ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΛΩΡΙΝΑ
Ποξκήοσνη ΠΜ 2012 - 2013

Έμαονη ποξθερμίαπ σπξβξλήπ αιςήρεχμ: 01/09/2012 - 09:00
Λήνη ποξθερμίαπ σπξβξλήπ αιςήρεχμ: 30/09/2012 - 14:00
Πληοξτξοίεπ: κα. Πάμξσ Υαμή
Σηλ.: +30 2385055207
Δ-mail: bs_grammateia_master2@uowm.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
«ΠΟΤΔΔ ΣΙ ΓΛΩΔ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΗ
ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΔΗΛΩΗ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝΣΟ
Σξ Σμήμα Βαλκαμικόμ πξσδόμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Δσςικήσ Μακεδξμίαπ, ξογαμόνει
και λειςξσογεί για ςξ ακαδημαψκϊ έτξπ 2012-2013 Ποϊγοαμμα Μεςαπςσυιακόν
πξσδόν (Π.Μ..) με ςίτλξ: «πξσδέσ ρςιπ γλόςρεπ και ςξμ πξλιςιρμϊ ςχμ υχοόν
ςηπ Ν. Α. Δσοόπηπ» και θα δευθεί σπξφήφιξσπ για εγγοατή ρςξ Ποϊγοαμμα
Μεςαπςσυιακόν πξσδόν ρε δϋο καςεσθϋνρειπ:
Ι. Καςεϋθσμρη: Υιλξλξγία και Μεςάτοαρη ςχμ Γλχρρόμ ςηπ Ν.Α. Δσοόπηπ
ΙΙ. Καςεϋθσμρη: Κξιμχμικέπ, Πξλιςιρμικέπ και Πξλιςικέπ Δξμέπ ρςη Ν. Α.
Δσοόπη
Ο αοιθμϊσ ςχμ ειρακςέωμ ρςξ Π.Μ.. ξοίζεςαι ρε 30 κας’ έτξπ ήτξι 15 αμά
καςεϋκσμρη. Η ρσμξλική διάοκεια ςχμ ρπξσδόμ είμαι ςέρρεοα ακαδημαψκά ενάμημα
με δίδακςοα. Σα ρσμξλικά δίδακςοα αμέρυξμςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 1600 €. Καςά ςξ
ποότξ δεκαήμεοξ ςξσ κάκε εναμήνξσ, ξι μεςαπςσυιακξί τξιςηςέσ καςαβάλλξσμ ς’
αμςίςςξιυα δίδακςοα (400 €). ε πεοίπςχρη διακξπήσ ςηπ τξίτηρηπ, ςα
καςαβληθένςα δίδακςοα δεμ επιρςοέφξμςαι.

