ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΗ
ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Το Τμόμα Γερμανικόσ Γλώςςασ και Φιλολογύασ τησ Φιλοςοφικόσ Σχολόσ του Α.Π.Θ,
προκηρύςςει 14 θέςεισ ειςακτέων ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών
«Γλώςςα και Πολιτιςμόσ ςτο Γερμανόφωνο χώρο» για το εκ. ϋτοσ 2017-2018, οι
οπούεσ κατανϋμονται ωσ εξόσ:
-

7 θϋςεισ για την κατεύθυνςη Λογοτεχνύα-Πολιτιςμόσ
7 θϋςεισ για την κατεύθυνςη Γλωςςολογύα-Διδακτικό

Προϋποθέςεισ ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Α. κατεύθυνςη Λογοτεχνύασ-Πολιτιςμού




επαρκεύσ γνώςεισ τησ ιςτορύασ τησ γερμανικόσ λογοτεχνύασ
μεθοδολογύα ανϊλυςησ λογοτεχνικών κειμϋνων
εξοικεύωςη με τισ βαςικϋσ θεωρύεσ λογοτεχνύασ του 20ου αιώνα

Β. κατεύθυνςη Γλωςςολογύασ-Διδακτικόσ




επαρκεύσ γνώςεισ ςε βαςικϋσ θεωρύεσ και πρακτικϋσ τησ θεωρητικόσ
και εφαρμοςμϋνησ γλωςςολογύασ
βαςικό θεωρητικό επιςτημονικό γνώςη αλλϊ και επαρκόσ πρακτικό
κατϊρτιςη ςχετικϊ με τη διδαςκαλύα και την εκμϊθηςη των ξϋνων
γλωςςών/τησ γερμανικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ
εξοικεύωςη με επιςτημονικϊ κεύμενα ςε ςχϋςη με τα (1) και (2)

Στο ΠΜΣ γύνονται δεκτού/-εσ πτυχιούχοι του Τμόματοσ καθώσ και ϊλλων
Τμημϊτων και Σχολών, όπωσ καθορύζεται από τον ιδρυτικό του νόμο (ΦΕΚ
3523/2014 τ.Β’ ϊρθρο 4).
Οι υποψόφιοι/-εσ ΜΦ για να καταθϋςουν την αύτηςη και τα δικαιολογητικϊ τουσ
θα πρϋπει να πληρούν τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ
 Βαθμόσ πτυχύου 7 και ϊνω
 Άριςτη γνώςη γερμανικόσ και ελληνικόσ
 Πολύ καλό γνώςη μιασ δεύτερησ ξϋνησ γλώςςασ
Μετϊ από ϋλεγχο των δικαιολογητικών τουσ οι υποψόφιοι/-εσ καλούνται ςε
γραπτό εξϋταςη και προφορικό ςυνϋντευξη. Η γραπτό εξϋταςη διεξϊγεται κατϊ
βϊςη ςτη γερμανικό γλώςςα.

Στόχοσ τησ εξϋταςησ εύναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόηςησ και
παραγωγόσ επιςτημονικού λόγου ςτη γερμανικό και την ελληνικό γλώςςα, η
κριτικό ςκϋψη των υποψηφύων καθώσ και οι δεξιότητεσ διαχεύριςησ
επιςτημονικών θεμϊτων ςχετικών με τα αντικεύμενα τησ κϊθε κατεύθυνςησ.
Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ θα κατατύθενται από τη Δευτέρα 28/08/2017 ϋωσ και τη
Δευτέρα 11/9/2017 ςτη Γραμματεύα του Τμόματοσ την ώρα λειτουργύασ τησ
θυρύδασ για το κοινό 12μ.μ. με 1μ.μ.
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ απευθυνθεύτε ςτο τηλϋφωνο 2310 997557
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.
2.
3.
4.

Αύτηςη (ςτην ιςτοςελύδα www.del.auth.gr)
Αντύγραφο πτυχύου (βαθμόσ πτυχύου πϊνω από 7)
Πιςτοποιητικό αναλυτικόσ βαθμολογύασ
Πιςτοποιητικό επαρκούσ γνώςησ μιασ τουλϊχιςτον ξϋνησ γλώςςασ πϋραν
τησ γερμανικόσ
5. Βιογραφικό ςημεύωμα
6. Γραπτό αιτιολόγηςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ (περύπου 300 λϋξεισ)
7. Αντύτυπα δημοςιεύςεων διπλωματικών εργαςιών ό πιςτοποιητικϊ
ςυναφών επιςτημονικών δραςτηριοτότων, εφόςον υπϊρχουν (ςε
ηλεκτρονικό μορφό)

Εκ του Τμόματοσ

