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Τκήκαηνο Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017 – 2018.

Τν Τκήκα Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πξνθεξύζζεη
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018 ζην Πξόγξακκα
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Από ηο κείμενο ζηη ζκηνή. Σο
ελληνικό θέαηπο ζε διάλογο με ηο παγκόζμιο».
Δξεπλεηηθό αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ. απνηειεί ε εκβάζπλζε ζηελ Δπηζηήκε
ηεο Θεαηξνινγίαο, κε επίθεληξν ηελ Ιζηνξία θαη Θεσξία ηνπ Δπξσπατθνύ θαη
Παγθόζκηνπ Θεάηξνπ από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο, θαζώο θαη ηηο
ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ηνπ ζεαηξηθνύ θαηλνκέλνπ ζε αιιειεπίδξαζε κε ζύγρξνλα
πνιηηηζκηθά θαηλόκελα άιισλ ρσξώλ.
Οη Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νδεγνύλ ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο
κεηά από ζπνπδέο ηεζζάξσλ αθαδεκατθώλ εμακήλσλ ελώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα
ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο κεηά ηελ απόθηεζή ηνπ, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπο γηα ηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο.
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εηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ θαη ζηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ. Τν
πξόγξακκα ζπνπδώλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ζεκηλαξηαθά καζήκαηα
θαη εξγαζίεο κε ειεύζεξν ζέκα. Αλάκεζα ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ θνηηεηώλ είλαη θαη ε

ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Π.Μ.Σ., θαζώο θαη ζηηο
ινηπέο επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Θεαηξηθώλ
Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ
Σην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ησλ
Τκεκάησλ Θεαηξηθώλ ζπνπδώλ ή Τκεκάησλ Θεάηξνπ ησλ ΑΔΙ ηεο ρώξαο ή άιισλ
ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο θαη ηεο εκεδαπήο ή πηπρηνύρνη άιισλ Τκεκάησλ
ησλ Φηινζνθηθώλ Σρνιώλ. Πηπρηνύρνη άιισλ ζρνιώλ γίλνληαη δεθηνί κε εηδηθή
απόθαζε
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Σπνπδώλ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε γξαπηέο
εμεηάζεηο ζε νξηζκέλε βηβιηνγξαθία ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τκήκαηνο

http://www.theatre.uoa.gr/spoydes/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiako-

diplwma/bibliografia-eisagwgikon-e3etasewn.html. Καηόπηλ αθνινπζεί πξνθνξηθή
ζπλέληεπμε/εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ελώπηνλ ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο. Ο
κέζνο όξνο ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ζπλππνινγίδεηαη κε ηελ βαζκνινγία ηεο
πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο.
Δπηηπρόληεο ζεσξνύληαη όζνη επηηπγράλνπλ κέζν όξν, από ηε γξαπηή θαη ηελ
πξνθνξηθή εμέηαζε, αλώηεξν ηνπ επηά(7). Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ γηα ην
πξόγξακκα είλαη έσο είθνζη (20). Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο πηπρηνύρσλ κε βαζκό
πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο» (κε ηηο αλαγλσξηζκέλεο αληηζηνηρίεο όηαλ
πξόθεηηαη γηα πηπρίν μέλνπ ΑΔΙ).
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα, κε δίπισκα, κία μέλε
γιώζζα ησλ ρώξσλ Δ.Δ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθό μέλεο γιώζζαο ζε κία ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο γιώζζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο γλώζεηο ρξήζεο ππνινγηζηή.

Σηελ επηινγή ησλ θνηηεηώλ ζπλππνινγίδεηαη:
1. Ο βαζκόο ησλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ.
2. Ο βαζκόο ηεο ζπλέληεπμεο.
3. Ο βαζκόο ηνπ πηπρίνπ ( γηα ηνπο απόθνηηνπο ηκεκάησλ Φηινζνθηθώλ
Σρνιώλ) ή θαη καζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν.
4. Φάθεινο ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή δεκνζηεπκάησλ.

ΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο από ηελ
1 Ιοςνίος έωρ ηην 11η Αςγούζηος 2017 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Θεαηξηθώλ
Σπνπδώλ (ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγία ηεο, Γεπηέξα-Τεηάξηε-Παξαζθεπή,
11.00-14.00) κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθν πηπρίνπ.
2. Βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ γηα όζνπο πξνέξρνληαη από
Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο.
3. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
4. Πηζηνπνηεηηθό επαξθνύο γλώζεο μέλεο γιώζζαο.
5. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη θάθεινο δξαζηεξηνηήησλ.
Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ (Γεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή 11.00-14.00).
Tει. επηθ.: 210 72.77950-2107277784

E-mail: thbena@.uoa.gr

Εξεηαζηέα θεαηπολογικά μαθήμαηα:
1. Θεσξία θαη Ιζηνξία ζεάηξνπ
2. Θεαηξηθά θείκελα - Γξακαηνινγία

Η Γηεπζύληξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ
Καζεγήηξηα Χξπζόζεκηο Σηακαηνπνύινπ-Βαζηιάθνπ

