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 Ειδικεύςεισ
 

 

 Βυζαντινό Ιςτορύα


 Βυζαντινό Αρχαιολογύα και Τϋχνη








 Διϊρκεια φούτηςησ


Η διϊρκεια φούτηςησ ςτο ΠΜΣ ορύζεται ςε τϋςςερα (4) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα, 

ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και ο χρόνοσ εκπόνηςησ διπλωματικόσ εργαςύασ. Ο 

ανώτατοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών, ορύζεται ςτα 

τϋςςερα (4) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα. 
 

Για  τουσ εργαζόμενουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ προβλϋπεται  
 

η δυνατότητα μερικόσ φούτηςησ. Η διϊρκεια μερικόσ φούτηςησ δεν μπορεύ να 

ξεπερνϊ τα ϋξι (6) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα. 
 

Οι φοιτητϋσ αυτόσ τησ κατηγορύασ πρϋπει αποδεδειγμϋνα να εργϊζονται 

τουλϊχιςτον εύκοςι (20) ώρεσ την εβδομϊδα και να προςκομύςουν ςχετικό 

ςύμβαςη εργαςύασ ό βεβαύωςη εργοδότη. 
 

Μερικό φούτηςη προβλϋπεται και για μη εργαζόμενουσ φοιτητϋσ που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ τησ πλόρουσ φούτηςησ για 

λόγουσ υγεύασ, οικογενειακούσ, ςτρϊτευςησ κ.ϊ. 
 

Οι επιτυχόντεσ φοιτητϋσ δηλώνουν τη διϊρκεια φούτηςησ που επιλϋγουν να 

ακολουθόςουν (διετό ό τριετό) κατϊ την εγγραφό τουσ. 
 
 

 
 Υποβολό Αιτόςεων


Η υποβολό των αιτόςεων γύνεται αποκλειςτικϊ και μόνον ηλεκτρονικϊ ςτον 

παρακϊτω ςύνδεςμο: 
 
 

 

Υποβολό Αύτηςησ Συμμετοχόσ 
 

 

Για περαιτϋρω πληροφορύεσ: 
 

Τηλ. - Fax: 210-7277319 και 210-7277887 
 

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

https://applications.arch.uoa.gr/184811
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 Δικαιολογητικϊ
 

Κατϊ την υποβολό τησ απαιτεύται η επιςύναψη, ςε ψηφιακό μορφό (αρχεύα 

.pdf ό .zip), των παρακϊτω δικαιολογητικών: 

  

 1.  Βιογραφικό ςημεύωμα. 

 2. Αντύγραφο πτυχύου ό βεβαύωςη περϊτωςησ ςπουδών ελληνικού 

αναγνωριςμϋνου ομοταγούσ ξϋνου πανεπιςτημύου. 

Οι υποψόφιοι/εσ που κατϊ το διϊςτημα υποβολόσ τησ αύτηςησ δεν εύναι ακόμη 

κϊτοχοι πτυχύου ό δεν ϋχουν περατώςει τισ ςπουδϋσ τουσ, μπορούν να υποβϊλουν 

υπεύθυνη δόλωςη ότι «αναμϋνουν να αποφοιτόςουν κατϊ την επόμενη εξεταςτικό 

περύοδο και ςε περύπτωςη που επιτύχουν ςτισ εξετϊςεισ ϋνταξησ ςτο ΠΜΣ, θα 

καταθϋςουν υποχρεωτικϊ βεβαύωςη περϊτωςησ ςπουδών πριν από την εγγραφό 

τουσ,διαφορετικϊ δεν θα εύναι δυνατό η εγγραφό τουσ ςτο Πρόγραμμα».  
 3.  Αναλυτικό βαθμολογύα προπτυχιακών μαθημϊτων. 

 4. Οι φοιτητϋσ/τριεσ από ιδρύματα τησ αλλοδαπόσ πρϋπει να προςκομύςουν 

πιςτοποιητικό αντιςτοιχύασ και ιςοτιμύασ από τον ΔΟΑΤΑΠ, ςύμφωνα με το ϊρ. 34, 

παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

 5. Πιςτοποιητικϊ γλωςςομϊθειασ1 

 6. Σεμιναριακϋσ εργαςύεσ -εϊν υπϊρχουν- ιδιαύτερα εκεύνεσ που ςχετύζονται με το 

γνωςτικό αντικεύμενο τησ ειδύκευςησ. 

