ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διεύθυνση: Παν/πολη, 15784 Ιλίσια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021–2022
Σύμφωνα με την Αριθμ. 119847/ΓΔ6, ΦΕΚ 4406, τ. Β’, 24-9-2021 του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»:

Άρθρο 11
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων
εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την
επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν
την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η
χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136, ΦΕΚ 5138, τ. Β’, 5-11-2021 όπως ισχύει,

Οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022 για το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ θα διεξαχθούν την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στην
αίθουσα 812, 8ος όροφος της Φιλοσοφικής Σχολής, κατά τις εξής ώρες:
•
•
•

10.00-12.00 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
13.00-15.00 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ I
16.00-18.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

-

-

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από
αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο
πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα
νωρίτερα.
Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλέ και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από την
βαθμολόγηση.

Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, μπορούν να συμμετέχουν στις
κατατακτήριες εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι/μενες που κατέθεσαν αίτηση με τους
εξής αριθμούς πρωτοκόλλου:

89243/1-11-2021

96013/11-11-2021

90028/1-11-2021

96291/11-11-2021

90064/1-11-2021

96682/11-11-2021

90094/1-11-2021

96687/11-11-2021

90125/2-11-2021

96769/12-11-2021

90560/2-11-2021

96773/12-11-2021

91503/3-11-2021

96879/12-11-2021

91583/3-11-2021

97601/14-11-2021

91707/3-11-2021

97697/14-11-2021

92297/4-11-2021

97847/15-11-2021

92582/4-11-2021

98228/15-11-2021

93190/5-11-2021

98373/15-11-2021

93437/5-11-2021

98662/15-11-2021

93969/8-11-2021

98787/15-11-2021

95791/10-11-2021

98828/15-11-2021

95854/10-11-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

