Προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους για το εισαγωγικές
εξετάσεις στο ΠΜΣ στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Ιστορία του εαρινού εξαμήνου 2021
Αγαπητές και αγαπητοί,
Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ στη ΣΕΕΙ περιλαμβάνουν τέσσερεις φάσεις.
 Την πρώτη μέρα, την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, το πρωί στις 10:00, θα εξεταστείτε γραπτά.
Θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δώσατε και όπου
λαμβάνετε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα) τα θέματα εξέτασης στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Ιστορία και τη Θεωρία της Ιστοριογραφίας. Τα θέματα απαιτούν γνώσεις αλλά και κριτική
ικανότητα για την οποία κυρίως θα αξιολογηθείτε. Μετά πάροδο τριών ωρών, στις 13:00, θα
πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση petmezas@uoc.gr, συνημμένες σε μορφή
εγγράφου κειμενογράφου (doc, docx ή odt) τις απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν συνολικά, για όλα τα θέματα, τις 1.500 λέξεις.
 Το ίδιο απόγευμα, στις 17:00, θα εξεταστείτε, με τον ίδιο τρόπο, γραπτά στην ξένη γλώσσα
(αγγλικά). Θα σας αποσταλεί κείμενο που πρέπει να μεταφράσετε με τρόπο που να
καταδεικνύει ότι αντιλαμβάνεστε το επιχείρημα του κειμένου και το αποδίδεται συνεκτικά. Θα
στείλετε μετά μιάμιση ώρα, στις 18:30, και πάλι ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση τις
απαντήσεις συνημμένες πάντα σε μορφή εγγράφου κειμενογράφου (doc, docx ή odt).
 Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, το πρωί θα συνδεθείτε, μέσω skype, και θα
εξεταστείτε προφορικά από ομάδα καθηγητών. Η εξέταση θα αρχίσει στις 10:00 και θα
καλείσθε διαδοχικά, ξεχωριστά η καθεμία και ο καθένας, κατ’ αλφαβητική σειρά, από την
εξεταστική επιτροπή.
 Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης του κάθε υποψήφιου/ας θα ακολουθήσει αμέσως η
συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσουμε ελεύθερα για τη γραπτή πρόταση που
καταθέσατε, τα ενδιαφέροντά σας κλπ.
Όλες οι εξετάσεις και η ερευνητική πρόταση βαθμολογούνται σε μια κλίμακα με άριστα το 10. Οι
γραπτές και προφορικές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη βαθμολογούνται με συντελεστή
στάθμισης 2, ενώ η ερευνητική πρόταση με συντελεστή 0,5. Συνεπώς, η μέγιστη βαθμολόγηση
είναι 85 μονάδες και η επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις απαιτεί βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του
60. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Τα τελικά αποτελέσματα θα τα πληροφορηθείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος (28310-77379
και tzanoudaki@uoc.gr). Για τους επιτυχόντες τα μαθήματα προβλέπεται να αρχίσουν την αμέσως
επόμενη από τις εξετάσεις εβδομάδα και θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει μια αξιόπιστη
διαδικτυακή σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα
των μαθημάτων, διαλέξεων κλπ.
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
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