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        ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ                                                                                            
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

«ΔΕΞΙΠΠΟ» 

 
Το Τμόμα Φιλολογύασ τησ Φιλοςοφικόσ Σχολόσ του Εθνικού και 
Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών προκηρύςςει διαγωνιςμό για την 
ειςαγωγό μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο ιδρυθϋν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τύτλο «Δϋξιπποσ», ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4485/17 
(ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ ύδρυςησ 2994 Τ.Β΄25-7-18 και ΦΕΚ Έγκριςησ Κανονιςμού 3161 
Τ.Β΄2018). 
 
Σο ΠΜ απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ) ςτην 
«Κλαςικό Υιλολογύα» (MA in Classics) με τισ εξόσ ειδικεύςεισ: 

1. Αρχαύα Ελληνικό Υιλολογύα – Ancient Greek Literature 
2. Λατινικό Υιλολογύα – Latin Literature 

 
το ΠΜ «Δϋξιπποσ» γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι:  
1. Απόφοιτοι Τμημϊτων Ελληνικόσ Φιλολογύασ τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών, 
αναγνωριςμϋνων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ.  
2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημϊτων Φιλοςοφικών Σχολών τησ ημεδαπόσ ό 
ομοταγών, αναγνωριςμϋνων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. 
3. Απόφοιτοι Τμημϊτων ϊλλων Σχολών τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών, 
αναγνωριςμϋνων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. 
 
ημεύωςη: 
Γύνονται δεκτού, ωσ υπερϊριθμοι:  

1. Μϋλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ςύμφωνα με την παρ. 8 του 
ϊρ. 34 του Ν.4485/17, χωρύσ εξϋταςη. 

2. Υπότροφοι δημόςιων ό ιδιωτικών φορϋων, εφόςον επιτύχουν ςτην 
προβλεπόμενη από τον Κανονιςμό εξϋταςη. 

 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν όςοι ολοκλόρωςαν τον κύκλο ςπουδών τουσ 
μϋχρι και κατϊ την εξεταςτικό περύοδο του εαρινού εξαμόνου του 
ακαδημαώκού ϋτουσ 2020-2021. 
 
Το ΠΜΣ «Δϋξιπποσ» θα δεχθεύ εύκοςι (20) φοιτητϋσ κατ’ ανώτατο όριο. 
 
 Προώπόθεςη για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ αποτελεύ η επιτυχόσ γραπτό εξϋταςη 
ςτα Αρχαύα Ελληνικϊ και ςτα Λατινικϊ (βαθμόσ γραπτού τουλϊχιςτον 5). 
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Απαραύτητα δικαιολογητικϊ:  
1. Αύτηςη ςυμμετοχόσ. 
2. Αντύγραφο Πτυχύου (με αναγνώριςη από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτεύται) ό 

βεβαύωςη περϊτωςησ ςπουδών.  
3. Πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ με βαθμό πτυχύου.  
4. Πιςτοποιητικό επαρκούσ γνώςησ μιασ ξϋνησ γλώςςασ επιπϋδου Γ1: 

Αγγλικϊ (επύπεδο Advanced) / Γαλλικϊ (επύπεδο Delf 2) / Γερμανικϊ 
(επύπεδο Mittelstufe) / Ιταλικϊ (επύπεδο CELI 4)  
ό 
Απαραύτητη γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ επιπϋδου Β2 και μιασ επιπλϋον 
από τισ εξόσ ξϋνεσ γλώςςεσ επύςησ επιπϋδου Β2: Γαλλικϊ/ Γερμανικϊ/ 
Ιταλικϊ.  
Για τουσ αλλοδαπούσ υποψόφιουσ απαιτεύται, επιπλϋον βεβαύωςη 
Ελληνομϊθειασ η οπούα να αντιςτοιχεύ ςτο επύπεδο Β2 του Συμβουλύου 
τησ Ευρώπησ.  

5. Βιογραφικό ςημεύωμα.  
6. Αντύτυπα τυχόν δημοςιευμϊτων ςε ϋντυπη μορφό.  
7. Αποδεικτικϊ επαγγελματικόσ ό ερευνητικόσ δραςτηριότητασ, εφόςον 

υπϊρχουν. 
8. Φωτοτυπύα τησ αςτυνομικόσ ταυτότητασ.  

 
Οι υποψόφιοι μπορούν να αποςτεύλουν την αύτηςη με τα απαραύτητα 
δικαιολογητικϊ ςε ηλεκτρονικό, ψηφιοποιημϋνη μορφό, ςτην ακόλουθη 
ηλεκτρονικό διεύθυνςη: kfotou@phil.uoa.gr. από τη Δευτϋρα 6 επτεμβρύου 
2021 ϋωσ και την Παραςκευό 24 επτεμβρύου 2021. 
 
 
Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Κτόριο τησ Φιλοςοφικόσ Σχολόσ 
(Πανεπιςτημιούπολη - Ζωγρϊφου), εντόσ του Οκτωβρύου του 2021. 
 
ε περύπτωςη ϋκτακτων ςυνθηκών ενδϋχεται να υπϊρξουν τροποποιόςεισ 
ςτισ ημερομηνύεσ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, οι οπούεσ θα κοινοποιηθούν 
με νεότερη ανακούνωςη. 
 


