
 

 
Φιλοσοφική Σχολή  
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Λατ ινοαμερικαν ικές και  Ιβηρικές Σπουδές   
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 
Πληροφορίες: secr@spanll.uoa.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΒΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: 

 
1. «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και  
2. «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική 

Γλώσσα» 
 
Ιστοσελίδα: http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr/latinoamerikanikes-kai-
ibhrikes-spoydes.html  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 
3434/17.08.2018) με δύο ειδικεύσεις: 
1. «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και  
2. «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα» 
Το Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» οδηγεί στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών σε μία από τις ειδικεύσεις του. H χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι. του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, των Τμημάτων των 
Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 34 
του ν. 4485/17). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 7 άρθρο 34 του ν. 4485/17). 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται 
σε σαράντα (40), είκοσι (20) ανά ειδίκευση.  
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατεθούν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf συνοδευόμενες 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον σύνδεσμο: https://eprotocol.uoa.gr/  

 
Από 11 Απριλίου 2022 έως και 31 Ιουλίου 2022  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο παρέχεται σε ψηφιακή μορφή στην 
ιστοσελίδα  
http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr/latinoamerikanikes-kai-
ibhrikes-spoydes/aitiseis-apotelesmata.html  

2. Βιογραφικό σημείωμα  
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών συνοδευόμενα από 

αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το 
άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Γίνεται δεκτό κατά την εγγραφή τους αντίγραφο της 
αίτησής τους για αναγνώριση της ισοτιμίας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών 
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 7 άρθρο 34 του ν. 4485/17). 

4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
5. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας Ισπανικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1, για 

τους/τις υποψήφιους/ες που δεν κατέχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών από 
τμήματα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

6. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2  
7. Πιστοποίηση Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 για τους αλλοδαπούς υποψήφιους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και 
Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα»  

8. Δύο συστατικές επιστολές για τους μη πτυχιούχους του Τμήματος Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. 
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10. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών, συμμετοχή σε συνέδρια, επιμόρφωση, άλλες ξένες γλώσσες, εάν 
υπάρχουν. 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 40% 

- Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο των ειδικεύσεων του ΠΜΣ σε ποσοστό 20% 

- Επιπλέον προσόντα: πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (πέραν των 
προαπαιτούμενων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ.), πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, συγγραφικό 
και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια, επιμόρφωση, σε ποσοστό 15%  

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%. 
Η συνέντευξη θα γίνει από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
Η ημερομηνία της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
«Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές». Η προφορική συνέντευξη, αφορά θέματα 
ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της 
ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Το κάθε μέλος της επιτροπής αξιολογεί κάθε 
υποψήφιο και τον βαθμολογεί με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί 
να είναι περισσότερες από 25. Η τελική βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από 
τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής συνέντευξης.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι ισοβαθμήσαντες, σε 
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% των εισακτέων ανά ειδίκευση.  
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών 
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Μετά την έγκριση της Συνέλευσης, οι 
επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση μη 
εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με 
βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 
επτακοσίων πενήντα (750,00) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου. 
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο 
εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν 



 

αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν 
οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά 
κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (παρ. 2, άρ. 35, 
Ν.4485/17). 
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. και 
συνοδεύεται από εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος 
έτους και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει την ίδια απαλλαγή από 
άλλο Π.Μ.Σ. 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Οκτώβριος 2022 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές», 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και την Αίτηση υποψηφιότητας στην 
ιστοσελίδα: 
http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr/latinoamerikanikes-kai-ibhrikes-
spoydes.html 
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