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Ειδικεύσεις 
 

1)  Προϊστορική Αρχαιολογία 

2)  Κλασική Αρχαιολογία 

3)  Βυζαντινή Αρχαιολογία 

4)  Ιστορία της Νεότερης Σέχνης 

5)  Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 

6)  Βυζαντινή Ιστορία 

7)  Οθωμανική Ιστορία 

8)  Νεότερη και ύγχρονη Ελληνική Ιστορία 

9)  Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 
 

Δικαιολογητικά 
 

- Αίτηση ένταξης στο ΠΜ 
- Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς 

ξένου Πανεπιστημίου 
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων 
- εμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που 

σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης 
- Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια κ.λπ.  
- Αντίγραφο πτυχίου μίας ξένης γλώσσας ή περισσοτέρων -εάν 

υπάρχουν- επιπέδου τουλάχιστον Β2. 
- Βιογραφικό σημείωμα 

 
 
 

 
Ημερομηνίες αιτήσεων 

 
2 έως 19 Ιουνίου 2017 και 

4 έως 11 επτεμβρίου 2017 
 

Δευτέρα-Σετάρτη-Παρασκευή 11:00 – 14:00 
Υιλοσοφική χολή 4ος όροφος, κυψέλη 404 

Σηλ.- Fax:  210-7277319 και 210-7277887 
e-mail: ckoukou@ uoa.gr 

 



– Ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
 Οι διαδικασίες για την ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
πουδών του Σμήματός μας πραγματοποιούνται κατά τα τέλη επτεμβρίου – 
αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους  και έχουν ανά κατηγορία σπουδαστών ως εξής: 
 
1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας ή/ και Αρχαιολογίας ή άλλων ισοτίμων ΑΕΙ της 
Ελλάδας και του εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα με αυτά.  
 
 Η επιλογή τους γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ κάθε 
προγράμματος υπό την εποπτεία της ΕΜ επί τη βάσει:  
α) Γραπτής εξέτασης σε θέματα συνθετικού χαρακτήρα σχετικά με το ειδικό 
γνωστικό αντικείμενο στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο υποψήφιος και σε ύλη 
που έχει προηγουμένως ανακοινωθεί/αναρτηθεί στο διαδίκτυο ανά 
ειδίκευση. Σα θέματα επιλέγονται από τους οικείους εξεταστές λίγο πριν από 
την εξέταση.  
β) Προφορικής εξέτασης-συνέντευξης, στην οποία υποβάλλεται  ο υποψήφιος.  
 Κατά τη συνέντευξη ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων επί της 
δεδομένης ύλης, καθώς και η δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν 
πρωτότυπη έρευνα. υνεκτιμάται 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, 
εφ’ όσον υπάρχει, η ερευνητική δραστηριότητα.  
 τη συνέντευξη συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του γνωστικού  αντικειμένου 
στο οποίο η/ο υποψήφια/ος επιθυμεί να ειδικευτεί, των οποίων ο αριθμός 
συνιστάται να  μην υπερβαίνει τους πέντε (5).  
 Για τη γενική βαθμολογία ισχύει ποσοστό 50% για τη γραπτή εξέταση 
και 50% για την προφορική συνέντευξη. Προκειμένου να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ο υποψήφιος οφείλει να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας  
τουλάχιστον επτά (7). 

                                                                                                                         
         3. Ειδικές προβλέψεις 
 
        Τπότροφοι του ΙΚΤ και άλλων φορέων περιορισμένης (συνήθως 
δεκάμηνης) διάρκειας εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα χωρίς 
περαιτέρω διαδικασία, εφόσον μέλος ΔΕΠ δηλώσει επίσημα ότι αποδέχεται 
την επίβλεψη ενός εκάστου για το διάστημα που διαρκεί η υποτροφία. 
Γίνονται δεκτοί μόνο για το διάστημα ισχύος της υποτροφίας τους. Οι 
σπουδαστές αυτοί λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων. 
        Τποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ),  οι υπότροφοι του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μετα-βυζαντινών πουδών της 
Βενετίας και οι αρχαιολόγοι-υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής 
Τπηρεσίας (που υποβάλλουν αναλυτικό φάκελο της ερευνητικής 
δραστηριότητάς τους και αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων τους) 
απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση και κατά την προφορική συνέντευξη 
κρίνονται με βάση τον έλεγχο των γνώσεών τους στην ύλη του γνωστικού 
αντικειμένου, τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής 
τους στο πρόγραμμα. Εάν η υποψηφιότητα συνοδεύεται από ικανό αριθμό 
σοβαρών επιστημονικών εργασιών, είναι δυνατή η απαλλαγή τους από 
σεμιναριακά μαθήματα. 

