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Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
 
 

Προκήρυξη Διαγωνισμού 
 

                                    Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  

Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία 
The World of Byzantium: History and Archaeology 

 

 
 

Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 
 

 
Το ΠΜΣ Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία –The World of Byzantium: 

History and Archaeology, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε βάσει της απόφασης 

677/24-04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού 

αρ. απόφ. 682/2-5-2018, (ΦΕΚ 1902, τ. Β΄, 25-05-2018), προκηρύσσει για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διαγωνισμό εισαγωγής 18 (δεκαοκτώ) 

σπουδαστών/τριών στο ΠΜΣ. 
 

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα 

ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 

ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών/τριών που αναφέρονται στον Κανονισμό του 

Προγράμματος).  
 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις: 
 

α) Βυζαντινή Ιστορία  
β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. 

 
Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κατά ειδίκευση 

ορίζεται ως εξής: 

 





 

 

Ειδικεύσεις  
  

Αριθμός θέσεων 
  

    
 

 Βυζαντινή Ιστορία   9  
 

    
 

 Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη   9  
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 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
 

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία –The world of 

Byzantium: History and Archaeology» γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων οι 

κάτοχοι πτυχίου των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, 

αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. 
 

Γίνονται δεκτοί/ες ως υπεράριθμοι/ες οι υποψήφιοι/ες των εξής 

κατηγοριών: Υπότροφοι του ΙΚΥ, υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, αρχαιολόγοι-υπάλληλοι 

της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθώς και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8, αρ. 34 του Ν. 4485/2017. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνον  ηλεκτρονικά:  

 

Αίτηση υποψηφιότητας 
 

από 1 Ιουνίου2021 έως και 15 Ιουλίου2021 

 

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνουν 

αποδεκτές. 

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται η επισύναψη 

των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ελληνικού 

αναγνωρισμένου ομοταγούς ξένου πανεπιστημίου. 

Οι υποψήφιοι/ες που κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης δεν είναι 

ακόμη κάτοχοι πτυχίου ή δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους, μπορούν να 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι «αναμένουν να αποφοιτήσουν κατά την 

επόμενη εξεταστική περίοδο και σε περίπτωση που επιτύχουν στις εξετάσεις 

ένταξης στο ΠΜΣ, θα καταθέσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης 

σπουδών πριν από την εγγραφή τους, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η 

εγγραφή τους στο Πρόγραμμα».  
3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων. 

4. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το 

άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας1 

                                                      
1Επίπεδο επάρκειας των ξένων γλωσσών τουλάχιστον (Β2)  

https://applications.arch.uoa.gr/184811
https://applications.arch.uoa.gr/184811
https://applications.arch.uoa.gr/184811
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6. Σεμιναριακές εργασίες -εάν υπάρχουν- ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με 

το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης. 

7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. εάν 

υπάρχουν.  
8. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές), σχετικές με το γνωστικό 

αντικείμενο της ειδίκευσης, εάν υπάρχουν.  
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. 

 

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να κρατήσουν εκτυπωμένο τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη 

με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της. 

 
Τα δικαιολογητικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, θα 

υποβληθούν σε έντυπη μορφή κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο 

ΠΜΣ. 
 

 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα ανά 

περίπτωση κριτήρια: 

 

α) Κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. 
 

 

Η επιλογή τους γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ κάθε ειδίκευσης υπό την 

εποπτεία της ΣΕ επί τη βάσει:  
α) Γραπτής εξέτασης σε θέματα συνθετικού χαρακτήρα σχετικά με την 

ειδίκευση στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ο/η υποψήφιος/α και σε ύλη που έχει 

προηγουμένως ανακοινωθεί/αναρτηθεί στο διαδίκτυο2. Τα θέματα επιλέγονται 

από τους οικείους εξεταστές λίγο πριν από την εξέταση. Κατά την εξέταση και 

βαθμολόγηση τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν καλυμμένα. Ο βαθμός 

της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία 

αναβαθμολόγησης.  
β) Προφορικής εξέτασης-συνέντευξης, στην οποία υποβάλλεται ο/η 

υποψήφιος/α. Κατά τη συνέντευξη ελέγχονται οι γνώσεις στην ειδίκευση την 

οποία έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/α επί της δεδομένης ύλης καθώς και βασικές 

γνώσεις στην άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ και στη Βυζαντινή Φιλολογία, πάντοτε επί 

ύλης που έχει ανακοινωθεί. Ελέγχεται επίσης η δυνατότητά του/της να 

πραγματοποιήσει πρωτότυπη έρευνα. 

