ΙΟΝΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν
Τμιμα Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Επιςτήμη τησ Μετάφραςησ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2022-2023
Α. Περιγραφή
Το Τμιμα Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ τθσ Σχολισ Ιςτορίασ και Μετάφραςθσ Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου διοργανϊνει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114, τ. Α’/4-8-2017), για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΡΜΣ) με
τίτλο Επιςτήμη τησ Μετάφραςησ, το οποίο οδθγεί ςε Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο οικείο
γνωςτικό πεδίο.
Το ΡΜΣ Επιςτήμη τησ Μετάφραςησ από το ζτοσ 2014-2015 λειτουργεί με βάςθ τθ νζα αναμορφωμζνθ
δομι του, θ οποία ζχει προςαρμοςτεί ςτο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Ριςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) κακϊσ και
ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ. Το νζο Ρρόγραμμα, ακολουκϊντασ τα αντίςτοιχα διεκνι
πρότυπα μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων, ζχει ςκοπό τθν παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτθ Θεωρία και
Ρράξθ τθσ Μετάφραςθσ, ςτον επιςτθμονικό τομζα τθσ Διδακτικισ τθσ Μετάφραςθσ, ςτον τομζα τθσ
Οπτικοακουςτικισ Μετάφραςθσ, ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθ Μετάφραςθ, ςτα επιςτθμονικά πεδία τθσ
Ειδικισ Μετάφραςθσ (Οικονομικισ, Νομικισ, Ρολιτικισ και Ιατρικισ) και τθσ Λογοτεχνικισ Μετάφραςθσ με
ςτόχο τθν εξειδίκευςθ ςτθ μετάφραςθ με γλϊςςεσ εργαςίασ κυρίωσ τθν ελλθνικι και τθν αγγλικι, αλλά και
με αναφορζσ ςτθ γαλλικι και τθ γερμανικι. Χρθματοδοτείται, δε, από το Υπουργείο Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
Το πρόγραμμα διαρκεί ςυνολικά τρία εξάμθνα και περιλαμβάνει δφο εξάμθνα υποχρεωτικισ
παρακολοφκθςθσ μεταπτυχιακϊν ςεμιναριακϊν μακθμάτων και ζνα εξάμθνο για τθ ςφνταξθ τθσ
Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ. Σφμφωνα με τον αναλυτικό κφκλο ςπουδϊν, ο φοιτθτισ/θ
φοιτιτρια ςυγκεντρϊνει ςυνολικά 90 πιςτωτικζσ μονάδεσ (30 ςτο α' εξάμθνο, 30 ςτο β' εξάμθνο και 30 από
τθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ).
Ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του ΡΜΣ:
Επιςτήμη τησ Μετάφραςησ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικό μάθημα
ECTS Υποχρεωτικό μάθημα
Θεωρία και μεκοδολογία τθσ Μετάφραςθσ
10
Μεταφραςτικά εργαλεία
Μαθήματα επιλογήσ (2 από τα 6)
Μαθήματα επιλογήσ (2 από τα 6)
10 1. Ρολιτικι μετάφραςθ και μετάφραςθ
1. Γλωςςολογία και μετάφραςθ
10
κειμζνων τθσ ΕΕ
2. Οπτικοακουςτικι μετάφραςθ
10 2. Μετάφραςθ κειμζνων διεκνοφσ πολιτικισ
3. Διαχείριςθ μεταφραςτικοφ ζργου
10 3. Μετάφραςθ επιςτθμονικϊν κειμζνων
4. Νομικι μετάφραςθ
10 4. Λογοτεχνικι Μετάφραςθ
5. Φιλοςοφία και μεκοδολογία τθσ
5. Ενδογλωςςικι μετάφραςθ
επιςτιμθσ
6. Διδακτικι τθσ Μετάφραςθσ
10
6. Κριτικι λογοτεχνικισ μετάφραςθσ
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία ι Ρρακτικι Άςκθςθ

ECTS
10
10
10
10
10
10
10
ECTS
30

Η διδαςκαλία, οι εργαςίεσ και οι εξετάςεισ διεξάγονται ςτθν ελλθνικι ι/και τθν αγγλικι γλϊςςα, οι οποίεσ
και χρθςιμοποιοφνται ωσ κφριεσ γλϊςςεσ εργαςίασ, ενϊ γίνονται επίςθσ αναφορζσ ςτθ γαλλικι και τθ
γερμανικι κατά τθν κρίςθ και επιλογι του διδάςκοντοσ.
Η ςυμμετοχι ςτο ΡΜΣ προχποκζτει πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ, θ οποία αποδεικνφεται από τουσ
υποψθφίουσ με τθν κατάκεςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Γ2
(CambridgeEnglishProficiency (CPE), IELTS8.5-9, MichiganECPE, PTEGeneralLevel 5, PTEAcademic85+ ι
ιςοδφναμο). Οι απόφοιτοι Τμθμάτων Αγγλικισ Φιλολογίασ και Μετάφραςθσ/Διερμθνείασ τθσ θμεδαπισ ι
τθσ αλλοδαπισ εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ.
Επικυμθτι –μθ υποχρεωτικι– κρίνεται θ γνϊςθ μιασ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ, κατά προτίμθςθ γαλλικισ ι
γερμανικισ, επιπζδου τουλάχιςτον Β1, θ οποία αποδεικνφεται από τουσ υποψθφίουσ με τθν κατάκεςθ
ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ.

