
 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                             

 

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό 

 

 
 

Το Global Campus of Human Rights (GC) ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για το European 
Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (EMA). 

Το EMA (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation - Ευρωπαϊκό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό) είναι ένα 
ετήσιο ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκπαιδεύει κάθε χρόνο 
επαγγελματίες στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Ιδρύθηκε το 
1997 χάρη στο όραμα 10 πρωτοπόρων Πανεπιστημίων και είναι το παλαιότερο Mεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το ΕΜΑ βασίζεται στη 
συμμετοχή 42 Πανεπιστημίων και Κέντρων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Το ΑΠΘ είναι, διά της Έδρας UNESCO για την 
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, ένα από τα  ιδρυτικά 
Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία είναι 
προσανατολισμένη στην πράξη και συνδυάζει νομικές, πολιτικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και 
φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Πρόκειται 
για διεπιστημονικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, 
φροντιστήρια, συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και άσκηση με επίσκεψη στο πεδίο (field 
trip). 

Το ΕΜΑ παρέχει τα θεμέλια για μία καριέρα σε εθνικούς, διεθνείς, κυβερνητικούς 

διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα που 

σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό. 

 
 

Διάρθρωση του Προγράμματος & Στοιχεία για το Δίπλωμα 

Το ακαδημαϊκό έτος του ΕΜΑ διαιρείται ως ακολούθως:  

 Πρώτο εξάμηνο – από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο στη Βενετία (Lido), Ιταλία (50% του 

συνολικού βαθμού, αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS) 

 Δεύτερο εξάμηνο – από Φεβρουάριο έως Ιούλιο σε ένα από τα 42 συμμετέχοντα 

Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, με την 

προϋπόθεση οι φοιτητές να βρίσκονται σε άλλη χώρα από τη δική τους (15% του συνολικού 

βαθμού, αντιστοιχεί σε 9 μονάδες ECTS) 

https://gchumanrights.us2.list-manage.com/track/click?u=3cefac4691384778fc236322b&id=ff82e265a4&e=d3c190ee1e
https://gchumanrights.us2.list-manage.com/track/click?u=3cefac4691384778fc236322b&id=d626654d13&e=d3c190ee1e
https://gchumanrights.us2.list-manage.com/track/click?u=3cefac4691384778fc236322b&id=d626654d13&e=d3c190ee1e


 Διπλωματική εργασία – έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή και υποβολή της εργασίας 

σε ένα από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια, αποφοίτηση τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο στη 

Βενετία, Ιταλία (35% του συνολικού βαθμού, αντιστοιχεί σε 21 μονάδες ECTS). 

     Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μεταπτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές 
λαμβάνουν το ʺΕυρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (επιπέδου Master) στα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμόʺ, το οποίο αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS. Το πτυχίο 
απονέμεται από κοινού από τα Πανεπιστήμια του δικτύου GC/EMA που έχουν επικυρώσει τη 
σχετική Συμφωνία (Joint Degree Agreement).  
 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

    Το ΕΜΑ είναι ανοιχτό στους πολίτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια που 
συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι τα εξής: η ακαδημαϊκή ικανότητα και το 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η σχετική με το αντικείμενο ακαδημαϊκή εργασία, παρακολούθηση 
μαθημάτων ή δημοσιεύσεις, η σχετική πρακτική εμπειρία, τα κίνητρα συμμετοχής και η γλωσσική 
επάρκεια. 
      Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο υψηλών προδιαγραφών σε πεδίο 
σχετικό με τα δικαιώματα του ανθρώπου –όπως το Δίκαιο, οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες– που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 180 μονάδες ECTS (Bachelor/Γενικό Πτυχίο). Η 
αποδεδειγμένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα. 
 
 

Σχετικά με το Global Campus of Human Rights 

     Το Global Campus of Human Rights (GC) είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο αριστείας που 
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς προώθησης 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της 
εξειδικευμένης κατάρτισης και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός 
δικτύου περιφερειακών συνεργατών. Η κύρια έδρα του Global Campus βρίσκεται στη Βενετία/Ιταλία, 
ενώ οι έδρες των περιφερειακών συνεργατών βρίσκονται στην Αργεντινή, την Αρμενία, τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, τον Λίβανο, τη Νότια Αφρική και την Ταϊλάνδη.   
 
