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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΙΣΗΕΩΝ  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙ ΨΗΦΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ 
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΤ ΦΟΙΣΗΗ 

Διευθυντήσ: Καθηγητήσ Πάνοσ Κωνςταντόπουλοσ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήςουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτισ Ψηφιακζσ 
Μεθόδουσ για τισ Ανθρωπιςτικζσ Επιςτήμεσ καλοφνται να υποβάλουν, το αργότερο μζχρι τθν Σρίτη, 10 
επτεμβρίου 2019, ςτθ Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου, αίτθςθ με τα 
δικαιολογθτικά που απαρικμοφνται παρακάτω. 

 

Τποψήφιοι και αξιολόγηςη αιτήςεων 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ΑΕΙ, τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν 
ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίωσ απευκφνεται ςε 
πτυχιοφχουσ ανκρωπιςτικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν και νομικϊν επιςτθμϊν, κακϊσ επίςθσ ςε πτυχιοφχουσ 
επιςτθμϊν τθσ πλθροφορίασ, οι οποίοι ζχουν ηωθρό ενδιαφζρον για τθν εφαρμογι των μεκόδων και 
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ ςτα πεδία των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν  και για τισ αλλαγζσ ςτισ πρακτικζσ 
εργαςίασ που αυτζσ επιφζρουν. Αίτθςθ μποροφν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι οι οποίοι, εφόςον γίνουν 
δεκτοί, ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο Πρόγραμμα μόνο αν ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ζωσ και τθν 
εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.  

Ο αρικμόσ των ειςακτζων είναι τριάντα τρείσ (33) κατ' ανϊτατο όριο. 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων γίνεται από επιτροπι θ οποία κρίνει, κακορίηει και ειςθγείται ςτθν Γενικι 
Συνζλευςθ του Τμιματοσ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των υποψθφίων ςτουσ πίνακεσ επιτυχίασ, με βάςθ τον 
βακμό πτυχίου, βακμολογία ςε προπτυχιακά μακιματα, επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, τυχόν εργαςιακι εμπειρία, 
είδοσ ερευνθτικισ ι/και επαγγελματικισ εμπειρίασ, γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, γνϊςθ άλλθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ, προςωπικι ςυνζντευξθ και ςφντομθ εξζταςθ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ ΔΕΠ ι/και εργοδότεσ. 
Η διαδικαςία αυτι τθρείται, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, είτε ενιαία, είτε κατά ςτάδια, κατά τα οποία γίνεται 
διαδοχικι εκτίμθςθ των προςόντων των υποψθφίων, αποκλειομζνων εκείνων που δεν πλθροφν τα κριτιρια 
των προθγουμζνων ςταδίων. 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ καταρτίηεται πίνακασ επιτυχόντων ο οποίοσ ανακοινϊνεται ςτθν 
ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ, και δίδεται προκεςμία δφο εβδομάδων ςτουσ επιτυχόντεσ να αποδεχκοφν ι 
όχι τθν κζςθ τουσ ςτο Πρόγραμμα. 

Κάκε αίτθςθ για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτθτα από αιτιςεισ που ζχουν τυχόν υποβλθκεί ςε 
άλλα προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 

Διάρκεια και παρακολοφθηςη του Προγράμματοσ 

Η χρονικι διάρκεια του Προγράμματοσ είναι δυο εξάμθνα ςτα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ για τθν 
εκπόνθςθ, υποβολι προσ κρίςθ και αξιολόγθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ.  

Ζναρξθ μακθμάτων: 7 Οκτϊβριου 2019 

Η διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται ςτθν Ελλθνικι ι/και τθν Αγγλικι γλϊςςα. 

Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και των εργαςτθρίων είναι υποχρεωτικι. 
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Σζλη φοίτηςησ και υποτροφίεσ 

Τα τζλθ φοίτθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του ΠΜΣ ςτο Τμιμα Πλιρουσ Φοίτθςθσ κακορίηονται ςε τζςςερισ 
χιλιάδεσ (4.000€) ευρϊ. 

