
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 
  
Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ στην υπ. αριθμ. 480/06.09.2018 Συνέλευση 
αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών του πρώτου κύκλου σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος στην Ειδίκευση “Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2958/12 της 13.04.2018 απόφαση της πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΑΠΘ για την ίδρυση του νέου 
ΠΜΣ (ΦΕΚ 3712/29.08.2018). 
 
Απονεμόμενος Τίτλος 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον τίτλο:  
«Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας. Ειδίκευση: Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός»  

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται, για την Ειδίκευση ‘’Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός’’, 
πιστοποιημένη γλωσσομάθεια Ιταλικής επιπέδου Γ1. 

Κριτήρια Επιλογής 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:  

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος 0-20 

2 Μέσο όρο επίδοσης σε συναφή με την Ειδίκευση προπτυχιακά μαθήματα 0-20 

3 Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-10 

4 Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 0-15 

5 Επίδοση στην προφορική συνέντευξη 0-15 

6 Επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος) 0-10 

7 Ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις σε συναφή με την Ειδίκευση γνωστικά 
αντικείμενα  

0-10 

 
Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού 
μορίων, δηλαδή τουλάχιστον πενήντα (50) μόρια. 
 
Υποψηφιότητες 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος ή να τα αποστείλουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc-itl@itl.auth.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  η οποία 
παραλαμβάνεται από την Γραμματεία έως και την 21η Σεπτεμβρίου 2018 στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Kτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ. ‘’Καραθεοδωρή’’, 2ος όροφος, Γραφείο 201, ΤΚ 541 24, 
Θεσσαλονίκη. 
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Αίτηση συμμετοχής, 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η 
επαγγελματική και η ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, 

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

• Δακτυλογραφημένο κείμενο (έκτασης 200-400 λέξεις), όπου ο/η υποψήφιος/α εκθέτει τους 
λόγους και τα κίνητρα της υποψηφιότητάς του/της, 
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• Αντίγραφο/α πτυχίου/ων και πιστοποιητικό/ά αναλυτικής βαθμολογίας,  

• Πιστοποιητικό γνώσης της Ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, το οποίο για τους φοιτητές που δεν 
έχουν αποφοιτήσει από Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνιστά προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπλέον ξένων γλωσσών, 

• Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας, 

• Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις 
της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την προκήρυξη και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., 

• Οι πτυχιούχοι Ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίσουν αντίγραφο αναγνώρισης 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί στις 27-28 Σεπτεμβρίου σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και την επικύρωσή τους από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, οι επιτυχόντες θα κληθούν με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. να  εγγραφούν εντός δέκα (10) ημερών στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε 
περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, καλούνται οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά 
τους στον τελικό πίνακα επιτυχόντων και των τριών πρώτων επιλαχόντων, να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. 

 
Τέλη Φοίτησης 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή των τελών φοίτησης, σε καθορισμένες 
ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως και ο τρόπος 
καταβολής του.  
 
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες καταβάλλουν στον Ε.Λ.Κ.Ε.  Α.Π.Θ. ως τέλη φοίτησης το ποσό των 
1.250 ευρώ. Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:  
– 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών  
– 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών  
– 250 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών  
 
Λοιπές πληροφορίες 
Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ., είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://ma-studi-italiani-scienze-
lingua.itl.auth.gr . Πληροφορίες επίσης παρέχονται στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2310 
99.5238, 99.5239 (12:00 - 14:00) 
 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 

Σ. Σταυρακάκη 

Κ. Παλαιολόγος 

Ζ. Ζωγραφίδου 

G. Macri 

Ε. Λεονταρίδη 
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