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Σύντομο ιστορικό

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία υπήρχαν στο 

Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ ήδη πριν από τη θεσμοθέτηση 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια 

(Ν. 2083/1992).

Ακολούθησαν διαδοχικές αναμορφώσεις, στο πλαίσιο της εθνικής και 

ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο 

«Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» 

ιδρύθηκε το 2018 (2019) και διανύει τώρα το τρίτο έτος λειτουργίας του.

Συνεχίζει και αναμορφώνει τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών, 

με στόχο την παρακολούθηση των σύγχρονων ερευνητικών και 

κοινωνικών αναγκών και εξελίξεων.



Δομή μεταπτυχιακού προγράμματος

Έναρξη : Χειμερινό εξάμηνο

Πλήρης φοίτηση  :  3 εξάμηνα / 90 ECTS

Μερική φοίτηση   :  6 εξάμηνα / 90 ECΤS

Γλώσσα διδασκαλίας  :  Ελληνικά 

Χωρίς τέλη φοίτησης / Δυνατότητα υποτροφίας

Διδάσκοντες  :  μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης / εξωτερικοί συνεργάτες



Μαθήματα / Διπλωματική / 90 ECTS

- μαθήματα: 3 ανά εξάμηνο (6 Χ 10 ECTS = 60 ECTS)

- ένα τουλάχιστον μάθημα είναι Εργαστήριο (10 ECTS)

- ένα μάθημα εστιάζει στην Ερευνητική μεθοδολογία

- δυνατότητα μαθήματος επιλογής από ΠΜΣ του Τμήματος / Σχολής

- Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

3ο εξάμηνο σπουδών

έκταση 15.000 - 20.000 λέξεις



Colloquia & Ημερίδες

- σεμιναριακές ομιλίες (Τρίτες, δύο ανά μήνα)

- ημερίδες παρουσίασης προόδου (Α΄ & Β΄ κύκλου)

- επιστημονικές ημερίδες / workshops



Σκοπός μεταπτυχιακού προγράμματος

- ανάπτυξη έρευνας στο πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας

- εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο ΝΕΦ

- ανάπτυξη και καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων



Στόχοι μεταπτυχιακού προγράμματος

- εμβάθυνση στη σύγχρονη γνώση

- εξοικείωση με την έρευνα (σχεδιασμός και υλοποίηση)

- άσκηση της κριτικής σκέψης

- άσκηση στον επιστημονικό λόγο

- σύνδεση θεωρητικού λόγου με την εφαρμοσμένη επιστήμη

- καλλιέργεια συνεργασίας

- γνώση και χρήση νέων/ψηφιακών τεχνολογιών



Έρευνα

- ιστορία της λογοτεχνίας, ιστορία ιδεών, εκδόσεις, βιβλιολογία, 

-Ερευνητική εστίαση : Κριτική (2020-2021) 

Αφήγηση (2021-2022)

- Εργαστήρια (Βιβλιολογία Νεοελληνικής Φιλολογίας, 

Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών) 

- Ερευνητικά προγράμματα / ομάδες

«Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση 

υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και 

εμπλουτισμού τεκμηρίων»



Ενδεικτικοί τίτλοι διπλωματικών εργασιών

Μοντερνισμός και Παράδοση στο έργο του Νίκου Καββαδία (2020)

Το ναυάγιο στη νεοελληνική πεζογραφία (2018)

Όψεις της αναπαράστασης της ομοφυλόφιλης επιθυμίας στο έργο 
του Γιώργου Ιωάννου (2017)

Μελετώντας τον ιδιωτικό Καβάφη. Αυτοβιογραφικός λόγος στην 
ποίηση (υπό εκπόνηση)



Ανδρέας Καραντώνης. Η συμβολή του στη δημιουργία του μύθου 
του Γιώργου Σεφέρη (2020)

Σάτιρα εναντίον γυναικών στις κωμωδίες του Κρητικού και 
Επτανησιακού θεάτρου (2020)

«Άπαντα τα ποιήματα (1944-1997) της Ελένης Βακαλό (2020)

Το άστυ σε μυθιστορήματα της Σώτης Τριανταφύλλου (2015)

Η Ιστορία ως αναδιαμορφωτικός παράγοντας της Λογοτεχνίας: η 
περίπτωση των πεζογράφων της γενιάς του 1930 (2018)



Από τη μελοποιία στη συγγραφή. Απομνημονεύματα δύο Επτανήσιων 
συνθετών: Παύλος Καρρέρ, Διονύσιος Λαυράγκας (2016)

Ανιχνεύοντας την ποίηση του Βασίλη Ιωαννίδη: Μια συμβολή στη 
μελέτη του έργου του (δημοσιευμένου και ανέκδοτου) (2018)

Το ποιητικό έργο του Γιώργη Μανουσάκη και η κριτική του 
πρόσληψη (2019)

Υπερκείμενο: ιστορία, θεωρία, πρακτικές (2012)

Σημαδιακοί και αταίριαστοι στη διηγηματογραφία του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη και Δημοσθένη Βουτυρά (2020)



Πρόγραμμα 2022-2023

Ερμηνευτικά & Εκδοτικά ζητήματα



Διαδικασία εισαγωγής

Αίτηση  Ενδιαφέροντος (Σεπτέμβριος)

- σύντομο βιογραφικό σημείωση

- πτυχίο & παράρτημα πτυχίου

- ερευνητική/συγγραφική δραστηριότητα

Εξετάσεις (αρχές Οκτωβρίου)

- γνωστικό αντικείμενο

- μία ξένη γλώσσα (προαιρετική μια δεύτερη)

Συνέντευξη (αρχές Οκτωβρίου)



Προϋποθέσεις εισαγωγής

- πτυχίο από Τμήμα Φιλολογίας της Ελλάδας ή από αντίστοιχα 

Τμήματα εκτός Ελλάδας (με αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

- αντίγραφο πτυχίου & αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένα)

- ερευνητική/συγγραφική δραστηριότητα (αν υπάρχει)
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ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας

Κατερίνα Τικτοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας

atiktopo@lit.auth.gr


