
  

Call for Entering Graduate Students 

in the M.A. Program entitled Cultural Sociology 

Department of Primary Education, Democritus University of Thrace 

 

Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ 

για ηην Διζαγωγή Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

ζηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών Cultural Sociology  

 

The Department of Primary Education of Democritus University of Thrace calls for 

expression of interest for entering graduate students in a Master of Arts Program entitled 

Cultural Sociology (Government Gazette 1711 / 15.06.2016, the second issue). The M.A. 

Program  announces 40 graduate student places for the academic year 2016-2017. 

Σο Παιδαγυγικό Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος 

Θπάκηρ ζηο πλαίζιο ηος Αγγλόθυνος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών με ηίηλο 

Cultural Sociology (ΦΔΚ 1711/15.6.2016, ηεύσορ δεύηεπο) πποκηπύζζει 40 θέζειρ 

μεηαπηςσιακών θοιηηηών για ηο ακαδημαφκό έηορ 2016-2017.  

 

 The duration of the Master Program is 24 months and includes three semesters of 

courses and one semester for the preparation and submission of a master's thesis. Graduates of 

all domestic Universities and acknowledged similar Institutes abroad can apply for entering to 

the Program.  Also, candidates can be students who have completed their undergraduate 

studies and it is expected to become graduates by the end of  July 2016. 

 Ζ διάπκεια ηος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ είναι 24μηνη και πεπιλαμβάνει ηπία 

εξάμηνα μαθημάηυν και ένα εξάμηνο για ηην εκπόνηζη ηηρ μεηαπηςσιακήρ επγαζίαρ 

ειδίκεςζηρ. ηο Π.Μ.. γίνονηαι δεκηοί πηςσιούσοι όλυν ηυν Σμημάηυν σολών 

Πανεπιζηημίυν ηηρ ημεδαπήρ και αναγνυπιζμένυν ομοηαγών ιδπςμάηυν ηηρ αλλοδαπήρ 

καθώρ και πηςσιούσοι Σμημάηυν ΣΔΗ. Δπίζηρ, ςποτήθιοι μποπούν να είναι θοιηηηέρ οι οποίοι 

έσοςν πεπαηώζει ηον κύκλο πποπηςσιακών ζποςδών και αναμένεηαι να καηαζηούν 

  

 

 

Democritus University of Thrace  

School of Education   

Department of Primary Education 

M.A. Program in CULTURAL SOCIOLOGY   

1st cycle: September 2016 – August 2018 

 

 

 



πηςσιούσοι μέσπι ηο ηέλορ ηηρ πεπιόδος ςποβολήρ ηυν αιηήζευν για ηο Ππόγπαμμα 

Μεηαπηςσιακών ποςδών. 

 

Opening day for the first semester is the November 11th, 2016. 

Ζμέπα έναπξηρ ηυν μαθημάηυν ηος Α΄ Δξαμήνος είναι η 11η Νοεμβπίος 2016. 

  

 Application documents 

 I. Required Documents 

• Application 

• Curriculum Vitae 

 • Photocopy of the bachelor's degree, and in the case of transcripts that have not been 

awarded by Greek Universities also relevant identification documents from DOATAP 

(Former DIKATSA) 

• Photocopy of a transcript  with courses and their grades  

• For graduates from Universities which have Cooperation Protocols with Democritus 

University of Thrace it is required  that their  transcripts and the translations in English  to be  

certified by the authorities of their Universities.. For the graduates of other universities it is 

required that the translations must be authorized by translation services according to the 

regional English or Greek consular authorities. 

