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Θέμα:  «Προκήρυξη  εισαγωγικών  εξετάσεων  για  το  Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών 
Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2015‐2016» 
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Π.Θ. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
  

Την  απόφαση  της  υπ’  αριθ.  40/31‐3‐2015  συνεδρίασης  της  Ειδικής  Διατμηματικής  Επιτροπής  του 
ΔΠΜΣ  Ευρωπαϊκής  Λογοτεχνίας  και  Πολιτισμού  για  την  προκήρυξη  20  θέσεων  μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμό 
 

 
Αποφασίζουμε 

Την  προκήρυξη  20  θέσεων  φοίτησης  στο  Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών  Ευρωπαϊκής 
Λογοτεχνίας  και  Πολιτισμού  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  Α.Π.Θ.  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2015‐2016  ως 
ακολούθως: 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 
Το  Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  Ευρωπαϊκής  Λογοτεχνίας  και  Πολιτισμού  της 
Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  προκηρύσσει  εισαγωγικές  εξετάσεις 
για 20 θέσεις φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που οδηγεί στη λήψη 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. 
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Αντίγραφο  πτυχίου.  Για  τους/τις  αποφοίτους  πανεπιστημιακών  σχολών  της  αλλοδαπής 

απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) 
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας 
4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) 
5. Απλά φωτοαντίγραφα  πιστοποιητικών  γλωσσομάθειας  ξένων  γλωσσών  (τουλάχιστον  επιπέδου 

Β2) για την αγγλική γλώσσα  (υποχρεωτικά) και για άλλη μία μεταξύ των γαλλικής, γερμανικής, 
ιταλικής  και  ισπανικής  γλώσσας.  Για  τους  αλλοδαπούς  υποψήφιους  απαιτείται  πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας επιπέδου Β2 τουλάχιστον. 

6. Τυχόν ερευνητικές εργασίες συναφείς με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. 
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Διευκρίνιση: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να 
έχουν  ολοκληρώσει  επιτυχώς  όλα  τα  απαιτούμενα  για  το  πτυχίο  μαθήματα  έως  το  τέλος  Ιουνίου  2015. 
Φοιτητές/τριες  που  σκοπεύουν  να  λάβουν  μέρος  στις  επαναληπτικές  εξετάσεις  του  Σεπτεμβρίου  2015  δεν 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ για το έτος 2015‐2016. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά  από 4 Μαΐου 
έως  15  Ιουλίου  2015  προσωπικά  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  (Κτίριο  Κ.  Καραθεοδωρή,  3ος  Όροφος)  ή 
ταχυδρομικά  στην  παρακάτω  διεύθυνση.  Η  ταχυδρόμηση  πρέπει  να  γίνεται  εμπρόθεσμα  και  η  ημερομηνία 
αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο. 

   
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Γραφείο Σπουδών 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ 
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, 3ος όροφος 
54124, Πανεπιστημιούπολη 
Θεσσαλονίκη 

 
Σύμφωνα  με  το  νέο  ΦΕΚ  λειτουργίας  του  Προγράμματος  αρ.  φύλλου  2208/12‐8‐2014  το  Πρόγραμμα  έχει 
διάρκεια 5 εξάμηνα και δίδακτρα που ανέρχονται σε 200 € το εξάμηνο. 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι  εισαγωγικές  εξετάσεις  θα  διεξαχθούν  στο  διάστημα  14  Σεπτεμβρίου  με  16  Οκτωβρίου  2015.  Η 
συγκεκριμένη  ημερομηνία  των  γραπτών  εξετάσεων  και  η  αίθουσα  όπου  θα  διεξαχθούν  θα  ανακοινωθούν 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής www.enl.auth.gr.  
 
Οι γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, 
αξιολογούν  την  ικανότητα  του υποψηφίου  να  κατανοήσει  ένα  ξενόγλωσσο  κείμενο  λογοτεχνικής ανάλυσης,  ή 
θεωρίας λογοτεχνίας και πολιτισμού,  και  να απαντήσει  (στα ελληνικά)  σε ερωτήσεις για  τα επιχειρήματα που 
αναπτύσσονται  στο  κείμενο.  Οι  υποψήφιοι  εξετάζονται  υποχρεωτικά  στην  αγγλική  γλώσσα,  καθώς  και  στη 
δεύτερη ξένη γλώσσα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Υποψήφιοι της αλλοδαπής εξετάζονται στην αγγλική 
και την ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια γενική κατάρτιση σε θέματα λογοτεχνίας και 
πολιτισμού, αλλά δεν απαιτείται γνώση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας. 
 
Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα 2 ωρών μέσα στο οποίο θα εξεταστούν και στα 
δύο ξενόγλωσσα κείμενα. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η χρήση λεξικών σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης. 
 
Ελάχιστος  βαθμός  επιτυχίας  στις  εξετάσεις  θεωρείται  το  έξι  (6)  στην  κλίμακα  1‐10.  Υποψήφιοι  οι  οποίοι 
λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις 
γραπτές  εξετάσεις.  Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  μια  γενική  κατάρτιση  σε  θέματα  λογοτεχνίας  και 
πολιτισμού, την οποία μπορούν να αποκτήσουν από οποιοδήποτε έγκυρο σύγγραμμα. 
 
Προφορική εξέταση / Συνέντευξη 
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Όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει τις γραπτές εξετάσεις και στις δύο γλώσσες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε 
προφορική εξέταση / συνέντευξη με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (για αυτό είναι σημαντικό να αναγράφεται 
στην αίτηση  βάσιμος αριθμός  τηλεφώνου  καθώς  διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου ώστε  να μπορεί  ο/η 
υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης). Στην προφορική εξέταση θα τεθούν 
ερωτήσεις που αφορούν στο χειρισμό ζητημάτων που προκύπτουν στην ανάγνωση της λογοτεχνίας.  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, σε φθίνουσα βαρύτητα, είναι τα εξής:  
 
� γραπτές εξετάσεις 
� προφορική εξέταση 
� ερευνητικές εργασίες   
� γενικός βαθμός και συνάφεια πτυχίου 
� λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα 
 
Επειδή το ΔΠΜΣ δέχεται πτυχιούχους από μεγάλο φάσμα Σχολών και Τμημάτων με διαφορετικές μεταξύ τους 
πρακτικές αξιολόγησης των φοιτητών, δίνεται περιορισμένη βαρύτητα στο βαθμό πτυχίου. 
 
Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης, αρχίζει τον Οκτώβριο του 2015 και διαρκεί 5 εξάμηνα. Τα μαθήματα του 
χειμερινού  εξαμήνου  διδάσκονται  εξ  αποστάσεως.  Τα  μαθήματα  του  εαρινού  εξαμήνου  (τέλος  Ιουνίου‐τέλος 
Ιουλίου)  είναι  εντατικά  και  η  παρακολούθηση  επί  τόπου  είναι  υποχρεωτική.  Στο  5ου  εξάμηνο  εκπονείται  η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.  
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες/διευκρινήσεις  σχετικά  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  μπορείτε  να 
απευθυνθείτε  στο  Γραφείο  Σπουδών  του  Τμήματος  Αγγλικής  (τηλ.  2310  997402)  ή  να  συμβουλευτείτε  την 
ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής (μεταπτυχιακά προγράμματα) στο www.enl.auth.gr.  

 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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