 
2. Πτυχιούχοι  άλλων Τμημάτων (πλην Ιστορίας ή / και Αρχαιολογίας). 
 
Οι πτυχιούχοι αυτοί έχουν τις ακόλουθες επιλογές: 
 
- Είτε να μετάσχουν στην διαδικασία εισαγωγής (γραπτή και προφορική 
εξέταση και συνέντευξη)  
- Είτε να ακολουθήσουν την διαδικασία της προπαρασκευής. την περίπτωση 
αυτή, η επιλογή τους για ένταξη στο ΠΜ γίνεται σε δύο στάδια: 
α) κατ’ αρχάς με ειδική συνέντευξη ελέγχου βασικής υποδομής στο κύριο 
γνωστικό αντικείμενο από την επιτροπή του σχετικού γνωστικού 
αντικειμένου.  
β) Οι επιλεγέντες, όχι περισσότεροι των δύο (2) ανά γνωστικό αντικείμενο, 
υποχρεούνται εντός ενός ακαδημαϊκού έτους να παρακολουθήσουν και να 
εξετασθούν επιτυχώς (με βαθμό 7/10) σε πέντε (5) προπτυχιακά μαθήματα 
του σχετικού γνωστικού αντικειμένου που θα τους υποδείξει ο επιβλέπων 
καθηγητής και θα έχουν ως εξής: α) δύο μαθήματα κορμού, β) δύο μαθήματα 
ειδίκευσης και γ) ένα σεμιναριακό μάθημα. Μετά την επιτυχία τους στις 
εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση 
και προσέρχονται μόνο στην προβλεπόμενη και για τους υπόλοιπους 
υποψηφίους συνέντευξη· εκεί, ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων ως προς 
το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, και, ανάλογα με τα αποτελέσματά της 
εξέτασης, εντάσσονται οριστικά ή όχι στο ΠΜ. 
Οι πτυχιούχοι άλλων Σμημάτων που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες 
εξετάσεις στο Σμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, δεν έχουν την 
δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης του προπαρασκευαστικού 
προγράμματος. 
 



εντάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες των Ελλήνων υποψηφίων, όπως 
περιγράφονται ανωτέρω (πτυχιούχοι Σμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
και Πτυχιούχοι άλλων Σμημάτων), με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. 
        Τποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποχρεούνται επιπλέον πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους να 
προσκομίσουν αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου βασικής εκπαίδευσης 
από το ΔΟΑΣΑΠ.  
        Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες (δηλαδή υπότροφοι του ΙΚΤ, 
αρχαιολόγοι υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Τπηρεσίας, υπότροφοι 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών πουδών 
Βενετίας, πτυχιούχοι άλλων Σμημάτων, αλλοδαποί πτυχιούχοι, κάτοχοι 
μεταπτυχιακών διπλωμάτων ομοταγών ιδρυμάτων) ενταχθούν στο 
πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εισακτέων. 
       Μεταπτυχιακοί σπουδαστές-υπότροφοι προγραμμάτων κινητικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συναφών ρυθμίσεων είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΕΜ, τμήμα των σπουδών τους, 
εντασσόμενοι ως υπεράριθμοι στο πρόγραμμα.  
                                                                                                              
 
 
 

    

Κάτοχοι Διπλώματος Ειδίκευσης Μεταπτυχιακών πουδών άλλων 
Σμημάτων (συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν) 
εντάσσονται στο ΠΜ του Σμήματος χωρίς γραπτές εξετάσεις, μόνο με 
συνέντευξη στο αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν και σύμφωνα 
με τη δυνατότητα απορρόφησης του γνωστικού αντικειμένου.  

 
                                                                                                                  
         Αντιστοίχως σπουδαστές του προγράμματος του Σμήματος, 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 ΕΜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

 


