
1. Αίτηση Συμμετοχής

2. Αντίγραφο Πτυχίου/αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα επιστ. ενδιαφερόντων

5. Αποδεικτικά ερευνητικής ή συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε

προγράμματα κινητι κό τητας ή συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας (εάν

υπάρχουν)

6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

7. Πιστοποιητικά γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2) ή

δήλωση εξετάσεως για επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας.

Απαραίτητα δικαιολογητικάΑπαραίτητα δικαιολογητικά

Ημερομηνίες ΥπΗμερομηνίες Υποβολής οβολής ΑιτήσεωνΑιτήσεων

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητι-

κών, ορίζονται από τις 20 Σεπτεμβρίου ώς τη 1 Νοεμβρίου. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση των παρα-

κάτω κριτηρίων:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου

β) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε

προγράμματα κινητικότητας

γ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου

δ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ε) Προφορική συνέντευξη

Στο Π.Μ.Σ. εισάγονται σαράντα οκτώ (48) μεταπτυχιακοί φοιτητές, δεκαέξι

(16) ανά ειδίκευση.

Κριτήρια επιλογής Κριτήρια επιλογής 

Ως γνωστό, το Άγιο Όρος αποτελεί το

μοναδικό οργανω μέ νο μοναστικό κέν-

τρο με αδιάκοπη ιστορική πο ρεία για

περισσότερα από χίλια χρόνια μετά την

ίδρυσή του. Κατά τους αιώνες αυτούς ο

αγιορειτικός μοναχισμός, που καλλιερ-

γήθηκε εκεί σε όλες τις μορφές του,

γνώρισε περιό δους μεγάλης πνευμα τι -

κής ακμής, η οποία αποτυπώθηκε στην

όλη πνευματική συγκρότηση και φυσιο-

γνωμία του. Σχετίζεται δε άμεσα με την

πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη

που γνώρισε η Αθωνική πολιτεία ανά

τους αιώνες, τόσο στην ιστορική δια-

δρομή της όσο και στο επίπεδο της

πνευματικότητας και των ποι κί λων μορ-

φών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής

Τέχνης που καλλιεργήθηκε εκεί, συμπε -

ρι λαμβανομένης και της εκκλησιαστικής

μουσικής παράδοσης που εκφράστηκε

μέσα από το «αγιορειτικόν μέλος».

Aυτά τα στοιχεία έχουν ελκύσει κατά τις

τελευταίες δεκαετίες, και ιδιαίτερα κατά

την εποχή μας, το διεθνές επιστημονικό

ενδιαφέρον. Άλλωστε, το Άγιον Όρος

μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαχρονική

συμπύκνωση της ιστορικής, πνευματι-

κής και καλλιτεχνικής πορείας του βυ-

ζαντινού Μοναχισμού και case study

της επιβίωσής του ώς τις ημέρες μας.

ΤΤέλη Φοίτησηςέλη Φοίτησης  

Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Ιστορία, 
την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παρά δο ση του Αγίου Όρους» 
καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 1.600 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης 
στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται κατά την εγγραφή (100 ευρώ) 
και σε τρεις ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ, κατά την έναρξη εκάστου εξαμή-

νου φοίτησης.

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2310 996681 - 996964 - 997020 
Εmail: msc-mountathos@past.auth.gr



Βασικοί Στόχοι του Π.Μ.Σ., το οποίο οδηγεί στην απο-

νομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι η καλ-

λιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και

έρευνας στο χώρο των αγιορειτικών σπουδών, που παρου-

σιάζει μεγάλο διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον, και ο κα-

ταρτισμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες

γνώσεις στα αντικείμενα της αγιορειτικής ιστορίας, πνευ -

ματικότητας, τέχνης, αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής, καθώς

και της μουσικής και ψαλτικής πα ρά δοσης του Αγίου Όρους.

