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Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 

2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με «Αρχαιολογία της Ανατολικής 

Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (ΦΕΚ 1930/17.07.2014), το οποίο 

οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής 

Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή». Το εν λόγω Πρόγραμμα 

τροποποιήθηκε το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

582/22.09.2015 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 2126/τ.Β΄/02.10.2015), ο  νέος του τίτλος έχει 

ως ακολούθως «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική 

Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» και οδηγεί 

σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής 

Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, 

Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή». 

 

Το Π.Μ.Σ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για 

την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών για το ακ. αδημαϊκό έτος 2017-2018, 

με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως 

την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή». 

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την 

Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς 

Ανατολή» είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στους θεματικούς άξονες της 

αρχαιολογίας, αιγυπτολογίας, 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 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.  

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων 

διάρκειας 18 μηνών (90 ΕCTS) ενώ τα μαθήματα διεξάγονται σε κύκλους. Το 

τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας. Υποχρεωτική είναι για τους/τις φοιτητές/τριες η συμμετοχή σε Πρακτική 

Άσκηση διάρκειας 2 – 4 εβδομάδων, 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 Ευρωπαϊκού προγράμματος 

κινητικότητας φοιτητών/τριών Erasmus+ Placement κ.ά.) θα προσδιορίζεται στην 

αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2017-2018 θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από 

την Προϊστορική Εποχή στην Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος Εγγύς 

Ανατολή» κατ’ ανώτατο όριο 40 (αριθμός εισαχθέντων βάση ΦΕΚ) μεταπτυχιακοί/ες 

φοιτητές/τριες.   

 

Στο Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή 

έως την 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.  

4. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα 

έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία 

εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 



  
5. 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). 

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 

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. 

 

Στους/ις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, 

δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 

και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

 

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής: 

Α/Α Κριτήριο 

1 Γενικός βαθμός πτυχίου 

2 Συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή παρακολούθηση προπτυχιακών 

μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ.  

3 Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του 

Π.Μ.Σ. 

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

5 Επίδοση σε Διπλωματική εργασία 

6 Ερευνητικό/επιστημονικό ή/και συγγραφικό έργο  

7 Πρόσθετοι πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. 

 Κατανέμονται ως ακολούθως:  

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

 Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Τρίτο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

8 Δύο Συστατικές Επιστολές 

9 Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ  

10 Πτυχίο γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας  

11 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) 

 

  

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 

από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς 

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. Σε αυτή την περίπτωση οι συγκεκριμένοι 

υποψήφιοι/ες θα κληθούν, σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του 

Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις 

υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: 

https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 15/09/2017 και ώρα 23.59 αφού ακολουθήσουν 

προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: 

https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:  

1. Ηλεκτρονική Αίτηση  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα 

του/της  υποψηφίου/ας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ  

4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου απαιτείται η 

προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των 

εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να 

προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ειδικά 

για τους κατόχους τίτλων σπουδών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 

απαιτείται η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) 

6. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα συναφές με το 

αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή 

7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

8. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

9. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 

πλατφόρμας Nautilus, από τον/την υπογράφοντα/ουσα αυτές. 

10. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (αναφορά 

επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων 

γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της 

ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ - προαιρετικό, 

εξαρτάται από την απόφαση του  Τμήματος) 

https://nautilus.aegean.gr/
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf


  
11. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ  

12. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν) 

13. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο 

(εάν υπάρχουν) 

 

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών http://dms.aegean.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 

http://ema.aegean.gr  

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Μαρία Γ.Κ. Τσαμούρη, τηλ.: 22410 99370, 6973683784 και ώρες 

08.30-15.00 μ.μ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr ή 

στην ιστοσελίδα στης Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών http://sae.aegean.gr  ή στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών http://dms.aegean.gr ή στην 

ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://ema.aegean.gr (σε λειτουργία εντός δεκαπενθημέρου) 

  

 

 

 

                                                                              Ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Σ.  

      

 

                                                                                       Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης 
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