
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

«Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: 

από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά 

Βασίλεια» 

 
Ακαδ. Έτους 2022-2023 

 

 Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την απόφαση 850/02-07-2018 (ΦΕΚ 

3698/Β/29.08.2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την εισαγωγή 

κατόπιν επιλογής 40 σπουδαστών στο ΠΜΣ: «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της 

Ανατολικής Μεσογείου:από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα 

Ελληνιστικά Βασίλεια». Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 

από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Φεβρουαρίου 2022 και από την 1η 

Μαρτίου 2022 έως την 20η Μαΐου 2022. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 

έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία της Covid-19, ανά περίπωση θα μπορούν 

να γίνουν δεκτές και έκτακτες αιτήσεις εκτός των προαναφερθεισών 

προθεσμιών. 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο 

εκάστου έτους. Το ακαδημαϊκό έτος διαιρείται στο χειμερινό εξάμηνο (τέλη 

Σεπτεμβρίου-   Φεβρουάριος), στο εαρινό εξάμηνο (Μάρτιος  - μέσα Ιουνίου) και στη 

θερινή περίοδο (μέσα Ιουνίου - τέλη Σεπτεμβρίου).  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την διδασκαλία έξι (6) μαθημάτων που το καθένα 

αντιστοιχεί με 10 ECTS: τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο και 

τρία (3) μαθήματα επιλογής στο εαρινό. Προσφέρονται επτά (7) μαθήματα επιλογής 

στο εαρινό, από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν τα τρία (3). Κατά την θερινή περίοδο 

οι φοιτητές συγγράφουν την Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία 

επιβλέπεται από επόπτη καθηγητή. Η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000-20000 λέξεις και αντιστοιχεί σε 15 ECTS. 



Τα μαθήματα 

Χειμερινό εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα) 

1. Η Αρχαιολογία του Αιγαίου κατά την Εποχή του Χαλκού 

2. Αρχαιοελληνικός εικαστικός πολιτισμός 

3. Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 

Εαρινό εξάμηνο (μαθήματα επιλογής) 

1. Ο Μινωικός Πολιτισμός 

2. Η Αρχαιολογία της Μυκηναϊκής Ελλάδας 

3. Η Κύπρος της Εποχής του Χαλκού: από την νησιωτικότητα στην 

διάδραση 

4. Τα Μεγάλα Βασίλεια της Ανατολικής Μεσογείου κατά την Εποχή του 

Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 

5. Αρχαία Ελληνική Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Η Αρχαιολογία του 

Θανάτου στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο  

6. Αρχαία Ελληνική Γλυπτική 

7. Αττική Κεραμική της Αρχαϊκής και Κλασικής εποχή 

 

Εκπαιδευτικές εκδρομές 

Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν και υποχρεωτικές μονοήμερες εκπαιδευτικές 

εκδρομές/επισκέψεις σε αρχαιολογικές θέσεις και μουσεία στην Αθήνα και στα 

περίχωρά της. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε εκπαιδευτικές 

εκδρομές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (συνολικά 13 ημέρες εκπαιδευτικών 

εκδρομών εκτός Αττικής). 

 

1.  Υποψήφιοι 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ή άλλων τμημάτωνμε κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, των 



ΑΕΙ της ημεδαπής ήομοταγώνιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον 

ΔΟΑΤΑΠ.  

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

1. Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη ηλεκτρονικά: 

http://meditarch.arch.uoa.gr/admission.html).  

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 

4. Αναλυτική βαθμολογία. 

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

6. Δύο συστατικές επιστολές. 

7. Σύντομη πρόταση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και μελλοντικών στόχων 

του υποψηφίου (έως 1000 λέξεις). 

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, α)ITOEFLμε συνολική 

βαθμολογία τουλάχιστον 88 και επιμέρους βαθμολογίες ως εξής: Listening: 

τουλάχιστον 17, Writing: τουλάχιστον 17, Speaking: τουλάχιστον 20, β) 

εναλλακτικά IELTSμε συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 6,5 και επιμέρους 

βαθμολογίες, τουλάχιστον 5,5 σε κάθε αντικείμενο.  

9. Οι φοιτητές της ημεδαπής από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 

σύμφωνα με το αρ. 34, παρ.7 του ν. 4485/2017. 

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.  Τα επίσημα έγγραφα 

σε γλώσσες εκτός της αγγλικής, κατατίθενται μεταφρασμένα στην αγγλική και 

επικυρωμένα από επίσημο φορέα της χώρας προέλευσης του υποψηφίου. 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, με την 

εξέταση των φακέλων υποψηφιοτήτων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) βαθμός πτυχίου, κατά προτίμηση τουλάχιστον «λίαν καλώς». 

β) τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και επαγγελματικά επιτεύγματα των υποψηφίων βάσει 

του βιογραφικού τους. 

γ) την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

http://meditarch.arch.uoa.gr/admission.html


δ) πρόταση ερευνητικών, ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. 

ε) συστατικές επιστολές.  

3. Αποστολή δικαιολογητικών 

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: 

http://meditarch.arch.uoa.gr/admission.html. 

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής μέσω της ιστοσελίδας, τα δικαιολογητικά 

μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

meditarch@arch.uoa.gr ή meditarch-secretary@arch.uoa.gr. Για οποιαδήποτε απορία 

ή λεπτομέρεια, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: 

http://meditarch.arch.uoa.gr/home.html ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία μέσω 

τηλεφώνου (+30-210-7277439) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(meditarch@arch.uoa.gr, meditarch-secretary@arch.uoa.gr ). 

