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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
                   ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται 
αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Μουσειακές Σπουδές» (ΦΕΚ 823, τ. Β΄/25-06-2003). 
  
∆εκτοί στο Πρόγραµµα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυµάτων της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον 
προσκοµίσουν ισοτιµία του τίτλου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ.   
 
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 

• Έντυπη Αίτηση (λαµβάνεται από την ιστοσελίδα του Προγράµµατος: 
www.museum-studies.uoa.gr ή και από τη Γραµµατεία του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μουσειακές Σπουδές», 11.00 π.µ. -2.00 µ.µ.)  

• 2 Φωτογραφίες   
• Φωτοτυπία 2 όψεων Αστυνοµικής Ταυτότητας  
• Αντίγραφο Πτυχίου (µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») και Αναλυτική 

Βαθµολογία όλων των ετών, όπου θα φαίνεται ο Μέσος Όρος Βαθµολογίας 
(νοµίµως επικυρωµένα) 

• Για τους Πτυχιούχους της αλλοδαπής ισοτιµία καθώς και βαθµολογική 
αντιστοιχία του πτυχίου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ, που να έχει εκδοθεί έως την 
τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων (νοµίµως επικυρωµένα) 

• 2 Συστατικές Επιστολές σε σφραγισµένο και υπογεγραµµένο στο σηµείο 
σφραγίσεως φάκελο, που θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται 
ξεχωριστά από τους συνιστώντες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
και να έχουν κατατεθεί έως την τελευταία ηµέρα υποβολής αιτήσεων. 

• Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower (νοµίµως 
επικυρωµένο) 

• Επίσης κάθε άλλο στοιχείο - όπως διπλώµατα ξένης γλώσσας, ανακοινώσεις, 
δηµοσιεύσεις, αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς σχετικούς µε 
«θέµατα πολιτισµού», συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, άλλα πτυχία ή 
µεταπτυχιακοί τίτλοι - που κατά τη γνώµη των υποψηφίων συµβάλλουν, ώστε 
η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει  πληρέστερη εντύπωση για την εικόνα 
του υποψηφίου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα.  

 
∆ικαιολογητικά που δεν έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας και δικαιολογητικά 
που κατατίθενται έπειτα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων, 
δεν αξιολογούνται.  
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Ο αριθµός των εισακτέων στο Πρόγραµµα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 
15.  
 
Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί 
πλήρης, θα αξιολογηθούν, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

         1) Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 µαθήµατα: 
 Α) «Εισαγωγή στη Μουσειολογία» 

Β) Σε 1 από τους παρακάτω 6 κύκλους επιστηµών. Ο υποψήφιος 
επιλέγει το µάθηµα που θεωρεί πλησιέστερο στο βασικό του πτυχίο. 
 

1. Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης  
2. Οικονοµικές Επιστήµες 
3. Φυσιογραφικές Επιστήµες, Επιστήµες Γης 
4. Θέµατα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής 

Κληρονοµιάς 
5.  Παιδαγωγικά 
6. Επιστήµες Υγείας 

 
Προβιβάσιµος βαθµός θεωρείται το 5 σε καθένα από τα µαθήµατα. 
Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη καθώς και για τον ακριβή χρόνο 
διεξαγωγής των εξετάσεων λαµβάνονται από την ιστοσελίδα του 
Προγράµµατος: www.museum-studies.uoa.gr ή παρέχονται από τη 
Γραµµατεία «Μουσειακών Σπουδών». 
2) Εφόσον ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς και τις γραπτές εξετάσεις, δηλαδή 
επιτύχει προβιβάσιµο βαθµό σε όλα τα µαθήµατα που θα εξεταστεί, θα κληθεί 
στη Γ’ και τελευταία φάση της αξιολόγησης που περιλαµβάνει τη διεξαγωγή 
προφορικής συνέντευξης τον Σεπτέµβριο 2008. 

            3) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας 
  

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», εφόσον δεν συνεχιστεί η 
χρηµατοδότησή του από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, θα προϋποθέτει την 
καταβολή οικονοµικής εισφοράς.  

 
Τα ονόµατα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση 
αξιολόγησης θα αναρτώνται στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού και 
στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος:  www.museum-studies.uoa.gr 

 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 19 Μαΐου έως 30 Μαΐου 2008, ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή, Ώρες: 11.00π.µ. – 2.00 µ.µ., στη Γραµµατεία «Μουσειακών 
Σπουδών», Νέο Κτήριο Μαθηµατικού (εξωτερική είσοδος), 
Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 157 84. 
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 
2107276499, 2107276434, e-mail: dstabol@admin.uoa.gr 
adoxana@arch.uoa.gr, aikdermi@arch.uoa.gr και µπορείτε να 
συµβουλευτείτε την ιστοσελίδα : www.museum-studies.uoa.gr  

 
          Οι εξετάσεις στα 2 µαθήµατα θα διεξαχθούν τέλη Ιουνίου 2008.  
  
 
 
 
  Αθήνα, 7 Απριλίου 2008 

                                                                                      
 
 
 
 
 

               Ο Πρόεδρος  
                                                                  του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

                                                                           «Μουσειακές Σπουδές» 
 
 

                                                                            Καθηγ. Μ. ∆. ∆ερµιτζάκης 
 
 
 
 

 
 


