/LkJhGV
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9201431, 210 9201432, 2109201737
http://ELWGRPDFRPPXQLFDWLRQ | email επικοινωνίας: dounas@panteion.gr
ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Στοιχεία Αίτησης
Ημερομηνία Παραλαβής
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αριθμός Φακέλλου Υποψηφίου
Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
H αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν
αυτοπροσώπως, από την 31η Αυγούστου μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2017 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου [Λεωφόρος
Συγγρού 136, 2ος όροφος κτιρίου Διοίκησης] ή να ταχυδρομηθούν με συστημένη
επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 14/09/2016) στη διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
ΠΜΣ «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»
Λεωφόρος Συγγρού 136
Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα
Με την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω καθώς και τα
δικαιολογητικά που επισυνάπτω είναι πλήρη και αληθή. Επιπλέον, γνωρίζω και
αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στον ιστότοπο του Τμήματος
[http://cmc/panteion.gr] ή/και της κατεύθυνσης [https://bit.do/macommunication].
ο/η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

Μετά την κατάθεση ή αποστολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεί σας στη φόρμα https://goo.gl/LkJhGV
TA ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία παραλαβής:

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

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

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

Αριθμός Φακέλου :

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

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου:

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

