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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
O παρών Eσωτερικός Kανονισμός του Π.M.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
εξειδικεύει τις σχετικές διατάξεις του Ν.3685/ Φ.E.K. 148, τ. Α΄/ 16 Ιουλίου 2008: θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και τις ρυθμίσεις του Kανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του A.Π.Θ., τις οποίες επεξεργάστηκε και επικύρωσε η Επιτροπή
Κοσμητόρων (έγγραφα της Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π. 31185/ 14-1-2009 και 13-4-2009,
καθώς και το έγγραφο της Επιτροπής Κοσμητόρων/Δεοντολογίας 1/25-1-2011 με νεότερες
προσθήκες), και ενέκρινε τελικά η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης στη συνεδρίασή της με
αριθμό 127/2-2-2011.
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας στη συνεδρία 152/31-3-2011 και από τη Σύγκλητο
Ειδικής Σύνθεσης στη συνεδρία 132/24-8-2011.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του
Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο κύκλους (Α΄ και Β΄), οι οποίοι ολοκληρώνονται με τη
χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Διδακτορικού Διπλώματος
(Δ.Δ.) αντιστοίχως. Διδακτορική διατριβή είναι δυνατόν να εκπονηθεί και σε Τμήμα ή
(μονοτμηματική) Σχολή που δεν διαθέτει Π.Μ.Σ. (βλ. τις διατάξεις του άρθρου 9, του
Ν.3685/2008).
2. Π.Μ.Σ. μπορούν να οργανώνονται μόνον σε Τμήματα ή σε (μονοτμηματικές)
Σχολές που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές και απαιτείται να αναφέρονται σε ίδιες ή σε
συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος ή της
(μονοτμηματικής) Σχολής. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η οργάνωση αυτοδύναμων Π.Μ.Σ. και
από Γενικά Τμήματα του Α.Π.Θ.
3. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η αναθεώρηση /
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των
εξαμήνων.
4. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ. Ο/Η
Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με μερική απαλλαγή
από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε
(5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.
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5. Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία του
αναθεωρημένου και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν. 3685/2008 Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6. Κάθε έτος δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών των Π.M.Σ. / Δ.Π.M.Σ. /
Δ.Δ.Π.M.Σ. του Τμήματος, ο οποίος περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα
των διδασκόντων/ουσών και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες.
7. Οι φοιτητές/τριες του Π.M.Σ. δεν καταβάλλουν δίδακτρα.
8. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για
τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες του Α΄ Κύκλου.
Άρθρο 2
Αντικείμενο, Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1. Το Π.M.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ. έχει ως αντικείμενο την
ελληνική γλώσσα και γραμματεία, σε συγχρονική, διαχρονική και συγκριτική προοπτική,
καθώς και τη λατινική γλώσσα και γραμματεία.
2. Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της
έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, τη Λατινική
Φιλολογία, τη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία, τη Γενική και Συγκριτική
Γραμματολογία, τη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, καθώς και την Ιστορική και
Βαλκανική Γλωσσολογία. Ειδικότερα το Π.M.Σ. αποσκοπεί, μέσω της μελέτης της ελληνικής
γλώσσας και γραμματείας, στην ενίσχυση και διάδοση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους
επιστήμονες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας.
Άρθρο 3
Όργανα του Π.M.Σ.
1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι η Σύγκλητος
Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος,
η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ., ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος.
2. Αρμόδια όργανα για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του
Π.M.Σ. είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) και ο/η Δντής/ντρια του Π.M.Σ.
3. H Σ.E. απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη Δ.Δ. Αριθμητικά είναι όσες και οι προσφερόμενες ειδικεύσεις
των τριών Τομέων και ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. (μετά από πρόταση των Τομέων) ως
υπεύθυνα μέλη της αντίστοιχης ειδίκευσης με θητεία δύο (2) ετών. Tα ίδια μέλη αποτελούν
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και την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων
στους δύο κύκλους του Π.Μ.Σ.
4. Ο/Η Δντής/ντρια του Π.M.Σ ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. του Τμήματος στο
τέλος του ακαδημαϊκού έτους για δύο (2) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας
του/της. Προεδρεύει της Σ.Ε. και εισηγείται στη Γ.Σ.E.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που
αφορά το Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4
Διάρθρωση Σπουδών και Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται σε δύο κύκλους σπουδών (Α΄ και Β΄), με
την ολοκλήρωση των οποίων απονέμεται:
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Δ.E.) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Τομέας Kλασικής Φιλολογίας:
α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ).
β) Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ).
2. Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας:
α) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία (ΜΕΦ).
β) Νεοελληνική Φιλολογία (ΝΕΦ).
γ) Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία (ΓΣΓ).
3. Τομέας Γλωσσολογίας:
α) Θεωρητική Γλωσσολογία (ΘΓ).
β) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: απόκτηση και διδακτική της ελληνικής γλώσσας
(ΕΓ).
γ) Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία (ΙΒΓ).
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την
ειδίκευση.

4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ
Άρθρο 5
Α. Κατηγορίες εισακτέων πτυχιούχων
Στον Α΄ μεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί σε M.Δ.E. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι
A.E.I. της ημεδαπής, και ειδικότερα πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, καθώς και πτυχιούχοι
αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται
επίσης δεκτοί/ές πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., οι οποίοι, εφόσον επιτύχουν
στις εισαγωγικές εξετάσεις και μετά από αιτιολόγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. ως προς τη συνάφεια και
επάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, καλούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, για να
καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.
Β. Αριθμός εισακτέων
1. O αριθμός εισακτέων στον Α΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ έτος ως εξής:
Eιδίκευση AEΦ: 7.
Eιδίκευση ΛΦI:

7.

