
Γραπτές Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων  
στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 
 

Η κατάταξη των πτυχιούχων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων 
ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Φιλολογίας 
γίνεται ύστερα από ειδικές γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις στο Α΄ ή Γ΄ ή Ε΄ εξάμηνο 
σπουδών του Τμήματος.  
Αιτήσεις Συμμετοχής: κατατίθενται από 1 έως και 15 Νοεμβρίου αυτοπροσώπως στη 
Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση  «Τμήμα Φιλολογίας - 
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυμνο». 
 
Απαραίτητα  δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση Συμμετοχής 
2. Αντίγραφο πτυχίου ή περάτωσης σπουδών (με βεβαίωση ισοτιμίας από τον 

Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. για πτυχιούχους εξωτερικού). 
 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων 
εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδ. έτος 2020-2021 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Ημερομηνία Μάθημα Ώρα Αίθουσα 

Τρίτη  1/12/2020 Λατινική Φιλολογία  11:30 - 14:30 Θα ανακοινωθεί 

Τετάρτη 2/12/2020 Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία 

11:30 - 14:30 Θα ανακοινωθεί 

Πέμπτη 3/12/2020 Νοελληνική Φιλολογία 11:30 - 14:30 Θα ανακοινωθεί 

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του 
Τμήματος (θεματική ενότητα: Κατατακτήριες εξετάσεις) για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις ή 
να απευθύνονται στη Γραμματεία (e-mail: kelaidi@uoc.gr , anargyrd@uoc.gr, τηλ. 28310-
77301, 77303). 

Οδηγίες Διεξαγωγής Εξετάσεων για τους υποψηφίους:  

1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της 
ταυτότητάς του. 

2. Oι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο των εξετάσεων. 
3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 
4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν 

έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για 
λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη 
συνοδεία επιτηρητή. 

5. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται 
από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των 
επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε 
γραπτό δοκίμιο. 
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