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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές 

Σχέσεις με τον Ελληνισμό» 

(Studies in the Slavic World: History, Literature, Culture and Relations to Hellenism) 

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και τον εσωτερικό Κανονισμό ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’ 5075/31-12-2019), 

ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. 20/18-05-2022), Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, 

Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» (Studies in the 

Slavic World: History, Literature, Culture and Relations to Hellenism). 

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, 

Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» είναι η Σλαβολογία με τους 

επιμέρους κλάδους της που μελετούν την ιστορία, τη γραμματεία, τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό του σλαβικού κόσμου από τους μέσους χρόνους μέχρι και σήμερα. Επίσης 

στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. μελετώνται οι διαχρονικές ιστορικές, θρησκευτικές και 

πολιτισμικές σχέσεις του σλαβικού κόσμου με τον Ελληνισμό, ο οποίος (Ελληνισμός) 

με την ισχυρή παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας 

των σλαβικών λαών. 
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Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών που θα το παρακολουθήσουν και 

θα μελετήσουν την ιστορία, τη γραμματεία και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου, 

όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τη διαχρονική σχέση του με τον ελληνικό κόσμο. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση στις θεματικές ενότητες που 

καλύπτουν τα γνωστικά του πεδία, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν 

τον σλαβικό κόσμο, μέσα από την ιστορική του εξέλιξη, καθώς και την παρουσία του 

στον σύγχρονο κόσμο. Ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. θα έχουν 

τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ερευνητική καριέρα και να εμβαθύνουν τις σπουδές 

τους σε ζητήματα που αφορούν την ιστορία, τη γλώσσα, τη γραμματεία ή την τέχνη 

του σλαβικού κόσμου. Θα μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε 

διάφορες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, όπου απαιτείται ειδική γνώση του 

σλαβικού κόσμου, προκειμένου να καλυφθούν ποικίλές ανάγκες (π.χ. διδακτικές, 

διπλωματικές, εθνικής ασφάλειας, κ.α.). Επίσης, θα μπορούν με τις ειδικές γνώσεις 

τους να ενισχύσουν τον χώρο της δημοσιογραφίας, όπου συχνά απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις προκειμένου να παρουσιαστεί και να ερμηνευτεί η παρουσία των σλαβικών 

λαών στον σύγχρονο κόσμο. Τέλος, θα είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρου της σύγχρονης οικονομίας και του εμπορίου 

(όπου ο σλαβικός κόσμος κατέχει ιδιαίτερη θέση και μάλιστα για τη χώρα μας, η οποία 

σε σημαντικό βαθμό έχει προσανατολιστεί προς αυτόν με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

συνεχώς ο κύκλος των συναλλαγών και των εμπορικών σχέσεων). 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΜΕ) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο 

χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (με δυνατότητα παράτασης κατά ένα 

εξάμηνο), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης, κατά την οποία η 

διάρκεια της φοίτησης ορίζεται στο διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η φοίτηση στο 

ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή και άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα με αιτιολογημένη 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 

Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων (10 ECTS το 

καθένα και συνολικά 60 ECTS) και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

(30 ECTS). Ο συνολικός φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 90 ECTS. 

Τα μαθήματα θα αρχίσουν με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, τον προσεχή Φεβρουάριο, σύμφωνα με το ωρολόγιο 

ΑΔΑ: Ω2ΒΔ46Ψ8ΧΒ-0Ν7



3 
 

πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Δύναται να διεξάγονται εξ αποστάσεως ή/και δια 

ζώσης όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και σε κύκλους ενοτήτων. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται συνολικά τριάντα πέντε (35) 

θέσεις. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά 

μπορούν να υποβληθούν από 01-09-2022 έως και 31-10-2022 σε ψηφιακή μορφή στη 

διεύθυνση:  

https://slav.theo.auth.gr/index.php/application 

Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: 

1. Κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΕΑ και ΑΤΕΙ της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 

σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

3. Απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολών της Αστυνομίας 

και λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ισότιμων με τις Σχολές Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων. 

4. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και 

μόνο ένας κατ΄ έτος. 

Τέλος φοίτησης 

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 2.500 ευρώ. 

Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε τρεις (4) δόσεις (450 ευρώ με την εγγραφή 

στο Π.Μ.Σ. και 450 ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου, 800 ευρώ με την έναρξη του β΄ 

εξαμήνου φοίτησης και 800 ευρώ με την έναρξη του γ΄ εξαμήνου).  

Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα 

(ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το 

δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου 

https://slav.theo.auth.gr/index.php/application
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εισοδήματος, όπως καθορίζεται με σχετική ΚΥΑ που ορίζει και κάθε θέμα σχετικό με 

την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης. Οι απαλλασσόμενοι 

φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 

συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή 

σε ένα μόνο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με 

σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. (Άρθρο 35 

του Ν. 4485/2017).  

Οι αιτήσεις απαλλαγής από τα δίδακτρα μαζί με τα απαραίτητα από τον νόμο 

δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης του τελικού πίνακα επιτυχόντων του προγράμματος. 

Θεσπίζονται τρεις (3) υποτροφίες (ύψους 800 ευρώ έκαστη που αντιστοιχεί στην 

τελευταία δόση των καταβληθέντων διδάκτρων του Π.Μ.Σ.) με κριτήριο την άριστη 

επίδοση μέσα στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο περάτωσης του Π.Μ.Σ., η οποία 

χορηγείται μετά την ολοκλήρωση και της Δ.Μ.Ε. Η υποτροφία αποδίδεται στον 

δικαιούχο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας περισσότερων των τριών δικαιούχων διενεργείται κλήρωση 

μεταξύ τους από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά 

1. Αιτήσεις 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται 

αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με την Προκήρυξη. Όλα τα δικαιολογητικά 

κατατίθενται έντυπα (πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) στη Γραμματεία του 

Τμήματος Θεολογίας κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. 

2. Δικαιολογητικά 

Με την αίτησή του ο υποψήφιος στοιχειοθετεί το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο 

Π.Μ.Σ. και υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.  

Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού υποβάλλεται και η 

νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου. 

β) Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων. 
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γ) Πιστοποιητικό γνώσης ευρωπαϊκής γλώσσας (πλην της μητρικής), επιπέδου Β2 

τουλάχιστον ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια 

στο συγκεκριμένο επίπεδο ή Πτυχίο (προπτυχιακό) ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Τίτλο οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή Απολυτήριο Τίτλο ισότιμό των Ελληνικών 

Σχολείων Δ.Ε., 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/ες 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. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται 

πιστοποιητικό από το Ι.Μ.Χ.Α. ή το Eλληνικό Kέντρο Σπουδών Nοτιοανατολικής 

Eυρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Σε περίπτωση 

γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλει επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

και προσμετράται επιπλέον. Οι αλλοδαποί καταθέτουν αντίστοιχα πιστοποιητικό 

επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) αναγνωρισμένο 

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι 

ελληνικού Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο επέχει θέση και πιστοποιητικού 

επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. 

δ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα ή για συμμετοχή 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών. 

ε) Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το Πρόγραμμα Σπουδών 

του Π.Μ.Σ. 

στ) Βιογραφικό σημείωμα (συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού – κινήτρων για 

μεταπτυχιακές σπουδές). 

ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Αν ο φάκελος υποψηφιότητας δεν είναι πλήρης, δεν θα γίνεται δεκτός. 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 

Κριτήρια επιλογής 

Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται (μοριοδότηση επί τοις 100): 

α) Βαθμός πρώτου πτυχίου (10%) 
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β) Μέσος όρος όλων των συναφών προπτυχιακών μαθημάτων (10%) 

γ) Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, συμμετοχή σε ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών κ.α. (συναφή με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) (10%) 

δ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (5%) 

ε) Δεύτερο πτυχίο (5%) 

στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (10%) 

ζ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών (10%) 

η) Συναφής επαγγελματική εμπειρία (10%) 

Συνέντευξη (30%) 

Η μοριοδότηση είναι δυνατόν να αλλάζει με απόφαση της Σ. του Τμήματος ύστερα από 

εισήγηση της ΣΕ. 

Διαδικασία επιλογής 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Σ. του Τμήματος γίνεται από 

αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης (και τα αναπληρωματικά τους 

μέλη), απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, δύο εκ 

των οποίων τουλάχιστον μετέχουν στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από 

τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 

καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους 

που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα κριτήρια. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των 

επιτυχόντων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. 

Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική κατάταξη 

λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των συναφών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ. Σε 

περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.  

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Σ. 

του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Γραμματείας, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://slav.theo.auth.gr ή να επικοινωνούν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: pms.slav@gmail.com και στα τηλέφωνα: 2310 991369 και 

2310 997130 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 13:00. 

 

Ο Πρόεδρος  

του Τμήματος Θεολογίας 

 

 

Νικόλαος Χ. Μαγγιώρος  

Αν. Καθηγητής Κανονικού  

και Εκκλησιαστικού Δικαίου 

 

 

https://slav.theo.auth.gr/
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