• Documented knowledge of English (minimum level B2) 

• Photocopy of Passport 

 II. Documents counted for merit ranking 

• Other degrees or postgraduate degrees 

 

 Γικαιολογηηικά ςποβολήρ αίηηζηρ 

      Α. Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά 

 Αίηηζη 

 Βιογπαθικό ημείυμα 

 Ανηίγπαθο  πηςσίος ΑΔΗ ή ΣΔΗ,  και  ζηην  πεπίπηυζη  ηίηλυν  πος  δεν  έσοςν 

απονεμηθεί  από  ελληνικά  Α.Δ.Η.,  επίζηρ  ηα  ζσεηικά  έγγπαθα αναγνώπιζηρ  από 

ηο  Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  (ηέυρ  ΓΗΚΑΣΑ) 

 Πιζηοποιηηικό  αναλςηικήρ  βαθμολογίαρ  (με  ακπιβή  Μέζο  Όπο) 



 Για ηοςρ καηόσοςρ ηίηλυν ζποςδών Πανεπιζηημίυν με ηα οποία ςπάπσοςν 

Ππυηόκολλα ςνεπγαζίαρ με ηο Γ.Π.Θ. απαιηείηαι ανηίγπαθο πηςσίος, πιζηοποιηηικό 

αναλςηικήρ βαθμολογίαρ και αγγλική μεηάθπαζη πηςσίος και πιζηοποιηηικού 

μαθημάηυν επικςπυμένα από ηο ημήμα αποθοίηηζηρ. ηην πεπίπηυζη άλλυν 

Πανεπιζηημίυν απαιηείηαι αγγλική ή ελληνική μεηάθπαζη από αναγνυπιζμένοςρ 

μεηαθπαζηικούρ οπγανιζμούρ ηος κπάηοςρ αποθοίηηζηρ ή από εξοςζιοδοηημένοςρ 

μεηαθπαζηέρ ή μεηαθπαζηικέρ ςπηπεζίερ αγγλικών ή ελληνικών πποξενικών απσών.  

 Σεκμηπιυμένη γνώζη ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ (ηοςλάσιζηον επίπεδο Β2) 

 Φυηοανηίγπαθο  Αζηςνομικήρ  Σαςηόηηηαρ ή Γιαβαηηπίος 

Β. Γικαιολογηηικά πος πποζμεηπούνηαι για ηην αξιολογική καηάηαξη 

 Άλλα πηςσία ή μεηαπηςσιακοί ηίηλοι  

 

 A folder is created for each applicant. The following are the evaluation criteria 

• Main Average Grade of the Diploma multiplied by two 

• Other degrees (except from the first degree): 4 points (for each additional degree) 

• Postgraduate qualification: 2 points 

• Ph.D: 2 points 

  

 Για κάθε ςποτηθιόηηηα δημιοςπγείηαι θάκελορ. Σα κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηυν 

θακέλυν είναι ηα ακόλοςθα: 

 

 βαθμόρ πηςσίος x 2 

 πηςσίο (εκηόρ ηος ππώηος με βάζη ηο οποίο δηλώνεηαι η ςποτηθιόηηηα): 4 μόπια (για 

κάθε επιπλέον πηςσίο) 

 μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζποςδών: 2 μόπια 

 διδακηοπικό: 2  μόπια 

 

 The fees for participation in the Graduate Program amounting to 2800 euro in total, 

will be paid as follows: 

• First Semester : 25% of the total amount of tuition. 

• Second Semester: 25% of the total amount of tuition. 

• Third Semester: 25% of the total amount of tuition. 

• Fourth Semester: 25% of the total amount of tuition. 



(the exact days for the payment of the fees will be announced in September 2016) 

  

 Σα δίδακηπα για ηη ζςμμεηοσή ζηο Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ανέπσονηαι 

ζε 2800 εςπώ ζςνολικά και θα ππέπει να καηαβληθούν υρ εξήρ: 

 Έγγπαθή Α΄ εξαμήνος: 25% ηος ζςνολικού ποζού ηυν διδάκηπυν. 

 Έγγπαθή Β΄ εξαμήνος: 25% ηος ζςνολικού ποζού ηυν διδάκηπυν. 

 Έγγπαθή Γ΄ εξαμήνος: 25% ηος ζςνολικού ποζού ηυν διδάκηπυν. 

 Έγγπαθή Γ΄ εξαμήνος: 25% ηος ζςνολικού ποζού ηυν διδάκηπυν. 

