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Μάθημα 705
ΤΗΕ EUROPEAN POLICIES OF THE EU MEMBER-STATES
Δμεηαζηηθή πεξίνδνο *Ινύληνο 2017*
Πόηε:
Πνπ:
Πσο:

Παξαζθεπή 16 Ινύληνπ, 4.00 κ.κ.
Σην γξαθείν ηεο δηδάζθνπζαο
(γξαθείν 30, 4ν όξνθν, Θεκηζηνθιένπο 6).
Οη εμεηάζεηο γηα ην παξαπάλσ κάζεκα ζα είλαη πξνθνξηθέο.
Η εμέηαζε ζα ιάβεη ηε κνξθή ηεο ππνζηήξημεο ηεο εξγαζίαο
ηνπ θνηηεηή.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εμέηαζε ζα έρνπλ όζνη θνηηεηέο ππνβάιινπλ
ηελ εξγαζία ηνπο κέρξη ηελ ηειηθή πξνζεζκία: *Παρασκεσή 9 Ιοσνίοσ
στις 14.00*.
Η εξγαζία ππνβάιιεηαη θαη ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Από ην αθαδεκατθό έηνο 2015-16 ην κάζεκα δηδάζθεηαη ζηελ αγγιηθή
γιώζζα. Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ εξγαζία
ηνπο θαη λα εμεηαζηνύλ είηε ζηελ αγγιηθή είηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Υπελζπκίδεηαη όηη ιακβάλνληαη ππόςε ηα αθόινπζα 4 ζηνηρεία ζηε
δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ:
ε εξγαζία
ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο
ε ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ
ε ηειεπηαία πξνθνξηθή εμέηαζε.
(Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. ζηελ ε-ηάμε 1. General Information
About the Course → 1. Rules of the Course).
Η Δξγαζία
Η εξγαζία αθνξά ηελ επξσπατθή πνιηηηθή επηιεγκέλνπ θξάηνπο-κέινπο
ηεο Δ.Δ. Τν αθξηβέο ζέκα ηεο εξγαζίαο επηιέγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηδάζθνπζα. Υπελζπκίδεηαη όηη ππάξρεη θάθεινο ζηελ ε-ηάμε ηνπ
καζήκαηνο κε ζέκα «Πληρουορίες για την Εργασία» πνπ πεξηέρεη
ρξήζηκεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή, ηε δνκή, ηηο πεγέο
πιεξνθόξεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βηβιηνγξαθία.
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Υπνβνιή ηεο Δξγαζίαο
Η εξγαζία νθείιεη λα ππνβιεζεί θαη ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.
o Η ειεθηξνληθή εθδνρή ηεο εξγαζίαο λα ζηαιεί ζε κνξθή Word σο
ζπλεκκέλν αξρείν ζε ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε
deplan@otenet.gr
o H έληππε εθδνρή ηεο εξγαζίαο λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπξίδα ηεο
δηδάζθνπζαο, Θεκηζηνθιένπο 6, ηζόγεην
o Η πξνζεζκία (*9 Ιοσνίοσ στις 18.00*) ηζρύεη ηόζν γηα ηελ ειεθηξνληθή
όζν θαη γηα ηελ γξαπηή εθδνρή ηεο εξγαζίαο

Η Γηδάζθνπζα
Δπ. Καζ. Σνπδάλλα Βέξλπ
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