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«Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών»
Κατατακτήριες Εξετάσεις
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Συνέλευση
αριθμ. 11/21-05-2020 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία,
αποφάσισε η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα να γίνει με
εξετάσεις σε τρία μαθήματα.
Η κατάταξη των υποψηφίων πτυχιούχων θα γίνει στο Α’ εξάμηνο φοίτησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ- ΠΟΣΟΣΤΟ
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των
κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του
αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα, η βιβλιογραφική ύλη
των οποίων είναι η εξής:

1. Ισλαμική ιστορία και βασικές αρχές του Ισλάμ
Εγχειρίδια:
1. Μακρής Γεράσιμος, (2014) Ισλάμ. Πεποιθήσεις και Πρακτικές, Αθήνα, εκδ. Πατάκη.
2. Ζιάκα Αγγελική, (2016) Το Καλάμ και τα ισλαμικά ρεύματα σκέψης, εκδ. ΠΑΜΑΚ.
2. Διαθρησκειακός διάλογος
Εγχειρίδιο: Ζιάκας Γρηγόριος & Ζιάκα Αγγελική (2016) Διαθρησκειακός Διάλογος. Η Συμβολή της
Μελέτης των θρησκειών στην κατανόηση της θρησκευτικής ετερότητας, Θεσσαλονίκη, εκδ.
ΠΑΜΑΚ.
3. Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Εγχειρίδιο: Grace Davie (2010) Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αθήνα, εκδ. Κριτική, (επιμ. στην
ελληνική γλώσσα: Νίκη Παπαγεωργίου, μτφρ. Νίκη Παπαγεωργίου & Ευαγγελία Λίλιου).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς COVID-19, η αίτηση με
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων
αποστέλλονται στο Τμήμα Θεολογίας – ΕΚΜΣ από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2020
ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ.
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 01ης και 20ης Δεκεμβρίου
2020. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Δικαιολογητικά
1.

Αίτηση

του/της

υποψήφιου/ας

(Τυπώνεται

από

τη

διεύθυνση

https://www.theo.auth.gr/sites/default/files/attachments/THEO_aitisi_katataktiries
_EKMS_12_12.PDF

2.

Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του/της
υποψήφιου.
Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση
ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου
σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2020

