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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Σα Σκήκαηα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο θαη 

Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ αλαθνηλώλνπλ όηη 

παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

«Μεηάθξαζε – Μεηαθξαζενινγία»  θαη  πξνθεξύζζνπλ εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ επηινγή 

κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013.  

Ζ θνίηεζε ζην Π.Μ.. δηαξθεί 4 εμάκελα θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Σν Π.Μ.. δελ έρεη δίδαθηξα. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο 

απνλέκεηαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Μεηάθξαζε – Μεηαθξαζενινγία, ζηηο 

εμήο θαηεπζύλζεηο: 

 

α) Αγγιηθή γιώζζα                          

β) Γαιιηθή γιώζζα                          

γ) Γεξκαληθή γιώζζα 

 

Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη θαη’ αλώηαην όξην ζε πέληε (5) γηα θάζε κηα από ηηο 

παξαπάλσ θαηεπζύλζεηο (ζύλνιν: 15).  

 

ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ησλ Σκεκάησλ Ξέλσλ Γισζζώλ θαη Φηινινγηώλ 

θαζώο θαη πηπρηνύρνη Σκεκάησλ ρνιώλ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηεο εκεδαπήο ή νκόηηκσλ 

αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηόπηλ 

εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ από ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δπηινγήο ε νπνία νξίδεηαη από ηελ 

Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ). 

 

Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηε κεηάθξαζε πξνο ηελ ειιεληθή γιώζζα απνζπάζκαηνο 20 – 

25 ζηίρσλ γξαπηνύ, απζεληηθνύ ιόγνπ μέλεο γιώζζαο. Ζ εμεηαδόκελε γιώζζα, ζηελ νπνία 

δηαγσλίδνληαη νη ππνςήθηνη, είλαη κία από ηηο αλαθεξόκελεο ζηηο αλσηέξσ θαηεπζύλζεηο. Γηα 

ηελ επηινγή ζπλεθηηκώληαη ηα εμήο θξηηήξηα: 

α) Βαζκόο πηπρίνπ 

β) Βαζκόο πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ εηδίθεπζεο (κεηάθξαζε) 

γ) Σπρόλ εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην Π.Μ.. 

δ) πλέληεπμε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο. 

 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ σε φάκελο A4 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε. 

2. ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

3. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο/ δηαβαηεξίνπ 

4. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ (ή βεβαίσζε από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο όηη 



εθθξεκεί ε νξθσκνζία). ηελ πεξίπησζε πηπρηνύρσλ μέλσλ ΑΔΗ απαηηείηαη αλαγλώξηζε 

πηπρίνπ από ην ΓΟΑΣΑΠ (ή επηθπξσκέλε θσηνηππία). 

5.Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (ή επηθπξσκέλε θσηνηππία). 

6. Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο εθόζνλ ππάξρνπλ. 

 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από 2/9/2013 έως και 20/9/2013 ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

Παλεπηζηεκηνύπνιε Εσγξάθνπ, Αζήλα, γξαθείν 410, (Γεπηέξα, Σεηάξηε, Παξαζθεπή, 

11.00-14.00) ηει. 210-7277451.   

 

Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ. Ζ αθξηβήο 

εκεξνκελία ησλ εμεηάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί πξνζερώο.   

 

                                                           Αζήλα, 18. 6. 2013 
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