 7. Βεβαιώςεισ ςυμμετοχόσ ςε αναςκαφϋσ, ςεμινϊρια, ςυνϋδρια κλπ. εϊν υπϊρχουν.  
 8. Δημοςιεύςεισ (ϊρθρα ςε περιοδικϊ με κριτϋσ), ςχετικϋσ με το γνωςτικό 

αντικεύμενο τησ ειδύκευςησ, εϊν υπϊρχουν.  
 9. Αποδεικτικϊ επαγγελματικόσ ό ερευνητικόσ δραςτηριότητασ, εϊν υπϊρχουν. 

 
 

  
 Ημερομηνύεσ υποβολόσ Αιτόςεων 

 

 
1 Ιουνύου 2021 ϋωσ 15 Ιουλύου 2021 

 
 
 
 
 

 Ένταξη ςτο ΠΜΣ
 

Οι εξετϊςεισ για την ϋνταξη ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Βυζαντινόσ κόςμοσ: Ιςτορύα και Αρχαιολογύα – The World of Byzantium: History 

and Archaeology θα διεξαχθούν ςτα τϋλη Σεπτεμβρύου 2021 και η επιλογό των 

ειςακτϋων πραγματοποιεύται με βϊςη τα ακόλουθα ανϊ περύπτωςη κριτόρια: 

 

α) Κϊτοχοι τύτλου του Α΄ κύκλου ςπουδών των Τμημϊτων Ιςτορύασ και 

Αρχαιολογύασ ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών, αναγνωριςμϋνων από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
 

                                                      
1
Επύπεδο επϊρκειασ των ξϋνων γλωςςών τουλϊχιςτον (Β2)  



 
 
 

 

2 Το επύπεδο επϊρκειασ των ξϋνων γλωςςών (Β2) αντιςτοιχεύ ςτισ απαιτόςεισ που προώποτύ-
θενται κατϊ την κινητικότητα των φοιτητών ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ ERASMUS 
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/symmetoxh.html 
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ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ ό απόφοιτοι ϊλλων Τμημϊτων ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό 

ομοταγών, αναγνωριςμϋνων τησ αλλοδαπόσ. 
 

Η επιλογό τουσ γύνεται από επιτροπό μελών ΔΕΠ κϊθε ειδύκευςησ υπό 

την εποπτεύα τησ ΣΕ επύ τη βϊςει: 
 

α) Γραπτόσ εξϋταςησ ςε θϋματα ςυνθετικού χαρακτόρα ςχετικϊ με την 

ειδύκευςη ςτην οπούα επιθυμεύ να ενταχθεύ ο υποψόφιοσ και ςε ύλη που ϋχει 

προηγουμϋνωσ ανακοινωθεύ/αναρτηθεύ ςτο διαδύκτυο. Τα θϋματα επιλϋγονται 

από τουσ οικεύουσ εξεταςτϋσ λύγο πριν από την εξϋταςη. Κατϊ την εξϋταςη και 

βαθμολόγηςη τα ονόματα των υποψηφύων παραμϋνουν καλυμμϋνα. Ο βαθμόσ 

τησ γραπτόσ εξϋταςησ εύναι τελικόσ. Δεν προβλϋπεται κϊποια επιπλϋον 

διαδικαςύα αναβαθμολόγηςησ. 
 

β) Προφορικόσ εξϋταςησ-ςυνϋντευξησ, ςτην οπούα υποβϊλλεται ο 

υποψόφιοσ. Κατϊ τη ςυνϋντευξη ελϋγχονται οι γνώςεισ ςτην ειδύκευςη την 

οπούα ϋχει επιλϋξει ο υποψόφιοσ επύ τησ δεδομϋνησ ύλησ καθώσ και βαςικϋσ 

γνώςεισ ςτην ϊλλη ειδύκευςη του ΠΜΣ και ςτη Βυζαντινό φιλολογύα, πϊντοτε 

επύ ύλησ που ϋχει ανακοινωθεύ. Ελϋγχεται επύςησ η δυνατότητϊ του να 

πραγματοποιόςει πρωτότυπη ϋρευνα. 
 

