ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω, προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλων των
διδασκόντων και συνεργατών του Προγράμματος, στο ΠΜΣ στο Διεθνές και
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ήθελα να σας συγχαρώ για την επιλογή σας να φοιτήσετε στο εν λόγω ΠΜΣ
αλλά και για το ότι επιλεγήκατε, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, για να
φοιτήσετε μαζί μας. Όπως και το Τμήμα μας, το ΠΜΣ μας είναι διεπιστημονικό
και αγκαλιάζει, μεταξύ άλλων, τις πειθαρχίες του δικαίου, της πολιτικής
επιστήμης, των διεθνών σχέσεων και των οικονομικών. Με τη φιλοδοξία να
καλύψουμε επαρκώς τις πειθαρχίες αυτές και να σας προσφέρουμε ένα
πρόγραμμα ανώτατου επιπέδου και πραγματικά στραμμένο στην έρευνα, εκτός
από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος, έχουμε
«επιστρατεύσει» και διδάσκοντες από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και την
εθνική δημόσια διοίκηση αλλά και εμπειρογνώμονες από φορείς της αγοράς και
ΜΚΟ. Επίσης, φέτος για πρώτη χρονιά, το ΠΜΣ μας θα μπορέσει να αναπτύξει
συνέργειες και να συμπληρωθεί από το νέο Διατμηματικό ΠΜΣ του Τμήματός
μας με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, με θέμα Digital
Transformation: Campaigning, Diplomacy and Law.
Όπως θα διαπιστώσετε τους επόμενους μήνες το ΠΜΣ μας επιδιώκει να
συνδυάζει την εννοιολογική, μεθοδολογική και θεωρητική διδασκαλία με την
εμπειρική μελέτη των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων, καλύπτοντας τόσο
ζητήματα θεσμικής οργάνωσης όσο και ουσιαστικών ρυθμίσεων και κανόνων, με
αυξημένη έμφαση, εφέτος, σε θέματα ενέργειας και αειφορίας. Η ενεργή
συμμετοχή σας, τόσο με τη μορφή παρεμβάσεων και ερωταπαντήσεων, όσο και
με τη μορφή μικρών παρουσιάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
ακαδημαϊκής διαδικασίας. Οι επαγγελματικές και ερευνητικές εμπειρίες που
έχετε ήδη μπορεί να είναι πολύτιμες για το Πρόγραμμα και τις/τους
συναδέλφους σας. Στόχος μας είναι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μας, να είναι σε θέση
να σταδιοδρομήσουν περαιτέρω ερευνητικά, ακαδημαϊκά, ή ως στελέχη του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Για όλες και όλους εμάς, οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές/τριες, η επικοινωνία και
η ανταλλαγή μαζί τους είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αγαπάμε το
Πανεπιστήμιο. Θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, να σας
βοηθήσουμε και να σας καθοδηγήσουμε. Και εγώ προσωπικά, ως Διευθυντής του
ΠΜΣ θα προσπαθήσω να επιλύσω οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει στην ομαλή
λειτουργία του ΠΜΣ μας – σας παρακαλώ να συγκρατήσετε ότι είμαι το πρώτο
επίπεδο επικοινωνίας για κάθε θέμα που δε μπορεί να επιλυθεί διμερώς μεταξύ
υμών και των διδασκόντων σας.
Οι Καθηγητές και οι άλλοι διδάσκοντες και συνεργάτες του Προγράμματος σας
ευχόμαστε μια καλή και αποδοτική ακαδημαϊκή χρονιά!
Με φιλικούς χαιρετισμούς, Καθηγητής Βασίλης Χατζόπουλος, Διευθυντής του
ΠΜΣ στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση.

