
 
 
 
 
 
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
Νέο Κτήριο Μαθηματικού, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου 
τηλ: 210 727 6499, 210 727 6465 
Ιστοχώρος: www.museum-studies.uoa.gr   

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (παρακαλούμε συμπληρώστε με κεφαλαία) 
 

Επώνυμο:  

_______________________________________________________________________________ 

Όνομα: 

_______________________________________________________________________________ 

Όνομα πατρός: 

_______________________________________________________________________________ 

Τόπος και Ημερομηνία Γέννησης: 

_______________________________________________________________________________ 

Εθνικότητα: 

_______________________________________________________________________________ 

Οικογενειακή Κατάσταση: 

_______________________________________________________________________________ 

Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: 

_______________________________________________________________________________ 

http://www.museum-studies.uoa.gr/�


Διεύθυνση Επικοινωνίας: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Αριθμός Τηλεφώνου: 

____________________________________________________________________________ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

____________________________________________________________________________ 

 

Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις;   Ναι      Όχι   

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και της Αναλυτικής  Βαθμολογίας όλων των ετών θα πρέπει να συνοδεύουν 

αυτήν την αίτηση. 

 
 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

 
ΤΜΗΜΑ 

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
μήνας / 

έτος 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 
μήνας / έτος 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Αντίγραφα των επισήμων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτήν την αίτηση. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(από / έως) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Συμπληρώνεται η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου στον ευρύτερο χώρο των Μουσείων ή σε θέματα Πολιτισμού. 

 

Κάτω από 2 χρόνια                                 2- 4 χρόνια                                         

Πάνω από 4 χρόνια 

 

 

 

Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία: 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (να 
διευκρινισθεί εάν η εργασία 
ήταν εθελοντικής φύσεως) 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ / 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, δικαιολογητικά ανακοινώσεων, δικαιολογητικά 
δημοσιεύσεων   πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που κατέχει ο υποψήφιος πρέπει να συνοδεύουν αυτήν την αίτηση. 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα / θέση και διεύθυνση των 2 συντακτών των επιστολών: 

 

1. Ονοματεπώνυμο_______________________ 2.  Ονοματεπώνυμο________________________ 

     Ιδιότητα/ Θέση________________________      Ιδιότητα/ Θέση__________________________ 

     Διεύθυνση____________________________      Διεύθυνση_____________________________ 

     Τηλέφωνο____________________________      Τηλέφωνο_____________________________ 



 
ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
 
Παρακαλούμε αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν, με βάση την 
επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα: 
1)«Εισαγωγή στη Μουσειολογία» 
2) Οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους καλούνται να επιλέξουν 1 από τους 5 κύκλους επιστημών, στον 
οποίο θα εξετασθούν και τον οποίο θεωρούν πλησιέστερο στο βασικό τους πτυχίο. 
 
 
Παρακαλούμε να δηλώσετε 1 από τους 5 κύκλους Επιστημών 1

 

,  στον οποίο επιθυμείτε να 
εξεταστείτε, εφόσον η αίτησή σας κριθεί πλήρης από την Επιτροπή του Μεταπτυχιακού.  

 Ιστορία και Αρχαιολογία  
 Οικονομικές Επιστήμες  
 Φυσιογραφικές Επιστήμες και Επιστήμες της Γης 
 Θέματα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς  
 Παιδαγωγικά 
 
 
Παρακαλούμε αναφέρατε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή σας. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________            
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Ημερομηνία        Υπογραφή 
 
__________________      ______________________ 

 
 
* Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος μπορείτε να επισυνάψετε δικά σας φύλλα 

                                                 
1 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δηλωθούν παραπάνω από 1 κύκλοι επιστημών, η αίτηση θεωρείται άκυρη. 
Αλλαγή δήλωσης κύκλου επιστημών δεν είναι δυνατή έπειτα από την κατάθεση της αίτησης.  



 

Την αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
• Βιογραφικό Σημείωμα 
• Αντίγραφο πτυχίου (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») και Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών  
• Ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ  και  Βαθμολογική Αντιστοιχία για τους Πτυχιούχους της αλλοδαπής  
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 
• 2 Συστατικές Επιστολές  
• 2 Φωτογραφίες  
• Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας 

 * Δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται μετά από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν αξιολογούνται 

 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 

Ημερομηνία παραλαβής: 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
Πλήρης        Ελλιπής    
Αριθμός Φακέλου Υποψηφίου: 
Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου: 
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