ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
(Άξζξα 10-14 ηνπ Ν. 2083/1992 θαη άξζξα 2-12 ηνπ «Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ»
(ΦΔΚ 482.711/34/Β7/312).
Σν Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηώλ
ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο,
αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-2013, κε ηηο ακόλοςθερ ειδικεύζειρ:
1) Αξραία Διιεληθή Φηινινγία αξηζκόο εηζαθηέσλ 10 (δέθα)
2) Λαηηληθή Φηινινγία
»
»
5 (πέληε)
3) Νενειιεληθή Φηινινγία
»
»
10 (δέθα)
4) Γισζζνινγία
»
»
10 (δέθα)
5) Βπδαληηλή Φηινινγία
»
»
8 (νθηώ)
6) Λανγξαθία
»
»
7 (επηά).
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο
(Παλεπηζηεκηόπνιε - Εσγξάθνπ), ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ επηεμβπίος
2012.
Γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη:
α΄) Απόθνηηνη Σκεκάησλ Διιεληθήο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
β΄) Απόθνηηνη ησλ ινηπώλ Σκεκάησλ Φηινζνθηθώλ ρνιώλ Παλεπηζηεκίσλ
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
γ΄) Απόθνηηνη Σκεκάησλ άιισλ ρνιώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο.
Οη ππνςήθηνη ησλ θαηεγνξηώλ β΄ θαη γ΄, εάλ επηηύρνπλ, ςποσπεούνηαι λα
παξαθνινπζήζνπλ πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ ζηνηρνύλ ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ηνπ Σνκέα, νξίδνληαη από ηνλ Σνκέα θαη εγθξίλνληαη από ηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (.Δ.Μ..).
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Να γλσξίδνπλ κία, ηνπιάρηζηνλ, από ηηο θάησζη μέλεο γιώζζεο:
* Αγγιηθά (επίπεδν Lower ή TOEFL [500+])
* Γαιιηθά (επίπεδν Delf 2)
* Γεξκαληθά (επίπεδν Mittelstufe)
* Ηηαιηθά (επίπεδν Diploma di Lingua Italiana).
** Αλ ν ππνςήθηνο δελ δηαζέηεη ην απαηηνύκελν δίπισκα, ππνβάιιεηαη ζε
ζρεηηθή εμέηαζε ππό ηελ επνπηεία ηνπ Σνκέα.
Οι ςποτήθιοι ςποβάλλοςν ηα εξήρ δικαιολογηηικά:
1) Αληίγξαθν Πηπρίνπ (κε αλαγλώξηζε από Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. όπνπ
απαηηείηαη)
2) Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο
3) Πηζηνπνηεηηθό επαξθνύο γλώζεο μέλεο γιώζζαο (γηα ηνπο
αιινδαπνύο ππνςεθίνπο απαηηείηαη, επηπιένλ, βεβαίσζε
Διιελνκάζεηαο)
4) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
5) Αληίηππα ηπρόλ δεκνζηεπκάησλ.
***Από ηελ δηαδηθαζία ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ εμαηξνύληαη κόλνλ νη
εκεδαπνί θαη αιινδαπνί ππόηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ.
Πιεξνθνξίεο δίλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (θηήξην
Φηινζνθηθήο, 3νο όξνθνο, γξαθείν 306, Παλεπηζηεκηόπνιε - Εσγξάθνπ,
ηειέθσλν 210-7277309), απ’ όπνπ νη ππνςήθηνη ζα ιακβάλνπλ θαη ηνλ
Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ νπνία
ζα θαηαηίζεληαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο από 2 Μαΐος έσο 22 Ιοςνίος 2012,
Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή 11.00΄ - 14.00΄.
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο

Διέλε Καξακαιέγθνπ
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