1. Απαιςξύμεμα δικαιξλξγηςικά
Για ςξ μεςαπςσυιακϊ Δίπλχμα Διδίκεσρηπ «πξσδέσ ρςιπ γλόςρεπ και ςξμ πξλιςιρμϊ
ςηπ Ν.Α. Δσοόπηπ» ςξσ Σ.Β.. ςξσ Παμεπιρςημίξσ Δσςικήσ Μακεδξμίαπ γίνξμςαι
δεκςξί πςσυιξϋχξι Παμεπιρςημίωμ ςηπ ημεδαπήσ και ποξέρυξμςαι απϊ ςα ακϊλξσθα
Σμήμαςα: α) Βαλκαμικόν πξσδόν, β) Γλόςραπ, Υιλξλξγίαπ και Πξλιςιρμξϋ ςχμ
Παοεσνείμιωμ υχοόν γ) Σξσοκικόν και λαβικόν πξσδόν, δ) Βαλκαμικόν
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λαβικόν και Αμαςξλικόν πξσδόν, ε) Παιδαγχγικά Σμήμαςα, ρς) Υιλξλξγίαπ, η)
Ξένχμ Γλχρρόν και Υιλξλξγιόν, θ) Μεςάφοαρηπ και Διεομημείαπ, ι) Κξιμχμικόν και
Αμθοχπιρςικόν Δπιρςημόν, κ) Δπικξιμχμίαπ, Δημξριξγοατίαπ και Μέςχμ Μαζικήσ
Δμημέρχρηπ, καθόπ και άλλχμ Σμημάςχμ ρσματόμ επιρςημξμικόμ πεδίχμ
Παμεπιρςημίχμ και ΣΔΙ ςηπ ημεδαπήπ και αμαγμχοιρμέμχμ ξμξςαγόμ Ιδοσμάςχμ ςηπ
αλλξδαπήπ, σπϊ ςιπ ποξχπξθέςειπ πξσ ξοίζει η ιρυϋξσρα μξμξθερία.
Οι εμδιατεοϊμεμξι καλξϋμςαι μα σπξβάλξσμ απϊ ςημ 01/09/2012 έχπ και
30/09/2012 αιςήρειπ ρςημ Γοαμμαςεία ςξσ Π.Μ.. ςξσ Σμήμαςξπ Βαλκαμικόμ
πξσδόμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, 3ξ υλμ Δθμικήπ Οδξϋ Υλόοιμαπ –
Νίκηπ, 53100 Υλόοιμα (Κςίοιξ Διξίκηρηπ, 2ξπ ϊοξτξπ, Γο. 302).
Η αίςηρη, ρςημ ξπξία θα ποέπει μα αματέρεςαι η επιλξγή καςεϋκσμρηπ,
ρσμξδεϋεςαι απϊ τάκελξ σπξφητιϊτηςαπ πξσ ποέπει μα πεοιλαμβάνει απαοαιςήτχπ
ςα ακϊλξσθα δικαιξλξγηςικά (ποχςϊςσπα ή επικσοχμέμα) και θα παοαλαμβάμεςαι
μϊμξμ με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι είμαι πλήοηπ:
1. Έμςσπη αίςηρη (διαςίθεςαι μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ
ςξσ Π.Μ..,
http://ls.balkan.uowm.gr)
2. Αμαλσςικϊ βιξγοατικϊ ρημείχμα
3. Δπίρημξ αμςίγοατξ πςσυίξσ. Δάμ ςξ πςσυίξ έυει απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή,
θα ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι και απϊ ςημ αμαγμόοιρη ςξσ Δ.O.Α.Σ.Α.Π./ποόημ
ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.
