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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ του ΤΑΓΦ)

Ι. Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………
Πατρώνυμο: .....................................................................................
Ημερομηνία γέννησης: …………………………………………….
Τόπος γέννησης: ………………………………………………...
Ιθαγένεια: …………………………………………………………
Μητρική γλώσσα: ………………………………………………...
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (σταθερό) ……………………………..
(κινητό) …………………...

φωτογραφία

Διεύθυνση επικοινωνίας:…………………………………………

………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Ειδική οδηγία: Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά
σας προσόντα. Για όσα από αυτά απαιτούνται αποδεικτικά ή τεκμήρια, όπως επικυρωμένο
αντίγραφο τίτλων σπουδών, αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, πιστοποίηση
γνώσεων κλπ., αυτά τα υποβάλλετε μαζί με την αίτησή σας στη Γραμματεία του Τμήματος.
Αγνοείστε τη δεξιά (χρωματισμένη) στήλη, η οποία συμπληρώνεται από την Επιτροπή
Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Τμήματος.

ΙΙ. Σπουδές
1.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πόλη και χώρα

2.

Κατεύθυνση

Έτος
αποφοίτησης

Βαθμός
απολυτηρίου

Προπτυχιακές σπουδές

2.1. Πρώτος προπτυχιακός τίτλος σπουδών
Στοιχεία για το πτυχίο σας που έχει άμεση σχέση με το ΠΜΣ για το οποίο υποβάλλετε αίτηση :
Τμήμα:
Α.Ε.Ι.:
Τομέας εξειδίκευσης:
Έτος απόκτησης:
Βαθμός πτυχίου:
2.2. Προπτυχιακά μαθήματα ειδικότητας
Στοιχεία για 5-10 μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σας που έχουν άμεση
σχέση με την εξειδίκευση του ΠΜΣ για την οποία κάνετε αίτηση. Αναφέρετε πρώτα τα σχετικά
μαθήματα επιλογής και κατόπιν τα υποχρεωτικά μαθήματα. (Ο βαθμός για κάθε μάθημα που
σημειώνετε εδώ θα πρέπει να συμπίπτει μ’ εκείνον που αναγράφεται στο πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας το οποίο συνυποβάλλετε με την αίτησή σας.)
Τίτλος μαθήματος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εξάμηνο
σπουδών

Έτος
σπουδών

Βαθμός

2.3. Γνωστικά αντικείμενα ειδικού ενδιαφέροντος
Αναφέρετε τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία αναπτύξατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη
διάρκεια των σπουδών σας, ανεξάρτητα με τους βαθμούς σας σε σχετικά μαθήματα.
Χώρος Γλωσσικών-Γλωσσολογικών Σπουδών
Θεωρητική
Διακλαδική
Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία
Γλωσσολογία Γλωσσολογία &
Διδακτική Ξένων
Γλωσσών

Χώρος Σπουδών Λογοτεχνίας-Πολιτισμού
Αγγλόφωνη
Αγγλόφωνη
Αγγλόφωνο
Ποίηση
Πεζογραφία
Θέατρο

ΜετάφρασηΜεταφρασεολογία

Πολιτισμός
Αγγλόφωνων Λαών

2.4. Δεύτερος προπτυχιακός τίτλος σπουδών
Στοιχεία για δεύτερο πτυχίο που τυχόν έχετε:
Τμήμα:
Α.Ε.Ι.:
Τομέας εξειδίκευσης:
Έτος απόκτησης:
Βαθμός πτυχίου:

3. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
Στοιχεία για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που τυχόν έχετε, ανεξάρτητα από τη σχέση του με το
ΠΜΣ του ΤΑΓΦ:
Τίτλος σπουδών:
Τμήμα:
Α.Ε.Ι.:
Τομέας εξειδίκευσης:
Έτος απόκτησης:
Βαθμός:

4. Ερευνητικές-εκπαιδευτικές εργασίες
Στοιχεία για 1-5 εργασίες που εκπονήσατε στη διάρκεια των προπτυχιακών ή των
μεταπτυχιακών σας σπουδών. Για κάθε εργασία που αναφέρετε (αντίγραφο της οποίας θα
πρέπει να έχετε για την περίπτωση που σας ζητηθεί ως τεκμήριο) σημειώστε τον ακριβή τίτλο
της, το μάθημα ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε και το βαθμό που πήρατε
(εάν τον γνωρίζετε). Επίσης, σε 40-60 λέξεις διατυπώστε το βασικό στόχο ή την κεντρική ιδέα
της εργασίας.
Τίτλος εργασίας

Πλαίσιο στο οποίο
εκπονήθηκε

Βαθμός

1.

