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ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
Το Τμόμα Φιλολογύασ τησ Φιλοςοφικόσ Σχολόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού
Πανεπιςτημύου Αθηνών προκηρύςςει διαγωνιςμό για την ειςαγωγό μεταπτυχιακών
φοιτητών/-τριών ςτο ιδρυθϋν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τύτλο
«Παπυρολογία και Κλαςική Γραμματεία» (Papyrology and Classical Literature), ςύμφωνα
με τισ διατϊξεισ του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ Ίδρυςησ 2978 Τ.Β΄/20-07- 2020) και
(ΦΕΚ Κανονιςμού 2923 Τ.Β΄/ 17-07-2020).
Το Π.Μ.Σ. απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ςτην «Παπυρολογία
και Κλαςική Γραμματεία» (Papyrology and Classical Literature).
Η χρονικό διϊρκεια φούτηςησ ςτο Π.Μ.Σ. που οδηγεύ ςτη λόψη Διπλώματοσ
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορύζεται ςε τϋςςερα (4) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα, ςτα
οπούα ςυμπεριλαμβϊνεται ο χρόνοσ εκπόνηςησ διπλωματικόσ εργαςύασ.

Στο ΠΜΣ «Παπυρολογία και Κλαςική Γραμματεία» γύνονται δεκτού/-ϋσ ωσ υποψόφιοι/ιεσ:
- πτυχιούχοι* των Σχολών/Τμημϊτων Ανθρωπιςτικών και Κοινωνικών Επιςτημών τησ
ημεδαπόσ ό ομοταγών, αναγνωριςμϋνων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ.
- υπότροφοι δημόςιων ό ιδιωτικών φορϋων τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ, εφόςον
πληρούν τα κριτόρια ειςδοχόσ ςτο Π.Μ.Σ.
Οι επιτυχόντεσ/-ούςεσ ςτο Π.Μ.Σ. πτυχιούχοι πανεπιςτημύων τησ αλλοδαπόσ
υποχρεούνται να προςκομύζουν πριν από την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ
βεβαύωςη ιςοτιμύασ του πτυχύου τουσ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο Π.Μ.Σ. «Παπυρολογία και Κλαςική Γραμματεία» οι
μεταπτυχιακού/-ϋσ φοιτητϋσ/-ότριεσ καταβϊλλουν τϋλη φούτηςησ που ανϋρχονται ςτο

*

Δικαίωμα υποβολήσ υποψηφιότητασ ζχουν επίςησ όςοι/-εσ αναμζνεται να ζχουν ολοκληρϊςει τισ ςπουδζσ
τουσ μζχρι την προφορική ςυνζντευξη, η οποία θα διενεργηθεί περί τα τζλη Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι/-εσ
ςε αυτή την περίπτωςη υποχρεοφνται να υποβάλουν την τρζχουςα αναλυτική τουσ βαθμολογία.

ποςό των επτακοςύων πενόντα (750) ευρώ ανϊ εξϊμηνο. Η καταβολό του τϋλουσ
γύνεται ςτην αρχό κϊθε εξαμόνου, πριν από την ϋναρξη των μαθημϊτων.
Με βϊςη τον νόμο ϋνα ποςοςτό φοιτητών ϋχουν δικαύωμα για απαλλαγό διδϊκτρων,
εφόςον πληρούν τα οικονομικϊ κριτόρια που θϋτει ο νόμοσ.
Η ειςαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών γίνεται με μοριοδότηςη και
προφορική ςυνέντευξη.
Οι υποψόφιοι/-εσ υποβϊλλουν φϊκελο με τα εξόσ δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη υποψηφιότητασ.
2. Επικυρωμϋνο Αντύγραφο Πτυχύου ό βεβαύωςη περϊτωςησ ςπουδών.
3. Πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ.
4. Πιςτοποιητικό επαρκούσ γνώςησ Αγγλικόσ ό Γαλλικόσ ό Γερμανικόσ ό Ιταλικόσ ό
Ιςπανικόσ (μύα γλώςςα ςε επύπεδο Γ1 ό Β2)
5. Βεβαύωςη Ελληνομϊθειασ για τουσ/τισ αλλοδαπούσ υποψόφιουσ.
6. Βιογραφικό ςημεύωμα.
7. Φωτοτυπύα δύο όψεων τησ αςτυνομικόσ ταυτότητασ.
8. Αντύτυπα τυχόν δημοςιευμϊτων ςε ϋντυπη ό ηλεκτρονικό μορφό.
9. Αντύγραφα τυχόν επιπλϋον πτυχύων ό πιςτοποιητικών.
10. Δύο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ από μϋλη Δ.Ε.Π. (η υποβολό ςυςτατικών επιςτολών δεν
εύναι απαραύτητη για αποφούτουσ του Τμόματοσ Φιλολογύασ Ε.Κ.Π.Α.)
• Η επαρκόσ γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ πιςτοποιεύται από τα υποβαλλόμενα
ςυνοδευτικϊ δικαιολογητικϊ. Τα πιςτοποιητικϊ γλωςςομϊθειασ μπορούν να
προϋρχονται από οποιονδόποτε αναγνωριςμϋνο ελληνικό ό ξϋνο φορϋα.
Οι υποψόφιοι/-εσ που υποβϊλλουν πλόρεισ φακϋλουσ, εφόςον πληρούν τα κριτόρια
τησ προκόρυξησ, καλούνται ςε προφορικό ςυνϋντευξη.
Η επιλογό των ειςακτϋων πραγματοποιεύται με μοριοδότηςη και οι επιτυχόντεσ/-ούςεσ
κατατϊςςονται με βϊςη τα ακόλουθα κριτόρια:
α. Πτυχίο Τμήματοσ Φιλοςοφικήσ Σχολήσ: 15 μονάδεσ
Πτυχύο Τμόματοσ Φιλολογύασ: επιπλϋον 15 μονϊδεσ
β. Βαθμόσ Πτυχύου:
9,5 και πϊνω: 10 μονϊδεσ
9,0-9,49: 9 μονϊδεσ
8,5-8,99: 8 μονϊδεσ
8,0-8,49: 7 μονϊδεσ
7,5-7,99: 6 μονϊδεσ
7,0-7,49: 5 μονϊδεσ
6,5-6,99: 4 μονϊδεσ
5,0-6,49: 3 μονϊδεσ

γ. Επιπλϋον ξϋνη γλώςςα (τουλϊχιςτον Β2): 10 μονϊδεσ
δ. Δεύτερο πτυχύο Α΄ ό Β΄ κύκλου ςπουδών: 10 μονϊδεσ
ε. Επιςτημονικϋσ δημοςιεύςεισ ςε ςυναφϋσ αντικεύμενο ςε ϋγκριτα επιςτημονικϊ
περιοδικϊ/βιβλύα: 5 μονϊδεσ
ςτ. Προφορικό Συνϋντευξη: 35 μονϊδεσ
ΜΕΓΙΣΟ ΔΤΝΑΣΟ ΤΝΟΛΟ: 100 μονάδεσ
Οι υποψόφιοι/-ιεσ μπορούν να αποςτϋλλουν την αύτηςη με τα απαραύτητα
δικαιολογητικϊ ςε ηλεκτρονικό ψηφιοποιημϋνη μορφό ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη
kfotou@phil.uoa.gr (κα Αικατερύνη Φώτου, τηλϋφωνο επικοινωνύασ 210-7277788)
από την Σετάρτη 6 Ιουλίου 2022 έωσ και την Σρίτη 2ο επτεμβρίου 2022.

