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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΥΝΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2017-2018
Σν Πξπηαληθό πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηε πλεδξία ηνπ
αξηζκ.1477/181/03-04-2017, έρνληαο ππόςε ηνπ:
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο αξηζκ.Φ151/17712/Α5/32-2017 (ΦΔΚ 418 η.Β΄ 14-2-2017),
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηνπ ΠΓ 85/2000 (Α΄ 72), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 63 παξ.1 πεξ. γ΄ ηνπ Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
3. ηελ απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (πλεδξία αξηζκ.
1034/43/18-11-2016), ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα ην Σκήκα
Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ,
4. ηελ απόθαζε ηεο Γ.. ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
(ζπλεδξία αξηζκ. 30/1-3-2017), ε νπνία αζθεί θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο, δπλάκεη ηεο παξ. 8 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπσο ε πεξ. απηή αλαξηζκήζεθε κε ην άξζξν 3
παξ.5 ηνπ Ν.4076/2012 (Α΄ 159), δεδνκέλνπ όηη ε ελ ιόγσ ρνιή απνηειείηαη κόλν
από ην αλσηέξσ Σκήκα
Απνθαζίδεη
Πξνθεξύζζεη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018, γηα ηελ εηζαγσγή
ζπνπδαζηώλ ζην Α΄ εμάκελν ζπνπδώλ, ζην Σκήκα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ
ηεο Σέρλεο ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, νη νπνίεο ζα
αξρίζνπλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα.
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Δηθαζηηθώλ Σερλώλ & Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
(Παλεπηζηεκηνύπνιε 45110, Ισάλληλα) από ηελ Παξαζθεπή 25 Απγνύζηνπ 2017
κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 31 Απγνύζηνπ 2017 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ), ώξεο 10:00
π.κ. - 13:00 κ.κ., θαη είλαη ηα εμήο:
1. Έληππε αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
2. Σίηιν απόιπζεο ή απνδεηθηηθό απόιπζεο από ηελ αξκόδηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο
ρώξαο ηνπ ππνςεθίνπ (ηίηινο εληαίνπ Λπθείνπ ή Γεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ ή
επηαηαμίνπ ή νθηαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ).
Όζνη από ηνπο ππνςήθηνπο θαηέρνπλ ηίηιν κέζεο εθπαίδεπζεο αιινδαπήο,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ:
α) ηνλ ηίηιν απόιπζήο ηνπο κεηαθξαζκέλν από ηελ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην
εμσηεξηθό ή από ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο
Διιάδαο. Δπίζεο, γίλνληαη δεθηέο κεηαθξάζεηο πνπ γίλνληαη από δηθεγόξν πνπ έρεη

ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36§ 2γ ηνπ
Ν.4194/2013.
β) βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρώξαο
από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
θαηέρνπλ νη ππνςήθηνη, ηνπο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ηεο ρώξαο απηήο.
Απαξαίηεηε είλαη ε επίδεημε από ηνλ ππνςήθην ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ ή ηνπ
δηαβαηεξίνπ ηνπ (VISA) ή ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ ζηελ δηεύζπλζε ζηελ Διιάδα.
3. Γύν (2) θσηνγξαθίεο ηύπνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
4. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα (ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν από επίζεκε αξρή).
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ κπνξνύλ επίζεο λα ζηαινύλ ζηελ Δπηηξνπή
Παξαιαβήο δηθαηνινγεηηθώλ, εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
ησλ ΔΛΣΑ ή Τπεξεζία Σαρπκεηαθνξώλ (Courier), κε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε, γηα ηελ
θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ εμεηαδνκέλνπ.
Η δηαδηθαζία θαη νη πξναηξεηηθέο ή ππνρξεσηηθέο δνθηκαζίεο ησλ ππνςεθίσλ ζα
γλσζηνπνηεζνύλ ην αξγόηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ.
Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ζα γλσζηνπνηεζνύλ ακέζσο
κεηά ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Πξνϋπόζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηηπρόλησλ θαηόρσλ ηίηινπ απόιπζεο αιινδαπήο
είλαη ε βεβαίσζε ηνπ Δηδαζθαιείνπ Νέαο Ειιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζήλαο ή ηνπ ρνιείνπ Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή
πηζηνπνηεηηθό ηνπιάρηζηνλ Γ1 ηνπ θέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο όηη γλσξίδεη ηελ Διιεληθή
γιώζζα.
Η βεβαίσζε απηή δελ απαηηείηαη αλ ν εηζαγόκελνο έρεη ηίηιν απόιπζεο από Κππξηαθό
ρνιείν ή ηίηιν απόιπζεο από μέλν ζρνιείν από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη έρνπλ δηδαρζεί
θαη εμεηαζηεί επηηπρώο θαη ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.
Παξαθαιείηαη ην Σκήκα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο λα πξνβεί ζηηο
δηθέο ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Με ηηκή
Ο Πξύηαλεο
Γεώξγηνο Δ. Καςάιεο
Εζσηεξηθή δηαλνκή:
-ύγθιεην
-ρνιή Καιώλ Σερλώλ
-Σκήκα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ
& Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο

