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ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 
 

1. Προϊστορική Αρχαιολογία 

2. Κλασική Αρχαιολογία 

3. Αρχαία Ιστορία 

 
Διάρκεια φοίτησης 

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 

εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, 

ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα 

μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να 

εργάζονται τουλάχιστο είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν 

σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται 

και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, 

στράτευσης κ.ά. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι 

(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης γίνεται κατά την εγγραφή του 

υποψηφίου στο ΠΜΣ και είναι οριστική. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 
από 1 Ιουνίου 2020 έως και 20 Ιουλίου 2020 

 
Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται η υποβολή σε 
ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή.zip) των παρακάτω δικαιολογητικών  
 

 

1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών) ελληνικού ή ιδρύματος 

της αλλοδαπής  Οι υποψήφιοι που κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης 
δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, υποχρεούνται να έχουν 
καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά 
το πέρας και της εξεταστικής Σεπτεμβρίου του τρέχοντος εξαμήνου. 

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων  

4. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το 

άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 

Β2) ή περισσοτέρων γλωσσών, εάν υπάρχουν  

6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαιτέρως 

εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης 

7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, κ.ά. 

https://applications.arch.uoa.gr/412934
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8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

 
 

 
 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα 
υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ:  210-7277319 και 210-7277887 

e-mail: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr 
 
 
 

Ένταξη στο ΠΜΣ 
 
 Οι εξετάσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
“Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία  
έως την Ύστερη Αρχαιότητα – Archaeology and History of the Ancient World: 
from the early prehistory to late antiquity” θα διεξαχθούν στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2020 και η επιλογή των εισακτέων κάθε ειδίκευσης 

πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Επίδοση στις εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε  

ποσοστό 50%. Η γραπτή εξέταση γίνεται αποκλειστικά σε θέματα της 

ειδίκευσης στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ο υποψήφιος και στη σχετική 

ύλη που έχει προηγουμένως ανακοινωθεί. Τα θέματα επιλέγονται από τους 

δύο εξεταστές της κάθε ειδίκευσης λίγο πριν από την εξέταση. Κατά την 

εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών τα ονόματα των υποψηφίων είναι 

καλυμμένα. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται 

διαδικασία αναβαθμολόγησης.  

 

2. Προφορική εξέταση-συνέντευξη σε ποσοστό 50%. Η εξέταση 

πραγματοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης, την οποία έχει 

επιλέξει ο υποψήφιος, και των κατά περίπτωση συνεξεταζόμενων 

γνωστικών αντικειμένων, εάν αυτά υπάρχουν. Κατά την συνέντευξη- 

εξέταση ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων στα θέματα της ειδίκευσης, 

καθώς και η δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν πρωτότυπη έρευνα. 

Συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου και των σεμιναριακών εργασιών 

που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, η συμμετοχή σε 

ανασκαφές ή πρακτικές ασκήσεις, το επίπεδο των πιστοποιητικών 

γλωσσομάθειας, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και αποδεικτικά 

επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.  

Επιπροσθέτως, στην ειδίκευση της «Κλασικής Αρχαιολογίας» 

εξετάζονται οι γνώσεις των υποψηφίων στην αρχαία ιστορία και τα αρχαία 

ελληνικά.  

Στην ειδίκευση της «Αρχαίας Ιστορίας» εξετάζονται οι γνώσεις των 

υποψηφίων στην κλασική αρχαιολογία και τα αρχαία ελληνικά.  

Στην περίπτωση της ειδίκευσης της «Κλασικής Αρχαιολογίας» και της 

«Αρχαίας Ιστορίας» ο βαθμός της προφορικής εξέτασης-συνέντευξης 
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υπολογίζεται κατά 60% με βάση την απόδοση των υποψηφίων σε θέματα 

της ειδίκευσης και κατά 20% με βάση την απόδοσή τους σε θέματα των 

άλλων δύο εξεταζομένων γνωστικών αντικειμένων. 

3. Απαραίτητο προσόν για την επιλογή στο ΠΜΣ αποτελεί η πιστοποιημένη 

γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο 

Β2 τουλάχιστον. 

 

Προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος οφείλει να 

συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των 

φοιτητών και τον καταθέτει για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.  
 
Κατά την εγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ όλα τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν υποβάλει σε ψηφιακή μορφή, 
μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου 
αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

 

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να 

εγγραφούν στο ΠΜΣ, οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους 

στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα,.  

 

Αλλοδαποί υπότροφοι του ΙΚΥ και άλλων φορέων περιορισμένης (συνήθως 

δεκάμηνης) διάρκειας, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές-υπότροφοι 

προγραμμάτων κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συναφών ρυθμίσεων 

είναι δυνατόν να πραγματοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΣΕ, μέρος των 

σπουδών τους εντασσόμενοι ως υπεράριθμοι στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως, 

φοιτητές του προγράμματος του Τμήματος, που εξασφαλίζουν υποτροφία 

κινητικότητας (π.χ. Erasmus) ή άλλη, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος 

των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο 

πανεπιστήμιο με το οποίο έχει πρόγραμμα συνεργασίας το ΕΚΠΑ, ύστερα από 

απόφαση της ΣΕ. 
 


