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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

 
Το Τμιμα Θεάτρου τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Α.Π.Θ. ανακοινϊνει ότι κα δεχτεί αιτιςεισ 
υποψθφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του (ΠΜΣ), το οποίο απονζμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςτισ Θεατρικζσ Σπουδζσ, με τίτλο «Η θεατρική 
παράςταςη: ιςτορία, θεωρία και πρακτική». Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-18 θ 
κατεφκυνςθ κα είναι: 
 
«Παραςταςιολογία–Δραματολογία» 
 
Αρικμόσ κζςεων: 6 (ζξι).  
Αιτιςεισ υποψθφιότθτασ μποροφν να υποβάλουν: 
α) πτυχιοφχοι Τμθμάτων Θεάτρου ι Θεατρικϊν Σπουδϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν τθσ 
αλλοδαπισ 
β) κατ’ εξαίρεςθ πτυχιοφχοι άλλων Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν τθσ 
αλλοδαπισ, εφόςον διακζτουν, ανεξάρτθτα από τισ βαςικζσ τουσ ςπουδζσ, τισ αναγκαίεσ 
για τθν παρακολοφκθςθ του Π.Μ.Σ. κεατρολογικζσ γνϊςεισ, κακϊσ και ςχετικζσ με τθ 
ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ εμπειρίεσ. 
 
Γίνονται δεκτοί υποψιφιοι με βακμό πτυχίου άνω του 7. 
 
Η επιλογι κα γίνει με ςυνεκτίμθςθ των παρακάτω κριτθρίων: 
 
1. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου 
2. Βακμολογία προπτυχιακϊν μακθμάτων που αντιςτοιχοφν ςτθν επιλεγείςα κατεφκυνςθ 
3. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (απαραίτθτθ θ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον τθσ Αγγλικισ) 
4. Συνζντευξθ 
5. Φάκελοσ δραςτθριοτιτων 
6. Γραπτζσ εξετάςεισ 
 
Μαηί με τθν αίτθςθ οι υποψιφιοι πρζπει να κατακζτουν αναλυτικι κατάςταςθ 
βακμολογίασ, πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ, βιογραφικό ςθμείωμα και φάκελο 
δραςτθριοτιτων. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται από τθν 
ιςτοςελίδα του Τμιματοσ (http://www.thea.auth.gr/) ι να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία 
του Τμιματοσ Θεάτρου, Εγνατία 122, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310992122 25. 
 
 

Αιτήςεισ θα υποβάλλονται από 28 Αυγοφςτου ζωσ 8 επτεμβρίου 2017. 
Οι ςυνεντεφξεισ και οι εξετάςεισ θα διεξαχθοφν ςτισ 20 και 21 επτεμβρίου 2017. 

 
 
 
 

http://www.thea.auth.gr/


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
Το ΠΜΣ διαρκεί 3 ακαδθμαϊκά εξάμθνα: 
α) Χειμερινό εξάμθνο (Οκτϊβριοσ – Ιανουάριοσ): ςεμινάρια, εργαςτιρια 
β) Εαρινό εξάμθνο (Φεβρουάριοσ – Μάιοσ): ςεμινάρια, εργαςτιρια 
γ) Χειμερινό εξάμθνο (Οκτϊβριοσ – Ιανουάριοσ): εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν 
 
Τα μακιματα είναι τουλάχιςτον τρίωρα και γίνονται ςυνικωσ τισ απογευματινζσ 
ϊρεσ. Συχνά όμωσ (κυρίωσ ςτθν περίπτωςθ μετακλιςεων εξωτερικϊν διδαςκόντων) 
γίνονται και το Σαββατοκφριακο. 
 
Η παρακολοφκθςθ όλων των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. 
 
Οι ςπουδζσ ςτο ΠΜΣ, ανεξαρτιτωσ κατεφκυνςθσ, απαιτοφν κεατρολογικι κατάρτιςθ και 
προχποκζτουν χειριςμό του επιςτθμονικοφ λόγου και ενδιαφζρον για τθν ζρευνα. 
 
ΦΑΚΕΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
Ο φάκελοσ περιλαμβάνει ςτοιχεία για τισ δραςτθριότθτεσ των υποψθφίων, τυχόν 
δθμοςιεφματα ι κείμενα πανεπιςτθμιακϊν εργαςιϊν κ.λπ., με ζμφαςθ ςε δραςτθριότθτεσ 
και εμπειρίεσ που ζχουν κάποια ςχζςθ, άμεςθ ι ζμμεςθ, με το κζατρο. Περιλαμβάνει 
επίςθσ ζνα κείμενο 500-1000 λζξεων, από το οποίο να προκφπτουν τα ερευνθτικά τουσ 
ενδιαφζροντα και θ ικανότθτά τουσ να εκπονοφν ςχζδιο επιςτθμονικισ μελζτθσ. 
 
 
 

Θεςςαλονίκθ, 20 Μαΐου 2017 
 

Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ Θεάτρου 
 
 

 
ΒίκτωρΑρδίττθσ 

 