4. Δπικσοχμέμξ πιρςξπξιηςικϊ αμαλσςικήπ βαθμξλξγίαπ
5. Για ςξσπ σπξφητίξσπ ρςημ καςεϋθσμρη ‘Υιλξλξγία και Μεςάτοαρη ςχμ
Γλχρρόμ ςηπ Ν.Α. Δσοόπηπ’’ απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι η γμόρη ρε
επίπεδξ επάοκειαπ μιαπ εκ ςχμ πέμςε γλχρρόμ ςηπ Ν.Α. Δσοόπηπ:
Αλβαμική, Βξσλγαοική, Ρξσμαμική, εοβξκοξαςική και Σξσοκική ή ςηπ
Ρχρικήπ γλόρραπ. Για ςξσπ σπξφητίξσπ ρςημ καςεϋθσμρη ‘’Κξιμχμικέπ,
Πξλιςιρμικέπ και Πξλιςικέπ Δξμέπ ρςη Ν.Α. Δσοόπη’’ απαοαίςηςη
ποξωπϊθερη είμαι η γμόρη ρε επίπεδξ επάοκειαπ μιαπ εκ ςχμ πέμςε
γλχρρόμ ςηπ Ν.Α. Δσοόπηπ: Αλβαμική, Βξσλγαοική, Ρξσμαμική,
εοβξκοξαςική και Σξσοκική ή ςηπ Ρχρικήπ Γλόρραπ ή μιαπ εκ ςχμ ςοιόμ
δσςικξεσοχπαψκόμ γλχρρόμ: Αγγλική, Γαλλική, Γεομαμική.
Η απόδεινη καςξυήπ ή επάοκειαπ ςχμ γλχρρώμ πιρςξπξιείςαι:
α) Με ςημ καςξυή Πςσυίξσ Αμόςαςξσ Δκπαιδεσςικξϋ Ιδοϋμαςξπ απϊ ςιπ
αμςίρςξιυεπ υόοεπ,
β) με γοαπςέπ ενεςάρειπ ξι ξπξίεπ διεμεογξϋμςαι απϊ ςξ Σμήμα Βαλκαμικόμ
πξσδόμ,
γ) με πιρςξπξιηςικϊ αμαλσςικήπ βαθμξλξγίαπ απϊ ςξ ξπξίξ θα απξδεικμϋεςαι
ϊςι ξ σπξφήτιξπ έυει παοακξλξσθήρει για ςξσλάυιρςξμ ξκςό (8) ακαδημαψκά
ενάμημα μια ξοιρμέμη γλόρρα,
δ) με ςημ καςξυή πςσυίξσ γλχρρξμάθειαπ.
6. Οι αλλξδαπξί σπξφήτιξι ποέπει μα πιρςξπξιξϋμ ςημ ελλημξμάθειά ςξσπ με
ςημ καςάθερη ςχμ ξοιζξμέμχμ απϊ ςξ μϊμξ Πιρςξπξιηςικόμ Δπάοκειαπ και
Βεβαίχρη Δλλημξμάθειαπ.
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7. Δπιρςημξμικέπ δημξριεϋρειπ, διακοίρειπ, λξιπξί ςίςλξι ρπξσδόμ πλημ ςξσ
ποόςξσ πςσυίξσ (εάμ σπάουξσμ).
8. Κάθε άλλξ πιρςξπξιηςικϊ, ςξ ξπξίξ αματέοεςαι ρε έογξ ή δοαρςηοιϊςηςα
ςξσ σπξφητίξσ και μπξοεί μα ρσμεκςιμηθεί καςά ςημ επιλξγή ςξσ.
9. Δϋξ ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ, καςά ποξςίμηρη απϊ καθηγηςέπ παμεπιρςημίχμ ή
μέλη ΔΔΠ. Οι απϊτξιςξι ςξσ Σμήμαςξπ Βαλκαμικόμ πξσδόμ δεμ υοειάζεςαι
μα ποξρκξμίζξσμ ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ.
10. Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ ή ςξσ διαβαςηοίξσ.