Απαλλάςςονται πλιρωσ από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό ειςόδθμα (εφόςον 
διακζτουν ίδιο ειςόδθμα) και το οικογενειακό διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα δεν υπερβαίνουν αυτοτελϊσ, 
το μεν ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του εκνικοφ 
διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα κάκε φορά δθμοςιευμζνα 
ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι απαλλαςςόμενοι φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο ΠΜΣ. Αν οι 
δικαιοφχοι υπερβαίνουν το ποςοςτό αυτό, επιλζγονται κατ’ αφξουςα ςειρά ειςοδιματοσ. Για τθν εφαρμογι 
τθσ παροφςασ παραγράφου λαμβάνονται υπόψθ τα ειςοδιματα του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ για το 
οποίο κατά το χρόνο τθσ επιλογισ ςτο ΠΜΣ ζχει ολοκλθρωκεί  θ εκκακάριςθ φόρου. Η αίτθςθ για απαλλαγι 
από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν του Π.Μ.Σ. 

Το ΠΜΣ προβλζπει τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ υποτροφιϊν και βραβείων αριςτείασ ςε μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ που λαμβάνεται κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, με 
βάςθ αμιγϊσ ακαδθμαϊκά κριτιρια. Συγκεκριμζνα δφνανται να χορθγοφνται ςε επιλεγμζνουσ μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ υποτροφίεσ ωσ εξισ: (α) υποτροφία ειςαγωγισ αριςτοφχων: Καλφπτει μζχρι 50% των διδάκτρων και 
μπορεί να χορθγείται μόνο ςε κατόχουσ βαςικοφ πτυχίου με άριςτθ επίδοςθ και (β) υποτροφία επίδοςθσ: 
Χορθγείται με βάςθ αποκλειςτικά και μόνο τθν επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα των δφο πρϊτων 
εξαμινων του ΠΜΣ. Η μία υποτροφία από τισ ωσ άνω δεν αποκλείει τθν άλλθ. 

 

Δικαιολογητικά 

1. Ζντυπο αίτθςθσ. Συμπλθρϊνεται θλεκτρονικά ςτο https://e-graduate.applications.aueb.gr και 
κατατίθεται εκτυπωμζνη, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία του Προγράμματοσ. 

2. Πρόςφατη φωτογραφία τφπου ταυτότθτασ. 
3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι). Οι τελειόφοιτοι πρζπει να υποβάλουν διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι θ 

αποδοχι τουσ γίνεται υπό τθν αίρεςθ τθσ απόκτθςθσ πτυχίου μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του 
Σεπτεμβρίου που ακολουκεί. 

4. Οι υποψιφιοι πτυχιοφχοι ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό 
αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 
Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΤΑΠ), ςφμφωνα με το άρκρο 34, παρ. 76 του Ν. 4485/2017, το οποίο πρζπει να 
κατατεκεί το αργότερο μζχρι τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγραφϊν.  

5. Αντίγραφο αναλυτικήσ βαθμολογίασ όλων των ετϊν ςπουδϊν. 
6. Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα, με αναφορζσ ςε τυχόν δθμοςιευμζνεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ και 

επαγγελματικι εμπειρία. 
7. Ζκθεςη ενδιαφερόντων 300-400 λζξεων, ςτθν οποία να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ εν-

διαφζρεται ο υποψιφιοσ για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. 
8. Αποδεικτικό γνϊςησ τησ αγγλικήσ γλϊςςασ επιπζδου τουλάχιςτον C1. 
9. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ. Αυτζσ μποροφν να υποβλθκοφν ςε κλειςτοφσ φακζλουσ ςτθ Γραμματεία 

του Προγράμματοσ, ι να ςταλοφν θλεκτρονικά ωσ αρχεία pdf ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ςτο 
email τθσ Γραμματείασ (digital_humanities@aueb.gr).   

 

Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του 
Προγράμματοσ, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 10:00-16:00 (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, Ακινα 113 62, 
γραφείο 707, τθλ.: 210 8203646, e-mail: digital_humanities@aueb.gr), κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 
προγράμματοσ (https://www.dept.aueb.gr/dmh).       

 

Ακινα, 15 Ιουλίου 2019 

 
Ο Διευκυντισ 

του Προγράμματοσ 
 

* 
 

Κακθγθτισ Πάνοσ Κωνςταντόπουλοσ 
 

Ο Πρφτανθσ 
 
 

* 
 

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ  

* Οι υπογραφέσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τησ γραμματείασ 
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