ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

Γεληθέο Αξρέο
Οη Γεληθέο Αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.)
ξπζκίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10-14 ηνπ Ν. 2083/1992 θαη ησλ
άξζξσλ 2-12 ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο
Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ» (ΦΔΚ
482.711/34/Β7/312).
Η ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο Πξνγξακκάησλ αλαηίζεηαη ζε ηξηκειείο
επηηξνπέο, ηηο νπνίεο νξίδνπλ νη αξκόδηνη Τνκείο, θαη επνπηεύεηαη από ηε
Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Σ.Δ.Μ.Σ.) ηνπ Τκήκαηνο.
Η Σ.Δ.Μ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο απαξηίδεηαη από ηνλ εθάζηνηε
Γηεπζπληή, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη ηεο Σ.Δ.Μ.Σ., θαη δύν εθπξνζώπνπο από
θάζε Τνκέα, νη νπνίνη νξίδνληαη από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σύλζεζεο
(Γ.Σ.Δ.Σ.) (άξζξ. 12, παξάγ. 1 εδάθ. δ΄) κεηά από ζρεηηθή πξόηαζε ησλ
Τνκέσλ. Ο Γηεπζπληήο εθιέγεηαη από ηε Γ.Σ.Δ.Σ. αλά δηεηία. Σηε Σ.Δ.Μ.Σ.
κεηέρνπλ δύν εθπξόζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ (Μ.Φ.), εθιεγόκελνη
από ην ζπιινγηθό ηνπο όξγαλν.
Γξακκαηεία
Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ηεξεί ην Μεηξών θαη ην Αξρείν ησλ Μ.Φ.
θαζώο θαη ηα πξαθηηθά ηεο Σ.Δ.Μ.Σ., δηεθπεξαηώλεη ηελ αιιεινγξαθία γηα ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηηο ζπλδεόκελεο κε απηέο κεηαθηλήζεηο θαη
αληαιιαγέο Μ.Φ. κε ζπκβεβιεκέλα Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο θαη εθδίδεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ
Α. Πξνθήξπμε ζέζεσλ
Η πξνθήξπμε ζέζεσλ γίλεηαη από ηε Γ.Σ.Δ.Σ., κεηά από εηζήγεζε ηεο
Σ.Δ.Μ.Σ., ηνλ Γεθέκβξην θαη δεκνζηεύεηαη ζηνλ εκεξήζην ηύπν.
Η εμεηαζηέα ύιε νξίδεηαη αλά δηεηία από ηνπο Τνκείο, εγθξίλεηαη από ηε
Σ.Δ.Μ.Σ. θαη αλαθνηλώλεηαη καδί κε ηελ πξνθήξπμε. Η ύιε ησλ εμεηάζεσλ
πνπ δηεμάγεη θάζε Τνκέαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Μ.Φ. θαιύπηεη ηνπο
ζεκαηηθνύο άμνλεο ησλ βαζηθώλ ηνπ αληηθεηκέλσλ.
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθν Πηπρίνπ (κε αλαγλψξηζε απφ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. φπνπ
απαηηείηαη)
2. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο
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3. Πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο γλψζεο μέλεο γιψζζαο (γηα ηνπο
αιινδαπνχο ππνςεθίνπο απαηηείηαη, επιπλέον, βεβαίσζε
Διιελνκάζεηαο)
4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
5. Αληίηππα ηπρφλ δεκνζηεπκάησλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
απφ 2 Μαΐου έσο 22 Ιουνίου θαη νη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ην ηειεπηαίν
δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
Ο εηήζηνο αξηζκόο εηζαθηέσλ νξίδεηαη, θαη’ αλώηαην όξην, ζε 15 γηα ηνλ Τνκέα
Κιαζηθήο Φηινινγίαο θαη Τνκέα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Λανγξαθίαο,
θαη 10 γηα θάζε έλαλ από ηνπο ππόινηπνπο Τνκείο (ΦΔΚ 482.711/34/Β7/312,
άξζξν 7).
Β. Δπηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
