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# Μήνυμα 
 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

(ΠΕΔΙΣ) με ιδιαίτερη υπερηφάνεια σας παρουσιάζει το 

ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές. Το Τμήμα 

διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας 

από μία δυναμική και διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα 

καθηγητών. Ταυτόχρονα, διακρίνεται για την άρτια 

οργάνωση των σπουδών με αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας και την ικανή  ομάδα του 

διοικητικού προσωπικού. Τα πλεονεκτήματα αυτά, όπως 

τεκμηριώνονται και από την έκθεση αξιολόγησης του 

τμήματος από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διεθνούς 

κύρους, δημιουργούν ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό 

περιβάλλον για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές μας. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε αναπτύξει ένα 

ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με Πανεπιστήμια υψηλού 

κύρους. Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η συνεργασία 

με το αμερικανικό Rutgers University, ένα από τα πλέον 

καταξιωμένα ιδρύματα στο πεδίο των Δημόσιων Πολιτικών 

και της Διοίκησης.    

Σας προσκαλούμε να γίνετε και εσείς μέλος της 

δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΕΔΙΣ 

επιλέγοντας ένα καταξιωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα 

αποτελέσει ουσιαστικό εφόδιο για την επαγγελματική 

προοπτική σας.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Παντελής Σκλιας 
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# Γιατί ΠΕΔΙΣ 
 Καθηγητές με 

αναγνωρισμένο διεθνές 

προφίλ και δυναμική 

δραστηριότητα(σπουδές, 

έρευνα, διδασκαλία).  

 Μεγάλη εμπειρία στις 

μεταπτυχιακές σπουδές 

με διαφορετικά 

καταξιωμένα  

προγράμματα: Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Παγκόσμια 

Πολιτική Οικονομία (κοινό με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 

Πάφου), Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων, Τοπική 

και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (κοινό με άλλα 

πανεπιστημιακά τμήματα). 

 Ισχυρή εξωστρέφεια με συμφωνίες Erasmus με πανεπιστήμια 

του εξωτερικού (ΙΝΑLCO/Σορβόνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ, Πανεπιστήμιο Sabanci, κλπ.) και 

συμφωνίες συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Abu Dhabi και το 

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), το 

Πανεπιστήμιο Rutgers (USA).  

 Διεθνείς πρακτικές διδασκαλίας που συνδυάζουν διαλέξεις με 

σεμινάρια, θεωρητική κατάρτιση και εμπειρικές προσεγγίσεις, 

διεπιστημονικότητα και προάγουν την κριτική ανάλυση.  

 Αξιοποίηση των σύγχρονων εποπτικών μέσων και των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα 

των ακαδημαϊκών (http://eclass.uop.gr) και διοικητικών 

δραστηριοτήτων (https://e-secretary.uop.gr/unistudent/).  

 

 

http://eclass.uop.gr/
https://e-secretary.uop.gr/unistudent/
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# Μιλούν για το ΠΕΔΙΣ  
Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (2014), η οποία αξιολόγησε 

το ΠΕΔΙΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα κριτήρια της Αρχής 

Διασφάλισης της Ποιότητας (http://pedis.uop.gr/?p=1658).  
 «το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτια 

οργανωμένο, με εύλογη διασύνδεση των 

τμημάτων του, εκπληρώνοντας συνολικά την 

αποστολή του τμήματος, διαχέοντας τη γνώση, 

αναπτύσσοντας αναλυτικές και ερευνητικές 

δεξιότητες και συνδέοντας τη θεωρία με την 

πράξη», 

 «έχει παραχθεί ένας σεβαστός αριθμός 

ποιοτικών δημοσιεύσεων, δημιουργώντας 

πλούσιες συνεργασίες με συνάδελφους από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έχει θεσμοθετήσει Ερευνητικές Ομάδες 

σημαντικής πρωτοτυπίας», 

 «η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το τμήμα 

για την προαγωγή της μάθησης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη». 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας… 

 «Η οργάνωση των σπουδών ήταν υποδειγματική, ένας εκπρόσωπος του τμήματος ήταν 

πάντοτε εκεί για να μας παρέχει ακαδημαϊκή και διοικητική βοήθεια».  

Γιώργος Πέτραινας, απόφοιτος 2014 

«Στην αρχή είχα δισταγμούς σχετικά με τις υποχρεώσεις των μαθημάτων και την 

απόσταση, αλλά τα κατάφερα μία χαρά παράλληλα με τις επαγγελματικές και 

οικογενειακές υποχρεώσεις».  

