Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ «Εγκληματολογία» τον οποίο παρακαλούμε να
συμβουλευθείτε στο: http://criminology.panteion.gr/σπουδες/μεταπτυχιακό/κανονισμος

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι εισαγωγικές
εξετάσεις γίνονται εντός του Σεπτεμβρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με
ανακοίνωση). Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα
γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν. Όσοι από αυτούς επιτύχουν εξετάζονται, στη

συνέχεια, γραπτώς στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
Α) Εγκληματολογική θεωρία
Β) Εμπειρική Εγκληματολογία
Γ) Αντεγκληματική Πολιτική
Η εξεταστέα ύλη (υπό την ευρεία έννοια), καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιατρικούς,
υπάρχει δυνατότητα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της Συντονιστικής Επιτροπής και αφού προσκομισθούν ιατρικά ή άλλα πιστοποιητικά που
θα ζητηθούν.
Οι εξετάσεις διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά
βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10 με βάση επιτυχίας το 5 και στη συνέχεια αποκαλύπτονται
τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής και συντάσσεται Πρακτικό στο
οποίο αναφέρονται κατ’ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες.
Στη συνέχεια οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη
ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και της συντονιστικής επιτροπής. Κατά τη
συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η
ερευνητική δραστηριότητα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει
ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι
με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του παρόντος, εισάγονται
στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην 15η θέση, η
εξεταστική επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται
στους επιλαχόντες.
Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αφού προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στην αίτηση υποψηφιότητάς
τους, δηλαδή:


Βιογραφικό σημείωμα



Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας



Αντίγραφο πτυχίου

Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας
και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με
αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και
επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.


Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν)



Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που
γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου



Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. Of Cambridge ή Univ. of
Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα
βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής
γλώσσας (Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα)



Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας



4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της ολιγοήμερης
προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από
τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από
επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός από τη λήξη της
προθεσμίας εγγραφής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη της
Συντονιστικής επιτροπής.