Η επηινγή Μ.Φ. ζην Π.Μ.Σ. γίλεηαη ζε θάζε Τνκέα από ηελ ηξηκειή
επηηξνπή κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη ελ ζπλερεία εγθξίλεηαη από ηνλ Τνκέα.
Η επηθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη από ηε Γ.Σ.Δ.Σ.
Γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη:
α΄) Απφθνηηνη Σκεκάησλ Διιεληθήο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
β΄) Απφθνηηνη ησλ ινηπψλ Σκεκάησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
γ΄) Απφθνηηνη Σκεκάησλ άιισλ ρνιψλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο
ή ηεο αιινδαπήο.
Οη ππνςήθηνη ησλ θαηεγνξηψλ β΄ θαη γ΄, εάν επιτύχουν, ππνρξενχληαη
λα παξαθνινπζήζνπλ πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ ζηνηρνχλ ζηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα, νξίδνληαη απφ ηνλ Σνκέα θαη
εγθξίλνληαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(.Δ.Μ..).
Απαξαίηεηνο φξνο γηα λα γίλνπλ δεθηνί πηπρηνχρνη σο ππνςήθηνη:
Να γλσξίδνπλ κία, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο θάησζη μέλεο γιψζζεο:
* Αγγιηθά (επίπεδν Lower ή TOEFL [500+])
* Γαιιηθά (επίπεδν Delf 2)
* Γεξκαληθά (επίπεδν Mittelstufe)
* Ηηαιηθά (επίπεδν Diploma di Lingua Italiana).
Η επαξθήο γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο πηζηνπνηείηαη από ηα ππνβαιιόκελα
ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά. Τα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο κπνξνύλ λα
πξνέξρνληαη από νπνηνλδήπνηε αλαγλσξηζκέλν ειιεληθό ή μέλν θνξέα. Αλ ν
ππνςήθηνο δελ δηαζέηεη ην απαηηνχκελν δίπισκα, ππνβάιιεηαη ζε
ζρεηηθή εμέηαζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Σνκέα.
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Ο ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη, ζην πιαίζην ησλ εηδηθώλ πξνζόλησλ, αλ θαηέρεη
δίπισκα πςειόηεξν από ην επίπεδν πνπ απαηηείηαη, θαζώο θαη αλ γλσξίδεη
πεξηζζόηεξεο μέλεο γιώζζεο.
Αιινδαπνί ππνςήθηνη:
Δθηόο από ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
μέλεο γιώζζαο, θξίλεηαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ
βαζηθνύ πηπρίνπ, όπσο απηή πηζηνπνηείηαη από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Απαηηείηαη, επηπιένλ, Βεβαίωζη Ελληνομάθειας, ε νπνία ρνξεγείηαη από
ην Γηδαζθαιείν ηεο Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαη αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 3. Βεβαίωζη Ελληνομάθειας
απαηηείηαη θαη γηα ηνπο ππνηξόθνπο.
Ο Τνκέαο κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα δεηήζεη ηελ παξαθνινύζεζε
πξνγξάκκαηνο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο.
Ο πίλαθαο επηηπρόλησλ θαηαξηίδεηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ γξαπηήο
εμέηαζεο θαη ζπλέληεπμεο θαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη
από ηνλ Νόκν 2083/92, άξζξν 12, κε ηνπο εμήο ζπληειεζηέο:
Γξαπηή εμέηαζε (άξηζηα 10, βάζε 6)
Βαζκφο Πηπρίνπ
Βαζκνινγία γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ εηδίθεπζεο
ζηνλ πξνπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ
Σπλέληεπμε
Δηδηθά πξνζόληα
(εξεπλεηηθό έξγν, δεκνζηεύζεηο, αλαθνηλώζεηο,
ζπκκεηνρή ζε εηδηθά ζεκηλάξηα, μέλεο γιώζζεο θ.ά.)

