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

«ΚΟΡΑΗ» 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

 
Σο Σμιμα Φιλολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν προκθρφςςει διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν ςτο επανιδρυκζν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) με τίτλο 
«Κοραισ», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Αϋ 114) (ΦΕΚ επανίδρυςθσ 3037 
Σ.Βϋ27-7-18 και ΦΕΚ Ζγκριςθσ Κανονιςμοφ 3133 Σ.Βϋ2018). 
 
Σο ΠΜ απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΜ) ςτθ «Νεοελλθνικι Φιλολογία» 
(Modern Greek Literature). 
 
το ΠΜ «Κοραήσ» γίνονται δεκτοί ωσ υποψήφιοι:  
1. Απόφοιτοι Σμθμάτων Ελλθνικισ Φιλολογίασ Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ.  
2. Απόφοιτοι λοιπϊν Σμθμάτων Φιλοςοφικϊν χολϊν Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ. 
3. Απόφοιτοι Σμθμάτων άλλων χολϊν Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 
4. Απόφοιτοι Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ) ι ιςοτίμων ιδρυμάτων τθσ 
αλλοδαπισ.  
5. Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν.  
6. Απόφοιτοι Σ.Ε.Ι. ι ιςοτίμων προσ αυτά.  
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι ολοκλιρωςαν τον κφκλο ςπουδϊν τουσ κατά τθν 
εξεταςτικι περίοδο  «Ιουνίου - Ιουλίου 2020». 
 
Θ υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ δφναται να ορίςει, ιδίωσ ςε 
υποψιφιουσ των κατθγοριϊν 2, 3, 4, 5 και 6 εάν επιτφχουν, να παρακολουκιςουν 
προπτυχιακά ι μεταπτυχιακά μακιματα που ςτοιχοφν ςτο γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ. 
Σα μακιματα αυτά ορίηονται από τθν Ε και εγκρίνονται από τθ υνζλευςθ Σμιματοσ.  

 
Σο ΠΜ «Κοραισ» κα δεχκεί δεκαπζντε (15) φοιτητζσ κατ’ ανϊτατο όριο. 
 
ημείωςη: 
Γίνονται δεκτοί, ωσ υπεράριθμοι, χωρίσ εξζταςη, μζλθ των κατθγοριϊν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΣΕΠ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.  
 
Επίςθσ, υπότροφοι δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων γίνονται δεκτοί, ωσ υπεράριθμοι, 
εφόςον επιτφχουν, ςτθν προβλεπόμενθ από τον Κανονιςμό εξζταςθ. 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
1. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνϊριςθ από Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. όπου απαιτείται).  
2. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ.  
3. Πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου Γ1 ι πιςτοποιθτικά 

δφο ξζνων γλωςςϊν επιπζδου Β2 (απαραίτθτα θ μια εκ των δφο γλωςςϊν να είναι 
θ Αγγλικι). Για τουσ αλλοδαποφσ υποψιφιουσ απαιτείται, επιπλζον, βεβαίωςη 
Ελληνομάθειασ θ οποία να αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο Β2 του υμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ. Εφόςον ο υποψιφιοσ γίνει δεκτόσ, ο Σομζασ μπορεί, κατά περίπτωςθ, να 
ηθτιςει τθν παρακολοφκθςθ προγράμματοσ ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ τησ 
Ελληνικήσ γλϊςςασ. 

4. Βιογραφικό ςθμείωμα.  
5. Αντίτυπα τυχόν δθμοςιευμάτων ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι (cd).  
6. Αντίγραφα τυχόν επιπλζον πτυχίων ι πιςτοποιθτικϊν.  

 
Απαραίτθτοσ όροσ για να γίνουν δεκτοί πτυχιοφχοι ωσ υποψιφιοι είναι να γνωρίηουν μία, 
τουλάχιςτον, από τισ εξισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςε επίπεδο Γ1 του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ: 
Αγγλικά (επίπεδο Advanced) / Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) / Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) / 
Ιταλικά (επίπεδο CELI 4) ή να γνωρίηουν απαραίτθτα τθν Αγγλική γλϊςςα ςε επίπεδο Β2 
και επιπλζον μία από τισ εξισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςε επίπεδο Β2 του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ: 
Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ιςπανικά / Ρωςικά. 
 
Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζτουν αυτοπροςϊπωσ τθν αίτθςθ με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Φιλολογίασ από τθ Δευτζρα, 31 Αυγοφςτου 
2020 ζωσ και τθν Παραςκευή, 11 επτεμβρίου 2020, κάκε Δευτζρα, Σετάρτη και 
Παραςκευή ϊρα 11:00-14:00 (Κτιριο Φιλοςοφικισ, 3οσ όροφοσ, γραφείο 306, 
Πανεπιςτθμιοφπολθ - Ηωγράφου, τθλζφωνο 210- 7277386, υπεφκυνθ κ. Παναγιϊτα 
Μποϊντά) ή με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Επίςθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να 
αποςτείλουν τα δικαιολογθτικά με courier. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ χολισ (Πανεπιςτθμιοφπολθ - 
Ηωγράφου), το πρϊτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020. 
 
 

Ο Πρόεδροσ  
του Σμιματοσ Φιλολογίασ 

 
 
 
 

Αμφιλόχιοσ Θ. Παπακωμάσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*φραγίδα και υπογραφι ζχουν τεκεί ςτο πρωτότυπο που τθρείται ςτο αρχείο του Σμιματοσ.] 