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ

Οι κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, είναι:

Θεολόγοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, μουσικολόγοι, ιστορικοί τέχνης, νομικοί, αρχιτέκτονες,

αρχειονόμοι, μουσειο λό  γοι κ.ά., κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και

Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

ή Ανώ τατων Εκκλη σια στικών Ακαδημιών, Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Παραγωγικών Σχο λών.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. (σύμφωνα με παρ. 1 άρθρου 34

του ν. 4485/2017).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παρά δο ση του

Αγίου Όρους» αφορά ένα πλήρες πρόγραμμα φοίτησης 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), το οποίο

έχει χρονική διάρκεια φοίτησης κατ᾽ ελάχιστο τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, πε ριλαμβανομένου

και του χρόνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Υπάρχει δυνατότητα διαΥπάρχει δυνατότητα διαδιδικτυκτυακής παραακής παρακοκολού θησης των μαθημάτων από τους φοιτητές.λού θησης των μαθημάτων από τους φοιτητές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και διακε κρι μένοι

ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες τα παρακάτω μαθήματα:

Α´ ΕΑ´ Ε ΞΑΜΗΝΟΞΑΜΗΝΟ (2 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα ειδίκευσης από τα παρακάτω)

▪ Βασικοί Σταθμοί της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Τέχνης του Αγίου Όρους (υποχρεωτικό)

▪ Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους (υποχρεωτικό)

▪ Θεσμοί και Δίκαιο του Αγίου Όρους (1ης ειδίκευσης)

▪ Ο καθημερινός βίος στο Άγιο Όρος κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο (1ης ειδίκευσης)

▪ Η αγιολογική και υμνογραφική παράδοση του Αγίου Όρους (2ης ειδίκευσης)

▪ Η Ψαλτική παράδοση στο Άγιο Όρος κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο (3ης ειδίκευσης)

Β´ ΕΒ´ Ε ΞΑΜΗΝΟΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ειδίκευσης και 1 μάθημα άλλης ειδίκευσης από τα παρακάτω)

1η ειδίκευση: Ιστορίας και Τεχνής του Αγίου Όρους

▪ Πηγές της Ιστορίας του Αγίου Όρους
▪ O Aθωνικός χώρος και οι κτήσεις των Αγιορειτικών Μονών
▪ Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή ζωγραφική στο Άγιο Όρος: Μνημειακά σύνολα και εικόνες
▪ Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή γλυπτική και μικροτεχνία στο Άγιο Όρος
▪ Η οικοδομική ιστορία και η αρχιτεκτονική των Μονών του Αγίου Όρους
▪ Η νεότερη τέχνη στη χερσόνησο του Άθω (18ος-20ός αι.)
▪ Διαφύλαξη και συντήρηση των κειμηλίων του Αγίου Όρους

2η ειδίκευση: Θεολογίας και Πνευματικής Ζωής του Αγίου Ορους

▪ Ζητήματα της μοναστικής θεολογίας και πνευματικότητας του Αγίου Όρους από την ίδρυσή του μέχρι
σήμερα

▪ Η λειτουργική παράδοση και ζωή στο Άγιο Όρος: Θεωρία και πράξη (Τυπικά, Διατάξεις, Συλλογές, Χει-
ρόγραφα)

3η ειδίκευση: Μουσικής Παράδοσης και Ψαλτικής Τέχνης του Αγίου Oρους

▪ Αγιορείτες Μελουργοί και Μαΐστορες του αγιορειτικού μέλους
▪ Τα Μουσικά Χειρόγραφα του Αγίου Όρους

MMΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.ΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολο-

γίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., κα-

τόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ B 3282/2018) και

λαμβάνοντας υπόψη το ολοένα αυ ξα νόμενο εν-

διαφέ ρο ν πολλών Ελ λή νων και ξένων επιστημό-

νων για τα θέματα της αγιορειτικής ιστο ρίας και

πνευ ματικότητος, καθώς και της ιδιαίτερης τέχνης

και μουσικής παράδοσης του Αγίου Όρους, ιδρύει

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την ΠνευμαΣπουδές στην Ιστορία, την Πνευμα--

τικότητα, την Τέτικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράχνη και τη Μουσική Παρά--

δοση του Αγίου Όρουςδοση του Αγίου Όρους», το οποίο έχει ως αν-

τικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και εξιδεί-

κευση επιλεγμένων πτυ χι ού χων σε συστηματικές

και ειδικές σπου δές στην Ιστορία, την Πνευματι-

κότητα και Θεολογία, την Αρχαιολογία, την Αρχι-

τεκτονική, την Τέχνη, τη Μου σικολογία και την

Ψαλτική Παράδοση του Αγίου Όρους, όπως ορί -

ζονται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς,

και περιλαμβάνει τις εξής τρεις ειδικεύσεις:

((α)α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου ΌρουςΙστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους

((β)β) Θεολογία και Πνευματική ζωή του ΑγίουΘεολογία και Πνευματική ζωή του Αγίου

ΌρουςΌρους

((γ)γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική ΤέχνηΜουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη

του Αγίου Όρουςτου Αγίου Όρους