45%
15%
20%
10%
10%

Οη ηζνβαζκνύληεο κε ηνλ ηειεπηαίν επηηπρόληα γίλνληαη δεθηνί.
Oη ππνςήθηνη ηεο β' θαη γ' θαηεγνξίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδαρζεί
γλσζηηθά αληηθείκελα εηδίθεπζεο ζηνλ πξνπηπρηαθφ θχθιν ησλ ζπνπδψλ
ηνπο βαζκνινγνχληαη κε 0% ζην αληίζηoηρν θξηηήξην. Oη ινηπνί
βαζκνινγνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδίθεπζεο πνπ δηδάρηεθαλ ζηνλ πξνπηπρηαθφ
θχθιν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζ'
απηά.
Οη αλσηέξσ ζπληειεζηέο δελ ηζρύνπλ γηα ηνπο εκεδαπνύο θαη αιινδαπνύο
ππνηξόθνπο ηνπ Ι.Κ.Υ., νη νπνίνη θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε, βάζεη θπξίσο
ησλ όξσλ ηεο ππνηξνθίαο ηνπο.
Απφ ηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ εμαηξνχληαη κφλνλ νη
εκεδαπνί θαη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ.
Τα γξαπηά δνθίκηα ησλ εμεηάζεσλ, ζηα νπνία ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ησλ
ππνςεθίσλ είλαη θαιπκκέλα, βαζκνινγνύληαη από δύν ηνπιάρηζηνλ
εμεηαζηέο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ηα
γξαπηά δνθίκηα, καδί κε ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο, θαηαηίζεληαη
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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Γ. Φνίηεζε
Τα καζήκαηα δηαξθνύλ δέθα (10) εβδνκάδεο αλά εμάκελν. Τα όξηα ησλ
εμακήλσλ νξίδνληαη σο εμήο (1ε Σπλεδξία ΣΔΜΣ, 1-12-1997):
Φεηκεξηλό εμάκελν: Πξώην δεθαήκεξν Οθησβξίνπ – 15 Ιαλνπαξίνπ
Δαξηλό εμάκελν: Πξώην δεθαήκεξν Μαξηίνπ – 8 Ινπλίνπ
Τα καζήκαηα έρνπλ θπξίσο ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ αιιά κπνξνύλ λα έρνπλ θαη
εθείλε ησλ παξαδόζεσλ.
Ο Μεηαπηπρηαθόο θύθινο Σπνπδώλ έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα ηέζζεξα εμάκελα
θνίηεζεο. Ο αξηζκόο ησλ ζεκηλαξίσλ αλά εηδίθεπζε, ν αξηζκόο ησλ σξώλ
δηδαζθαιίαο θάζε ζεκηλαξίνπ αλά εβδνκάδα, ε θαηαλνκή ησλ ζεκηλαξίσλ ζηα
ηέζζεξα εμάκελα θνίηεζεο όπσο θαη ην πξόγξακκα καζεκάησλ εθάζηνπ
θύθινπ εηδίθεπζεο, νξίδνληαη από ηνλ αξκόδην Τνκέα. Τν ζύλνιν ησλ
δηδαθηηθώλ σξώλ θαη ζηα ηέζζεξα εμάκελα θνίηεζεο είλαη 22 ώξεο. Ο θύθινο
νινθιεξώλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή ππνβνιή θαη έγθξηζε δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο (ΦΔΚ 482.711/34/Β7/312 άξζξν 6).
Ζ παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Μ. Φ. πνπ απνπζηάδνπλ
αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζπλαληήζεηο, δηαγξάθνληαη
απφ ην κάζεκα. Αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαγξαθψλ ππεξβεί ηνλ
αξηζκφ ησλ ηξηψλ, ν Μ.Φ. δηαγξάθεηαη νξηζηηθά απφ ην Π.Μ..
Η ζπκκεηνρή ησλ Μ.Φ. ζηα ζεκηλάξηα ζπλνδεύεηαη από εξγαζίεο πξνθνξηθέο
(αλαθνηλώζεηο) ή θαη γξαπηέο, πνπ αλαηίζεληαη από ηνπο δηδάζθνληεο. Αλ ηα
καζήκαηα έρνπλ κνξθή παξαδόζεσλ, ε βαζκνιόγεζε βαζίδεηαη είηε ζε
εξγαζίεο είηε ζε εμεηάζεηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο.
Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σεκηλαξηαθώλ Δξγαζηώλ:
Μέγεζνο Σειίδαο: Α4
Γηάζηηρν: 1½
Μέγεζνο Γξακκαηνζεηξάο: 12 ζηηγκέο
Έθηαζε:10-35 ζειίδεο ή 3.500-8.500 ιέμεηο

