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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ Πρωτ 26824

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
αριθμός συνεδρίασης 3026/11-06-2020
Προκήρυξη Ειδικών Εξετάσεων για την

εισαγωγή δεκαπέντε 15 σπουδαστών στην
Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών

Σπουδών του Τμήματος θεολογίας της θεολογικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

θεσσαλονίκης
Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

θεσσαλονίκης αριθμός συνεδρίασης

3026/11 06-2020 έχοντας υπόψη

τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης
με αριθμό Φ.1 51 5 1 1 96/Α5/23 03-20 1 7 ΦΕΚ
1241/Τ.Β711-04-2017 αποφάσισε την προκήρυξη

των Ειδικών Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό

έτος 2020-2021 για την εισαγωγή
δεκαπέντε 15 σπουδαστών στο 1ο εξάμηνο

σπουδών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση
Μουσουλμανικών Σπουδών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης οι οποίες
θα αρχίσουν την 6η Ιουλίου 2020

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

info-islam-studiesetheo.auth.gr και
ταχυδρομικά από την 16η Ιουνίου 2020 έως
και την 24η Ιουνίου 2020 στη Γραμματεία του
Τμήματος θεολογίας

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για τη
συμμετοχή των υποψηφίων από το νόμο έχουν

ορισθεί
α Αίτηση συμμετοχής
βί Απολυτήριο Λυκείου
γ Τίτλος σπουδών ΕΠΑΘ Ειδική Παιδαγωγική

Ακαδημία θεσσαλονίκης
δ Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης από την οποία να
προκύπτει ηυπηρεσίατουυποψηφίουσεθέση
Ιεροδιδασκάλου Ισλαμικής θρησκείας των άρθρων

36 έως 39 του ν 3536/2007(ΦΕΚ 42 Α
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο
53 του ν 41 15/201 3 ΦΕΚ 24 Α και συμπληρώθηκαν

από το άρθρο 6 του ν 4283/2014 ΦΕΚ
189 Α τουλάχιστον επί εννέα 9 μήνες και

ε Μία 1 μικρή τύπου διαβατηρίου φωτογραφία

του υποψηφίου
Οσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο

μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής οφείλουν
να προσκομίσουν

α Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου απόλυσης

τους μεταφρασμένο από την ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από

τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας Επίσης γίνονται
δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο

που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ 2γ
του ν 4194/2013 και

β Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής
ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας

από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν

τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο

της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου
του VISA ή της άδειας παραμονής του αν
διαμένει στην Ελλάδα

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων
οι οποίες θα διεξαχθούν από 06 έως και 08
Ιουλίου θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων

Εξετάσεων δέκα 10 ημέρες πριν
την έναρξη των εξετάσεων

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 Εκδόσεις
Πατάκη

2 Ζιάκα Αγγελική 2016 Το Καλάμ και τα
ισλαμικά ρεύματα σκέψης Εκδόσεις Πανεπιστημίου

Μακεδονίας
2 Διαθρησκειακός διάλογος
Εγχειρίδιο
Ζιακας Γρηγόριος Ζιάκα Αγγελική 2016

Διαθρησκειακός Διάλογος Η Συμβολή της
Μελέτης των θρησκειών στην κατανόηση
της θρησκευτικής ετερότητας θεσσαλονίκη

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
3 Κοινωνιολογία της θρησκείας
Εγχειρίδιο
Grace Davie 201 0 Κοινωνιολογία της θρησκείας

Αθήνα Εκδόσεις Κριτική επιμ στην
ελληνική γλώσσα Νίκη Παπαγεωργίου μετάφρ

Νίκη Παπαγεωργίου Ευαγγελία Λίλκχι
Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων

κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής
είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής

Γλώσσας του ΕΚΠΑ ή του Σχολείου
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ ή πιστοποιητικό

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
που να πιστοποιούν τη γνώση της Ελληνικής
Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 πρώην Γ

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος

έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό

Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο Σχολείο
από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί

και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα
της Ελληνικής Γλώσσας
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος

εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν

να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους
τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή

τους αφού θα έχουν αποκτήσει την παραπάνω

βεβαίωση ή πιστοποιητικό Σε αντίθετη

περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα

εγγραφής του
Θεσσαλονίκη 12 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Νικόλαος Γ Παπαϊωάννου
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