ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Διεξαγωγή Εξετάσεων Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Με απόφαση της 9ης/11-04-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας
γνωστοποιούμε τα εξής:
•

•

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 3185/16-12-2013, Άρθρο 1, Παρ.1 «Το ποσοστό των
κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, 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 και άλλων Υπουργείων, ορίζεται
σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους...»
και άρθρο 2, Παρ. 1 «Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων
γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία
μαθήματα».
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα:
1. Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι
2. Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι
3. Ιταλική Γλώσσα Ι

Ακολουθεί αναλυτική βιβλιογραφία:

1. Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί σε θέματα που αφορούν την
ιστορία και τον πολιτισμό των Ιταλών στο χρονικό διάστημα από την κατάλυση
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τις γεωγραφικές ανακαλύψεις (τέλη 15ου αι.)
εστιάζοντας κυρίως στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Η Ιταλία των Φράγκων
• Οι ναυτικές δημοκρατίες
• Οι Νορμανδοί στη Νότια Ιταλία
• Εκκλησία και Αυτοκρατορία
• Σταυροφορίες-Ιπποσύνη
• Οι Κοινότητες και ο πολιτισμός τους
• Η Καθολική Εκκλησία (13ος-15ος αι.)
• Φρειδερίκος Β΄
• Το Βασίλειο της Νεάπολης: από τους Ανδεγαυούς στους Αραγονέζους
• Σινιορίε (Signorie) και Πριγκιπάτα
• Ουμανισμός και Αναγέννηση στην Ιταλία
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•

Οι Ανακαλύψεις: η συμμετοχή των Ιταλών και οι συνέπειές τους

Ενδεικτική Bιβλιογραφία:
•
Pierre Milza, Storia d’Italia dalla preistoria ai giorni nostri, Corbaccio, Milano
2006
•
Luigi Salvatorelli, Sommario della storia d’ Italia, Torino 199911
•
Gioacchino Volpe, Medio E voi italiano, editori Laterza, Bari 20034
•
Giuliano Procacci, Storia degli italiani, vol. I, Laterza, Bari 20064
•
Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Η Μεσαιωνική Δύση (5ος-15ος αι.), εκδόσεις Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 2004
• Pierre Milza - Serge Berstein, Ιστορία της Ευρώπης, τ. Α΄, εκδόσεις
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.
• Edward Burns, Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, μτφρ. Τάσος
Δαρβέρης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.
• www.cronologia.it
Η εξέταση θα γίνει στην Ελληνική Γλώσσα

2. Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι
Οι απαρχές – Scuola Siciliana – Θρησκευτική Ποίηση – Διδακτική και ηθική ποίηση –
Ακμή και Παρακμή των κοινοτήτων – Dolce stil Nuovo – Δάντης – Πετράρχης –
Βοκκάκιος – Ανθρωπισμός – Αναγέννηση – Λαυρέντιος των Μεδίκων – Λουίτζι
Πούλτσι – Άντζελο Πολιτσιάνο – Ματέο Μαρία Μποϊάρντο – Γιάκοπο Σανατζάρο –
Μπαλντάσαρ Καστιλιόνε – Πιέτρο Μπέμπο – Μικελάντζελο Μπουοναρότι –
Λουντοβίκο Αριόστο – Νικολό Μακιαβέλι – Άντζελο Μπεόλκο Ρουτσάντε –
Φραντσέσκο Γκουιτσιαρντίνι – Μανιερισμός – Τορκουάτο Τάσο.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
•
•
•

Αλμπέρτο Αζόρ Ρόζα, Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Επίκεντρο.
Γεράσιμος Ζώρας & Ιωάννης Τσόλκας, Πλάνητες Στίχοι, εκδόσεις Πεδίο.
Ιωάννης Δημ. Τσόλκας, Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Πεδίο.

Η εξέταση θα γίνει στην Ελληνική Γλώσσα

3. Ιταλική Γλώσσα Ι
Στην ύλη περιλαμβάνοντα όλα τα γραμματικά φαινόμενα της Ιταλικής Γλώσσας :
Articoli determinativi / indeterminativi, Presente dei verbi regolari e irregolari,
Preposizioni semplici e articolate, Pronomi e aggettivi possessivi, Pronom idiretti /
indiretti / combinati, Particelle “ci” e “ne”, Passato prossimo, Futuro semplice e
anteriore, Condizionale semplice / Condizionale composto, Imperfetto,
Passatoremoto, Trapassatoprossimo/ Trapassatoremoto, Forme perifrastiche ( stare
+ gerundio/ stare + infinito), Congiuntivo (presente/ passato/ imperfetto/
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trapassato), Forma Passiva, Discorso diretto – indiretto, Participio/ Infinito/
Gerundio.
Ο εξεταζόμενος οφείλει να μπορεί να εκφράζεται στην Ιταλική Γλώσσα με
σαφήνεια, να είναι σε θέση να παράγει κείμενα στα οποία θα αναπτύξει τις
γλωσσικές, συντακτικές και λεξιλογικές του δεξιότητες. Τα κείμενα μπορεί να είναι:
έκθεση ιδεών/ περίληψη κειμένου/ παραγωγή άρθρου/ γράμμα φιλικό ή επίσημο/
παραγωγή διαλόγου.
Θεματολογικά καλύπτεται όλο το φάσμα των ενηλίκων σε γραπτό λόγο.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Το συγγράμματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας είναι τα Rete 2! και Rete 3!
Η προαναφερθείσα ύλη αφορά τόσο τους πτυχιούχους αποφοίτους των ΑΕΙ όσο
και τους πτυχιούχους - αποφοίτους των ΤΕΙ καθώς και των Σχολών Υπερδιετούς
κύκλου Σπουδών.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβάλλονται μόνο
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr στην Γραμματεία του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από 1-11-2022 έως 15-11-2022.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις (συμπληρώνεται on line
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eprotocol.uoa.gr)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα
πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου (με επισύναψη στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eprotocol.uoa.gr)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας (με επισύναψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://eprotocol.uoa.gr)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
1. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε
ακαδημαϊκού έτους
2. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της εξέτασης του
πρώτου μαθήματος
3. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει
να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από το Τμήμα Υποδοχής
και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
εξέτασης.
4. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0 έως το 20. Η σειρά επιτυχίας των
υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των
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εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν
συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) τριάντα
μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες
τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.
5. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/4-82017, ΦΕΚ 114 τ.Α’ άρθρο 74 παρ.5α, οι θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές
καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων,
με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά
συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον (30) τριάντα
μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
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