Η έθηαζε θαζνξίδεηαη γηα θάζε ζεκηλάξην από ηνλ δηδάζθνληα, αιιά ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θαλνληζκό.
Σηα όξηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππνζεκεηώζεηο, αιιά εμαηξνχληαη ε
βηβιηνγξαθία, νη βξαρπγξαθίεο θαη ηα ηπρόλ παξαξηήκαηα (π.ρ. ζώκαηα
δεδνκέλσλ, θείκελα, εηθνλνγξάθεζε θιπ.).
Πξνζεζκία παξάδνζεο θαη δηόξζσζεο:
Φεηκεξηλό Δμάκελν:
Παξάδνζε: Μέρξη 30 Απξηιίνπ
Γηόξζσζε: Μέρξη 15 Ινπλίνπ
Δαξηλό Δμάκελν:
Παξάδνζε: Μέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ Γηόξζσζε: Μέρξη 30 Ννεκβξίνπ
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Δξγαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πξνθαζνξηζκέλν φξην έθηαζεο δελ
γίλνληαη δεθηέο. Η αζέηεζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ζπλεπάγεηαη
επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο. Η πξνζεζκία κπνξεί λα αιιάμεη κόλν ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη πάληνηε κεηά από ζρεηηθή άδεηα ηνπ Τνκέα θαη
έγθξηζε ηεο ΣΔΜΣ.
Η βαζκνινγία γίλεηαη κε ην ηζρύνλ ζηνλ πξνπηπρηαθό θύθιν ζύζηεκα (άξηζηα
10, βάζε 5) θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Τνκέα θαη ελ ζπλερεία ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.
Γηπισκαηηθή Δξγαζία
Τν ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο νξίδεηαη ην λσξίηεξν θαηά ην ηξίην
εμάκελν.
Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά:
Φξώκα εμσθύιινπ: Αλνηρηό πξάζηλν
Μέγεζνο Σειίδαο: Α4
Γηάζηηρν: 1½
Μέγεζνο Γξακκαηνζεηξάο: 12 ζηηγκέο (ππνζεκεηώζεηο : 10 ζηηγκέο)
Έθηαζε: 50-100 ζειίδεο ή 15.000-35.000 ιέμεηο
Η έθηαζε θαζνξίδεηαη από ηνλ Τνκέα αιιά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη
εληόο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θαλνληζκό. Σηα όξηα απηά
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππνζεκεηώζεηο, αιιά εμαηξνχληαη ε
βηβιηνγξαθία, νη βξαρπγξαθίεο θαη ηα ηπρόλ παξαξηήκαηα (π.ρ.
ζώκαηα δεδνκέλσλ, θείκελα, εηθνλνγξάθεζε θιπ.).
Γηα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε ζειίδα ηίηινπ βι. ζπλεκκέλν ππόδεηγκα.
Πξνζεζκία παξάδνζεο θαη δηόξζσζεο:
Παξάδνζε: Τν ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ην ηέηαξην αθαδεκατθό εμάκελν ηεο θνίηεζεο ηνπ Μ.Φ.
Γηόξζσζε: Δληόο δύν (2) κελώλ.