Eιδίκευση MEΦ: 7.
Eιδίκευση NEΦ: 7.
Eιδίκευση ΓΣΓ:

5.

Eιδίκευση ΘΓ:

5.

Eιδίκευση EΓ:

5.

Eιδίκευση IBΓ:

5.

Σύνολο

48.

2. Στο Π.Μ.Σ. Α΄ Κύκλου γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι: ένας (1)
υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (υποτροφίες εσωτερικού) και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού κράτους. Μετά από εισήγηση της Σ.E. και απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. ο αριθμός των
υποτρόφων (ή υποψηφίων υποτρόφων) των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί,
εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως
υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
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Άρθρο 6
Α. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων A΄ Κύκλου
1. H επιλογή των φοιτητών/τριών για τον A΄ Κύκλο γίνεται από την Επιτροπή
Επιλογής (βλ. άρθρο 3, §3) και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. Για την επιλογή συνεκτιμώνται
τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):
α) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου (10%).
β) Ο μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών της επιλεγόμενης ειδίκευσης, ο
οποίος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα μαθήματα ειδίκευσης
διά του αριθμού των μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης, τα οποία
είναι απαραίτητα για την απόκτηση πτυχίου στον αντίστοιχο Τομέα (20%).
γ)

Η ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (προαιρετική, μέχρι 5%).

δ) Η (πολύ καλή έως άριστη) γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (15%).
Η κάθε ειδίκευση αποφασίζει ποια ή ποιες από τις εξής γλώσσες είναι
επιλέξιμη/ες (στοιχείο που αναγράφεται και στην προκήρυξη των θέσεων):
αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς υποψηφίους
απαραίτητη είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. H γνώση της ξένης
γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση
ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) και όχι απλώς με κατάθεση τίτλου
γλωσσομάθειας. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το επτά (7) στη
βαθμολογική κλίμακα από 0-10. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
(συμπεριλαμβανομένων και γλωσσών πέραν των παραπάνω τεσσάρων,
ειδικά για τις ερευνητικές ανάγκες του Γλωσσολογικού), με ελάχιστο βαθμό
επιτυχίας το πέντε (5) στην βαθμολογική κλίμακα από 0-10, προσμετράται
με ποσοστό εκτίμησης 5%.
ε)

Οι γραπτές εξετάσεις (30%) σε συγκεκριμένη ανά ειδίκευση εξεταστέα ύλη.
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα
από 0-10. Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της φιλολογικής ή
γλωσσολογικής υποδομής και κριτικής ικανότητας των υποψηφίων.

στ) Η προφορική συνέντευξη (15%).
2. Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον A΄ Κύκλο είναι το
60% των προβλεπόμενων μορίων.
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Β. Δικαιολογητικά – Εξετάσεις A΄ Κύκλου
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την περίοδο από
10-30 Σεπτεμβρίου, αίτηση στην οποία δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να
ακολουθήσουν (υποχρεωτικά μία για τους Τομείς MNEΣ και Γλωσσολογίας) και την ξένη
γλώσσα ή τις ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όταν το πτυχίο
προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.
6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (προαιρετικά).
2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την περίοδο 1-10 Οκτωβρίου και διενεργούνται
από την Επιτροπή Επιλογής. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται το
αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου. H ύλη των εξετάσεων καθορίζεται ανά τριετία και δεν
συμπίπτει με το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου προπτυχιακού μαθήματος. H ύλη των
εξετάσεων και η προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από
τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Γ. Εγγραφή επιτυχόντων Α΄ Κύκλου
Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Γ.Σ.Ε.Σ. οι επιτυχόντες/ούσες
προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος και εγγράφονται ως μεταπτυχιακοί/κές
φοιτητές/τριες στον αντίστοιχο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών. Με αυτήν την ιδιότητα
δικαιούνται να έχουν φοιτητική ταυτότητα, δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), δωρεάν ιατρική
/ νοσοκομειακή περίθαλψη και ελεύθερη χρήση των ηλεκτρονικών και λοιπών βιβλιοθηκών
του Πανεπιστημίου.
Δ. Δηλώσεις Μαθημάτων
Οι επιτυχόντες του Α΄ Κύκλου υποβάλλουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία έντυπη
δήλωση επιλογής δύο (2) μαθημάτων, τα οποία επιλέγουν από το ήδη δημοσιευμένο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σημειωτέον ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική.
Ε. Υποτροφίες
Βλ. άρθρο 16.
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Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Α΄ Κύκλου – Αναστολή φοίτησης
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα ιδρυτική Υπουργική Απόφαση, η χρονική διάρκεια που
απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου του M.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών (δηλ.
τρία εξάμηνα για την παρακολούθηση των μαθημάτων και ένα για τη συγγραφή της
διπλωματικής εργασίας).
2. Με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. είναι δυνατόν να παραταθεί κατά ένα (1) έτος ο χρόνος
σύνταξης και κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α.Π.Θ., άρθρο 6, §2).
3. Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους
(στρατιωτική

θητεία,

κύηση,

σοβαροί

λόγοι

υγείας

κλπ.)