Συνεκτιμϊται ο γενικόσ βαθμόσ του πτυχύου, και κυρύωσ των ςχετικών με 

την ειδύκευςό τουσ προπτυχιακών μαθημϊτων, η επύδοςη ςε ςεμιναριακϋσ 

εργαςύεσ, η γνώςη περιςςότερων τησ μιασ ξϋνων γλωςςών και, εφόςον υπϊρχει, 
 

η ερευνητικό δραςτηριότητα. Στη ςυνϋντευξη ςυμμετϋχουν μϋλη ΔΕΠ τησ 

ειδύκευςησ την οπούα ϋχει επιλϋξει ο υποψόφιοσ, ο αριθμόσ των οπούων 

ςυνιςτϊται να μην υπερβαύνει τουσ πϋντε (5) και να μην εύναι μικρότεροσ των 

τριών (3). Συμμετϋχει επύςησ εκπρόςωποσ τησ ϊλλησ ειδύκευςησ 
 

Για την τελικό βαθμολογύα ιςχύει ποςοςτό 50% για τη γραπτό εξϋταςη 

και 50% για την προφορικό ςυνϋντευξη. 
 

Προκειμϋνου να ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα ο υποψόφιοσ οφεύλει να 

ςυγκεντρώςει μϋςο όρο βαθμολογύασ τουλϊχιςτον επτϊ (7). 

 

β) Υπότροφοι του ΙΚΥ, υπότροφοι του Ελληνικού Ινςτιτούτου Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Σπουδών τησ Βενετύασ και αρχαιολόγοι-υπϊλληλοι τησ Ελληνικόσ 

Αρχαιολογικόσ Υπηρεςύασ 
 

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι υπότροφοι του Ελληνικού Ινςτιτούτου 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών τησ Βενετύασ και οι αρχαιολόγοι-

υπϊλληλοι τησ Ελληνικόσ Αρχαιολογικόσ Υπηρεςύασ (που υποβϊλλουν αναλυ-

τικό φϊκελο τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητϊσ τουσ και αντύτυπα των επιςτημο-

νικών δημοςιευμϊτων τουσ) α π α λ λ ϊ ς ς ο ν τ α ι α π ό τ η γ ρ α π τ ό ε ξ ϋ τ α - 

ς η και κατϊ την προφορικό ςυνϋντευξη κρύνονται με βϊςη τον ϋλεγχο των 
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γνώςεών τουσ ςτην ύλη τησ ειδύκευςησ, τα υπόλοιπα ςτοιχεύα, καθώσ και τη 

δυνατότητα προςαρμογόσ τουσ ςτο Πρόγραμμα. Εϊν η υποψηφιότητα 

ςυνοδεύεται από ικανό αριθμό δημοςιευμϋνων επιςτημονικών εργαςιών ςε 

ϋγκριτα περιοδικϊ, εύναι δυνατό η απαλλαγό τουσ από ϋνα ϋωσ τρύα ςεμιναριακϊ 

μαθόματα. Την απαλλαγό ειςηγεύται ςτη ΣΕ ο επόπτησ ςπουδών. 

 

γ) Κϊτοχοι Διπλώματοσ Ειδύκευςησ Μεταπτυχιακών Σπουδών ϊλλων Τμημϊτων 

(ςυναφών με το αντικεύμενο ςτο οπούο επιθυμούν να ειδικευθούν) 
 

Κϊτοχοι Διπλώματοσ Ειδύκευςησ Μεταπτυχιακών Σπουδών ϊλλων 

Τμημϊτων (ςυναφών με το αντικεύμενο ςτο οπούο επιθυμούν να ειδικευθούν) 

εντϊςςονται ςτο ΠΜΣ του Τμόματοσ χ ω ρ ύ σ γ ρ α π τ ϋ σ ε ξ ε τ ϊ ς ε ι σ , μόνο με 

προφορικό εξϋταςη-ςυνϋντευξη ςτο αντικεύμενο ςτο οπούο επιθυμούν να 

ειδικευθούν και ςύμφωνα με τη δυνατότητα απορρόφηςησ του γνωςτικού 

αντικειμϋνου, εφόςον ςχετικό αύτηςό τουσ εγκριθεύ από την Εξεταςτικό 

Επιτροπό. 