Ο εθάζηνηε επνπηεύσλ θαζεγεηήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηνλ
Μ.Φ. θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη λα
ελεκεξώλεη ηελ επηηξνπή κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Τνκέα γηα ηελ πνξεία
ηεο έξεπλάο ηνπ.
Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξαδίδεηαη ζε δύν αληίηππα θαη βαζκνινγείηαη από
ηνλ δηδάζθνληα πνπ έδσζε ην ζέκα θαη παξαθνινύζεζε ηνλ Μ.Φ. θαηά ηελ
εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο θαη από έλα δεύηεξν βαζκνινγεηή πνπ νξίδεη ν
Τνκέαο. Αλ ε βαζκνινγηθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπ επνπηεύνληνο θαη ηνπ
δεύηεξνπ βαζκνινγεηή ππεξβεί ηνπο ηξεηο (3) βαζκνύο, ν Τνκέαο
επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο (3ε Σπλεδξία Σ.Δ.Μ.Σ, 4-6-1999). Η βαζκνινγία
θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.
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Ζ παξαζηψπεζε βηβιηνγξαθηθψλ ή άιισλ πεγψλ, φπσο θαη
νπνηαδήπνηε
κνξθή
ινγνθινπήο
ζε
θάζε
εξγαζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηπισκαηηθήο, ζπλεπάγεηαη απφξξηςε.
Σηνπο Μ.Φ., κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο,
απνλέκεηαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.). Γηα ηνλ ηειηθό
βαζκό ηνπ Μ.Γ.Δ. ππνινγίδνληαη εμίζνπ ν βαζκόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
(50%) θαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ ηεζζάξσλ (4) εμακήλσλ (50%).
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη πξηλ από ηελ
θαζνκνιόγεζε ν Μ.Φ. ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην νηθείν Σπνπδαζηήξην
αληίηππν ηεο Γηπισκαηηθήο ηνπ Δξγαζίαο ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, ζηελ νπνία
έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη παξαηεξήζεηο ησλ δηνξζσηώλ. Η εξγαζία
παξαδίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM / pdf), ε νπνία δελ
επηδέρεηαη επεκβάζεηο.
Ο ηύπνο ηνπ Μ.Γ.Δ., όπσο θαη ην θείκελν ηεο θαζνκνιόγεζεο, έρνπλ
δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ (Σπλεδξία 30-5
-1996).
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ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
Α. Δπηινγή ππνςεθίσλ
Οη ππνςήθηνη γηα έληαμε ζην Τκήκα Φηινινγίαο γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο επηιέγνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ λόκν άξζξα
(Ν. 2083/92 άξζξ.12 παξ. 9, άξζξ. 13 παξ. 1, ΦΔΚ 482.711/34/Β7/312
άξζξ.4).
α) Γεθηνί σο ππνςήθηνη γίλνληαη νη κάηοτοι Μεηαπηστιακού Διπλώμαηος
Ειδίκεσζης (Μ.Γ.Δ.) ζηνλ ίδην ή ζπλαθή θιάδν κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ
«Λίαλ Καιώο». Ο ηίηινο κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη από ίδξπκα ηεο
αιινδαπήο, νπόηε απαηηείηαη ζρεηηθή αλαγλώξηζε από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο
Αίηεζε γηα έληαμε ζην Τκήκα, σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, τωρίς καηοτή
Μ.Δ.Ε. κπνξνύλ λα ππνβάινπλ νη εμήο θαηεγνξίεο:
1. Κάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθή θιάδν ηδξύκαηνο ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Δξεπλεηέο
αλαγλσξηζκέλσλ
εξεπλεηηθώλ
ηδξπκάησλ
θαη
επηζηεκνληθώλ θέληξσλ (Αθαδεκία Αζελώλ, Δ.Ι.Δ., Ι.Μ.Φ.Α., Ιλζηηηνύην
Βελεηίαο θ.ά.) κε δηαθεθξηκέλε παξνπζία ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν
θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ πξσηφηππσλ δεκνζηεχζεσλ. Γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε απηή πεξίπησζε ν Τνκέαο νξίδεη εηδηθή επηηξνπή, ε
νπνία ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε.
β) Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
Αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο
Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
Αληίγξαθν Μ.Γ.Δ.
Πξόηαζε έθηαζεο ην πνιύ ηξηώλ ζειίδσλ, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ
πξνηεηλόκελν επηβιέπνληα θαζεγεηή, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ην
επηζηεκνληθό ζέκα κε ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αζρνιεζεί ν ππνςήθηνο
- Αληίηππα ηπρόλ δεκνζηεύζεσλ

