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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

(Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 

προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» (Φ.Ε.Κ. Έγκρισης ιδρύσεως 2870/Β΄/19-07-

2018, Φ.Ε.Κ. Έγκρισης του Κανονισμού του Προγράμματος 4017/Β΄/04-11-19)
1
. 

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Παρευξείνιο 

χώρο και ελληνισμό» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:  

1. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: ιστορία 

2. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: πολιτισμός. 

 

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Στη διάρκεια του 

τετάρτου εξαμήνου εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ως γλώσσα 

διεξαγωγής των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. 

 

Η από απόσταση εκπαίδευση δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του 

συνόλου των διδακτικών ωρών (Ν. 4485/2017) και γίνεται σε πλατφόρμα σύγχρονης 

εκπαίδευσης διαδραστικού τύπου του Δ.Π.Θ.. 

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών και 

Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 

Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. 

 

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 

προϋποθέσεις, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και 

μόνο ένας/μία κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 

προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος 

Σπουδών και το έργο που επιτελούν σε αυτό είναι συναφή με το αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. 

 

Για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., μοριοδοτούνται τα ακόλουθα: 

- βαθμός πτυχίου x 2 

- πτυχίο (εκτός του πρώτου με βάση το οποίο δηλώνεται η υποψηφιότητα): 10 μόρια 

- μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 15 μόρια (μοριοδοτείται 1 μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών) 

- διδακτορικός τίτλος σπουδών: 20 μόρια 

                                                           
1
 Η φοίτηση στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνεται χωρίς την καταβολή διδάκτρων. 
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- πτυχίο ξένης γλώσσας
2
 

α. για την προαπαιτούμενη από τον ν. 4485 (άρθρο 34, 2) πιστοποιημένη γνώση 

γλώσσας, επίπεδο Γ2: 5 μόρια
3
 

β. για οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα 

επίπεδο Β2: 5 μόρια για το καθένα, επίπεδο Γ1: 7 μόρια για το καθένα, επίπεδο Γ2: 

10 μόρια 

- συνέντευξη: 30 μόρια 

- συγγραφικό έργο: 5-10 μόρια
4
 

- πιστοποιημένα σεμινάρια μέχρι 5 μόρια. 

 

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά 

ακαδημαϊκό έτος 

 

Όλες οι σχετικές με τη διαδικασία επιλογής πληροφορίες αναφέρονται στον 

Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.
5
 

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται, μόνο 

ταχυδρομικά (ΕΛ.ΤΑ.) με συστημένη επιστολή, στο διάστημα από 31/07/2020 έως 

και 31/08/2020 (το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

Γραμματεία του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.: 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δ.Π.Θ. 

Π. Τσαλδάρη 1 (Β΄ Κτίριο), Τ.Κ. 691 32, Κομοτηνή. 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), 

                                                           
2
 Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: 

 Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 

ν. 3149/2003, 

 Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της 

ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

 Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής 

 Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν 

αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

 Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 

347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο 

αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας 

διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
3
 Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας 

σε επίπεδο Γ2. 
4
 Μοριοδοτούνται μονογραφίες, εργασίες δημοσιευμένες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με 

κριτές, καθώς και  δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους.  
5
 https://bscc.duth.gr/κανονισμόςΠΜΣ 

https://bscc.duth.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0.%CE%9C.%CE%A3.-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf
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2. αντίγραφα τίτλων σπουδών και για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής 

σχετική πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί αναγνώρισης της 

ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τους, 

3. αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών, 

4. πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 

5. αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποίηση ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Εξαιρούνται οι 

υποψήφιοι/ες που είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ομοταγούς 

αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής), 

6. φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

7. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν επίσης να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη 

γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων να σχηματίσει 

πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα αξιολογηθούν μόνον εφόσον θα έχουν 

υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: mdimasi 

[at] bscc.duth.gr, pvalsami [at] bscc.duth.gr, amouzaki [at] bscc.duth.gr. 

 

Η Πρόεδρος του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. 

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση 