                                                      
2Η ενδεικτική βιβλιογραφία ανά ειδίκευση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας:  
http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/byzantinos-kosmos-
istoria-kai-arxaiologia/eidikeyseis.html 

http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/byzantinos-kosmos-istoria-kai-arxaiologia/eidikeyseis.html
http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/byzantinos-kosmos-istoria-kai-arxaiologia/eidikeyseis.html
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Συνεκτιμάται ο γενικός βαθμός του πτυχίου, και κυρίως των σχετικών με την 

ειδίκευσή τους προπτυχιακών μαθημάτων, η επίδοση σε σεμιναριακές εργασίες, 

η γνώση περισσοτέρων της μιας ξένων γλωσσών, και, εφόσον υπάρχει, 

ερευνητική δραστηριότητα. Στη συνέντευξη συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ της 

ειδίκευσης την οποία έχει επιλέξει ο υποψήφιος, ο αριθμός των οποίων 

συνιστάται να μην υπερβαίνει τους πέντε (5) και να μην είναι μικρότερος των 

τριών (3). Συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος της άλλης ειδίκευσης.  
Για την τελική βαθμολογία ισχύει ποσοστό 50% για τη γραπτή εξέταση και 

50% για την προφορική συνέντευξη.  
Προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ο/η υποψήφιος/α οφείλει να 

συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7). 

 

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

Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και αρχαιολόγοι-υπάλληλοι της Ελληνικής 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
 

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και οι αρχαιολόγοι-υπάλληλοι της 

Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (που υποβάλλουν αναλυτικό φάκελο της 

ερευνητικής δραστηριότητάς τους και αντίτυπα των επιστημονικών 

δημοσιευμάτων τους) απαλλάσσονται από 

τηγραπτήεξέτασηκαικατάτηνπροφορικήσυνέντευξηκρίνονταιμεβάσητονέλεγχοτ

ωνγνώσεών τους στην ύλη της 

ειδίκευσης,ταυπόλοιπαστοιχεία,καθώςκαιτηδυνατότηταπροσαρμογήςτους στο 

Πρόγραμμα. Εάν η υποψηφιότητα συνοδεύεται από ικανό αριθμό δημοσιευμένων 

επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα περιοδικά, είναι δυνατή η απαλλαγή τους 

από ένα έως τρία σεμιναριακά μαθήματα. Την απαλλαγή εισηγείται στη ΣΕ ο 

επόπτης σπουδών. 

 

γ) Κάτοχοι Διπλώματος Ειδίκευσης Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων 

(συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν) 
 

Κάτοχοι Διπλώματος Ειδίκευσης Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων 

Τμημάτων (συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν) 

εντάσσονται στο ΠΜΣ του Τμήματος χωρίς γραπτές εξετάσεις, μόνο με 

προφορική εξέταση-συνέντευξη στο αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να 

ειδικευθούν και σύμφωνα με τη δυνατότητα απορρόφησης του γνωστικού 

αντικειμένου, εφόσον σχετική αίτησή τους εγκριθεί από την Εξεταστική 

Επιτροπή. 

 

δ) Ειδικές προβλέψεις 
 

Αλλοδαποί υπότροφοι του ΙΚΥ και άλλων φορέων περιορισμένης (συνήθως 

δεκάμηνης) διάρκειας εγγράφονται στο ΠΜΣ χωρίς περαιτέρω διαδικασία, 

εφόσον μέλος ΔΕΠ του Προγράμματος δηλώσει επίσημα ότι αποδέχεται την 

επίβλεψη ενός/μιας εκάστου για το διάστημα που διαρκεί η υποτροφία. Γίνονται 
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δεκτοί μόνο για το διάστημα ισχύος της υποτροφίας τους. Οι φοιτητές/τριες 

αυτοί/ές λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων. 

Υποψήφιοι/ες προερχόμενοι/ες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εντάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες των Ελλήνων υποψηφίων, όπως 

περιγράφονται ανωτέρω (πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και 

πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων), με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Υποψήφιοι/ες προερχόμενοι/ες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποχρεούνται επιπλέον να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους την 

αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Όσοι/ες από τις παραπάνω κατηγορίες (υπότροφοι του ΙΚΥ, αρχαιολόγοι-

υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπότροφοι του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, πτυχιούχοι 

άλλων Τμημάτων, πτυχιούχοι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων ομοταγών 

ιδρυμάτων) ενταχθούν στο Πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των 

εισακτέων. 
 

Μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες-υπότροφοι προγραμμάτων 

κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συναφών ρυθμίσεων είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΣΕ, τμήμα των σπουδών τους 

εντασσόμενοι/ες ως υπεράριθμοι στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως, φοιτητές/τριες 

του Προγράμματος του Τμήματος, που εξασφαλίζουν υποτροφία κινητικότητας ή 

άλλη, μπορούν να πραγματοποιήσουν τμήμα των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο Πανεπιστήμιο με το οποίο έχει πρόγραμμα 

συνεργασίας το Πανεπιστήμιο Αθηνών ύστερα από απόφαση της ΣΕ. 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των 

υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες/σασες 

υποψήφιοι/ες. 

Ο πίνακας των επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. 

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσότερων φοιτητών/τριών, θα 

κληθούν οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, με βάση τη 

σειρά τους στον εγκεκριμένο Πίνακα Αξιολόγησης, 

Η γραπτή εξέταση και η προφορική εξέταση-συνέντευξη θα διενεργηθούν 

στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021με την τήρηση των μέτρων που θα ισχύουν για την 

μη διασπορά της πανδημίας και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. 

 


