ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέος Κύκλος Σπουδών
στο Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προτίθεται να λειτουργήσει από τον
Νοέμβριο 2018 νέο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών», με διάρκεια φοίτησης τριών
εξαμήνων, τέλη φοίτησης 500 ευρώ ανά εξάμηνο με δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη
φοίτησης -των δικαιούμενων- σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των
μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. και δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Για τους εκτός Κερκύρας διαμένοντες παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης κατά
50% του προγράμματος με το σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης (μέσω διαδικτύου).
Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους του ΠΜΣ σε:
1.
Εκδοτικές επιχειρήσεις
2.
Δημοσιογραφικούς οργανισμούς
3.
Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
4.
Ερευνητικά κέντρα και προγράμματα
5.
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
6.
Πολιτιστικούς φορείς
7.
Διεθνείς οργανισμούς
Επιπλέον παρέχεται μοριοδότηση στις εξετάσεις ΑΣΕΠ.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΕΙ, Ακαδημίες) της Ελλάδας και (με ΔΟΑΤΑΠ) του εξωτερικού,
που επιθυμούν να λάβουν Master Ιστορίας.
Θα επιλεγούν οι 25 πρώτοι εκ των υποψηφίων, κατόπιν:
(α) γραπτών εξετάσεων (40% της γενικής αξιολόγησης):
27 Οκτωβρίου 2018 (10.00’)
(β) προσωπικής συνέντευξης (40% ):
27 Οκτωβρίου 2018 (12.00-17.00’) , και βάσει
(γ) γενικώς του φακέλου με τις πτυχιακές επιδόσεις και τη γλωσσομάθειά τους (20% ).
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με γενικές ερωτήσεις κρίσεως στην ιστορία από
αποσπάσματα βιβλιογραφίας, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από
την Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αρχείο pdf.
Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αίτησης και πλήρους φακέλου, στο e-mail: mariakon@ionio.gr
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.
Δήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα:
6970 121575, 6972 436229 και 26610 87343, 26610 87320.
http://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/
Η παρούσα Ανακοίνωση αναρτάται προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι
ενδιαφερόμενοι και έως τη δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Γρηγόρης Ψαλλίδας