Β. Δικαιοφχοι - κριτήρια επιλογήσ
Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023, ςτο ΡΜΣ Επιςτήμη τησ Μετάφραςησ, κα γίνουν δεκτοί/ζσ ςυνολικά
ζωσ είκοςι (20) φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ του ΡΜΣ ζχουν οι πτυχιοφχοι Τμθμάτων Ρανεπιςτθμίων
τθσ θμεδαπισ και αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι Τμθμάτων
Τ.Ε.Ι.
Τα εξεταηόμενα μακιματα είναι:
(α) Ελλθνικι γλϊςςα (γραπτι εξζταςθ),
(β) Θεωρία τθσ Μετάφραςθσ (γραπτι εξζταςθ),
(γ) Μετάφραςθ από τθν αγγλικι προσ τθν ελλθνικι (γραπτι εξζταςθ)
Επιπλζον των ανωτζρω εξετάςεων, οι υποψιφιοι/εσ παρουςιάηονται ςε προφορικι ςυνζντευξθ ενϊπιον
επιτροπισ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ.
Ο ενδεικτικόσ κατάλογοσ τθσ βιβλιογραφίασ τθν οποία οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει να ςυμβουλευκοφν για
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία του Ρ.Μ.Σ και αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα του ΡΜΣ.

Γ. Δικαιολογητικά και προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά τα εξισ δικαιολογθτικά, μζχρι
τθν Ραραςκευι 16 επτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 το μεςημέρι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ του Τμιματοσ.
Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι αλλοδαπϊν πανεπιςτθμίων οφείλουν να προςκομίςουν και
ςχετικι βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΡ).
Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ.
Βιογραφικό ςθμείωμα ζκταςθσ ζωσ 500 λζξεων.
Αντίγραφα επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ι ανακοινϊςεων (εφόςον υπάρχουν).
Σφντομο εργογραφικό υπόμνθμα (εφόςον ςυνυποβάλλονται δθμοςιεφςεισ ι και ανακοινϊςεισ).
Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ και, προαιρετικϊσ, τθσ γαλλικισ ι τθσ γερμανικισ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ γλϊςςασ δθλϊςουν ότι γνωρίηουν (βλζπε πεδίο Α. Ρεριγραφι).

Υπόψθ κα λθφκεί επίςθσ θ ςυνυποβολι ζωσ δφο (2) ςυςτατικϊν επιςτολϊν ςυντεταγμζνων από μζλθ

Δ.Ε.Ρ. ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. ι από διδάςκοντεσ ξζνων πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων (ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι
γλϊςςα). Οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν ςυςτατικι επιςτολι.

Δ. Ημερομηνίεσ εξετάςεων, ανακοίνωςησ αποτελεςμάτων και έναρξησ μαθημάτων
Οι εξετάςεισ επιλογισ κα διεξαχκοφν από τισ 10 έωσ τισ 12 Οκτωβρίου 2022, δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ
(μζςω τθσ πλατφόρμασ Zoom), ανάλογα με τισ επιδθμιολογικζσ ςυνκικεσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.
Ο κατάλογοσ των υποψθφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάςεων κα αναρτθκοφν ζωσ τθν
Παραςκευή, 23 επτεμβρίου 2022 ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ΡΜΣ, ςτο κτίριο Ιπποκράτθσ (πλατεία
Χρ. Τςιριγϊτθ) ςτθν Κζρκυρα κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΜΣ.
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα ανακοινωκοφν ζωσ τθ Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 (κα
αναρτθκοφν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ΡΜΣ και κα καταχωριςκοφν ςυνοπτικϊσ ςτθν ιςτοςελίδα του
ΡΜΣ).
Τα μακιματα του Ρρογράμματοσ για το ακαδθμαϊκό. ζτοσ 2022-2023 κα ξεκινιςουν τθ Δευτέρα, 7
Νοεμβρίου 2022.

Ε. υμπληρωματικά ςτοιχεία
1. Η φοίτθςθ ςτο ΡΜΣ «Επιςτιμθ τθσ Μετάφραςθσ» είναι χωρίσ δίδακτρα.
2. Βάςει του Νόμου και του Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ρρογράμματοσ, θ παρακολοφκθςθ
του ςυνόλου των διδακτικϊν, ερευνθτικϊν και ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων του Ρρογράμματοσ είναι
υποχρεωτικι για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για τα δφο πρϊτα εξάμθνα.
3. Ππωσ προβλζπεται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ρρογράμματοσ οι φοιτθτζσ και οι
φοιτιτριεσ του ΡΜΣ, μεταπτυχιακοί/ζσ και υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ, ςυμμετζχουν υποχρεωτικά και
αμιςκί ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του Τμιματοσ ςε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τισ
προκφπτουςεσ ανάγκεσ (επιτθριςεισ κ.ά.).
2. Η παροφςα προκιρυξθ διζπεται ςτο ςφνολό τθσ από τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ
του Τμιματοσ και του Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ρρογράμματοσ.

Σ. Πληροφορίεσ - ενημερωτικό υλικό
Οι αιτιςεισ πρζπει να υποβλθκοφν θλεκτρονικά με τθ χριςθ του ςχετικοφ εντφπου υποδείγματοσ το οποίο
διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
από τθ Γραμματεία του ΡΜΣ (Ρλατεία Χρ. Τςιριγϊτθ, Κτίριο Ιπποκράτθσ, 49132 Κζρκυρα, τθλ. 2661087904
και 6946358982, e-mail: politi.eleni27@gmail.com, καιpgs.sot@ionio.gr).
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το ΡΜΣ, τθν εξεταςτζα φλθ και τθ διαδικαςία των εξετάςεων δθμοςιεφονται
επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΜΣ. Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ μπορεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ να
αναςτείλει ι να ακυρϊςει τθ διαδικαςία ειςαγωγισ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν, ζωσ και μία εβδομάδα προ τθσ
προγραμματιςμζνθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ των εξετάςεων.

H Διευθφντρια του ΠΜ
«Επιςτήμη τησ Μετάφραςησ»
Μαρία Σςίγκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

