
 
 

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)  

«Cultural Heritage Materials and Technologies - CultTech»  
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία  
με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

 
Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη είκοσι 
(20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3181 B΄/02-08-2018). 

 
Οι υποψήφιοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

 Αίτηση (http://culttech.uop.gr/application-form.html) η οποία κατατίθεται 
ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. η οποία περιλαμβάνει 
βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας δυο ατόμων οι οποίοι 
μπορούν να παράσχουν συστάσεις για τον/την υποψήφιο/α.  

 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ 
όπου απαιτείται. Το πτυχίο πρέπει να φέρει χαρακτηρισμό τουλάχιστον Λίαν 
Καλώς ή Upper Second Class (65% - 84%)  

 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου 
Γ1/C1. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές 
φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει 
να είναι επικυρωμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.  

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 Μία πρόσφατη φωτογραφία.  

 

 

 

 

 

 

http://culttech.uop.gr/application-form.html


 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 01/06/2019 έως και 
30/09/2019 στη Γραμματεία του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών CultTech (Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα 24100, τηλ. 27210-65145, e-mail: 
culttech@uop.gr. Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας:  
Δευτέρα έως Παρασκευή (09.30-14:00)  είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Διϊδρυματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών CultTech: http://culttech.uop.gr/. 

 
 Στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Cultural Heritage 

Materials and Technologies» για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Αρχαιολογικών και Ιστορικών Σχολών, 
Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών, Φυσικής και Χημείας, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Σχολών 
Συντήρησης, απόφοιτοι λοιπών Σχολών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι της χώρας, με παραπλήσιο 
αντικείμενο σπουδών, απόφοιτοι Σχολών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, των παραπάνω 
κατηγοριών, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών Α.Ε.Ι., με 
πτυχίο επιπέδου BA ή BSc ή άλλου ισοδύναμου τίτλου, τελειόφοιτοι των παραπάνω 
κατηγοριών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση 
του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ.  

 
Η αποκλειστική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλική. Η 

χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

 
 Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται ο ακόλουθος αλγόριθμος: 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του βιογραφικού σημειώματος τα οποία αναφέρονται 
κύρια στην κατοχή και δεύτερου τίτλου σπουδών, την εργασιακή και ερευνητική 
εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, κλπ) με βαρύτητα 50%. Η 
επίδοση – ικανότητα του υποψηφίου όπως προκύπτει κατά την προφορική 
συνέντευξη, με βαρύτητα 30%. Ο βαθμός πτυχίου με βαρύτητα 20%. Σε περίπτωση 
κατοχής περισσότερων του ενός πτυχίων, η κρίση αναφέρεται στο πτυχίο με την 
μεγαλύτερη σχετικότητα ως προς το αντικείμενο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.  

 
Για τη φοίτηση στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης συνολικού ύψους 4.000 ευρώ. 
 
Κατόπιν εξέτασης από τη Συντονιστική Επιτροπή των δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται, οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα κληθούν να μετάσχουν σε 
προφορική συνέντευξη. Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στον ανωτέρω 
διαδικτυακό τόπο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Cultural Heritage Materials and Technologies».  
 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 
 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς 
 

http://culttech.uop.gr/

