Προϋποθέσεις εισαγωγής

Σ

το πρόγραμμα εισάγονται 15 φοιτητές/τριες, με το μεγαλύτερο
μέσο όρο βαθμολογίας που προκύπτει από τις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις (συντελεστής 80%) και το αποτέλεσμα της συνέντευξης (συντελεστής 20%). Εισάγονται, επίσης, ένας (1) υπότροφος
του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.
Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (Proficiency
Univ. Of Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL ή πιστοποιητικό
επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π. ή σπουδές
σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή της γαλλικής γλώσσας (Dalf ή Sorbonne
II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα). Σε περίπτωση απουσίας των
παραπάνω διπλωμάτων, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε
γραπτή δοκιμασία επάρκειας γνώσεων.
Στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Κοινωνικών Επιστημών καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών
συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ,
ή ισοτίμων προς αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και οι πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα
με το προσαρτημένο στον Κανονισμό Παράρτημα. Υποψηφιότητα
μπορούν επίσης να υποβάλουν οι πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων
ΑΤΕΙ, εφόσον επιτύχουν σε προφορικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα
προπτυχιακά μαθήματα.
Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις το
Σεπτέμβριο στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: α) Εγκληματολογική
Θεωρία, β) Εμπειρική Εγκληματολογία, γ) Αντεγκληματική Πολιτική.

Entry Requirements

I

n the programme of postgraduate studies “The Contemporary Criminality
and its Confrontation”, 15 students are accepted per year, on the basis
of the higher average score in the examinations of entry, obtained by
their grade in written examinations (weighted 80%) and their score in the
interview (weighted 20%). One (1) scholar of IKY, succeeded in a relevant
examination for postgraduate studies, as well as one (1) foreign scholar of
the Greek state may also be accepted in the postgraduate programme.
A necessary entry requirement in the programme of postgraduate
studies is the sufficient knowledge of the English or French language
(Proficiency Univ. Of Cambridge or Univ. of Michigan or TOEFL or a certificate
of proficiency in English provided by the Ministry of Education or previous
studies in an English-speaking University) or for French (Dalf or Sorbonne
II or previous studies in an French-speaking University). In case of absence
of the aforementioned language qualifications, the candidates should
participate in relevant written examinations.
In the programme of postgraduate studies in Criminology are accepted
graduates of Greek University Departments of Social Sciences as well as
graduates of Greek University Departments of related scientific fields or
graduates of equivalent foreign Universities. Eligible to apply are also the
graduates of Higher Technological Educational Institutes as long as they are
successful in oral examinations in particular undergraduate courses.
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Τ

ο ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της»
λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ως επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Μεταπτυχιακό, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και αποτελεί μετεξέλιξη του λειτουργούντος με απόφαση της Συγκλήτου Μεταπτυχιακού
Σεμιναρίου Εγκληματολογίας. Η οργάνωση και η δομή του αποσκοπεί
στην εξειδίκευση των φοιτητών σε ζητήματα σχετικά με τις σύγχρονες
μορφές και διαστάσεις της εγκληματικότητας, την πρόληψη και την ευρύτερη αντιμετώπισή της, μέσα από την εξοικείωσή τους με την εγκληματολογική θεωρία και έρευνα, καθώς και με το σχεδιασμό και την
εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής.

T

he Programme of Postgraduate Studies “The Contemporary Criminality
and its Confrontation” operates in the Department of Sociology
of Panteion University as an officially recognised prostgraduate
programme by the Ministry of Education since the academic year of 20032004, following the informal postgraduate seminar held in the Section of
Criminology since 1984. The organisation and the structure of the Postgraduate Programme leads to the development of particular interests for the
students as well as to their specialization on issues related to contemporary
criminality, its prevention and its wider confrontation, seen as subjects
of empirical research and critical consideration as well as of design and
implementation of effective criminal policies.
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Πρόγραμμα Σπουδών

Programme of studies

Τ

Τ

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA). Για την απόκτηση του ΜΔΕ θα πρέπει
οι φοιτητές να προαχθούν σε όλα τα παρακάτω μαθήματα υποχρεωτικής
παρακολούθησης και να υποστηρίξουν επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία.
Α’ Εξάμηνο
1. Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία
2. Οργανωμένο έγκλημα, οικονομική εγκληματικότητα. Φαινομενολογία, μορφές, παράγοντες
3. Νέες τεχνολογίες και έγκλημα

The programme has a duration of four (4) academic semesters
and leads to the acquisition of a Master Degree (or DEA). To obtain the
Master Degree all students should pass successfully the examination of
all the following courses as well as their dissertation to be successfully
evaluated.

ο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας αποσκοπεί
he programme of postgraduate studies in Criminology aims at the
στη μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής
thorough study of the main types of criminality and their evolution
τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, στη διερεύνηση των
in Greece, in Europe and at international level, the exploration of
παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν, καθώς επίσης και their constituting factors and processes as well as the analysis of the
στην ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.
contemporary criminal policy’s trends.

Β’ Εξάμηνο
1. Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα
2. Σύγχρονες διεθνείς τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο και δικαιώματα του ανθρώπου
3. Πρόληψη της εγκληματικότητας: Στρατηγικές, προγράμματα, φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή
Γ’ Εξάμηνο
1. Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας
2. Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας
3. Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και
στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής
Δ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

First Semester
1. C
 ontemporary criminality, its confrontation and Criminology
 rganized crime, economic criminality. Phenomenology, types,
2. O
factors
3. N
 ew technologies and crime
Second Semester
1. City and criminality, feeling of unsafety and punitiveness
2. Contemporary international trends of criminal policy, particularly
in the European area and human rights
3. Prevention of criminality: Strategies, programmes, agencies in
Greece and in the European Union
Third Semester
1. E
 pistemological issues of Criminology
 ethodology of criminological research
2. M
 ictim’s role in the criminal justice and in the design of criminal
3. V
policy
Fourth Semester
Dissertation

Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες

Π

έραν του πλούσιου διδακτικού κι ερευνητικού έργου, ποικίλες άλλες επιστημονικές δραστηριότητες διοργανώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του, όπως εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήματα, στα εγκληματολογικά
εργαστήρια Ελληνικής Αστυνομίας, κ.ά., συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις εγκληματολογικού περιεχομένου, στα οποία συμμετέχουν
επιφανείς εγκληματολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Επαγγελματικές προοπτικές
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες, ερευνητές και σύμβουλοι, ικανοί να στελεχώσουν τις κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και ειδικότερα
αστυνομία, σωφρονιστικά καταστήματα, υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, τα Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, τα κέντρα
πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού ή θυμάτων
εγκληματικότητας, καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.

Other Scientific Activities

A

part from the prolific teaching and research activity a
wide range of other scientific activities are held under
its operation. Indicative examples are educational visits
to prisons, forensic laboratory of the Hellenic Police etc.,
conferences, lectures, workshops, seminars etc.
Additionally, the accomplishment of part of the post-graduate
studies is possible in foreign Universities via the LLP/Erasmus
Programme.

Career Prospects
The postgraduates of the postgraduate programme are qualified
as experts, researchers, counselors, to be recruited in public and
private services as well as in the Social Welfare Service, the Juvenile
Probation Service, several social services, several Ministries, Local
Crime Prevention Councils, prisons, prevention centers related to
social exclusion or crime victims and victimisation in general.
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