 

 The right to participate in the selection process have those who have graduated until  

July 29th, 2016. 

 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ μεηαπηςσιακών θοιηηηών έσοςν όζοι 

έσοςν αποκηήζει ηο Πηςσίο ηοςρ  έυρ ηην 29η Ηοςλίος 2016. 

  

 The submission of applications will be made from June 30th until July 31st, 2016 

either in person or by post to the Secretariat of the M.A. Program entitled Cultural Sociology, 

Department of Primary Education, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Nea 

Chili, PC 68131 or online at metaptixgramm@eled.duth.gr. 

 For communication and information  you can call at 00302551030023 and 

00302551030028. You can also  have information online at  metaptixgramm@eled.duth.gr 

  

 Ζ ςποβολή ηυν αιηήζευν θα γίνεηαι είηε αςηοπποζώπυρ, είηε δια αλληλογπαθίαρ ζηη 

Γπαμμαηεία ηος Π.Μ.. Cultural Sociology ηος Π.Σ.Γ.Δ. ηος Γ.Π.Θ., Αλεξανδπούπολη, Νέα 

Υηλή, Σ.Κ. 68131, είηε ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη secr@eled.duth.gr  από 30 Ιοςνίος 

μέσπι 31 Ιοςλίος 2016.  

 Δπικοινυνία και πληποθοπίερ ζηη Γπαμμαηεία ηος Π.Μ.. ηηλ. 00302551030023 και 

00302551030028 και ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη secr@eled.duth.gr 

 

 

Attachments 

Schedule 

Application 

 



 

 

The Director of the M.A. Program 

 

Maria Vergeti 

Associate Professor Ph.D. 

 

 

Δπιζςνάπηονηαι: 

Ππόγπαμμα Γιδαζκομένων Μαθημάηων 

Αίηηζη 

 

Ζ Γιεςθύνηπια ηος Π.Μ.. 

 

Μαπία Βεπγέηη 

Αναπληπώηπια Καθηγήηπια Γ.Π.Θ. 

 

 

Schedule 

Ππόγπαμμα ποςδών 

       

FIRST SEMESTER (TOTAL 30 ECTS) 

Α' ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ (ΤΝΟΛΟ 30 ECTS) 

COURSE (ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ) ECTS 

Cultural Sociology: Theory and Method 

(Κοινυνιολογία ηος Πολιηιζμού: Θευπία και Μεθοδολογία) 

8 

Greek Culture and Thrace 

(Δλληνικόρ Πολιηιζμόρ και Θπάκη) 

8 

The Elements of Culture (mainly Symbols, Language, Social 

Institutions, Values, Norms, Behavioral Patterns, Arts, Artistic 

Creations)  

(Οι ςνιζηώζερ ηος Πολιηιζμού [κςπίυρ ύμβολα, Γλώζζα, Θεζμοί, 

Αξίερ, Κανόνερ, Ππόηςπα ςμπεπιθοπάρ, Σέσνερ, Καλλιηεσνικέρ 

Γημιοςπγίερ])   

7 

Visual Arts  with emphasis in Film Theory and History and in 

Photography 

(Οπηικέρ Σέσνερ με έμθαζη ζηη Θευπία και Ηζηοπία για ηον 

Κινημαηογπάθο και ζηην Σέσνη ηηρ Φυηογπαθίαρ) 

7 

 



SECOND SEMESTER SEMESTER (TOTAL 30 ECTS) 

Β'' ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ (ΤΝΟΛΟ 30 ECTS) 

COURSE (ΜΑΘΖΜΑ) ECTS 

Methodological Issues in Cultural Sociology / Methodology of 

Current Research 

(Μεθοδολογικά Εηηήμαηα ηηρ Κοινυνιολογίαρ ηος Πολιηιζμού / Ζ 

Μεθοδολογία Ππόζθαηυν Δπεςνών)  

8 

Collective Cultural Identities in Modern World 

(ςλλογικέρ Πολιηιζμικέρ Σαςηόηηηερ ζηον ύγσπονο Κόζμο)  

