ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ
ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ω ΔΕΤΣΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ

Ακινα 10-9-2015

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ)

Το Διατμθματικό Πρόγραμμα Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ
Γλϊςςασ, τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, προκθρφςςει για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015–2016 δεκαπζντε (15) κζςεισ για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ
Γλϊςςασ».
Το Πρόγραμμα οδθγεί ςε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ. Στο Πρόγραμμα
γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Ελλθνικϊν Σπουδϊν των Φιλοςοφικϊν
Σχολϊν των ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχων τθσ αλλοδαπισ, κατά προτεραιότθτα
πτυχιοφχοι Τμθμάτων Ελλθνικισ Φιλολογίασ.
Η επιλογι των ειςακτζων κα γίνει με βάςθ τα κριτιρια που ορίηει ο
Ν. 3685/08, άρκρο 4, παρ.1α,β,2.3. με γραπτζσ εξετάςεισ και ςυνζντευξη.
Οι γραπτζσ εξετάςεισ κα διενεργθκοφν τθν Σρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015, ςτο
αμφικζατρο 442 τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ (4οσ όροφοσ) και ϊρα 12.00ϋ-16:00ϋ.
Οι επιτυχόντεσ κα ενθμερωκοφν από τθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου
(www.uoa.gr) για τθν ϊρα κατά τθν οποία κα ςυμμετάςχουν ςτθ ςυνζντευξθ, θ οποία
κα πραγματοποιθκεί τθν Πζμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016, ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν τθν αίτθςι τουσ από 14-9-2015
ζωσ και 13-11-2015 ταχυδρομικά συστημένη υπόψθ κυρίασ Θ. Παπαδοποφλου ςτθ
διεφκυνςθ: Διατμθματικό Πρόγραμμα Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ
Γλϊςςασ (ΠΜΣ), Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ, 3οσ όροφοσ, γραφείο 306,
Φιλοςοφικι Σχολι, Πανεπιςτθμιοφπολθ, ΤΚ 15784 Ζωγράφου.
Το εμπρόκεςμο κα αποδεικνφεται με τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου.

Πλθροφορίεσ δίνονται από τθν κυρία Θ. Παπαδοποφλου ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ Φιλολογίασ (Κτιριο Φιλοςοφικισ Σχολισ, 3οσ όροφοσ, γραφείο 306,
Πανεπιςτθμιοφπολθ - Ζωγράφου, τθλζφωνο 210-7277968 -Δευτζρα, Τετάρτθ και
Παραςκευι
11.00ϋ
14.00ϋ
και
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
thpapad@phil.uoa.gr).
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξήσ δικαιολογητικά:
1) Βιογραφικό Σθμείωμα
2) Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται)
3) Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν μακθμάτων, ςτο οποίο κα
αναγράφεται και ο γενικόσ βακμόσ του πτυχίου
4) Πιςτοποιθτικό κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ
5) Πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ (για όςουσ υποψιφιουσ δεν είναι
απόφοιτοι ελλθνικοφ ςχολείου ι ΑΕΙ -το πιςτοποιθτικό αυτό μπορεί να είναι θ
Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδαςκαλείου τθσ Ελλθνικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ του
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με βακμό άριςτα *μεγαλφτερο από 8+ ι τα επίπεδα Γ1 ι Γ2
του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ)
6) Αντίτυπα τυχόν δθμοςιευμάτων ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι (cd)
7) Αντίτυπα τυχόν επιπλζον πτυχίων ι πιςτοποιθτικϊν
8) Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Από τισ εξετάςεισ εξαιροφνται μόνο οι ημεδαποί και αλλοδαποί κάτοχοι
υποτροφιϊν που δίνονται κατόπιν εξετάςεων (κατ’ εξοχήν οι υπότροφοι του ΙΚΤ), οι
οποίοι κρίνονται κατά περίπτωςη, βάςει και των όρων τησ υποτροφίασ τουσ.

Η Πρόεδροσ
τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ

Ελζνθ Καραμαλζγκου
Κοςμιτωρ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ
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