 

δ) Ειδικϋσ προβλϋψεισ 
 

Αλλοδαπού υπότροφοι του ΙΚΥ και ϊλλων φορϋων περιοριςμϋνησ 

(ςυνόθωσ δεκϊμηνησ) διϊρκειασ εγγρϊφονται ςτο ΠΜΣ χωρύσ περαιτϋρω 

διαδικαςύα, εφόςον μϋλοσ ΔΕΠ του Προγρϊμματοσ δηλώςει επύςημα ότι 

αποδϋχεται την επύβλεψη ενόσ εκϊςτου για το διϊςτημα που διαρκεύ η 

υποτροφύα. Γύνονται δεκτού μόνο για το διϊςτημα ιςχύοσ τησ υποτροφύασ τουσ. 

Οι φοιτητϋσ αυτού λαμβϊνουν βεβαύωςη παρακολούθηςησ των μαθημϊτων. 
 

Υποψόφιοι προερχόμενοι από χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

εντϊςςονται ςτισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ των ελλόνων υποψηφύων, όπωσ 

περιγρϊφονται ανωτϋρω (πτυχιούχοι Τμημϊτων Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ και 

πτυχιούχοι ϊλλων Τμημϊτων), με τισ αντύςτοιχεσ υποχρεώςεισ. 
 

Υποψόφιοι προερχόμενοι από χώρεσ εκτόσ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

υποχρεούνται επιπλϋον να προςκομύςουν μαζύ με την αύτηςό τουσ την 

αναγνώριςη τησ ιςοτιμύασ του πτυχύου βαςικόσ εκπαύδευςησ από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
 

Όςοι από τισ παραπϊνω κατηγορύεσ (υπότροφοι του ΙΚΥ, αρχαιολόγοι-

υπϊλληλοι τησ Ελληνικόσ Αρχαιολογικόσ Υπηρεςύασ, υπότροφοι του Ελληνικού 

Ινςτιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετύασ, πτυχιούχοι 

ϊλλων Τμημϊτων, πτυχιούχοι κϊτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμϊτων ομοταγών 

ιδρυμϊτων) ενταχθούν ςτο Πρόγραμμα δεν ςυνυπολογύζονται ςτον αριθμό των 

ειςακτϋων. 
 

Μεταπτυχιακού φοιτητϋσ-υπότροφοι Προγραμμϊτων κινητικότητασ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό ςυναφών ρυθμύςεων εύναι δυνατόν να πραγματοποιούν, 

ύςτερα από απόφαςη τησ ΣΕ, τμόμα των ςπουδών τουσ ενταςςόμενοι ωσ 



6 
 
 

υπερϊριθμοι ςτο Πρόγραμμα. Αντιςτούχωσ, φοιτητϋσ του ΠΜΣ «Βυζαντινόσ 

Κόςμοσ: Ιςτορύα και Αρχαιολογύα», που εξαςφαλύζουν υποτροφύα κινητικότητασ 
 

ό ϊλλη, μπορούν να πραγματοποιόςουν τμόμα των ςπουδών τουσ ςε 

Πανεπιςτόμιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό ςε ϊλλο πανεπιςτόμιο με το οπούο ϋχει 

πρόγραμμα ςυνεργαςύασ το ΕΚΠΑ ύςτερα από απόφαςη τησ ΣΕ. 
 

Με βϊςη τα ςυνολικϊ κριτόρια, η ΣΕ καταρτύζει τον Πύνακα Αξιολόγηςησ 

των φοιτητών και τον καταθϋτει προσ ϋγκριςη ςτη Γενικό Συνϋλευςη του 

Τμόματοσ. 
 

Σε περύπτωςη ιςοβαθμύασ, γύνονται δεκτού όλοι οι ιςοβαθμόςαντεσ 

υποψόφιοι. 

 

Τα δικαιολογητικά, μαζύ με τον αριθμό πρωτοκόλλου τησ αύτηςησ, 

θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο 

ΠΜΣ. 

 

Σε περύπτωςη μη εγγραφόσ ενόσ ό περιςςοτϋρων φοιτητών, θα κληθούν 

αν υπϊρχουν, οι επιλαχόντεσ, να εγγραφούν ςτο Πρόγραμμα, με βϊςη τη ςειρϊ 

τουσ ςτον εγκεκριμϋνο Πύνακα Αξιολόγηςησ. 
 


