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_______________________________________________ 
 
 

Αθήνα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 1051  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για 

εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Η Θεολογία στον 

Σύγχρονο Κόσμο» (Theology in the Contemporary World) με τρεις Ειδικεύσεις:  

1. «Θρησκευτικός Τουρισμός»  

(Religious Tourism) 
 

2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»  

(Theology, Education and Intercultural Communication) 
 

3. «Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις»  

(Church, Interreligious Dialogue and International Relations) 

 

Το Π.Μ.Σ. «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» δέχεται ενενήντα (90) 

φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά 

ειδίκευση. 

 

Στο Π.Μ.Σ. «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» γίνονται δεκτοί κάτοχοι 

τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

- Τρόπος Εισαγωγής 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ2ΧΑ46ΨΖ2Ν-Σ7Ρ). 
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Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 2 Σεπτεμβρίου 2020  μέχρι και 10 Οκτωβρίου 2020 

μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ.: tcw@theol.uoa.gr. 

Σχετικές αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

https://syko.theol.uoa.gr/  

 

- Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση Συμμετοχής 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

7. Δύο συστατικές επιστολές  

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. 

 

Για τους αλλοδαπούς, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κρίνεται 

υποχρεωτική: (α) η κατάθεση της ισοτιμίας του βασικού πτυχίου, όπως αυτή 

πιστοποιείται από τον ΔΟΑΤΑΠ, και (β) η Βεβαίωση Ελληνομάθειας, η οποία 

χορηγείται από το Διδασκαλείο της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας των Πανεπιστημίων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους 

υποτρόφους. 

- Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20% 

- Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια ή επιτυχή εξέταση σε ξένη γλώσσα σε ποσοστό 

20% και πιστοποιημένη γλωσσομάθεια δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 

10% 

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10% 

- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10% 

- Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ποσοστό 10% 

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20% 

Τρεις ημέρες πριν από την Προφορική Συνέντευξη στη Συντονιστική Επιτροπή 

(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., οι μη κατέχοντες Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε ξένη γλώσσα 

εξετάζονται ανά γλώσσα γραπτώς από επιτροπή που ορίζει η Συνέλευση του 

Τμήματος. 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των 

φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.  

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός δέκα 

(10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγονται όλοι οι επιλαχόντες. 

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να 

εγγραφούν οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν,  με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο 

αξιολογικό πίνακα στο Πρόγραμμα.  

- Τέλη Φοίτησης 

 

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Η Θεολογία στο Σύγχρονο Κόσμο» οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 

διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ ανά μάθημα στο εξάμηνο και κατά ανώτατο όριο των 

επτακοσίων πενήντα (750) Ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται κατά τη 

δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος. Το τέλος φοίτησης για την έναρξη της διαδικασίας 

ανάθεσης διπλωματικής εργασίας ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ και είναι 

εφάπαξ. 

 
 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. 
 

(υπογραφή)* 
 

Καθηγήτρια Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος. 


