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                   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                  ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                            
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

«ΑΡΕΘΑ» 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή 

μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) με τίτλο «Αρέθας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) 

(ΦΕΚ ίδρυσης 3037 Τ.Β΄27-07-2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 3140 Τ.Β΄2018). 

 

Σο ΠΜ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ) στην 

«Βυζαντινή Υιλολογία» (Byzantine Literature). 

 

το ΠΜ «Αρέθας» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:  

1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών, 

αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

3. Απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

4. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής. 

 

ημείωση: 

Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι:  

1. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρ. 34 του Ν.4485/17, χωρίς εξέταση. 

2. Υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον επιτύχουν στην 

προβλεπόμενη από τον Κανονισμό εξέταση. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους 

κατά την εξεταστική περίοδο  Ιουνίου-Ιουλίου 2020-2021. 

 

Το ΠΜΣ «Αρέθας» θα δεχθεί δέκα (10) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση Συμμετοχής. 

2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου 

απαιτείται) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.  

3. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών. 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου. Σε αυτήν 

απαιτείται να περιέχεται η βαθμολογία ενός (1) τουλάχιστον μαθήματος 

του ιδίου ή συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου.  

5. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου 

τουλάχιστον Γ1 ή δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 ή μίας μητρικής πλην 

της ελληνικής, μεταξύ των εξής γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, 

γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής. Για τους αλλοδαπούς 

υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 

από κρατικό φορέα. Η βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους 

αλλοδαπούς υποτρόφους. 

6. Βιογραφικό σημείωμα.  

7. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.  

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον 

υπάρχουν. 

9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική, ψηφιοποιημένη μορφή, (με τα 

ψηφιοποιημένα έγγραφα συνημμένα) στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση: kfotou@phil.uoa.gr  από την Δευτέρα 6 επτεμβρίου 2021 έως και 

την Παρασκευή 24 επτεμβρίου 2021 (υπεύθυνη κα Αικ. Υώτου, 210 727 7788). 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής 

(Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020. 

 

ε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις 

στις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν 

με νεότερη ανακοίνωση. 
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