8 

Visual Arts  with emphasis in Artistic Creations  caused mainly by 

Science and Technologies  

(Οπηικέρ Σέσνερ με έμθαζη ζηα Καλλιηεσνικά Έπγα πος δημιοςπγεί 

κςπίυρ η Δπιζηήμη και η Σεσνολογία) 

7 

Performing Arts with emphasis in Drama  Education and Drama 

Animation 

(Σέσνερ ηος Θεάμαηορ με έμθαζη ζηην Παιδαγυγική ηος Θεάηπος και 

ζηη Θεαηπική Δμτύσυζη) 

7 

 

THIRD SEMESTER (TOTAL 30 ECTS) 

Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ (ΤΝΟΛΟ 30 ECTS) 

COURSE (ΜΑΘΖΜΑ) ECTS 

Culture and Religion  

(Πολιηιζμόρ και Θπηζκεία)  

8 

Greek Culture / Folk Greek Culture 

(Δλληνικόρ Πολιηιζμόρ / Δλληνικόρ Λαφκόρ Πολιηιζμόρ) 

8 

Language and Literature as Elements of Culture / Literary Arts 

with emphasis in Creative Thinking and Writing 

(Ζ Γλώζζα και η Λογοηεσνία υρ ηοισεία Πολιηιζμού / Σέσνερ ηος 

Λόγος με έμθαζη ζηη Γημιοςπγική κέτη και Γπαθή)  

7 

Performing Arts with emphasis in Theatre and Drama Methods and 

Techniques 

(Σέσνερ ηος Θεάμαηορ με έμθαζη ζηο Θέαηπο και ζηιρ Θεαηπικέρ 

Μεθόδοςρ και Σεσνικέρ) 

7 

 

FOURTH SEMESTER  (TOTAL 30 ECTS) 

(Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΟΛΟ 30 ECTS) 

MASTER'S THESIS 

(ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ) 
ECTS  

30 

 

TOTAL 120 ECTS (ΤΝΟΛΟ 120 ECTS) 

 

 

 

 

 

 



Application Form 

 

Name: 

Surname: 

Name and Surname of the father: 

Name and Surname of the mother: 

Graduate of (Department and University): 

Resident: 

Number of Passport: 

Issuing Authority of the Passport: 

Tel.: 

E-mail: 

 

 

To 

the Secretary of the M.A. Program 

Cultural Sociology 

Department of Primary Education 

Democritus University of Thrace 

 

Please do accept my application for admission to the M.A. Program entitled Cultural 

Sociology. 

 

The Applicant  

 

Signature 

 

Name and Surname 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΑΙΣΗΗ 

 

Δπώνςμο ………………………….……… 

Όνομα ……………………………………. 

Παηπώνςμο ……………………….……… 

Μηηπώνςμο ……………………………… 

Κάηοικορ ………………….……………… 

……………………………….……….…… 

Απόθοιηορ Σμήμαηορ……………….…….. 

Πανεπιζηημίος …………………………… 

Απιθμ. Γ. Σαςη.  …………………….……. 

Αζη. Απσή έκδοζηρ  ……………….……... 

………………………………….….……… 

Ζμ/νία έκδοζηρ ………………….……….. 

 

Σηλέθυνο   …………..……………..……. 

e-mail:  ………………………….....……... 

 

………………………….20…. 

 

 

 

ΠΡΟ 

Ση Γπαμμαηεία ηος ΠΜ «Cultural Sociology» 

ηος ΠΣΓΔ ηος ΓΠΘ 

 

….……………………… 

 

 

αρ παπακαλώ να  κάνεηε δεκηή ηην αίηηζη μος 

πποκειμένος να ζςμμεηάζσυ ζηη διαδικαζία 

ειζαγυγήρ ζηο ΠΜ «Cultural Sociology» ηος 

Σμήμαηορ ζαρ. 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 

….…………………………… 
(ςπογπαθή) 

 

………………………………. 
(ονομαηεπώνςμο) 

 

 

 

 


