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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΚΟΡΑΗΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο επανιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Κοραής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ επανίδρυσης 3037 
Τ.Β΄27-7-18 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 3133 Τ.Β΄2018). 
 
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοελληνική Φιλολογία» 
(Modern Greek Literature). 
 
Στο ΠΜΣ «Κοραής» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι
1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.  

:  

2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 
3. Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
4. Απόφοιτοι Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισοτίμων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.  
5. Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.  
6. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους μέχρι και την 
εξεταστική περίοδο  «Ιουνίου - Ιουλίου 2021».  
 
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ορίσει, ιδίως σε 
υποψήφιους των κατηγοριών 2, 3, 4, 5 και 6 εάν επιτύχουν, να παρακολουθήσουν 
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 
Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από την ΣΕ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος.  

 
Το ΠΜΣ «Κοραής» θα δεχθεί δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. 
 
Σημείωση: 
Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, χωρίς εξέταση, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.  
 
Επίσης, υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, 
εφόσον επιτύχουν, στην προβλεπόμενη από τον Κανονισμό εξέταση. 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
1. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται).  
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.  
3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή πιστοποιητικά 

δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 (απαραίτητα η μια εκ των δύο γλωσσών να είναι 
η Αγγλική). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση 
Ελληνομάθειας η οποία να αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός, ο Τομέας μπορεί, κατά περίπτωση, να 
ζητήσει την παρακολούθηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας της 
Ελληνικής γλώσσας. 

4. Βιογραφικό σημείωμα.  
5. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb stick).  
6. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.  

 
Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι είναι να γνωρίζουν μία, 
τουλάχιστον, από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
Αγγλικά (επίπεδο Advanced) / Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) / Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) / 
Ιταλικά (επίπεδο CELI 4) ή να γνωρίζουν απαραίτητα την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 
και επιπλέον μία από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Ρωσικά. 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως την αίτηση με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 
2021 έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή ώρα 11:00-14:00 (Κτήριο Φιλοσοφικής, 3ος όροφος, γραφείο 306, 
Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο 210-7277386, υπεύθυνη κ. Παναγιώτα 
Μποϊντά) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να 
αποστείλουν τα δικαιολογητικά με courier. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη - 
Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2021. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
του Τμήματος Φιλολογίας 

 
 
 
 

Αμφιλόχιος Θ. Παπαθωμάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Σφραγίδα και υπογραφή έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος.] 