-

Γηα ηηο δύν εηδηθέο πεξηπηώζεηο απαηηείηαη επηπιένλ αληίζηνηρα:
- Αληίγξαθν δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (πεξίπησζε 1)
- Αληίηππα ησλ πξσηόηππσλ δεκνζηεύζεσλ (πεξίπησζε 2)
Αηηήζεηο γηα έληαμε ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη
εμεηάδνληαη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν, ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ
εμακήλνπ.
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Οη ππνςήθηνη γηα έληαμε ζην Σκήκα, σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο,
θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε θαη γίλνληαη δεθηνί χζηεξα απφ απφθαζε
ηνπ Σνκέα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο ηεο έξεπλαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη φηη ην ζέκα εκπίπηεη
ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Σνκέα. Σηε ζπλέρεηα ν Τνκέαο νξίδεη ηελ
ηξηκειή επηηξνπή θαη ππνβάιιεη ηνλ θαηάινγν κε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ
γηα έγθξηζε ζηε Σ.Δ.Μ.Σ. θαη αθνινύζσο ζηε Γ.Σ.Δ.Σ.
Ο Τνκέαο απαληά γξαπηώο ζηνλ ελδηαθεξόκελν ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή
όρη ηεο αίηεζήο ηνπ.
β) Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
- Ο τρόνος εκπόνηζης ηεο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από
έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εμάκελα (Ν. 2083/92 άξζξ.13 παξ. 1δ, ΦΔΚ
482.711/34/Β7/312 άξζξ.5). Δθόζνλ ε δηαηξηβή δελ έρεη νινθιεξσζεί κέζα
ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα, ν ρξόλνο εθπόλεζεο αλαλεώλεηαη γηα έλα,
θαηαξρήλ, έηνο, κεηά από αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη έγθξηζε
ηνπ Τνκέα. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επαλαιεθζεί δύν αθόκε θνξέο. Δάλ
ζπκπιεξσζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δώδεθα (12) εμακήλσλ θαη ε δηαηξηβή
δελ έρεη νινθιεξσζεί, ν ππνςήθηνο παύεη λα ζεσξείηαη ππνςήθηνο
δηδάθηνξαο ηνπ Τκήκαηνο, δηαηεξεί όκσο δηθαίσκα επαλεγγξαθήο, κεηά από
ζρεηηθή αίηεζε, ζηνλ νηθείν Τνκέα ύζηεξα από έλα (1) έσο δύν (2)
αθαδεκατθά έηε. Μεηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ, ε δηαηξηβή πξέπεη
λα ππνβιεζεί εληόο ηξηώλ (3) εμακήλσλ.
Από ηα παξαπάλσ ρξνληθά δηαζηήκαηα εμαηξείηαη δηάζηεκα πνπ αθνξά ζε
εηδηθέο πεξηπηώζεηο (π.ρ. εγθπκνζύλε, λνζειεία ζε λνζνθνκείν, εθπιήξσζε
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο).
- Η έκηαζη ηεο δηαηξηβήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 100.000 ιέμεηο (350400 ζειίδεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία κε εμαίξεζε ην ρξώκα εμσθύιινπ, πνπ είλαη αλνηρηό γαιάδην), ζηηο
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππνζεκεηώζεηο. Από ην όξην ησλ ιέμεσλ
εμαηξνχληαη ε βηβιηνγξαθία, νη βξαρπγξαθίεο, ηα παξαξηήκαηα (π.ρ. θείκελα,
ζώκαηα δεδνκέλσλ, πίλαθεο, εηθνλνγξάθεζε θιπ.) θαη νη πεξηιήςεηο ζηελ
Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή ή Ιηαιηθή γιώζζα (θαη’
επηινγήλ ηνπ ππνςεθίνπ), έθηαζεο 1000 ην πνιύ ιέμεσλ γηα θάζε γιώζζα.
Γηα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε ζειίδα ηίηινπ ηεο δηαηξηβήο βι. ζπλεκκέλν
ππόδεηγκα.
Καηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπ επηηξνπή θαη
λα ππνβάιιεη εμακεληαία έθζεζε γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπ.
Υπνρξενύηαη επίζεο λα παξαθνινπζήζεη ζπκπιεξσκαηηθό πξόγξακκα
ζπνπδώλ, αλ απηό νξηζηεί από ηε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, θαη
λα
αλαιακβάλεη, ελδερνκέλσο, επηθνπξηθό έξγν ζηνλ Τνκέα.
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γ) Υπνζηήξημε ηεο Γηαηξηβήο
Η ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2083/92, άξζξα 12
θαη 13, ελώπηνλ επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη είλαη δεκόζηα.
Η θιίκαθα βαζκνινγίαο ηεο δηαηξηβήο είλαη: Άξηζηα, Λίαλ θαιώο, Καιώο.
Μεηά ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ
νηθείν Τνκέα αληίηππν ηεο δηαηξηβήο ζε ραξηόδεηε κνξθή θαη έλα δεύηεξν ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία δελ επηδέρεηαη επεκβάζεηο (CD ROM / pdf).
Αληίηππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαηαηίζεηαη θαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο. Αληίηππν ηεο δηαηξηβήο θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζην Δζληθό
Κέληξν Τεθκεξίσζεο (ΔΚΤ). Η πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ ΔΚΤ
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαζνκνιόγεζε.
Η δηαηξηβή θπιάζζεηαη ζην νηθείν Σπνπδαζηήξην, όπνπ δηαηίζεηαη γηα κειέηε
κεηά από δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαγλώζηε.
Ο ηύπνο ηνπ δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, όπσο θαη ην θείκελν ηεο
θαζνκνιόγεζεο, έρνπλ δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο
Σπγθιήηνπ (ζπλεδξία 30-5 -1996).