με

αίτηση

του/της

ενδιαφερομένου/ης προς τη Γ.Σ.E.Σ. H αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον
μέλος Δ.E.Π. (ή, αν δεν έχει οριστεί ακόμη, από το μέλος της Σ.E. για τη συγκεκριμένη
ειδίκευση) και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δημόσιου νοσοκομείου ή
στρατολογικού γραφείου. H μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες,
οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό χρόνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια της
αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.
4. Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) εξαμήνων από την εγγραφή στον A΄ Κύκλο, ο/η
υποψήφιος/α που δεν έχει καταθέσει τη διπλωματική του/της εργασία διαγράφεται με
απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. (εκτός από τις περιπτώσεις παράτασης ή αναστολής φοίτησης).
Άρθρο 8
Μαθήματα και Οργάνωση Διδασκαλίας A΄ Κύκλου Σπουδών
1. Οι Τομείς του Τμήματος προσφέρουν υποχρεωτικά σε κάθε εξάμηνο τα
απαραίτητα για κάθε ειδίκευση μαθήματα, επιλέγοντάς τα από τον «Κατάλογο
Μεταπτυχιακών Μαθημάτων» (βλ. Παράρτημα Α΄), και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ομαλή διεξαγωγή τους στο σύνολό τους. Ως γλώσσα διδασκαλίας των προσφερόμενων
μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική.
2. Τα μαθήματα του A΄ Κύκλου αρχίζουν για μεν το Χ/Ε περί την 15η Οκτωβρίου,
για δε το Ε/Ε περί την 1η Μαρτίου. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και εντός δέκα ημερών, οι
φοιτητές/τριες δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα
παρακολουθήσουν (μέγιστος αριθμός δύο μαθημάτων). Σε περίπτωση αλλαγής μαθήματος, η
αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. (ή, αν δεν έχει οριστεί ακόμη,
από το μέλος της Σ.E. για τη συγκεκριμένη ειδίκευση). H παρακολούθηση των μαθημάτων
από τους/τις φοιτητές/τριες είναι υποχρεωτική.
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3. Οι φοιτητές/τριες, εφόσον το επιθυμούν, έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν
έως δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης διαφορετικής από εκείνη στην οποία
ανήκουν (η ειδίκευση αυτή μπορεί να είναι του Τμήματος Φιλολογίας ή, μετά από
συνεννόηση με την Σ.Ε., οποιουδήποτε άλλου Τμήματος του A.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
αναγνωρισμένου Ερευνητικού Ιδρύματος) ή μπορούν να παρακολουθήσουν έως δύο (2)
μεταπτυχιακά μαθήματα της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της
αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αναγνώριση σπουδών σε ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα
της αλλοδαπής ισχύει ό,τι και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
4. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικά συνεχόμενες, ενώ οι διδακτικές εβδομάδες του
κάθε εξαμήνου ορίζονται σε δεκατρείς (13).
5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων ανακοινώνεται στον Οδηγό Σπουδών
του Π.M.Σ. του Τμήματος (βλ. άρθρο 1, §6) και αφορά δύο εξάμηνα σπουδών.
6. H εξέταση-βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα,
ο/η οποίος/α οργανώνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, και/ή στηρίζεται σε εργασίες. H
εξεταστική περίοδος διαρκεί μία εβδομάδα και συμπίπτει με την τελευταία εβδομάδα του
μεταπτυχιακού εξαμήνου. Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση.
7. H βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος για μεν το Χ/Ε έως
τις 30 Απριλίου, για δε το Ε/Ε έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
8. Εάν ένας φοιτητής/τρια αποτύχει σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα, είναι
υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο στο επόμενο εξάμηνο· στην περίπτωση
αυτή, και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π., η Σ.E. μπορεί να επιτρέψει
στον/στην φοιτητή/τρια να παρακολουθήσει τρία (3) μεταπτυχιακά μαθήματα κατά το
επόμενο εξάμηνο.
9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα
σεμινάρια, τις ημερίδες και τα colloquia, που οργανώνουν οι επιμέρους Τομείς του Τμήματος.
10. Η Σ.Ε. μπορεί ακόμη να ζητήσει από επιτυχόντες/ούσες που δεν προέρχονται
από προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της οικείας εξειδίκευσης να παρακολουθήσουν
ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα (βλ. παραπάνω άρθρο 5, Α).
11. Την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έχουν η Σ.E. και το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. Το επιβλέπον
μέλος Δ.E.Π. (από τα μέλη του Τμήματος στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο)
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ορίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και συναίνεση του μέλους
Δ.E.Π. στην αρχή του β΄ εξαμήνου σπουδών.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις Απόκτησης M.Δ.E.
1. Για την απόκτηση του M.Δ.E. απαιτείται η συγκέντρωση εκατόν είκοσι (120)
πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται πρώτα να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έξι (6) μαθήματα (6 x 15 = σύνολο 90
ECTS), με διαφορετικό περιεχόμενο και κωδικό το καθένα, δηλαδή δύο (2) μαθήματα σε
καθένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών.
2. Στη συνέχεια, κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του/της, και αφού, σε
συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα, προσδιορίσει το θέμα της διπλωματικής εργασίας,
υποχρεούται να συγγράψει διπλωματική εργασία 25.000-30.000 λέξεων στην ελληνική
γλώσσα, η οποία πιστώνεται με τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ΕCTS). Για αλλοδαπούς και
μόνον φοιτητές η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι η Αγγλική
μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.
3. Η διπλωματική εργασία οφείλει να πληροί τους βασικούς όρους μιας
επιστημονικής μελέτης, δηλ. να διαθέτει αρτιότητα φόρμας, δομής και περιεχομένου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α μπορεί να πραγματευθεί ικανοποιητικά ένα
επιστημονικό θέμα στο σύνολό του και να το παρουσιάσει με τα απαιτούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής μελέτης (βλ. και άρθρο 15).
Άρθρο 10
Α. Βαθμολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
1. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή,
αποτελούμενη από το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. και δύο άλλα μέλη Δ.E.Π. (ή ερευνητές/τριες
των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄, κατόχους διδακτορικού διπλώματος) του ιδίου ή συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. H ως άνω επιτροπή
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης και έγγραφη
πρόταση του αρμόδιου Τομέα προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., στην οποία προτείνονται τα δύο μέλη που,
μαζί με το επιβλέπον μέλος, θα αποτελέσουν την τριμελή εξεταστική επιτροπή· τόσο στην
αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης όσο και στο έγγραφο του Τομέα θα πρέπει να αναφέρεται
και το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας. Η τριμελής επιτροπή συμπληρώνει ειδικό έντυπο
βαθμολογίας, το οποίο και αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.
2. O τελικός βαθμός του M.Δ.E. εξάγεται από τον μέσο όρο: α) του βαθμού της
διπλωματικής εργασίας και β) τον μέσο όρο των βαθμών των έξι (6) μαθημάτων, με ακρίβεια
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δεύτερου δεκαδικού ψηφίου (επιτρεπτή και η χρήση βαθμών δεκαδικού τύπου, π.χ. 6, 6.5, 7,
7.5 κτλ.). H κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 0-10 ως εξής: άριστα (8,5-10), λίαν καλώς
(6,5-8,4), καλώς (6-6,4). Ως βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός έξι (6).
Β. Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Αριθμός αντιτύπων
Βλ. άρθρο 14.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ (Δ.Δ.)
Άρθρο 11
Α. Κατηγορίες εισακτέων πτυχιούχων
Στον Β΄ Μεταπτυχιακό Κύκλο που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος (Δ.Δ.) γίνονται δεκτοί/ές μόνον οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες ειδικεύσεις (βλ. άρθρο 4) ή σε συναφείς
προς αυτές ειδικεύσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποψηφίων διδακτόρων χωρίς Μ.Δ.Ε., η
Γ.Σ.Ε.Σ. συνεκτιμά τη συνάφεια των σπουδών του/της υποψηφίου/ας, τη γλωσσομάθειά
του/της, το συγγραφικό του/της έργο, την προσωπικότητά του/της, και αναλόγως ορίζει (ή
όχι) έναν οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία ο
υποψήφιος/α υποχρεούται να περατώσει επιτυχώς (βλ. Ν. 3685, άρθρο 9, §1β, και Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ., άρθρο 10, §2).
Β. Αριθμός εισακτέων
1. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Β΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ έτος
σε δώδεκα (12).
2. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ.
(υποτροφίες εσωτερικού) και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής (βλ. άρθρο 3, §3) και απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. ο αριθμός
των υποτρόφων (ή υποψηφίων υποτρόφων) των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί,
εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως
υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Γ. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο B΄ Κύκλο είναι η κατοχή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.E.) με βαθμό τουλάχιστον επτά και πέντε
δέκατα (7,5).
2. H επιλογή των υποψηφίων του B΄ Κύκλου γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής και
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε
παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):
α) Ο γενικός βαθμός του M.Δ.E. (50%).
β) Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (5%).
γ) Γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών, από τις οποίες η μία είναι απαραίτητα η
αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς υποψηφίους η μία από
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τις ξένες γλώσσες είναι απαραίτητα η ελληνική. H γνώση των ξένων γλωσσών
πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου
επιστημονικού κειμένου) που διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής
(βλ. άρθρο 3, §3), και όχι απλώς με κατάθεση τίτλου γλωσσομάθειας.
Ελάχιστος βαθμός για την κάθε γλώσσα είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική
κλίμακα από 0-10. Αθροιστικό ποσοστό των δύο ξένων γλωσσών (20%).
δ) Προφορική συνέντευξη (25%).
3. Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο B΄ Κύκλο είναι το
75% των προβλεπομένων μορίων.
Δ. Δικαιολογητικά – Εξετάσεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την περίοδο από
10-30 Σεπτεμβρίου, αίτηση, στην οποία δηλώνουν το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής
τους και τις δύο (2) ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Συγχρόνως
υποβάλλουν και «ερευνητική πρόταση» 3-5 σελίδων, όπου οριοθετείται η θεματική περιοχή
στην οποία θα κινηθεί η Δ.Δ., προσδιορίζεται η προβληματική της και η σχετική
βιβλιογραφία, και προτείνεται το πιθανό μέλος Δ.Ε.Π. που θα αναλάβει την εποπτεία της
διδακτορικής διατριβής. Η Επιτροπή Επιλογής (βλ. άρθρο 3, §3) εξετάζει, κατά τη
συνέντευξη, την επιλεξιμότητα του/της υποψηφίου/ας και παραπέμπει στον οικείο Τομέα για
τον τελικό ορισμό του/της επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Ερευνητική πρόταση.
4. Αντίγραφο M.Δ.E. (ελάχιστος βαθμός επτά και πέντε δέκατα (7,5)), και αναγνώριση από
ΔΟΑΤΑΠ (όταν το M.Δ.E. προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Μ.Δ.Ε.
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.
2. H προκήρυξη των θέσεων και η ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων
συμπίπτουν με όσα ισχύουν για τον Α΄ Κύκλο (βλ. παραπάνω, άρθρο 6, Β.2).
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Ε. Εγγραφή επιτυχόντων
Βλ. παραπάνω άρθρο 6, Γ.
Άρθρο 12
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Β΄ Κύκλου – Ορισμός θέματος
1. Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του διδακτορικού τίτλου
ορίζονται τα τρία πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατ’ εξαίρεση για τους/τις υποψήφιους/ες
διδάκτορες που έγιναν δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο
απόκτησης του Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη. Ως μέγιστη διάρκεια
εκπόνησης του διδακτορικού ορίζονται τα έξι πλήρη ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να δίνεται παράταση ενός (1) ημερολογιακού έτους, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.E.Σ.