 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων   

      Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο ΕΜΑ καλούνται να  συμπληρώσουν την αίτηση on-line και 
να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της έτοιμης φόρμας που υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του.   

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε συνεχή βάση, ως εξής:  

- Προθεσμία αιτούντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούντων για υποτροφίες: 14 Φεβρουαρίου 
2022 

- Προθεσμία αυτοχρηματοδοτούμενων αιτούντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 19 Απριλίου 2022 
 
O σύνδεσμος για τις αιτήσεις του Προγράμματος EMA 2022-2023 καθώς και αναλυτικές πληροφορίες 
για το Πρόγραμμα υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα:  

EMA - The European Master's Programme in Human Rights and Democratisation - Global Campus of 
Human Rights (gchumanrights.org) 

https://gchumanrights.us2.list-manage.com/track/click?u=3cefac4691384778fc236322b&id=ff82e265a4&e=d3c190ee1e
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
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ema, The European Master’s Programme in Human Rights 
and Democratisation
The European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (ema) is one of seven Regional 
Master’s Programmes organised by the Global Campus of Human Rights - a unique network of more than 
one hundred universities around the world seeking to advance human rights and democracy through regional 
and global cooperation for education and research. It was created with the support of the European Union 
and 42 participating universities from all the EU member states.
ema is a one-year advanced master’s course aimed at educating professionals in the field of human rights 
and democratisation. The Master’s degree offers an action- and policy-oriented approach to learning that 
combines legal, political, historical, anthropological, and philosophical perspectives with skill-building 
activities, and in-depth study of the following areas: Human Rights Institutions, Mechanisms and Standards; 
Human Rights in Context: Historical, Philosophical, Religious and Anthropological Perspectives; Globalisation, 
Development and Human Rights; Building and Protecting Democracy; Human Rights, Peace and Security.
ema provides the foundation for a career in national, international, governmental, inter-governmental and non-
governmental organisations, as well as academic institutions dealing with human rights and democratisation.

THE PROGRAMME
ema is both a residential and an exchange programme. The first semester from September 2022 to January 
2023 is organised at Global Campus Headquarters in Venice and the second semester from February to July 
2023 takes place in one of the 42 participating universities within the member states of the European Union 
plus the UK and Switzerland. The multidisciplinary ema Programme includes lectures, seminars, workshops, 
tutorials, skill-building sessions and individual research.

SUPPORTING INSTITUTIONS
ema is primarily financed by the European Union. ema also collaborates with UNESCO, the United Nations 
Office of the High Commissioner for Human Rights, the Region of Veneto, and benefits from close 
cooperation with the Council of Europe, the OSCE and other international organisations.
The ema Programme is further enriched by the input of representatives of non-governmental organisations 
such as, among others, the International Committee of the Red Cross, Human Rights Watch, the International 
Commission of Jurists, and the International Rehabilitation Council for Torture Victims. 

HOW TO APPLY
Deadline for non-EU applicants: : 14 February 2022
Deadline for EU applicants: : 19 April 2022
Venue: Global Campus Headquarters in Venice Lido at the Monastery of San Nicolò.
Admission Requirements: ema is open to EU and non-EU citizens. The criteria adopted during the selection 
process are: academic ability and background, relevant additional academic work, courses or publications, 
relevant practical experience, motivation and language competence. Applicants are required to hold a 
university degree of a high standard in a field relevant to human rights, including disciplines in Law, Social 
Sciences and Humanities, and must have a minimum of 180 ECTS (Bachelor/General Degree). Certified 
fluency in English is an admission requirement to the programme.

More information about ema, professors and the programme 
can be found at: gchumanrights.org/ema

Master’s Programme

Co-funded by
the European Union

@gchumanrights 
#GCEurope #HumanRightsEducation 
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