  Κατερίνα Πιπίλου, απόφοιτος 2015 

«Οφείλω να ομολογήσω ότι στο ΠΕΔΙΣ βρήκα ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό 

περιβάλλον, και πράγματι ωφελήθηκα σε γνώσεις και νέες προοπτικές». 

  Βασίλης Μπαλάφας, απόφοιτος 2015 
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# Γιατί ΠΜΣ Διακυβέρνηση & Δημόσιες Πολιτικές 
 

Σε μία περίοδο ισχυρών ανακατατάξεων στην αγορά 

εργασίας, καθιέρωσης διαδικασιών αξιολόγησης για 

την επιλογή και την εξέλιξη στελεχών, το πρόγραμμα 

παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις και ικανότητες σε 

ζητήματα αιχμής 

 

 Σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 

δώδεκα (12) μηνών οι απόφοιτοί 

μας ενισχύουν τις επαγγελματικές 

και μισθολογικές προοπτικές τους.  

 Το ΠΜΣ στηρίζεται σε 

συσσωρευμένη ακαδημαϊκή εμπειρία 

από το 2012 (ΦΕΚ ίδρυσης: 

2409/τ.Β/31-8-2012)  

 Βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο των 

σπουδών με την πρόσφατη   ανανέωση του προγράμματος σπουδών (ΦΕΚ 

1100/τ. Β/11-6-2015).  

 Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται για τη διεπιστημονικότητα με γνώμονα 

το συνδυασμό της θεωρητικής κατάρτισης με την εξοικείωση με τα εμπειρικά 

δεδομένα στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών.  

 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ 

παράλληλα αξιοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που επιτρέπουν τη διαρκή και 

εύκολη πρόσβαση στους ακαδημαϊκούς και διοικητικούς πόρους. 
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# Βασικές πληροφορίες 
 

Κατευθύνσεις Διακυβέρνηση 

Δημόσιες Πολιτικές 

Διάρκεια 12 μήνες (20 εβδομάδες μαθημάτων 
εκ των οποίων οι 6 με εξ αποστάσεως 

μαθήματα)  

Διευθυντής ΠΜΣ Αναπληρωτής Καθηγητής  
Πύρρος Παπαδημητρίου 

Ακαδημαϊκός  
συντονιστής 

Επίκουρος Καθηγητής  
Μάνος Παπάζογλου(epapaz@uop.gr) 

www http://pedis.uop.gr/?page_id=347 

email pms-pedis@uop.gr 

τηλ. 2741040058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.5

32.6

23.9

Κατανομή φοιτητών 
σύμφωνα με την απασχόληση %

Στελέχη δημόσιου τομέα

Στελέχη ιδιωτικού τομέα

Νέοι απόφοιτοι
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Α΄ περίοδος (χειμερινό εξάμηνο) - Υποχρεωτικά 

Δημόσιες Πολιτικές 

Ιστορία Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης 

Πολιτική Θεωρία 

Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών Ι 

Β΄ περίοδος (εαρινό εξάμηνο) - Υποχρεωτικά 

Κατεύθυνση Διακυβέρνηση Κατεύθυνση Δημόσιες Πολιτικές 

Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής 
Διακυβέρνησης 

Σχεδιασμός και Ανάλυση Πολιτικών 

Κουλτούρα και Διακυβέρνηση 
Οικονομικά της Διαχείρισης 

Πολιτικών 

Μεθοδολογία Κοινωνικών 
Επιστημών ΙΙ 

Μεθοδολογία Κοινωνικών 
Επιστημών ΙΙ 

Β’ Περίοδος – Μαθήματα Επιλογής (2 από τα 5) 

Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική 
και ΜΚΟ (έδρα JEAN MONNET) 

Διεθνές Στρατηγικό Μάνατζμεντ 

Διαχείριση Προγραμμάτων 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

Διεθνής Επιχειρηματικότητα 

Οικονομική διπλωματία και 
Ασφάλεια 

Οικονομική διπλωματία και 
Ασφάλεια 

Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό 
Σύστημα 

 

Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό 
Σύστημα 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά 
Βαλκάνια (έδρα JEAN MONNET) 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά 
Βαλκάνια (έδρα JEAN MONNET) 

 

Θερινή περίοδος 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

 


