
 

Διάρκεια  

και μεθοδολογία 

 

Η επιλογή των υποψηφίων για το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου»  γίνεται σε δύο (2) στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο αξιολογείται η 

πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου 

υποψηφιότητας, ενώ στο δεύτερο 

στάδιο οι υποψήφιοι/ες που έχουν 

επιλεγεί από το πρώτο στάδιο 

καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της 

Επιτροπής Επιλογής. 

Τα προσόντα που αξιολογούνται, βάσει 

συγκεκριμένης ποσόστωσης, εκτός από 

τη συνέντευξη είναι: ο γενικός βαθμός 

πτυχίου, ο βαθμός στα μαθήματα 

ειδίκευσης, η γνώση ξένων γλωσσών, ο 

βαθμός της πτυχιακής εργασίας,  η 

συμμετοχή σε ανακοινώνεις ή 

ερευνητικά προγράμματα και λοιπά 

ειδικά προσόντα. 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών  

Λ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος 

22410 99317 / 99348    

Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Διαδικασία  

επιλογής 

 Υλοποίηση 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 Πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών  
 

Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες (90 ΕCTS), 

δηλ. τρία εξάμηνα.  Στα δύο πρώτα 

εξάμηνα απαιτείται  συνολικά η 

επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) 

υποχρεωτικών και τεσσάρων (4) 

κατ΄επιλογήν μαθημάτων. Το 

τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στη 

συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας.  
 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με 

πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που 

συνδυάζουν: 

(α) διά ζώσης μαθήματα / 

συναντήσεις, με υποχρεωτική 

παρουσία, και  

(β) ηλεκτρονικές διαδικασίες 
εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση. 

 

 



   

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» 

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το 2014-15 

και δέχεται κάθε χρόνο έως 35 μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες. 

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο 

και ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, για 

βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων 

των αποφοίτων. 

Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται 

η επιτυχής παρακολούθηση τριών υποχρεωτικών  

και δύο κατ' επιλογήν  (σε σύνολο τριών 

προσφερομένων ανά εξάμηνο) μαθημάτων. Κάθε 

μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτικές μονάδες 

(ECTS). 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Γραμματικές και γραμματικά φαινόμενα των 

γλωσσών της Μεσογείου ♦ Διδασκαλία 

δεύτερης/ξένης γλώσσας και εκπαιδευτική 

τεχνολογία ♦ Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός 

προγραμματισμός 
 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Γλωσσικές επαφές της τουρκικής ♦ Τυπολογία και 

θέματα σημασιοσύνταξης ♦ Λεξικογραφία 

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Κείμενα και ταυτότητες ♦ Επεξεργασία και 

εφαρμογές σωμάτων κειμένων ♦ Διαλεκτικές 

ποικιλίες και μορφοφωνολογικά φαινόμενα 
 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Πολιτικές γραμματισμού και εκπαίδευση ενηλίκων ♦ 

Ζητήματα αραβικής γλώσσας ♦ Ζητήματα εβραϊκής 

γλώσσας 

 

“Σύγχρονες σπουδές στην κοιτίδα της γνώσης” 
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κατηγορίες 

μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών 

 
Στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία ΝΑ 

Μεσογείου» γίνονται δεκτοί/ές ως 

υποψήφιοι/ες: 

 

1. Πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος. 

 

2. Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων 

των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή σχετικών 

αναγνωρισμένων ομοταγών 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 

3. Πτυχιούχοι σχετικών τμημάτων 

άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, 

Κοινωνικών, Περιφερειακών και 

Πολιτικών Επιστημών των ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή σχετικών 

αναγνωρισμένων ομοταγών 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 


