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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο»
(MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)
1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειος» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
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 η φοίτηση μπορεί να είναι μερική. 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, των Σχολών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, 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 του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007.

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (MA in Black Sea and
Eastern Mediterranean Studies) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
επιπέδου στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και διπλωματία, και γενικά τον
πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής
Μεσογείου.
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 υποψηφίου 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 άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018 (ή μέχρι την
κάλυψη των θέσεων) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο
http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html. Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:
•
•
•
•

•

•

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω
τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL
(90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που
αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 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 10 Οκτωβρίου του 2018
Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου
για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά,
οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email infosoh@ihu.edu.gr από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

6. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη
Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310– 807529 & 807520
email: infosoh@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 τη 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, 28/9/2018
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Αναπληρωτής Καθ. Μ. Μανωλεδάκης
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INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY (IHU)
SCHOOL OF HUMANITIES
ANNOUNCEMENT
Admission of Graduate Students
“MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies”

1. The School of Humanities of the International Hellenic University invites interested parties to
apply for the Postgraduate Programme of Studies "MA in Black Sea and Eastern Mediterranean
Studies" for the academic year 2018-2019. All courses are taught exclusively in English. The academics teaching on the programme come from universities both abroad and in Greece.
2. The postgraduate studies for this MA programme lead to the acquisition of a Master’s Degree.
The programme's curriculum requires the attendance of taught courses for two academic semesters and the submission of a master’s dissertation. The duration of the full-time study programme
in order to obtain the MA degree is three academic semesters. For students who so wish, there is
also the possibility, upon request, of attending the programme on a part–time basis. In this case,
the duration of the MA will be doubled.
3. The MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies of the International Hellenic University
accepts, after a careful selection process, graduates of History, Archaeology, Social Sciences, Humanities, Political Sciences, Geography, International Relations and other related subject areas,
from Greek universities or equivalent institutions from abroad and from Technological Educational Institutions of related subject areas under the provisions of Law 3391/2005, Article 4, paragraph 2, as supplemented by paragraph 2 of article 18 of Law 3577/2007. The MA in Black Sea
and Eastern Mediterranean Studies is designed to provide a postgraduate (Master’s) level education in archaeology, history, contemporary politics, international relations, and culture in general
of the people and countries of the Black Sea and the Eastern Mediterranean areas.
4. The selection of postgraduate students will be undertaken in accordance with the provisions of
current legislation based on the relevance of the subject of the candidate’s first degree with the
subject area of the postgraduate programme, the grades received in first degree qualifications,

the grades received on the thesis and undergraduate courses related to the MA, the candidate’s
certified proficiency in the English language, the candidate’s curriculum vitae and recommendation letters.
5. Interested parties are invited to submit their application by October 10th 2018 or until places
are filled, by following instructions at the link http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.
Application documentation must include the following:
•
•
•
•

•

•

A detailed curriculum vitae
Copy of the first cycle degree
Copy of the transcript of grades
Certification of English Language proficiency is demonstrated by submitting one of the
following titles proving very good level: IELTS (6.5 or above), TOEFL (90 or above), TOEIC
(850 or above). In case of absence of these, other certificates are also acceptable which
prove, however, excellent knowledge of English, according to those standards designated
by the Greek Authority ASEP. Candidates who do not possess the relevant certification
may submit an application on the understanding that, in order to be allowed to commence
Postgraduate Studies, they must submit such a certificate by October 10th, 2018
Two recommendation letters that testify the candidate’s suitability for the Programme in
signed and sealed envelopes. Alternatively, the referees can send the signed recommendation letters to infosoh@ihu.edu.gr by their official institutional email address
Two passport size photographs

6. Further information is available from the Secretariat and the Programme Managers of the
School of Humanities of the International Hellenic university (tel. +30 2310– 807 529 & 807520
email: infosoh@ihu.edu.gr).
Compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EE 2016/679)
Prospective students who submit an application and the supporting documents, give their consent
to the processing of their personal data for the purpose of assessment of their candidacy in order
to become accepted to a postgraduate programme of the International Hellenic University.
If a candidate is not selected, his/her details are deleted from the School’s archives within a period
of 30 days. A candidate whose application is not successful is entitled to receive the documents
submitted, otherwise the documents are destroyed within 30 days.

Thessaloniki, 28/9/ 2018
The Dean of the School
Associate Prof. M. Manoledakis

