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Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 

469/19-8-2019) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων 
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές (Β΄κύκλος σπουδών) για 

το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, σύμφωνα με όσα προβλέπονται  
στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και 

λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2970/19-7-2019, τ.Β., ως εξής: 
 

Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και 

κειμενικές σπουδές του Β' Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 
γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή 
αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές 
εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος 
Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων 
άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου.   
  

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες 
ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά: 
 



1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται: 
- το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος η/ο υποφήφια/ος 

-την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, 
επιλέγοντας ανάμεσα στην αγγλική, γερμανική, ιταλική και γαλλική. 

-προαιρετικά μία επιπλέον ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να 
εξεταστεί για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της, που να είναι άλλη 
από τη γλώσσα της υποχρεωτικής επιλογής και επιλέγοντας μία από 

τις εξής γλώσσες: αγγλική, γερμανική, ιταλική, γαλλική  
- Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης 
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 

- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
2. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι 

έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε 
περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του 
εξωτερικού. 

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και 
οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου 

Σπουδών. 
4. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.  

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 
 

10-27 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η 

συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο  του 
Οκτωβρίου.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 
995246/995260 και info@lit.auth.gr).  
 
 

                                                          Θεσσαλονίκη,  20/8/2019 

                                                                 O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
                                                               ΑΙΜ.  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
                Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΛΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
 
1. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (βοηθήματα: Κ. Θ. Δημαράς, 

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Γνώση. Λ. Πολίτης, Ιστορία 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. R. Beaton, Εισαγωγή στη 

νεότερη ελληνική λογοτεχνία: ποίηση και πεζογραφία 1821-1992, εκδ. 
Νεφέλη. Μ. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. 

Οδυσσέας). 
2. Γ. Βελουδής, Γραμματολογία: Θεωρία λογοτεχνίας, Αθήνα, Πατάκης. 
3. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι απόφοιτοι 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. καλούνται να μελετήσουν και τον 
κατάλογο των λογοτεχνικών κειμένων του πτυχιακού μαθήματος ΝΕΦ 240 (βλ. 
Οδηγό Σπουδών). 

 

 

 

 

 

 

 

 