4. Δίδακτρα 

Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ είναι 5000 ευρώ. Από το ποσόν αυτό τα 3500 ευρώ 

είναι τα δίδακτρα και τα 1500 αφορούν στο κόστος των υποχρεωτικών εκπαιδευτικών 

εκδρομών. Η πρώτη δόση καταβολής των διδάκτρων, δηλ. τα 2500 ευρώ, λαμβάνει 

χώρα 1-15 Ιουνίου 2022 και η δεύτερη δόση των 1000 ευρώ καταβάλλεται από 1-31 

Ιανουαρίου 2023. 

Αθήνα, 30/11/2021 

 

O Διευθύντής του ΠΜΣ 

 

Αναπλ. Καθηγ. Κων/νος Κοπανιάς 
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ANNOUNCEMENT OF ADMISSION TO THE POSTGRADUATE 

PROGRAM 

“ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology” 

for the academic year 2022-2023 
 

According to Decisionno. 850/02-07-2018 (Government Gazette Issue 3698/B/29.08.2018) the 

Department of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens, 

invites interested parties to apply for a maximum of 40 places in the Postgraduate Program of 

Studies “MA in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology” for the academic year 2019-

2020, to be fulfilled on a competitive basis. Applicants can submit their applications from 

January 1st 2022 until February 15th 2022 and from March 1st 2022 until May 31st 2022. Due 

to the special circumstances which have been formed by the Covid-19 pandemic, spot 

admissions will be accepted as well.  

The program runs for 12 months, from September to October. The academic year is divided into 

the Winter semester (late September – February), the Spring semester (March – mid-June) and 

the summer period (mid-June – late September). The program includes six (6) taught modules 

(10 ECTS each): three (3) compulsory courses during the winter semester and three (3) optional 

courses in the spring semester. The students choose three modules out of seven (7) offered in 

total during the spring semester. During the summer period the students write their dissertations, 

supervised by a member of staff. The dissertation should be 15,000-20,000 words and 

corresponds to 15 ECTS. 

 

Modules 
Winter Semester 

1. The Archaeology of Bronze Age Aegean 
2. The Visual Cultures of Classical Greece 
3. Key Themes in Eastern Mediterranean Archaeology 

 
Spring Semester 

1. Minoan Civilization 
2. The Archaeology of Mycenaean Greece 
3. Cyprus in the Bronze Age: from insularity to interaction 



4. The Great Kingdoms in the Eastern Mediterranean from the Bronze Age to the Early Iron 
Age 

5. Ancient Topography and Architecture. The Archaeology of Death in the Ancient Greek 
World. 

6. Attic pottery of the Archaic and Classical period 
7. Ancient Greek Sculpture 

Field trips 

All courses include day trips to archaeological sites and museums within Athens and its 

environs; In addition, students are expected to participate in field trips around Greece (13 days of 

field trips in total outside the wider area of Attica). 

1. Candidates 

The Postgraduate Program accepts holders of undergraduate degrees from the Departments of 

History and Archaeology, as well as Humanities graduates from Higher Education Institutions in 

Greece or from non-Greek institutions of equal status recognized by the Hellenic National 

Academic Recognition Information Centre (NARIC or ΔΟΑΤΑΠ in Greek). 

2. Required documentation  

1. Application (electronically available at http://meditarch.arch.uoa.gr/admission.html). 

2. Curriculum vitae 

3. Official copy of undergraduate degree or certification of completion of studies. 

4. Transcript of records 

5. Photocopy of ID card or Passport. 

6. Two reference letters 

7. Personal statement (max. 1000 words) by the applicant outlining academic achievements and 

ambitions. 

http://meditarch.arch.uoa.gr/admission.html


8. If English is not the applicant’s first language, certification of proficiency in English: a) 

ITOEFL with overall score of 88 or above, and at least 17 in Listening, 17 in Writing, 18 in 

Reading and 20 in Speaking; b) alternatively, IELTS with overall score of 6.5 or above, and at 

least 5.5 in each component. 

9. Greek candidates who hold a BA from a non-Greek university must obtain an accreditation of 

their degree by the Hellenic National Academic Recognition Information Centre (NARIC or 

ΔΟΑΤΑΠ in Greek, art. 34, par. 7, law 4485/2017). 

All documents are submitted in english. Formal documents in languages other than English are 

submitted translated in english and validated by the appropriate authority of the applicant’s 

country of origin. 

The Postgraduate Program Committee chooses the successful candidates after consulting their 

submitted documentation according to the following criteria: 

a) Undergraduate degree grade, preferably upper-second (B+) at least. 

b) The academic, research and professional achievements of the candidates according to 
their CVs. 

c) Their accredited proficiency in English. 

d) The statement of their research and wider academic interests. 

e) Their reference letters. 

 

3. Submission of Application 

The application and all relevant documentation are submitted on-line:  

http://meditarch.arch.uoa.gr/admission.html 

 

In case on-line submission is not possible, the documentation may be sent by e-mail: 

meditarch@arch.uoa.gr and meditarch-secretary@arch.uoa.gr . For any queries, candidates may 

visit the Postgraduate program website: http://meditarch.arch.uoa.gr/home.html or contact the 
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Secretariat via telephone (+30-210-7277439) or e-mail (meditarch@arch.uoa.gr and meditarch-

secretary@arch.uoa.gr ). 

 

4. Tuition Fees 

 

The total cost of the program is 5,000 Euros. This includes 3,500 euros for tuition fees and 1500 

euros for the cost of 13 days of fieldtrips. In order to secure a place in the MA Program the first 

fee installment (2500 euros) must be deposited 1st-15th June 2022 and the final installment of 

1000 euros in 1-31 January 2023. 

 

 

                                                                                        Athens, 30/11/2021 

 

 

The Director of the Program 

 

 

Assoc. Prof. Konstantinos Kopanias 
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