2. H χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Δ.Δ. υπολογίζεται από την ημερομηνία
ανακοίνωσης του θέματος στη Γ.Σ.E.Σ. O ορισμός του θέματος και της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής γίνεται το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία εγγραφής
στον B΄ Κύκλο (βλ. επόμενο άρθρο).
3. Μετά την πάροδο έξι (6) πλήρων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία
εγγραφής στο B΄ Κύκλο (ή από την ημερομηνία ανακοίνωσης του θέματος της Δ.Δ. στη
Γ.Σ.E.Σ., ή την παρέλευση και της ετήσιας παράτασης), ο/η υποψήφιος/α που δεν έχει
καταθέσει διδακτορική διατριβή διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. Με την ίδια
διαδικασία είναι δυνατή η διαγραφή και στο τέλος της πρώτης τριετίας, εάν από τις εκθέσεις
προόδου προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει εγκαταλείψει την προσπάθειά
του/της, ή εάν ο ίδιος/α δηλώσει ότι επιθυμεί να διαγραφεί.
Άρθρο 13
Α. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν παρακολουθεί μαθήματα, είναι όμως
υποχρεωτική η διαρκής επαφή του/της με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, και ιδιαίτερα
με τον/την επιβλέποντα/ουσα, καθώς και η παρακολούθηση των σεμιναρίων, ημερίδων,
colloquia κλπ. που πραγματοποιεί ο οικείος Τομέας. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να
προβλεφθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση ειδικού
κύκλου μαθημάτων (βλ. παραπάνω άρθρο 11, Α). Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει επίσης
υποχρέωση, εφόσον του/της ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα. (Ν.
3685, άρθρο 9, 3δ).
2. Το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία εγγραφής (βλ. παραπάνω. άρθρο
12) ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει με αίτησή του/της τον τελικό τίτλο του θέματός
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του/της και συγχρόνως ζητά από την Γ.Σ.Ε.Σ. τον ορισμό τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής, στην οποία μετέχουν ένα μέλος ΔΕΠ του οικείου Τομέα (της βαθμίδας του
καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επικούρου καθηγητή) ως επιβλέπων και άλλα δύο μέλη,
τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τμήματος, του ίδιου ή άλλου
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού
κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως
μέλη της τριμελούς επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία
βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν
την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο της εκπονούμενης Δ.Δ.
(Ν.3685, άρθρο 9,2).
3. H τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α
υποβάλλει στη Γ.Σ.E.Σ. έκθεση προόδου του υποψηφίου στο τέλος κάθε χρόνου από την
ημερομηνία του ορισμού της (έως τις 30 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους).
4. Αλλαγή θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνον κατά τα δύο
πρώτα έτη από την ημερομηνία εγγραφής στο B΄ Κύκλο, ύστερα από αίτηση του/της
υποψήφιας/ου και μετά από συνεννόηση με τη συμβουλευτική επιτροπή (υπογραφή και των
τριών μελών στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας). Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ο
υπολειπόμενος χρόνος παραμένει ο ίδιος.
5. Αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ή κάποιου μέλους
της συμβουλευτικής επιτροπής (είτε λόγω παραίτησης του ιδίου είτε μετά από αίτηση του
υποψηφίου) είναι δυνατή μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δηλ. υφίσταται αντικειμενική
αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, και μόνον μετά από ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο
αντικατάστασης.
6. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να παρουσιάζουν την πρόοδο του έργου
τους μία φορά τον χρόνο, σε ειδικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Τομέας τους μία φορά ανά
εξάμηνο. Η πρώτη παρουσίαση γίνεται το αργότερο ένα χρόνο μετά τον ορισμό του θέματος.
7. Μετά από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη (ή μετά από τέσσερα έτη για
όποιον/αν έγινε δεκτός χωρίς Μ.Δ.Ε.) από την ημερομηνία ανακοίνωσης του θέματος στη
Γ.Σ.E.Σ., ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει προς έγκριση και βαθμολόγηση πρωτότυπη
Δ.Δ. τουλάχιστον 60.000 λέξεων γραμμένη στην Ελληνική. Για αλλοδαπούς/ές και μόνον
φοιτητές/τριες η γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ. μπορεί να είναι η Αγγλική μετά από απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής.
8. Με την ολοκλήρωση της Δ.Δ. η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει
εισηγητική έκθεση στην Γ.Σ.E.Σ., η οποία, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα, ορίζει άλλα
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τέσσερα (4) μέλη για τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα προβεί
στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Δ.Δ. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της
επταμελούς επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., και εξ αυτών τουλάχιστον δύο (2) πρέπει
να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο της υπό κρίση Δ.Δ. (Ν.3685, άρθρο 9, §4).
Β. Προφορική Δοκιμασία – Πρακτικό βαθμολογίας
1. Η εξέταση της Δ.Δ. γίνεται με δημόσια υποστήριξη και το αργότερο εντός έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας
υποστήριξης ορίζονται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης από την επταμελή εξεταστική
επιτροπή.
2. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει δημοσίως, επί ημίωρο περίπου, το περιεχόμενο της
διδακτορικής διατριβής του/της, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και στη
συνέχεια απαντά στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη
της επιτροπής είναι δυνατόν να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το
ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια,
ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί, η επιτροπή συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η
επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή
της στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την
υποστήριξη της διατριβής του/της. Για την έγκριση της Δ.Δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς επιτροπής. Στη διαδικασία της εξέτασης είναι
δυνατόν να συμμετέχουν ως μέλη της επταμελούς επιτροπής μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία
βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια.
3. Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση
(σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον με ομόφωνη απόφαση της εξεταστικής
επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρξει και πάλι ισοψηφία,
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής.
4. Η έγκριση βεβαιώνεται με Πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από
τον/την επιβλέποντα/ουσα για την ποιότητα της Δ.Δ. και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας
κατά την εξέταση (φάση ερωτήσεων), καθώς και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της
επταμελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της επιτροπής και
διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με την
ανάγνωση του Πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος (εννοείται ότι
αναγιγνώσκεται μόνον ο τελικός βαθμός και το ομόφωνο ή το κατά πλειοψηφία της
βαθμολογίας). Στη συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να
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παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ., άρθρο 10,
§8).
5. Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η Δ.Δ. χρήζει διορθώσεων
(μικρής έκτασης ή επιφανειακές διορθώσεις), τότε τα μέλη δίνουν γραπτώς τις παρατηρήσεις
τους, και ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών το αργότερο να
επιφέρει τις σχετικές αλλαγές και να τις θέσει υπόψη του επόπτη του, ο οποίος στη συνέχεια,
εφόσον συναινεί, αποστέλλει το Πρακτικό της δημόσιας υποστήριξης και βαθμολόγησης στη
Γραμματεία, οπότε και ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας.
6. Εάν η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η Δ.Δ. χρήζει ευρύτερων και ουσιαστικών
διορθώσεων, τότε δίνεται στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,
για να προβεί στις δέουσες αλλαγές και βελτιώσεις. Με την εκ νέου κατάθεση της Δ.Δ.
επαναλαμβάνεται και η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης.
7. Εάν η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η Δ.Δ. πρέπει να απορριφθεί, τότε δεν
υφίσταται δικαίωμα εκ νέου υποβολής της στο ίδιο Τμήμα.
Άρθρο 14
Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Δ.Δ.
(μορφή, αριθμός αντιτύπων)
α) μορφή
Στο εξώφυλλο της μεταπτυχιακής εργασίας αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή,
το Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα του/της
υποψηφίου/ας και του επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ονόματα
της τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι δύο τελευταίες σελίδες
της εργασίας περιέχουν περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στη ελληνική και σε μία ξένη
γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική).
Στο εξώφυλλο της Δ.Δ. αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος
της διατριβής, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα του/της υποψηφίου/ας, του
επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π. καθώς και των άλλων δύο μελών της τριμελούς επιτροπής.
Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι δύο τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν
περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική,
γερμανική ή ιταλική).
β) αριθμός αντιτύπων
Oι φοιτητές/τριες του Α΄ Κύκλου καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος
τέσσερα (4) αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας και άλλο ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή: 3
αντίτυπα για την τριμελή επιτροπή, και 1 αντίτυπο μαζί με ένα CD για τη βιβλιοθήκη του
Τομέα.
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Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες καταθέτουν στη Γραμματεία επτά (7) αντίτυπα της Δ.Δ.,
τα οποία προορίζονται για την επταμελή επιτροπή. Μετά το πέρας της προφορικής
δοκιμασίας και προκειμένου να προχωρήσουν στην ορκωμοσία, οφείλουν να καταθέσουν
άλλα τρία (3) αντίτυπα και τρία (3) σε ηλεκτρονική μορφή (από 1 αντίτυπο μαζί με 1 CD για
τη βιβλιοθήκη του Τομέα, την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Τεκμηρίωσης του
Πανεπιστημίου αντιστοίχως).
Άρθρο 15
Λογοκλοπή/ παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτοντας τη
διπλωματική εργασία ή τη διδακτορική διατριβή υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή ή η χρήση –δημοσιευμένης ή μη– εργασίας τρίτου χωρίς
τη δέουσα αναφορά σ’ αυτήν. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμα και
από μελέτες του/της ίδιου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά σ’ αυτές, μπορεί
να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της
επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας– η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της
υποψηφίου/ας.
Άρθρο 16
Υποτροφίες – Απασχόληση υποψηφίων διδακτόρων
1. Το Γραφείο Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όρ. Κτηρίου Διοικήσεως) όπως και
το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (ισόγειο του Κτηρίου Διοικήσεως) χορηγούν κάθε έτος
υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς. φοιτητές/τριες του Α΄ και Β΄ Κύκλου. Οι προϋποθέσεις, οι
όροι επιλογής και ο αριθμός των υποτροφιών ανακοινώνονται κάθε φορά από το αντίστοιχο
Γραφείο.
2. Επίσης, από το Υπουργείο Οικονομικών διατίθεται ο «Οδηγός Υποτροφιών και
Επιχορηγήσεων από Κοινωφελή Ιδρύματα και Κληροδοτήματα», Αθήνα 2000.
3. Υπό όρους που ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και εφόσον το
επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και των δύο Κύκλων.
4. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες προσλαμβάνονται από το Τμήμα Φιλολογίας, ύστερα
από πρόταση της Γ.Σ.E.Σ. του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών, με ωριαία αντιμισθία, για
να επικουρούν τα μέλη Δ.E.Π. στην άσκηση των φοιτητών/τριών, τη διεξαγωγή