2. Διαδικαρία ανιξλόγηρηπ ςχμ σπξφητίχμ
Η σμςξμιρςική Δπιςοξπή (.Δ.) ςξσ Π.Μ.., ρε ρσμεογαρία με ςα μέλη Δ.Δ.Π. και
Δ.Π. ςξσ Σμήμαςξπ Βαλκαμικόμ πξσδόμ πξσ παοέυξσμ διδακςικϊ έογξ ρςξ Π.Μ..
και ξοίζει η Ποξρχοιμή Γεμική σμέλεσρη Διδικήπ ϋμθερηπ (Π.Γ..Δ..) απξςελξϋμ
ςημ Δνεςαρςική Δπιςοξπή η ξπξία είμαι αομϊδια για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ
σπξφητίχμ, ξι ξπξίξι ποξρκϊμιραμ εμποϊθερμα ϊλα ςα απαιςξϋμεμα
δικαιξλξγηςικά.
Η ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητίχμ, πξσ έυξσμ ποξρκξμίρει ϊλα ςα απαιςξϋμεμα
δικαιξλξγηςικά ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ποξθερμίεπ, γίμεςαι ρε ςοειπ τάρειπ.
1. Η ποόςη τάρη είμαι ποξκοιμαςική. Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη ποϊκοιρηπ ρςη
δεϋςεοη τάρη είμαι ςϊρξ η καςάθερη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ
δικαιξλξγηςικόμ, ϊρξ και η πιρςξπξίηρη ςχμ γμόρεχμ ςχμ σπξφητίχμ ρε
επίπεδξ επάοκειαπ μιαπ εκ ςχμ πέμςε γλχρρόμ ςηπ Ν.Α. Δσοόπηπ:
Αλβαμική, Βξσλγαοική, Ρξσμαμική, εοβξκοξαςική και Σξσοκική ή ςηπ
Ρχρικήπ Γλόρραπ ή μιαπ εκ ςχμ ςοιόμ δσςικξεσοχπαψκόμ γλχρρόμ:
Αγγλική, Γαλλική, Γεομαμική.
2. Η δεϋςεοη τάρη ρσμίρςαςαι απϊ γοαπςή ενέςαρη αμά καςεϋθσμρη
ρπξσδόμ, η ξπξία ξοίζεςαι απϊ ςημ Π.Γ..Δ.. και η ξπξία διεμεογείςαι
εμςϊπ ςξσ μημϊπ Οκςχβοίξσ.
3. Η ςοίςη τάρη πεοιλαμβάμει ρσμέμςεσνη εμόπιχμ ςηπ επιςοξπήπ ενεςάρεχμ.
Η διαδικαρία επιλξγήπ ξλξκληοόμεςαι εμςϊπ ςξσ μημϊπ Οκςχβοίξσ και η
αμακξίμχρη ςχμ απξςελερμάςχμ μέυοι ςιπ 31 Οκςχβοίξσ. Η βαθμξλϊγηρη ςχμ
γοαπςόμ γίμεςαι απϊ δϋξ βαθμξλξγηςέπ μεςά απϊ επικάλσφη ςχμ ξμξμάςχμ, ςα
ξπξία απξκαλϋπςξμςαι μϊμξμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Δνεςάρεχμ μεςά ςη βαθμξλϊγηρη.
Αμαβαθμξλϊγηρη ςχμ γοαπςόμ δεμ επιςοέπεςαι. Οι σπξφήτιξι ξτείλξσμ μα
απξδεικμϋξσμ ςημ ςασςϊςηςά ςξσπ ρε ϊλα ςα ρςάδια ςχμ ειραγχγικόμ ενεςάρεχμ
ςξσ Π.Μ.. με ςημ επίδεινη δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ ή διαβαςηοίξσ ή
διπλόμαςξπ ξδήγηρηπ.
Η ςελική καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ για ςημ κάλσφη ςχμ δέκα πέμςε (15) διαθέριμχμ
θέρεχμ τξίςηρηπ αμά καςεϋθσμρη ρςξ Π.Μ.. διαμξοτόμεςαι χπ ακξλξϋθχπ:
1. Σα ενεςαζϊμεμα μαθήμαςα (μϊοια = άθοξιρμα ςχμ ακεοαίχμ βαθμόμ ςχμ
μαθημάςχμ, μέγιρςξ 20).
2. Ποόςξ πςσυίξ (μϊοια = ςξ διπλάριξ ςξσ ακεοαίξσ βαθμξϋ πςσυίξσ, μέγιρςξ
20).
3. Δεϋςεοξ πςσυίξ (μϊοια 20).
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4. Μεςαπςσυιακϊπ ςίςλξπ ρπξσδόμ (μϊοια 20).
5. Πιρςξπξίηρη δεϋςεοηπ νέμηπ γλόρραπ εκ ςχμ ποξκαθξοιρμέμχμ γλχρρόμ
(μϊοια 10).
6. Δοεσμηςική δοαρςηοιϊςηςα (εκςϊπ ςηπ πςσυιακήπ ή μεςαπςσυιακήπ
διπλχμαςικήπ εογαρίαπ) ςξσ σπξφητίξσ, η ξπξία απξδεικμϋεςαι με
δημξριεϋρειπ ή με πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ για ρσμμεςξυή ρε
εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα (αμόςαςξπ αοιθμϊπ μξοίχμ 10).
7. σρςαςικέπ επιρςξλέπ (μϊοια= 5 κάθε ρσρςαςική επιρςξλή). Οι απϊτξιςξι ςξσ
Σμήμαςξπ Βαλκαμικόμ πξσδόμ πιρςόμξμςαι απεσθείαπ ςα ρυεςικά μϊοια
ρςημ ςελική ςξσπ ανιξλϊγηρη και ρσμεπόπ δεμ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίζξσμ
ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ.
8. Δπαγγελμαςική δοαρςηοιϊςηςα ρσματήπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ Π.Μ.. (μϊοια
10).
9. Ανιξλϊγηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Δνεςάρεχμ απϊ σμέμςεσνη (μϊοια = ακέοαιξπ
βαθμϊπ ρςημ κλίμακα ςξσ 20).
Γεμικό ύμξλξ Μξοίχμ: 140
ε πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ ρςιπ ςελεσςαίεπ θέρειπ επιςσυίαπ η .Δ. απξταρίζει κάθε
τξοά αμαλϊγχπ με ςιπ επιδϊρειπ ςχμ σπξφητίχμ για ςημ ειραγχγή ή μη και ςχμ
ιρξβαθμξϋμςχμ ή ςχμ επιλαυϊμςχμ.
ε πεοίπςχρη σπξβξλήπ λιγϊςεοχμ σπξφητιξςήςχμ απϊ ςιπ θέρειπ ςχμ ειρακςέχμ
ςϊςε μεςά ςημ ποόςη τάρη ανιξλϊγηρηπ ςχμ σπξφητίχμ η διαδικαρία ρσμευίζεςαι
απεσθείαπ ρςη ςοίςη τάρη.
Ο καςάλξγξπ ςηπ ρσμξλικήπ μξοιξδϊςηρηπ ςχμ σπξφητίχμ και η επιλξγή ςχμ
ποόςχμ 15 αμά καςεϋθσμρη ςξσ Π.Μ.. αμακξιμόμεςαι ρςη Γοαμμαςεία ςξσ
Σμήμαςξπ.
Η ϊλη διαδικαρία επιλξγήπ και εγγοατήπ σπξφητίχμ ξλξκληοόμεςαι εμςϊπ ςξσ
Οκςχβοίξσ 2012.

