
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  
                   ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 

 
 

Τν Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ αλαθνηλώλεη όηη δέρεηαη 
αηηήζεηο ππνςεθίσλ θνηηεηώλ γηα ην Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 
«Κνπζεηαθέο Σπνπδέο» (ΦΔΘ 823, η. Β΄/25-06-2003). 
  
Γεθηνί ζην Πξόγξακκα γίλνληαη νη πηπρηνύρνη Διιεληθώλ Ηδξπκάησλ ηεο 
Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη Σρνιώλ ηεο αιινδαπήο, εθόζνλ 
πξνζθνκίζνπλ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ ηνπο από ην ΓΟΑΤΑΠ.   
 
Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαινύληαη λα 
ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
 

 Έληππε Αίηηζη (ιακβάλεηαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 
www.museum-studies.uoa.gr ή θαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ 
Κεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κνπζεηαθέο Σπνπδέο», 11.00 π.κ. -2.00 κ.κ.)  

 2 Φσηνγξαθίεο (κεγέζνπο ηαπηόηεηαο)  
 Φσηνηππία 2 όςεσλ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο  
 Αληίγξαθν Πηπρίνπ (κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ «Ιίαλ Θαιώο») θαη Αλαιπηηθή 

Βαζκνινγία όισλ ησλ εηώλ, όπνπ ζα θαίλεηαη ν Μέζορ Όπορ Βαθμολογίαρ 
(λνκίκσο επηθπξσκέλα) 

 Γηα ηνπο Πηπρηνύρνπο ηεο αιινδαπήο ιζοηιμία θαζώο θαη βαθμολογική 
ανηιζηοισία ηνπ πηπρίνπ ηνπο από ην ΓΟΑΤΑΠ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (λνκίκσο επηθπξσκέλα) 

 2 Σπζηαηηθέο Δπηζηνιέο (όρη παιαηόηεξεο ηνπ 2010) ζε ζθξαγηζκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν ζην ζεκείν ζθξαγίζεσο θάθειν, πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηελ 
αίηεζε ή ζα απνζηέιινληαη μερσξηζηά από ηνπο ζπληζηώληεο. Οη ζπζηαηηθέο 
επηζηνιέο ζα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππεο, λα απεπζύλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 
κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα θαη λα έρνπλ θαηαηεζεί έσο ηελ ηειεπηαία εκέξα 
ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

 Απνδεηθηηθό Αγγιηθήο Γιώζζαο ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Lower (λνκίκσο 
επηθπξσκέλν) 

 Δπίζεο θάζε άιιν ζηνηρείν - όπσο δηπιώκαηα μέλεο γιώζζαο, αλαθνηλώζεηο, 
δεκνζηεύζεηο, απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζε ηνκείο ζρεηηθνύο κε 
«ζέκαηα πνιηηηζκνύ», ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, άιια πηπρία ή 
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη - πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ ππνςεθίσλ ζπκβάιινπλ, ώζηε 
ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε εληύπσζε γηα ηελ εηθόλα 
ηνπ ππνςεθίνπ. Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα.  
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Γηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη δηθαηνινγεηηθά 
πνπ θαηαηίζεληαη έπεηηα από ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, 
δελ αμηνινγνύληαη.  
 
Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ ζην Πξόγξακκα νξίδεηαη θαηά αλώηαην όξην ζε 15.  
 
Οη ππνςήθηνη, αθνύ ππνβάινπλ αίηεζε θαη εθόζνλ ε αίηεζή ηνπο ζεσξεζεί 
πλήπηρ, ζα αμηνινγεζνύλ κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

         1) Τελ επηηπρή γξαπηή εμέηαζε ζε 2 καζήκαηα: 
 Α) «Δηζαγσγή ζηε Κνπζεηνινγία» 

Β) Σε 1 από ηνπο παξαθάησ 6 θύθινπο επηζηεκώλ. Ο ππνςήθηνο 
επηιέγεη ην κάζεκα πνπ ζεσξεί πιεζηέζηεξν ζην βαζηθό ηνπ πηπρίν. 
 

1. Ηζηνξία, Αξραηνινγία θαη Ηζηνξία ηεο Τέρλεο  
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο 
3. Φπζηνγξαθηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Γεο 
4. Θέκαηα Σπληήξεζεο, Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο 

Θιεξνλνκηάο 
5.  Παηδαγσγηθά 
6. Δπηζηήκεο Υγείαο 

 
Πξνβηβάζηκνο βαζκόο ζεσξείηαη ην 5 ζε θαζέλα από ηα καζήκαηα. 
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξεηαζηέα ύλη θαζώο θαη γηα ηνλ αθξηβή ρξόλν 
δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ιακβάλνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο: www.museum-studies.uoa.gr ή παξέρνληαη από ηε 
Γξακκαηεία «Κνπζεηαθώλ Σπνπδώλ». 
 
2) Δθόζνλ ν ππνςήθηνο πεξάζεη επηηπρώο θαη ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, δειαδή 
επηηύρεη πξνβηβάζηκν βαζκό ζε όια ηα καζήκαηα πνπ ζα εμεηαζηεί, ζα θιεζεί 
ζηε Γ’ θαη ηειεπηαία θάζε ηεο αμηνιόγεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή 
πποθοπικήρ ζςνένηεςξηρ ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηε 
Γξακκαηεία ηνπ ΠΚΣ. 
 

          3) Αμηνιόγεζε θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο 
  

Ζ εγγξαθή ζην Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζπλεπάγεηαη 
ζπλεηζθνξά θάζε θνηηεηή ζηα ζρεηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα, ε νπνία αλέξρεηαη 
ζηα 600 € αλά εμάκελν.  

 
Τα νλόκαηα ησλ επηηπρόλησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε θάζε αμηνιόγεζεο ζα 
αλαξηώληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κεηαπηπρηαθνύ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο:  www.museum-studies.uoa.gr 
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Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο από 06 Ιοςνίος έωρ 30 Ιοςνίος 2011, Γεπηέξα 
έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο: 11.00π.μ.–2.00μ.μ., ζηε Γξακκαηεία 
«Κνπζεηαθώλ Σπνπδώλ», Λέν Θηήξην Καζεκαηηθνύ (εμσηεξηθή είζνδνο), 
Παλεπηζηεκηνύπνιε Εσγξάθνπ, 157 84.  
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζηα ηειέθσλα: 
2107276499, 2107276434, e-mail: dstabol@admin.uoa.gr θαη κπνξείηε λα 
ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηζηνζειίδα : www.museum-studies.uoa.gr  
 
Παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη λα θαηαζέηνπλ ην θάθειό ηνπο είηε ιδιοσείπωρ 
είηε κε ηασςαποζηολή (όρη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν). 

 
          Οη εμεηάζεηο ζηα 2 καζήκαηα ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 12 επηεμβπίος 2011.  
  
 
 
 
  Αζήλα, 16 Καΐνπ  2011 

                                                                                         
 
 
 
 
 

               Ο Πξόεδξνο  
                                                                  ηνπ Κεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

                                                                    «Κνπζεηαθέο Σπνπδέο» 
 
 

                                                                            Θαζεγ. Κ. Γ. Σηακαηάθεο 
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