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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

           «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας»                                                                                  

(MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) 

 

1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού 

Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία 

της Μακεδονίας» (MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) για το 

ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών 

γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια 

της αλλοδαπής και της ημεδαπής. 

 

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλέον του χρόνου εκπόνησης της 

διπλωματικής εργασίας (σύνολο τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης. Για 

όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής 

φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια των σπουδών διπλασιάζεται. 

 

3. Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται 

δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας, 
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* Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση 
τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Σύμφωνα 
με το άρθρο 304 του Νόμου 4957/2022 αρμόδια για την αναγνώριση του τίτλου του εξωτερικού είναι 
τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Για τον σκοπό αυτόν, τα ΑΕΙ και τα ΕΚ εξετάζουν, αν το ίδρυμα 
απονομής του τίτλου ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και αν ο 
τύπος τίτλου ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 

Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 

και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

νόμων 4957/2022  και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Το Π.Μ.Σ. «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (MA in the Classical 

Archaeology and the Ancient History of Macedonia) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία και την ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας,  και την 

εξειδίκευση γνώσεων πάνω σε θέματα αναφορικά με το δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο στην 

αρχαία Μακεδονία και γενικά τον πολιτισμό (θεσμοί, τέχνη, θρησκεία, διάλεκτοι) στο χώρο της 

Μακεδονίας και τον Ελληνιστικό κόσμο. Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στη μελέτη της αρχαίας 

Μακεδονίας και της ακτινοβολίας του πολιτισμού της, σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που 

βρίσκεται στην καρδιά της ίδιας της Μακεδονίας και δίπλα στους αρχαιολογικούς της χώρους. 

 

4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του 

υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την 

επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την 

πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και το βιογραφικό σημείωμα του 

υποψήφιου. 

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 (ή μέχρι 

την κάλυψη των θέσεων) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο σύνδεσμο 

https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications. Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι 

καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω: 

• Αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται η φόρμα και επισυνάπτεται στην αίτηση μια φωτο-

γραφία μεγέθους διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή) 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV) 

• Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό) ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή αντίγραφο 

πτυχίου Πανεπιστημίου του εξωτερικού. Το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να ε-

ντάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 304 του Νό-

μου 4957/2022*.  

• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  

• Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω 

τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (academic 6.5 και 

άνω), TOEFL (95 και άνω), TOEIC (745 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα 

πτυχία επιπέδου Γ1 που αποδεικνύουν όμως πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications


όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο 

πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν 

το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 30 Σεπτεμβρίου του 2023. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες  σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων  παρέχονται  από  τη  

Γραμματεία  και τον Υπεύθυνο του Προγράμματος (Programme Μanager) της Σχολής Ανθρωπι-

στικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προ-

γραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807526/523, email: 

infoshsse@ihu.edu.gr) 

 

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679) 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά 

έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι 

υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την 

αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος.  

Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται 

από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν 

επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά 

καταστρέφονται εντός 30 ημερών. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2023 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

 

Καθηγητής Μανόλης Μανωλεδάκης  
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