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Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» 

για το Δ.Μ.Σ. στην «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας», 
Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ 
 
 
Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (αρ. 536/14-4-2022), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής έως είκοσι (20) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
«Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στην ειδίκευση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» για 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 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 με φυσική παρουσία και όλα τα μαθήματα διεξάγονται 
στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, το ΠΜΣ έχει δίδακτρα. Ειδικότερα για το ΜΔΕ με 
ειδίκευση στη «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας», το συνολικό κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 
3.000,00 ευρώ (άρθρο 17 στον Εσωτερικό Κανονισμό). Στο ίδιο άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των διδάκτρων. 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  

▪ (α) την υποβολή της συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης εντός της προθεσμίας υποβολής (διαθέσιμη 
εδώ) 
και  

▪ (β) την κατάθεση έντυπης αίτησης (διαθέσιμης για μεταφόρτωση σε μορφή word ή pdf) συνοδευόμενης 
από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.  
 

Λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, 
οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@enl.auth.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με courier έως την προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων (3/6/2022) στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)  
3ος όροφος, Γραφείο 308 
Πανεπιστημιούπολη 
54124 Θεσσαλονίκη 
 
Διάστημα υποβολής αιτήσεων:   15 Απριλίου – 3 Ιουνίου 2022 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                           
 

 
Πληροφορίες: Απόστολος Χατζητριανταφύλλου  

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Τηλ.: 2310 991354  
e-mail :    info@enl.auth.gr 
Κτίριο :  Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή), Γραφείο 308     

http://www.auth.gr/
https://gp.enl.auth.gr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuB_7HiGKJUB_rl3pQSvSrP2fB3vzrW_i9GW6lBLYr1GxTZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuB_7HiGKJUB_rl3pQSvSrP2fB3vzrW_i9GW6lBLYr1GxTZg/viewform
https://www.enl.auth.gr/files/99999_MA_app_2019_TEFL_gr.doc
https://www.enl.auth.gr/files/99999_MA_app_2019_TEFL_gr.pdf
mailto:info@enl.auth.gr
Θεσσαλονίκη, 15-Απρ-2022

Αριθμ.Πρωτ: 63057

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 6ΛΓΙ46Ψ8ΧΒ-ΨΝΧ
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Δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση. Έντυπη (σε 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. 

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, καθώς 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  

12. Υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας των δικαιολογητικών που κατατίθενται  

 
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 
995183).  
 
Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για 
όσους/ες από τους υποψήφιους/ες επιτύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
* 
 
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης 
Καθηγητής 
 
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος 

 

  

http://www.auth.gr/
https://www.enl.auth.gr/files/99999_MA_app_2019_TEFL_gr.doc
https://www.enl.auth.gr/files/99999_MA_app_2019_TEFL_gr.pdf
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