Ο Δ/ΝΣΗ ΣΟΤ Π.Μ..

Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Σ.Β..

Νιυχοίςηπ Κχμ/μξπ

Φαςζηπαμςελήπ Θεϊδχοξπ

Aμαπληοχςήπ καθηγηςήπ

Καθηγηςήπ
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ΤΛΗ ΔΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΜ
“ΠΟΤΔΔ ΣΙ ΓΛΩΔ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΗ
ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ”
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2012-2013

Ι. Καςεύθσμρη: Υιλξλξγία και Μεςάτοαρη ςχμ Γλχρρώμ ςηπ Ν.Α. Δσοώπηπ

1. Μιυαήλ Λάρκαοιπ, Τξ αμαςξλικόμ ζήςημα 1800-1923 (ςόμξπ Ι) 1800-1878, εκδ.
Δπίκεμςοξ Θερραλξμίκη 2006.
2. Νιυχοίςηπ Κχμρςαμςίμξπ, Οι Άγιξι Κύοιλλξπ και Μεθόδιξπ: Οι Αγώμεπ και ςξ
έογξ ςξσπ για ςημ έμςανη ςωμ Σλάβωμ ρςξμ Βσζαμςιμό Πξλιςιρμό και ςα ελλημικά
γοάμμαςα, εκδ. Αμς. ςαμξϋληπ. Θερραλξμίκη 2003. (ρελ. 19-39, 47-64, 141146).
3. Παμαγιόςηπ Κοιμπάπ, Σσμβξλή ρςη μεςατοαρεξλξγία, εκδ. Γοηγϊοη, Αθήμα,
2005. (Όλξ ςξ βιβλίξ).

ΙΙ. Καςεύθσμρη: Κξιμχμικέπ, Πξλιςιρμικέπ και Πξλιςικέπ Δξμέπ ρςη Ν. Α. Δσοώπη

1. Γεόογιξπ Φοηρςίδηπ, Τα Κξμμξσμιρςικά Βαλκάμια, Δκδϊρειπ
Βάμιαπ.
Θερραλξμίκη 2003. (κετάλαια 3 και 4).
2. Σξμςϊοξτ Νικξλάψ, Η βαλκαμική πόλη - 15ξπ-19ξπ αιώμαπ, ςόμξπ Α', μέοξπ Α'
(Πϊλειπ και αρςικϊπ πληθσρμϊπ ρςα Βαλκάμια ςξ 15ξ και 16ξ αιόμα), (ρελ. 27118).
3. Μιυαήλ Λάρκαοιπ, Τξ αμαςξλικόμ ζήςημα 1800-1923 (ςόμξπ Ι) 1800-1878, εκδ.
Δπίκεμςοξ Θερραλξμίκη 2006.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2012 – 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΜ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8-10-2012
Ώρα εξέτασης: 12:00 – 15:00, Γραπτι εξζταςθ ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ όςοι υποψιφιοι
δεν ζχουν πιςτοποίθςθ Γλϊςςασ - Βαλκανικισ ι Δυτικισ.

ΤΡΙΤΗ, 9-10-2012
1. Ώρα εξέτασης: 10:00 – 13:00, Γραπτζσ εξετάςεισ για όλουσ ανά Κατεφκυνςθ.
2. Συνζντευξθ αμζςωσ μετά τθ γραπτι εξζταςθ, ανά κατεφκυνςθ.

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ ταυτότθτα ι διαβατιριο για ζλεγχο τθσ
ταυτοπροςωπίασ.
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