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ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
 
         Το Τμιμα Φιλολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
προκθρφςςει διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) του Τμιματοσ, ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2014-2015, ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικ. 38465/ Β7 (3)/20 Μαρτίου 2013 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ. 734/29.3.2013 τ. 
β.ϋ), που αφορά ςτθν παράταςθ προκεςμίασ που ζκετε θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 12 
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Αϋ) για τθ λειτουργία των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ωσ τισ 31−12−2014 (επίκειται αναμόρφωςη του Π.Μ.. του 
Σμήματοσ Φιλολογίασ), με τισ ακόλουκεσ ειδικεφςεισ: 

1) «Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία»     αρικμόσ ειςακτζων    10 (δζκα) 
2) «Λατινικι Φιλολογία»                          »              »                 5 (πζντε) 
3) «Νεοελλθνικι Φιλολογία»                  »              »               15 (δζκα πζντε) 
4) «Γλωςςολογία»                                     »               »              15 (δζκα πζντε) 
5) «Βυηαντινι Φιλολογία»                       »               »                8 (οκτϊ) 
6) «Λαογραφικζσ Σπουδζσ και 

  Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ»                              »               »              7 (επτά). 
           
            Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ 
(Πανεπιςτθμιόπολθ - Ζωγράφου), το πρϊτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου 2014. 
 
           Γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι: 
α΄) Απόφοιτοι Τμθμάτων Ελλθνικισ Φιλολογίασ Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ 
β΄) Απόφοιτοι των λοιπϊν Τμθμάτων Φιλοςοφικϊν Σχολϊν Πανεπιςτθμίων τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 
γ΄) Απόφοιτοι Τμθμάτων άλλων Σχολϊν Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 
δ΄) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ι ιςοτίμων προσ αυτά. 
  
Οι Τομείσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ορίςουν ςε υποψιφιουσ των κατθγοριϊν 
βϋ, γϋ και δϋ, εάν επιτφχουν, να παρακολουκιςουν προπτυχιακά μακιματα που 
ςτοιχοφν ςτα γνωςτικά αντικείμενα του Τομζα, ορίηονται από τον Τομζα και 
εγκρίνονται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Σ.Ε.Μ.Σ.). 
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           Απαραίτητοσ όροσ για να γίνουν δεκτοί πτυχιοφχοι ωσ υποψήφιοι: 
 
Να γνωρίηουν μία, τουλάχιςτον, από τισ κάτωκι ξζνεσ γλϊςςεσ: 
* Αγγλικά (επίπεδο Lower ι TOEFL [500+]) 
* Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) 
* Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) 
* Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana). 
 

Η επαρκισ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ πιςτοποιείται από τα υποβαλλόμενα ςυνοδευτικά 
δικαιολογθτικά. Τα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ μποροφν να προζρχονται από 
οποιονδιποτε αναγνωριςμζνο ελλθνικό ι ξζνο φορζα. Αν ο υποψήφιοσ δεν διαθζτει 
το απαιτοφμενο δίπλωμα, υποβάλλεται ςε ςχετική εξζταςη υπό την εποπτεία του 
Σομζα. 
  
           Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξήσ δικαιολογητικά: 

1) Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται) 
2) Πιςτοποιθτικό ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν, ςτο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι 

βακμοί των μακθμάτων και ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου, αρικμθτικά 
3) Πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, για τους αλλοδαποφς 

απαιτείται, επιπλζον, βεβαίωση Ελληνομάθειας 
4) Βιογραφικό ςθμείωμα 
5) Αντίτυπα τυχόν δθμοςιευμάτων 
6) Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Ι.Κ.Υ. (εφόςον πρόκειται για υπότροφο). 

 

 Από τθν διαδικαςία των γραπτϊν εξετάςεων εξαιροφνται μόνον οι θμεδαποί και 
αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Τ. 
 
Πλθροφορίεσ δίνονται από τθν Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλολογίασ (Κτιριο 
Φιλοςοφικισ, 3οσ όροφοσ, γραφείο 306, Πανεπιςτθμιόπολθ - Ζωγράφου, τθλζφωνα 
210- 7277309, 7277386, 7277311, 7277960), απ’ όπου οι υποψιφιοι κα λαμβάνουν και 
τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ και ςτθν οποία κα κατατίκενται 
οι ςχετικζσ αιτιςεισ από 7 Ιουλίου ζωσ και 12 επτεμβρίου 2014,  Δευτζρα, Τετάρτθ 
και Παραςκευι 11.00΄ - 14.00΄. 
 

H Πρόεδροσ του Τμιματοσ Φιλολογίασ 

 
Εραςμία-Λουίηα Σταυροποφλου 

Κακθγιτρια Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ 


