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KαΘηγητη Xαqαλαμπo Xqlυoαν Θ o*],
Πq6εδqo Tμηματog Πoλιτικηe Eπιoτl1μηζ καL Δημ6oιαq Διoiκηοηs, EΘνικoυ
καt Καπoδ ιoτql ιακoιj Πανεπιατη μ[oυ AΘηνων
Θdμα: Πqlωτ6κoMo εξ)ευνητικηg και εκπαιδευτικηg oυνεqyαoLαg ΠEΔΔ και
ΙNE'
Kdqιε Πq6εδqε,

Δια του παql6ντoq d1ω την τιμη να oαg

διαβιβαoc^l o1dδιo πqlcυτoκ6λλoυ
εq ευνη τ ικη ζ καL εκπα ιδ ευτ ικη q oυν ε qy αo Lαg ψεταξυ τoυ T μη ματoq Πολ ιτ ικη e
Eπιοτημηζ καL Δημ6oιαq Διoiκηαηe τoυ EΘνικoυ :καL Kαπoδιoτqιακoιi
Πανεπιoτημioυ Αθηνcυν καL τoυ Ινατιτο$τoυ NεoεMηνικcυν Eqlευνcbν τoυ
Eθνικoιj Ιδqriματog Eqlευνrυν. Παqlακαλcb yα τιg δικ€g oαq εν6qγειεζ καL
ευ1αqlιoτω Θεqμα.
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ΠPΩToΚoΛΛo Σ\TJEPΓAΣΙAΣ
Eκπαιδευτικη και ερευνητικη oυνεργαoiα τoυ Tμηματog Πoλιτικηg Eπιoτημηg

και Δημ6oια9 Διoiκηoηg τoυ Πανεπιoτημioυ ΑΘηνiυν
με τo Ινoτιτofτo Nεοελληνικiυν Eρευνiυν τoυ Eθνικo6 Ιδρriματog Eρευνr1lν

To Τμημα Πoλιτικηq
Eθνικori

και

Eπιoτημηq

και Δημ6oιαq Διoiκηoηg (ΠEΔΔ)

Καπoδιoτριακo6 Πανεπιoτημioυ Aθηνiυν

και τo

τoυ

Ινoτιτofτo

Nεoελληνικιbν Eρευνcbν (ΓNE) τoυ EΘνικoli Ιδρf ματoq Eρευνdlν ουναπτoυν
ερευνητικη και εκπαιδευτικη oυμφωνiα με oκoπ6 την αμoιβαiα υποoτηριξη τoυ
6ργoυ τoυζ και την ανd,πτυξη κoινrbν επιστημoνικioν δρd,oεων στo επιoτημoνικ6
αντικεiμενo τηq πoλιτικηg επιoτημηζ και τηg νε6τερη9 πoλιτικηg ιoτoρiαq.
Στo πλαioιo

ηg

συνεργαoiαg αυτηg oι μεταπτυ1ιακoi φοιτητ6q τoυ ΠΕ,ΔΔ Θα

61oυν τη δυνατ6τητα να χρησιμoπoιofν τη βιβλιoθηκη τoυ ΙNE, να αξιοποιor5ν τιg
διαΘι1oιμεg ηλεκτρoνικ6q εφαρμoγ6q

και β&oειq δεδομwων και να

μετ61oυν oε

ερευνητικ6 6ργα oε oυνεργαoiα με τoυζ υπε6θυνoυζ των αντioτoι1ων πρoγραμμ6των
του ΙNE.

Tο επιoτημoνικ6 προoωπικ6 των δfo ιδρυμdτων θα επιδιiυξει την υπoβoλη
κoινων ερευνητικων 6ργων oε ελληνικd, και ευρωπαΤκ& ερευνητικ& πρoγρ&μματα,
κατ6 κι5ριo λ6γo με αντικεiμεvo τη νειilτερη πoλιτΦ ιoτoρiα. Στo θεματικ6 αυτ6

η δυνατ6τητα και θα επιδιω1θεi η αν6πτυξη επιστημoνικiυν
ανταλλαγrbν με τη oυμμετo1η ερευνητiυν τoυ ΙNE σε μαθηματα, oεμινdρια,
d,ξονα θα διερευνηθεi

παρακoλοfθηoη μεταπτυ1ιακiυν εργαoιιilν τoυ ΠΕΔΔ, καθιbg και η συμμετoγf1μελioν

ΔΕΠ τoυ ΠEΔΔ σε ερευνητικd προγρ&μματα τoυ ΙNE.

Η

oυνεργαoiα μεταξιi 6λων των μερcbν δεν εν61ει καμiα oικoνoμικη

υπo1:6ωoη γ1α τoυζ oυμβαλλ6μεvoυζ.

Η διdρκεια τηg παρo6oαζ συνεργαoiαg εiναι τρτετ"iγgκαι ακoλofΘωg μπoρεi να
ανανεωΘεi με απ6φαoη των oυμβαλλ6μενων φoρ6ων.

AΘηνα, 15 Ιανoυαρioυ 2011

oι oυμβαλλ6μενoι

