ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ–ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην
η

9 ΓΣΕΣ 25.5.2016 του Τμήματος αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15)
θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ακαδημαϊκού
έτους 2016-2017, σύμφωνα με την Αναμόρφωση του ΠΜΣ (ΦΕΚ 464/16.9.2014,
τ. Β΄).
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές –
Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)» είναι διετούς
διάρκειας και οργανώνεται από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα επιλεγούν δεκαπέντε (15)
φοιτητές/φοιτήτριες της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, εκ των οποίων:
Α) οι δέκα (10) θα είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής,
Β) oι πέντε (5) θα είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή Τμημάτων
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Διαχείρισης
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Ιστορίας και Εθνολογίας
ή Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Γλωσσών, Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας ή Θεολογίας ή Νομικής ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών
ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης
στην προσχολική Ηλικία ή Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Ανθρωπογεωγραφίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ή Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας ή
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Θεατρικών
Σπουδών ή Θεάτρου ή Μουσικής ή Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή
Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Bαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών ή Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (όλες οι
ειδικεύσεις) ή Οικιακής Οικονομίας ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
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Εκτός των πτυχιούχων των παραπάνω Τμημάτων γίνονται δεκτοί και
απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, εφόσον η ΓΣΕΣ κρίνει ότι οι σπουδές τους ή το
ερευνητικό- συγγραφικό έργο τους είναι συναφές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ.
1. Απονεμόμενοι τίτλοι
Το ΠΜΣ «Ελληνορωμαϊκές–Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία–Ιστορία &
Πολιτισμός)» οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία &
Πολιτισμός)».
2. Υποψηφιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 29
Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος ή
ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής
σφραγίδας έως και την 9η Σεπτεμβρίου 2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψιν κ. Τ.
Τσιούπη), ΤΚ 157 84, Αθήνα.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή
αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2016.
Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και
εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν
σχετική βεβαίωση του Τμήματός τους, συνοδευόμενη από αναλυτική
βαθμολογία και γενικό βαθμό πτυχίου.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 Έντυπο αίτησης (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, Φιλοσοφική
Σχολή, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 5ος όροφος, Γραμματεία
Τμήματος, τηλ. 2107277966 και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα:
www.ill.uoa.gr),
 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας)
το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τη διδακτική,
επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και
την επιστημονική δραστηριότητα,
 αντίγραφο/α πτυχίου/ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
όλων των ετών, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός
πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια,
 επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα
αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
 αποδεικτικά γνώσης της ιταλικής γλώσσας, και για τους ξενόγλωσσους
υποψηφίους/ες πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας,
 δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής
εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν),

2





υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί
πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την
προκήρυξη και με τον Κανονισμό Σπουδών,
δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ελληνικών ή ξένων
Πανεπιστημίων (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές για τους
πτυχιούχους του ΤΙΓΦ του ΕΚΠΑ),
σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μία σελίδα), όπου ο/η
υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα της υποψηφιότητάς
του.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι
επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.
4. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών θα συνεκτιμηθούν
τα ακόλουθα κριτήρια:
Α) για τους αποφοίτους Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:
 Βαθμός πτυχίου (40%).
 Βαθμολογία μαθημάτων στα συναφή με το ΠΜΣ προπτυχιακά
μαθήματα (25%).

Ερευνητική-επιστημονική-συγγραφική δραστηριότητα
(5%).

Προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής
(5%).
 Γραπτή δοκιμασία. Προϋπόθεση για την αποδοχή των φοιτητών στο
ΠΜΣ είναι η βαθμολόγησή τους στη γραπτή δοκιμασία με βαθμό ίσο ή
μεγαλύτερο του 6 στα 10 (25%).
Β) για αποφοίτους άλλων Τμημάτων:
 Βαθμός πτυχίου (40%).
 Αποδεδειγμένη γνώση της ιταλικής γλώσσας (25%).

Ερευνητική-επιστημονική-συγγραφική δραστηριότητα
(5%).

Προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής
(5%).

3



Γραπτή δοκιμασία. Προϋπόθεση για την αποδοχή των φοιτητών στο ΠΜΣ
είναι η βαθμολόγησή τους στη γραπτή δοκιμασία με βαθμό ίσο ή
μεγαλύτερο του 6 στα 10 (25%).

Κατά το πρώτο στάδιο της επιλογής εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και
διενεργείται γραπτή δοκιμασία σ το μάθημα: «Ελληνοϊταλικές Σπουδές (Ιστορία,
Λογοτεχνία & Πολιτισμός)» και ειδικότερα στις εξής θεματικές ενότητες:
«Φιλολογία και Τυπογραφία: από τον χειρόγραφο κώδικα στο έντυπο βιβλίο» &
«Ιστορία της Βενετίας και των κτήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο».
Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου 2016. Η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθεί στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2016 στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (http://www.ill.uoa.gr).
Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ανταποκριθεί
στη γραπτή δοκιμασία, επιτυγχάνοντας βαθμολογία από έξι (6) έως δέκα (10), και
καλύπτουν επιπλέον τις προϋποθέσεις των κριτηρίων γλωσσομάθειας, θα
κληθούν για συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.
5. Εξεταστέα ύλη για τη γραπτή δοκιμασία
α. «Φιλολογία και Τυπογραφία: από τον χειρόγραφο κώδικα στο έντυπο
βιβλίο»
Ενδεικτικές θεματικές
 Το βιβλίο κατά την αρχαιότητα
 Η φιλολογική δραστηριότητα κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς
χρόνους
 Ουμανισμός και Φιλολογία
 Από τον κύλινδρο στον κώδικα
 Η εμφάνιση της τυπογραφίας
 Η διάδοση της τυπογραφίας στην Ιταλία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
L. Reynolds – N. Wilson, Αντιγραφείς και Φιλόλογοι, μτφ. Ν. Παναγιωτάκη,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1981. B. Richardson, Τυπογραφία,
Συγγραφείς και Αναγνώστες στην Ιταλία της Αναγέννησης, μτφ. Ε. Παπαδάκη,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2014.
β. «Ιστορία της Βενετίας και των κτήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο»
Ενδεικτικές θεματικές
 Η διαμόρφωση του μύθου της Βενετίας και η ιστοριογραφική του
αποτίμηση
 Η συζήτηση για την «αυτοκρατορικότητα» της Βενετίας
 Κοινωνικές ιεραρχίες στη Βενετία και στις κτήσεις της στην Ανατολική
Μεσόγειο
 Διοίκηση, Πολίτευμα και Νομοθεσία στη Βενετία και στις κτήσεις της
 Η βενετική οικονομία και ο ρόλος των υπηκόων
 Η θέση των «ξένων» στη Βενετία
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Οικογένεια και φύλο στη Βενετία
Η βενετική Ιερά Εξέταση

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Ανδρονίκη Διαλέτη, Γιώργος Πλακωτός & Άννα Πούππου, Ιστορία της Βενετίας και
της Βενετικής Αυτοκρατορίας. Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός, Αθήνα 2015,
ελεύθερης
πρόσβασης
στην
ιστοσελίδα
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1854
6. Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής εκπλήρωση
των υποχρεώσεων σε μαθήματα και διεπιστημονικά σεμινάρια, καθώς και η
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον
Οδηγό Σπουδών.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής
παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ βλ. τον «Κανονισμό Σπουδών» του
Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Η έναρξη των μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα γίνει την 17η
Οκτωβρίου 2016.
Πληροφορίες παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
www.ill.uoa.gr και στο τηλέφωνο: 210-7277966, κ. Τ. Τσιούπη (ώρες 10.0013.00 π.μ.).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεράσιμος Δ. Παγκράτης
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