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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο»  

(Literature, thought and culture in the Greco-Roman world) 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
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 
«Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» (Literature, 
thought and culture in the Greco-Roman world), σύμφωνα με τις διατάξεις του                          
Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 2980 Τ.Β΄/ 20-07-2020) και (ΦΕΚ Κανονισμού 
2979 Τ.Β΄/ 20-07-2020). 
 
 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Λογοτεχνία, 
σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» (Literature, thought and 
culture in the Greco-Roman world). 
 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

 

Το Π.Μ.Σ. «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» θα δεχθεί 
τριάντα (30) φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι οι ισοβαθμήσαντες με τον 
τελευταίο επιτυχόντα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% των εισακτέων. 

 

Στο ΠΜΣ «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» 
γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:  
- πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της 

ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.  

- υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο Π.Μ.Σ. 

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17 και μόνο ένας κατ’ έτος. 
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Οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. πτυχιούχοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να 
προσκομίζουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους βεβαίωση ισοτιμίας του 
πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που 
ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή 
του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το 
ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό 
(100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά 
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι 
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από 
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

 
Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση και 
προφορική συνέντευξη.  
 
Οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή 

Ισπανικής (επίπεδο Γ1,τουλάχιστον, του Συμβουλίου της Ευρώπης) 
ή 
Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και μια επιπλέον από 
τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β1: Γαλλική /Γερμανική / Ιταλική / Ισπανική. 

5. Βεβαίωση Ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς υποψήφιους (σε επίπεδο Β2 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης). 

6. Βιογραφικό σημείωμα. 
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 
9. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών. 
10. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. (η υποβολή συστατικών επιστολών 

δεν είναι απαραίτητη για αποφοίτους του Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.) 

• Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να 
προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα.  

 
Οι υποψήφιοι/-ες που υποβάλλουν πλήρεις φακέλους, εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια της προκήρυξης, καλούνται σε προφορική συνέντευξη.  

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με μοριοδότηση και οι επιτυχόντες 
κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  
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α. Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας:    20 μονάδες 
      
β. Βαθμός Πτυχίου:      
9,5 και πάνω      15 μονάδες 
9,0-9,49       14 μονάδες 
8,5-8,99       13 μονάδες 
8,0-8,49       12 μονάδες 
7,5-7,99       11 μονάδες 
7,0-7,49       10 μονάδες 
6,5-6,99         9 μονάδες 
 
γ. Επιπλέον ξένη γλώσσα (τουλάχιστον Β2):                   10 μονάδες 
 
δ. Δεύτερο πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών:                    15 μονάδες 
 
ε. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφές αντικείμενο σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά/βιβλία:                      10 μονάδες 
 
στ. Προφορική Συνέντευξη:     30 μονάδες 
 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ:                   100 μονάδες 
 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά            
σε ηλεκτρονική ψηφιοποιημένη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kfotou@phil.uoa.gr (κ. Αικατερίνη Φώτου τηλέφωνο 210-7277788)  
από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.  
 
Η ηλεκτρονική αποστολή μπορεί να γίνει είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(με τα ψηφιοποιημένα έγγραφα συνημμένα) είτε μέσω κάποιας ιστοσελίδας μεταφοράς 
αρχείων (π.χ. https://wetransfer.com) από 01/09/2020 έως και 20/09/2020. 
 
Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις 
ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών, οι οποίες θα κοινοποιηθούν με νεότερη 
ανακοίνωση. 

 
Ο Πρόεδρος  

του Τμήματος Φιλολογίας 

 
Αμφιλόχιος Θ. Παπαθωμάς 
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