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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
προκηρύσσει συνολικά τριάντα (30) θέσεις
του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και
συγκεκριμένα: στις ειδικεύσεις Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Λατινικής,
Παπυρολογίας, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το
πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή και συγγραφική δραστηριότητα (σε
περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση).
Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τ.Ε.Φ. θα γίνει κατόπιν γραπτής εξέτασης σε συγκεκριμένα
μαθήματα και αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με
όσα ορίζει η ιδρυτική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1947/30-12-2005) για τη λειτουργία
του Προγράμματος όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 130235/Β7 Υ.Α.
(Φ.Ε.Κ. 2307/27-8-2014 τ’ Β) και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Προγράμματος που τροποποιήθηκε στην 7η Γ.Σ.Ε.Σ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στις 13-04-2016.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν πρώτα στην Ξένη Γλώσσα της επιλογής τους–
Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά και μετά, εφόσον επιτύχουν σε αυτήν, θα
συνεχίσουν στα υπόλοιπα μαθήματα.
Απαλλάσσονται από εξέταση στη Ξένη Γλώσσα όσοι κατέχουν
αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες.
Τα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας είναι συνολικά 2.000 ευρώ για τα τέσσερα εξάμηνα
παρακολούθησης, δηλαδή 500 ευρώ για έκαστο εξάμηνο, και καταβάλλονται
στην αρχή του κάθε εξαμήνου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη
Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στο τηλέφωνο:
25310 39902 - fax:25310 39901 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος –
www.helit.duth.gr, όπου υπάρχει ο κανονισμός & η ύλη του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
Η Πρόεδρος
*(υπογραφή και σφραγίδα)
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
*Η υπογραφή και σφραγίδα έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο
αρχείο του Τμήματος.

