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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών 

 
 

Ρόδος, 31.03.2016 
                                                                                           Α.Π. 686 

 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου Από την Προϊστορική 
Εποχή έως στην Ύστερη Αρχαιότητα:  
Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» 

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 
 
 
Το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου λειτουργεί 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) µε τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, 
Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» Φ.Ε.Κ. 1930/17 Ιουλίου 2014, το οποίο οδηγεί σε 
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στην Αρχαιολογία της Ανατολικής 
Μεσογείου.  
Το ΠΜΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο/η να υποβάλει αίτηση 
υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, µε τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής 
Μεσόγειου από την Προϊστορική Εποχή έως στην Ύστερη Αρχαιότητα: 
Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (Φ.Ε.Κ. 2126/02.10.2015). 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ 
Αντικείµενο του ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την 
Προϊστορική Εποχή έως στην Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς 
Ανατολή» είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων στους θεµατικούς άξονες της 
αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισµικών 
επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών 
Χρόνων. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη 
θεωρία και µεθοδολογία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας των 
πολιτισµών της ανατολικής Μεσογείου και κυρίως των τεχνικών και των 
αναλυτικών εργαλείων της για τη µελέτη και επιστηµονική εµβάθυνση των 
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θεωρητικών και εφαρµοσµένων πεδίων της αρχαιολογικής επιστήµης, καθώς 
και β) στην εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε την κριτική επεξεργασία 
πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και την ανάπτυξη της επιστηµονικής 
µεθοδολογίας και των λειτουργικών εργαλείων για την διεξαγωγή έρευνας.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
Στο ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως 
στην Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Τµήµατος 
Μεσογειακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:  

1. Πτυχιούχοι του ιδίου τµήµατος  
2. Πτυχιούχοι όλων των τµηµάτων που είναι συναφή µε το γνωστικό 
αντικείµενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και 
πολιτικών επιστηµών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή σχετικών 
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και αλλοδαπής.  

3. Πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου.  
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν µία (1) από τις ξένες γλώσσες που 
ακολουθούν σε επίπεδο Β2, κατ’ ελάχιστον: Αγγλικά (επίπεδο FCE/Lower ή 
TOEFL 500+), Γαλλικά (επίπεδο Delf B2) ή Γερµανικά (επίπεδο Zertificat B2). 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
Οι υποψήφιοι/ες µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
https://nautilus.aegean.gr/: 
 

1. Αίτηση 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
3. Αντίγραφο πτυχίου (µε αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
5. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 
6. Δύο συστατικές επιστολές, εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από 
το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας ξένης γλώσσας από 
οποιονδήποτε αναγνωρισµένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής 
εξετάσεων γλωσσοµάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές 
υποψηφίους/ες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνοµάθειας 
επιπέδου Β2) 

8. Πτυχιακή εργασία (εάν υπάρχει) 
9. Eπιστηµονικές δηµοσιεύσεις (εάν υπάρχουν) 
10. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων και 
επιστηµονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν) 

11. Αποδεικτικά επαγγελµατικής και ερευνητικής εµπειρίας (εάν 
υπάρχουν)  

12. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α 
ότι θα συµβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της 

 
Η επιλογή των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 
από την Προϊστορική Εποχή έως στην Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς 
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Ανατολή» θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης της πληρότητας του υποβληθέντος 
φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή δύναται 
κατά περίπτωση να καλέσει υποψήφιους/φιες   σε συνέντευξη εφόσον κρίνει 
ότι χρειάζονται περεταίρω διευκρινίσεις. 
 
Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων, ως εξής: 
 
Α/Α Κριτήριο Βαθµοί 

(max.) 
1 Γενικός βαθµός πτυχίου 10 
2 Συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 

παρακολούθηση προπτυχιακών µαθηµάτων σχετικών µε 
την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 
(ως µαθήµατα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά 
µαθήµατα εµπίπτουν στους τοµείς της προϊστορικής και 
κλασικής αρχαιολογίας, αιγυπτολογίας, αρχαιολογίας 
των ανατολικών πολιτισµών και της αρχαίας ιστορίας)  

15 

3 Προπτυχιακή διπλωµατική εργασία και η συνάφειά της 
µε την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 

5 

4 Ερευνητικό/επιστηµονικό ή/και συγγραφικό έργο  10 
5 Πρόσθετοι πέραν του πρώτου, µεταπτυχιακοί ή 

προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. 
 Κατανέµονται ως ακολούθως:  

• Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης 
• Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
• Τρίτο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

10 
 
 
 

5 
3 
2 

6 Επιπλέον επίπεδα γνώσης των προαπαιτούµενων ξένων 
γλωσσών: 
Επίπεδο Γ1 
Επίπεδο Γ2 

10 
 

5 
10 

7 Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τα προσόντα των 
υποψηφίων (π.χ. επαγγελµατική εµπειρία, συµµετοχή σε 
προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συµµετοχή 
σε πρόγραµµα Erasmus, παρακολούθηση σεµιναρίων ή 
συνεδρίων, κτλ.) 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 70 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
Το ΠΜΣ διαρκεί 18 µήνες (90 ΕCTS) και τα µαθήµατα διεξάγονται σε τρία 
εξάµηνα. Το τελευταίο εξάµηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Μεταπτυχιακής 
Εργασίας Ειδίκευσης. Υποχρεωτική είναι για τους/τις φοιτητές/τριες η 
συµµετοχή σε Πρακτική Άσκηση διάρκειας 15 ηµερών, στις τρέχουσες από την 
Κατεύθυνση Αρχαιολογίας του Τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών έρευνες. Το 
είδος των προσφερόµενων πρακτικών (π.χ. ανασκαφή, επιφανειακή έρευνα, 
εργαστηριακές ασκήσεις, µουσειακή πρακτική, ερευνητικός σχεδιασµός στην 
αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου, πρακτική στο πλαίσιο του 
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ευρωπαϊκού προγράµµατος κινητικότητας φοιτητών/τριών Erasmus+ 
Placement κ.ά.) θα προσδιορίζεται στην αρχή του εαρινού εξαµήνου κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους. 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.400€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί 
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, ως ακολούθως: η πρώτη δόση (800€) µε την 
εγγραφή στο Πρόγραµµα και οι επόµενες δύο, από 800€	 έκαστη, µε την 
έναρξη του Β’ εξαµήνου και µετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του 
Ιουνίου αντίστοιχα. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων https://nautilus.aegean.gr/ 
από την Πέµπτη 31/03/2016 έως και τη Δευτέρα 31/05/2016. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Κα. Μαρία Τσαµούρη 
Γραµµατεία ΠΜΣ 
Email: Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr 
Τηλέφωνα: 22410 99370 και 99340, κιν. 6973683784 
 
 
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
 
Μανόλης Ι. Στεφανάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
 


