
 
 

Αθήνα, 19/9/2017 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Εισαγωγικές εξετάσεις του  
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη 
Μετάφραση»  

 

Oι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 6/10/2017, 
στο αμφιθέατρο 313 (3ος ορ.) στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.  

 
Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 09.00 και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες για όσους 

έχουν δηλώσει μόνο μία κατεύθυνση και τέσσερις (4) ώρες για όσους έχουν 
δηλώσει και τις δύο κατευθύνσεις.  

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή 

το διαβατήριό τους και δύο (2) μπλε ή μαύρα στυλό. Επισημαίνεται ότι 
απαγορεύεται η χρήση λεξικών, διορθωτικού (blanco), κινητών τηλεφώνων 
ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.  

 

Oι προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 17/10/2017 και 
τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 30/10/2017 (θα ακολουθήσουν σχετικές 
ανακοινώσεις).  

 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ  
 
 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
 

 

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 



 
 
 

Διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων 
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη της οργάνωσης και ομαλής 
διενέργειας των εξετάσεων, της αποσφράγισης των γραπτών δοκιμίων και της έκδοσης των 
αποτελεσμάτων. 
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί το ανώνυμο της εξέτασης, οι φοιτητές διαγωνίζονται με 

κόλλες στις οποίες καλύπτονται τα ονόματά τους. 
2. Η εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου γίνεται από τον/τους επιτηρητή/-τές 

κατά την προσέλευση στην εξέταση, αλλά και κατά την παράδοση του γραπτού, 
οπότε ο υποψήφιος υπογράφει για την παρουσία του σε κατάσταση και, ταυτοχρόνως, 
καλύπτεται το ονοματεπώνυμό του στην κόλλα από τους επιτηρητές. 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων, 
δεν επιτρέπεται η είσοδος στον εξεταστικό χώρο σε υποψήφιους που έχουν μαζί 
τους βιβλία, τετράδια με σημειώσεις, διορθωτικό υγρό (blanco), κινητά τηλέφωνα και 
άλλες σημειώσεις. Οι σχετικές οδηγίες αναρτώνται στην είσοδο του εξεταστικού χώρου. 

• Όποιος υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιτηρητών ή όποιος 
επιχειρήσει να αντιγράψει ή να διευκολύνει άλλους στην αντιγραφή, 
αποκλείεται από τις εξετάσεις. Σημειώνεται στο γραπτό η ένδειξη «μηδέν 
(0)» και συνοπτική παρατήρηση αναφορικά με το συμβάν. 

• Σε περίπτωση κρούσματος αντιγραφής, ειδοποιείται η Συντονιστική Επιτροπή 
ή μέλη αυτής ή η Διευθύντρια του Προγράμματος και συντάσσεται, επί τόπου, 
σχετικό Πρακτικό στο οποίο καταγράφεται και η γνώμη του διαγωνιζόμενου. 

4. Πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διεκπεραίωση 
των θεμάτων μπορούν να δίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. 

5. Μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης, τα γραπτά των υποψηφίων (με καλυμμένο το 
ονοματεπώνυμο) παραδίδονται από τους επιτηρητές στη Συντονιστική επιτροπή χωρίς 
να αριθμηθούν. 

6. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από τον κάθε εξεταστή χωριστά και η 
βαθμολογία αναγράφεται σε διαφορετική αριθμημένη κατάσταση ανά εξεταστή. Οι 
καταστάσεις, καθώς και τα γραπτά των  υποψηφίων – με καλυμμένο πάντα το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου – παραδίδονται στη Συντονιστική Επιτροπή η οποία, στη 
συνέχεια, θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των γραπτών των υποψηφίων. 
Συντάσσεται Πρακτικό αποσφράγισης και βαθμολόγησης. 

7. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών αποτελεί το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών 
ίση ή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες, γίνεται αναβαθμολόγηση. Ο 
βαθμός του αναβαθμολογητή, που είναι πλέον ο τελικός, δεν μπορεί να διαμορφωθεί 
έξω από τα όρια που προσδιορίζουν οι βαθμοί των δύο εξεταστών-βαθμολογητών. 

 
 

 


	Πανεπιστήμιον Αθηνών