9

Υπόδεηγκα 1: εμώθπιιν & 1ν εζώθπιιν (ζειίδα) ηίηινπ Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ηαπξνχια Σζνχπξνπ

Σν παξαθείκελν θαη ε …-- (δηα)θεηκεληθφηεηα
σο ζρφιην
ζην πεδνγξαθηθφ έξγν
ηνπ
Σάζνπ Αζαλαζηάδε

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΑΘΖΝΑ 2005
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Υπόδεηγκα 2: 2ν εζώθπιιν (ζειίδα πιεξνθνξηώλ επίβιεςεο θαη έγθξηζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
ηαπξνχια Σζνχπξνπ
Τν παξαθείκελν θαη ε …--(δηα)θεηκεληθόηεηα σο ζρόιην ζην πεδνγξαθηθό
έξγν ηνπ Τάζνπ Αζαλαζηάδε
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ:
Δπάγγεινο Αζαλαζφπνπινο

ΣΡΗΜΔΛΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:
Δπάγγεινο Αζαλαζφπνπινο
Κ. Γ. Καζίλεο
Δξαζκία-Λνπίδα ηαπξνπνχινπ

ΔΠΣΑΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Δπάγγεινο Αζαλαζφπνπινο

Βαζίιεηνο Σσκαδάθεο

Κ. Γ. Καζίλεο

Δπξηπίδεο Γαξαληνχδεο

Δξαζκία-Λνπίδα ηαπξνπνχινπ

Βνχια Πνζάληδε

Ε. Η. ηαθιέθεο
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Υπόδεηγκα 3: εμώθπιιν & 10 εζώθπιιν (ζειίδα ηίηινπ) Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

Δπθξνζχλε Εαραξάηνπ

Ζ ζεκαηηθή ηνπ ζαλάηνπ ζην πνηεηηθφ θαη πεδνινγηθφ έξγν ησλ Edgar
Alan Poe, Charles Baudelaire θαη Κ. Γ. Καξπσηάθε

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΘΖΝΑ 2005
Υπόδειγμα 4: 2ο εζώθσλλο (ζελίδα πληροθοριών επίβλευης και έγκριζης Διπλφμαηικής
Εργαζίας)

Στεδίαζη Ασηοελεγτόμενφν Κσκλφμάηφν με VLSI Τετνολογία
Θεκηζηνθιήο Γ. Υαλησηάθεο
Δπθξνζχλε
Εαραξάηνπ
Α.Μ.:Μ34

ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:
12
Γεψξγηνο Φηινθχπξνπ, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο, Δξεπλεηήο Α, ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο

Η ζεκαηηθή ηνπ ζαλάηνπ ζην πνηεηηθό θαη πεδνινγηθό έξγν ησλ Edgar Allan
Poe,
Charles Beaudelaire θαη Κ. Γ. Καξπσηάθε
ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΠΟΠΣΖ:
Ε. Η. ηαθιέθεο

ΔΠΗΣΡΟΠΖ:
Ε. Η. ηαθιέθεο
Διέλε Πνιίηνπ-Μαξκαξηλνχ
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