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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα)
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

Έτος γεννήσεως

....................................

Τόπος γεννήσεως

Όνομα μητέρας

.................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλέφωνα
e-mail

............................................

Πόλη

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Κινητό

...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
οι ενδιαφερόμενοι για την Κλασική Φιλολογία πρέπει να επιλέξουν αν τους ενδιαφέρει η Αρχαία Ελληνική, η Λατινική Φιλολογία ή και οι δύο.

 Κλασική Φιλολογία
 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 Λατινική Φιλολογία
 Βυζαντινή Φιλολογία






Νεοελληνική Φιλολογία
Γλωσσολογία
Θέατρο
Κινηματογράφος

3. ΠΛΗΡΗΣ ή ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

 Πλήρης φοίτηση

 Μερική φοίτηση

Η πλήρης φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα. Ο φοιτητής παρακολουθεί δύο
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο για τα 3 πρώτα εξάμηνα. Στο τελευταίο
4ο εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όπου
υπάρχει δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον εξαμήνου.

Η μερική φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα. Ο φοιτητής παρακολουθεί ένα
μάθημα σε κάθε εξάμηνο για τα πρώτα 6 εξάμηνα. Στο τελευταίο 7ο
εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όπου
υπάρχει δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον εξαμήνου.

3. ΣΠΟΥΔΕΣ
Βαθμός
Πτυχίου

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Τμήμα

4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Για την απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαιτείται τίτλος επιπέδου τουλάχιστον B2.
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Έτος
Αποφοίτησης

Άριστα
C2 C1

Καλά
B2 B1

Μέτρια
A2

 
 
 

 
 
 





5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρω στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή, δεν φοιτώ σε άλλο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και έχω λάβει γνώση πως, εφόσον επιτύχω στις εισαγωγικές εξετάσεις, τα
προσωπικά μου δεδομένα, όχι ευαίσθητα, (όνομα, περίοδος εισαγωγής στο ΠΜΣ και κατεύθυνση) θα
γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με τους όρους του ν.
3861/2010 προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή μου.

/

/ 2017
Ημερομηνία

Υπογραφή

