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Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία»,
Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 453/06-09-2018), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής συνολικά είκοσι (20) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στην ειδίκευση «Γλωσσολογία» για το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 για σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών.
O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες για την ειδίκευση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr.
Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, το Π.Μ.Σ., για την ειδίκευση, έχει δίδακτρα. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό
Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (άρθρο 18) το συνολικό κόστος του για την ειδίκευση στη «Γλωσσολογία» ανέρχεται στα
2500,00 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο και
χρόνο καταβολής των διδάκτρων.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του
Τμήματος, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης, 3ο όροφος, καθημερινά 10:00-12:00, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά
με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Την έντυπη αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή word ή pdf. Οι υποψήφιοι/ες χρειάζεται επίσης να
υποβάλουν
ηλεκτρονική
αίτηση
εντός
της
προθεσμίας
υποβολής
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4L2_fkyZBSB8Ppmk9WhZlRvXBdSj5r0AiMME4wQiXAm58A/viewf
orm.

Προθεσμία Υποβολής: 17/9/2018

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση. Έντυπη (μορφή word ή pdf) και ηλεκτρονική
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται
επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
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4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
6. Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες
πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για
τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών
9. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν
υπάρχουν)
10. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον
υπάρχει)
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
12. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα
Πειραιώς (IBAN GR 250172202000 5202072402367) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο
αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 93770 και
το λεκτικό «για το Π.Μ.Σ. «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» για την ειδίκευση:
«Γλωσσολογία»».
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο
θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310
991354 & 2310 995183).
Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους/ες
από τους/τις υποψηφίους/φιες επιτύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων.
Η ημερομηνία, η ώρα και η αίθουσα διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθούν.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Αναστάσιος Τσαγγαλίδης
Καθηγητής
HELLENIC REPUBLIC

FACULTY OF PHILOSOPHY
SCHOOL OF ENGLISH
REGISTRAR’S OFFICE
Information: Christos Arvanitis

ARI S T O TLE
UN IVERSITY OF
THE SSALONIKI

Tel.: 2310 99 1354
E-mail info@enl.auth.gr

Fax: 2310 99 5168
Web: www.enl.auth.gr

Building: Administration Building, room 308
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Call for applications for the postgraduate programme
MA in Linguistics, 2018-2019
School of English Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
The School of English Language and Literature is accepting applications for the admission of twenty (20)
students to the postgraduate programme MA in Linguistics for the academic year 2018-2019, as decided
in the General Meeting, 453/06-09-2018. The duration of the programme is 18 months full-time.
The Postgraduate Studies Regulations, the aims of the programme, the courses offered and other useful
information are available at gp.enl.auth.gr.
Candidates should note that attendance to all courses is compulsory.
The tuition fees are 2500 euros. Payment details are available in the Postgraduate Studies Regulations
document.
Application forms and all other required documents should be submitted in hard copy to the Registrar's
office (Administration Building “K. Karatheodori”, 3rd floor, University Campus, 54124 Thessaloniki,
Greece), Mon-Fri, 10.00-12.00. Applicants can also post their application by the application deadline. They
are also advised to keep a legible proof of posting and ensure the prompt delivery of their application.
The application form can be downloaded in word form or pdf form. Candidates are also required to submit
an electronic application form by the application deadline. This is available at
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooturX03Jl0NORaAeB2mDaybLmEuQiIKbpWyKbCwQzcFBQ/viewform.

Deadline for the submission of applications: 17/9/2018
Required documents:
1. Completed application form, printed (word form or pdf form) and electronic.
2. Curriculum Vitae.
3. Copy of undergraduate degree. Graduates of foreign universities are also required to provide
a copy of their degree certified by the Hellenic National Academic Recognition and Information
Center (DOATAP).
4. Transcript listing all courses and grades and final average grade.
5. Copies of other degrees (if there are any).
6. Personal statement with brief information about the applicant's academic background,
knowledge, skills, abilities and the reasons for applying for the specific MA.
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7. Certificate of language proficiency in English (at least level C1) for non-native speakers of
English who are not graduates of Schools of English Language and Literature.
8. Certificates of language proficiency in other foreign languages
9. Research papers, publications ( in electronic form) and distinctions (if there are any)

10. Two academic letters of recommendation and a letter of recommendation from an employer
(if there is one)
11. Certificate of professional experience (if there is one)
12. Bank receipt for a 15 Euro deposit for the application fee (Aristotle University ELKE Bank Account,
Piraeus Bank, IBAN GR 250172202000 5202072402367). The receipt should include the following
details: name of candidate, code number 93770, and the phrase “for the Postgraduate Programme
‘’Theoretical and Applied Linguistics’’: ’’MA in Linguistics.”

For additional information about the documents required or about the postgraduate programme,
candidates may contact the Registrar's office or the Secretariat at 2310991354 & 2310995183.
Copies of the above mentioned documents need not be officially certified. However, the documents of all
successful candidates will be checked for authenticity and anyone found to have submitted false
documents will be excluded from the programme.
The date, time and location of the interview will be announced.

The Head of the
School of English Language and Literature

Anastasios Tsangalidis
Professor

Christos Arvanitis
c=null, o=Aristotle University of Thessaloniki, ou=School
of English Language and Literature, cn=Christos Arvanitis,
email=charvani@enl.auth.gr
Thessaloniki
2018.09.07 15:12:12 +0300
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