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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία
Πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΕΙΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Κατόπιν των ομόφωνων αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 1711/τ. Β΄/18-52017), είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία για το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018. Είμαστε ιδιαιτέρως ενθουσιασμένοι που το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα θα διδαχθεί πλήρως στην Αγγλική γλώσσα.
Θα εφαρμόσουμε επίσης ένα στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας με τον
Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. που περιλαμβάνει την προσφορά,
δεκαπέντε (15) πλήρεις υποτροφίες σε ετήσια βάση. Επιπροσθέτως, το
Πρόγραμμα έχει δεχθεί υποτροφίες και από άλλα ιδρύματα και εταιρείες.
Πρόκειται για το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και ένα από τα λίγα προγράμματα στην Ευρώπη αφιερωμένο
αποκλειστικά στη στρατηγική, το δίκαιο και την οικονομία της Ενέργειας.
Είναι σχεδιασμένο να προετοιμάσει την επόμενη γενιά διεπιστημονικών
επαγγελματιών που επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρές ακαδημαϊκές
δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν (ειδικότερα σε περιοχές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου) στον κλάδο της
ενέργειας στη βιομηχανία, ναυτιλία, σε διεθνείς οργανισμούς, σε εθνικές
και διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές, στη
δημοσιογραφία, σε ινστιτούτα χάραξης πολιτικής και δεξαμενές σκέψης,
σε εταιρείες συμβουλευτικού χαρακτήρα, δικηγορικές εταιρείες, στο
διπλωματικό σώμα, κλπ. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για
ειδήμονες που απασχολούνται ήδη στον τομέα της ενέργειας και
επιδιώκουν να αναμειχθούν περαιτέρω σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο
πεδίο.

Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος στην
Ενέργεια έχει σχεδιαστεί με μια διεπιστημονική προσέγγιση
αντανακλώντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της αγοράς όπου η
στρατηγική, η πολιτική, το δίκαιο και η οικονομία συνδέονται μεταξύ τους
πιο στενά από ποτέ. Διακεκριμένοι Καθηγητές (οικονομολόγοι, δικηγόροι
και πολιτικοί επιστήμονες) από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και από άλλα
Πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς επίσης και διεθνώς
αναγνωρισμένοι ειδικοί, συγκεντρώνονται με μεγάλο ενθουσιασμό σε
αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για να θέσουν επίκαιρα ζητήματα
στρατηγικής, δικαίου και οικονομίας της Ενέργειας.
 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει τις διεπιστημονικές θεωρητικές
γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή. Τα μαθήματα αφορούν το δίκαιο, την
οικονομία, τη στρατηγική και τις διεθνείς σχέσεις, καθώς και καθαρά
τεχνικά ζητήματα εξόρυξης και παραγωγής, και καλύπτουν ολόκληρο το
φάσμα του κλάδου των επιχειρήσεων της ενέργειας και των παρακείμενων
ή ομοειδών αγορών και τομέων (ναυτιλία, εξωτερική πολιτική, νομοθεσία,
δημόσια διοίκηση, διαβούλευση, κλπ.)
 Η διδασκαλία πραγματοποιείται από εξέχοντες καθηγητές
πανεπιστημίου καθώς και ειδικούς διεθνώς στους τομείς της ενέργειας,
της διεθνούς πολιτικής, του δικαίου της ενέργειας και της οικονομίας,
προερχόμενους από διεθνείς εταιρείες ενέργειας, ανεξάρτητες αρχές,
διεθνείς οργανισμούς κλπ.
 Εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και έρευνας που
περιλαμβάνουν διαλέξεις, μαθήματα και σεμινάρια, συνέδρια, επισκέψεις
μελέτης σε διυλιστήρια, τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού
αερίου, και εταιρείες και φορείς ενέργειας, αναθέσεις εργασιών που
σχετίζονται με την αγορά (π.χ. επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων
εταιρειών) κλπ.
 Οι διαλέξεις δίνονται κατά τη διάρκεια δύο εξαμήνων. Εν συνεχεία οι
σπουδαστές αναλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου, διδάσκονται
τέσσερα (4) μαθήματα η επιλογή ενός (1) εκ των οποίων γίνεται βάσει
λίστας έως δέκα (10) διαφορετικών μαθημάτων επιλογής. Οι διαλέξεις
ξεκινούν το Φθινόπωρο και διαρκούν έντεκα (11) εβδομάδες για κάθε

εξάμηνο. Λαμβάνουν χώρα τα απογεύματα της Παρασκευής και τα
Σάββατα.
 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια
(ακαδημαϊκό
ιστορικό,
επαγγελματική
εμπειρία,
γλωσσική
ικανότητα/πολυγλωσσία, επαγγελματικές προοπτικές, κλπ.). Τα δίδακτρα
ανέρχονται σε 5000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Οι
σπουδαστές καταβάλλουν για την πληρωμή μία προκαταβολή και τρεις
δόσεις στην αρχή των εξαμήνων.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 26 Ιουνίου 2017, μέσω ειδικής
φόρμας αίτησης που παρέχεται από τη γραμματεία του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος σπουδών: http://www.des.unipi.gr/wpcontent/uploads/2014/03/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE
%97-3.pdf
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
1) Αντίγραφο των Διπλωμάτων, με αναγραφή του βαθμού αποφοίτησης. Η
παροχή αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα είναι ευπρόσδεκτη.
Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από φοιτητές που αναμένεται να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Σεπτέμβριο του 2017.
2) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.
3) Πιστοποιητικά αποδεικτικά δεξιότητας στην Αγγλική γλώσσα.
4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται ως εξής:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Καραολή και Δημητρίου 80,
185 34, Πειραιάς
Ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται κατωτέρω:
Μπαντούνα Ιωάννα
Ε-mail: i.bantouna@unipi.gr
Τηλ. +30 210 4142435
Παπαδοπούλου Χριστιάννα
Ε-mail: chpapad@unipi.gr
Τηλ.: +30 210 414 2731