Περιγραφή: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.

Περιγραφή: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3.

Περιγραφή: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4.
Περιγραφή: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5.

Περιγραφή: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.

Ανώτερες σπουδές

Στοιχεία για σπουδές που τυχόν έχετε παρακολουθήσει ή/και ολοκληρώσει επιτυχώς,
αποκτώντας πρόσθετες ή εξειδικευμένες γνώσεις (λ.χ. Δραματική Σχολή, Σχολή Χορού, Ωδείο
κλπ.).
Σχολή

Διάρκεια
Δίπλωμα
παρακολούθησης

Βαθμός

1.
2.
6.

Συμπληρωματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Στοιχεία για εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια κατάρτισης που τυχόν έχετε
παρακολουθήσει ή/και ολοκληρώσει επιτυχώς, αποκτώντας πρόσθετες ή εξειδικευμένες γνώσεις
(λ.χ. λογοτεχνικά σεμινάρια, θεατρικά εργαστήρια, εξωπανεπιστημιακά προγράμματα
διδακτικής γλωσσών, σεμινάρια για τη χρήση Η/Υ, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και
την έρευνα κλπ.).

Τίτλος προγράμματος / σεμιναρίου/
συνεδρίου

Χρόνος ή διάρκεια
παρακολούθησης

Βεβαίωση
(Ναι/ όχι)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

Ακαδημαϊκή-δημιουργική δραστηριότητα

Στοιχεία για επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια τα οποία έχετε παρακολουθήσει ή στα οποία
συμμετείχατε (λ.χ. με ανακοίνωσή σας) ή/και για επιστημονικά, λογοτεχνικά κείμενα ή
εκπαιδευτικά άρθρα που έχετε δημοσιεύσει.
Είδος δραστηριότητας
(τίτλος συνεδρίου, άρθρου
κλπ.)
1.
2.
3.
4.

Χώρος
πραγματοποίησης ή
δημοσίευσης

Παρακολούθηση /
τρόπος συμμετοχής

8.

Ξένες γλώσσες

Στοιχεία για γλώσσες που γνωρίζετε εκτός της μητρικής σας γλώσσας. Στην περίπτωση που η
ελληνική ή η αγγλική δεν είναι η μητρική σας γλώσσα να την συμπεριλάβετε στον πίνακα που
ακολουθεί.
Γλώσσα

Επίπεδο γλωσσομάθειας

Πιστοποίηση
(Ναι / όχι)

1.
2.
3.
4.

ΙΙΙ. Υποτροφίες (Στοιχεία για υποτροφίες που τυχόν σας έχουν χορηγηθεί)
Τίτλος ή πηγή υποτροφίας

Χρονική
διάρκεια

1.
2.
3.

ΙV. Επαγγελματική εμπειρία
Στοιχεία για τυχόν επαγγελματική σας δραστηριότητα σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας. Στην
περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για την Ειδίκευση 1 του ΠΜΣ του ΤΑΓΦ, η (τεκμηριωμένη)
εμπειρία που έχετε αποκτήσει από τη διδασκαλία της αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών ή από
άλλη εργασία που σχετίζεται με την ξενόγλωσση εκπαίδευση συνεκτιμάται ως ιδιαίτερα
σημαντική.
Είδος επαγγελματικής εμπειρίας

Χώρος εργασίας

Χρονική διάρκεια

1.
2.
3.

V. Δήλωση ενδιαφέροντος (Personal statement)
Γράψτε (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα) κείμενο 150-200 λέξεων:
 Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε για το ΠΜΣ του ΤΑΓΦ
και συγκεκριμένα για την ειδίκευση 1 ή 4.
 Αναφερθείτε στα γενικότερα ενδιαφέροντά σας και τους μελλοντικούς σας
στόχους.
 Με δεδομένο ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι
υποχρεωτική, σημειώστε εάν έχετε τη δυνατότητα και εάν σκοπεύετε να έχετε
τις μεταπτυχιακές σπουδές σας ως την αποκλειστική σας απασχόληση έτσι
ώστε, εφόσον γίνετε δεκτοί/ές, να μετέχετε ενεργά:
- στα μαθήματα και να ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις που η συμμετοχή σε
αυτά συνεπάγεται
- σε ακαδημαϊκές, ερευνητικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προκύπτουν από την ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