18
φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση των
ασκήσεων. H σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του A.Π.Θ. (Ν. 3685, άρθρο 9,
§3ε και Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. άρθρο 13).
Άρθρο 17
Καθομολόγηση διδακτόρων
Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι τρεις (3) και, σε πολυπληθή
Τμήματα ή (μονοτμηματικές) Σχολές, μέχρι πέντε (5) φορές ετησίως. Για όσους/όσες δεν
επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και
της συνείδησής τους.
Άρθρο 18
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.E.Σ. του
Τμήματος και την έγκρισή του από την Σ.Ε.Σ. του Α.Π.Θ., αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Π.M.Σ. και της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας για την
ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από
το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γ.Σ.Ε.Σ.

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Δ.Δ.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Δ.Ε.Π.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Μ.Δ.Ε.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ.Ε.Σ.

Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης

Σ.E.

Συντονιστική Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
TΟΜΕΑΣ KΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Eιδίκευση Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας (AEΦ):
ΑΕΦ 500: Βοηθητικές επιστήμες
ΑΕΦ 501: Επιγραφική
ΑΕΦ 502: Παπυρολογία
ΑΕΦ 503: Ελληνική παλαιογραφία
ΑΕΦ 504: Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων
ΑΕΦ 505: Μεταφραστική θεωρία και πράξη

ώρες
3
3
3
3
3
3

ECTS
15
15
15
15
15
15

ΑΕΦ 510:
ΑΕΦ 511:
ΑΕΦ 512:
ΑΕΦ 513:
ΑΕΦ 514:
ΑΕΦ 515:
ΑΕΦ 516:
ΑΕΦ 517:

Έπος
Λυρική ποίηση
Τραγωδία
Κωμωδία
Σατυρικό δράμα
Αρχαίο ελληνικό θέατρο
Επίγραμμα
Λοιπά ποιητικά είδη

3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15

ΑΕΦ 520:
ΑΕΦ 521:
ΑΕΦ 522:
ΑΕΦ 523:
ΑΕΦ 524:
ΑΕΦ 525:
ΑΕΦ 526:

Ιστοριογραφία
Ρητορική
Φιλοσοφία
Μυθιστόρημα
Επιστημονική γραμματεία
Υπομνηματιστική γραμματεία
Λοιπά πεζογραφικά είδη

3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15

ΑΕΦ 530:
ΑΕΦ 531:
ΑΕΦ 532:
ΑΕΦ 533:
ΑΕΦ 534:
ΑΕΦ 535:
ΑΕΦ 536:
ΑΕΦ 537:
ΑΕΦ 538:
ΑΕΦ 541:
ΑΕΦ 542:
ΑΕΦ 543:
ΑΕΦ 544:
ΑΕΦ 545:

Ο κόσμος των ιδεών
Γλώσσα και ύφος
Αρχαία ελληνική μυθολογία
Αρχαία ελληνική θρησκεία
Αρχαίες ελληνικές γλωσσικές θεωρίες
Αρχαίες ελληνικές λογοτεχνικές θεωρίες – Ποιητική
Αρχαίες ελληνικές θεωρίες των λογοτεχνικών γενών και ειδών
Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής ποίησης
Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας
Γραμματεία της αρχαϊκής εποχής
Γραμματεία της κλασικής εποχής
Γραμματεία της ελληνιστικής εποχής
Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας
Θέματα πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

Eιδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦI):
ΛΦI 550: Bοηθητικές επιστήμες
ΛΦΙ 551: Κριτική των Κειμένων
ΛΦI 552: Λατινική Επιγραφική
ΛΦI 553: Λατινική Παλαιογραφία
ΛΦI 554: Mεταφραστική θεωρία και πράξη
ΛΦI 555: Θεωρία της Λογοτεχνίας – Ποιητική
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ΛΦI 556: Θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών

3

15

ΛΦI 560:
ΛΦI 561:
ΛΦI 562:
ΛΦI 563:
ΛΦI 564:
ΛΦI 565:
ΛΦI 566:
ΛΦΙ 567:
ΛΦΙ 568:

Έπος
Λυρική ποίηση – Ελεγειακή ποίηση
Δραματική ποίηση – Θέατρο
Τραγωδία
Κωμωδία
Σάτιρα
Λοιπά ποιητικά είδη
Λατινική ποίηση Ι
Λατινική ποίηση ΙΙ

3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15

ΛΦI 570:
ΛΦI 571:
ΛΦI 572:
ΛΦI 573:
ΛΦI 574:
ΛΦI 575:
ΛΦI 576:
ΛΦΙ 577:
ΛΦΙ 578:

Iστοριογραφία – Βιογραφία
Pητορική
Φιλοσοφία
Μυθιστόρημα
Επιστημονική Γραμματεία
Υπομνηματιστική γραμματεία
Λοιπά πεζογραφικά είδη
Λατινική πεζογραφία Ι
Λατινική πεζογραφία ΙΙ

3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15

ΛΦI 580:
ΛΦI 581:
ΛΦI 582:
ΛΦI 583:
ΛΦI 584:
ΛΦI 585:
ΛΦI 586:
ΛΦI 587:
ΛΦI 588:
ΛΦI 589:

O κόσμος των ιδεών
Γλώσσα και ύφος
Eξειδικευμένα θέματα
Αρχαϊκή Γραμματεία
Αυγούστεια Γραμματεία
Γραμματεία των Αυτοκρατορικών χρόνων
Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας
Χριστιανική Γραμματεία
Μεσαιωνική Λατινική Γραμματεία
Νεολατινική Γραμματεία

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ΛΦI 590:
ΛΦI 591:
ΛΦI 592:
ΛΦI 593:
ΛΦI 594:
ΛΦI 595:

Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (περίοδοι – είδη – κείμενα)
Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού Ι
Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού ΙΙ
Ρωμαϊκή θρησκεία
Ρωμαϊκή εκπαίδευση
Διαπολιτισμικές σχέσεις

3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15

TΟΜΕΑΣ MNEΣ
Eιδίκευση Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας (MEΦ):
MEΦ 620: Πνευματική παραγωγή σε διάφορα κέντρα του Bυζαντίου
MEΦ 621: Συγγραφέας–εποχή–κείμενα–ερμηνευτικά υπομνήματα
MEΦ 622: Mεθοδολογία κριτικών εκδόσεων
MEΦ 623: Παράδοση και ανανέωση στη μεσαιωνική ελληνική γραμματεία
MEΦ 624: Γλωσσικά επίπεδα στα μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα
MEΦ 625: Mεσαιωνικός ελληνικός στοχασμός, θετικές επιστήμες
MEΦ 626: Yμνογραφία
MEΦ 627: Θύραθεν ποίηση
MEΦ 628: Iστοριογραφία / Xρονογραφία

22
MEΦ 629:
MEΦ 630:
MEΦ 631:
MEΦ 632:
MEΦ 633:

Pητορική / Eπιστολογραφία
Aγιολογία / Oμιλητική
Δημώδης γραμματεία
Eιδικά θέματα ποίησης
Eιδικά θέματα πεζογραφίας

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

Eιδίκευση Nεοελληνικής Φιλολογίας (NEΦ):
NEΦ 600: Eρευνητική Mεθοδολογία: Nεοελληνικές Σπουδές
NEΦ 601: Iστορία και Nεοελληνική λογοτεχνία I
NEΦ 602: Iστορία και Nεοελληνική λογοτεχνία II
NEΦ 603: Eιδικά θέματα ποίησης I
NEΦ 604: Eιδικά θέματα πεζογραφίας I
NEΦ 605: Nεοελληνική κριτική
NEΦ 606: Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη Nεοελληνική λογοτεχνία
NEΦ 607: Nεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες
NEΦ 608: Eιδικά θέματα ποίησης II
NEΦ 609: Eιδικά θέματα πεζογραφίας II

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

NEΦ 610:
NEΦ 611:
NEΦ 612:
NEΦ 613:
NEΦ 614:
NEΦ 615:
NEΦ 616:
NEΦ 617:
NEΦ 618:
NEΦ 619:

Iστορία της γραφής και της τυπογραφίας
Tεχνική των εκδόσεων I
Bιβλιογραφία I
Eιδικά εκδοτικά θέματα I
Eιδικά θέματα βιβλιογραφίας
Περιφερειακές λογοτεχνίες
Διδακτική της λογοτεχνίας
Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη
Eρευνητικά ζητήματα Nεοελληνικής Φιλολογίας I
Eρευνητικά ζητήματα Nεοελληνικής Φιλολογίας II

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

NEΦ 620:
NEΦ 621:
NEΦ 622:
NEΦ 623:
NEΦ 624:
NEΦ 625:

Eιδικά εκδοτικά θέματα II
Bιβλιογραφία II
Eιδικά θέματα ποίησης III
Eιδικά θέματα πεζογραφίας III
Iστορία της γραφής και της τυπογραφίας II
Tεχνική των εκδόσεων II

3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

Eιδίκευση Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΓΣΓ):
ΓΣΓ 641: Eρευνητική Mεθοδολογία: Γενική και Συγκριτική
Γραμματολογία
ΓΣΓ 642: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I
ΓΣΓ 643: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II
ΓΣΓ 644: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I
ΓΣΓ 645: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

ΓΣΓ 650:
ΓΣΓ 651:
ΓΣΓ 652:
ΓΣΓ 653:
ΓΣΓ 654:
ΓΣΓ 655:

3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

3
3

15
15

Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας I
Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας II
Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού I
Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας I
Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας II
Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας III

ΓΣΓ 660: Θεωρία της μετάφρασης I
ΓΣΓ 661: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης I
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ΓΣΓ 662:
ΓΣΓ 663:
ΓΣΓ 664:
ΓΣΓ 665:
ΓΣΓ 666:

Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης I
Θεωρία της μετάφρασης II
Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης II
Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης II
Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού II

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3
3

15
15

3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3

15
15
15
15

3
3

15
15

3

15

3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15

TΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Eιδίκευση Θεωρητικής Γλωσσολογίας (ΘΓ):
ΓΛΩ 800: Θέματα Γλωσσολογίας
ΓΛΩ 810: Ζητήματα Σύνταξης
ΓΛΩ 811: Ζητήματα Μορφολογίας
ΓΛΩ 812: Ζητήματα Φωνολογίας
ΓΛΩ 813: Ζητήματα Σημασιολογίας
ΓΛΩ 814: Ζητήματα Πραγματολογίας
ΓΛΩ 815: Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας
ΓΛΩ 816: Ζητήματα Πραγματολογίας και Κοινωνιογλωσσολογίας
ΓΛΩ 817: Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας
ΓΛΩ 818: Ζητήματα Ψυχογλωσσολογίας
ΓΛΩ 819: Ζητήματα Ιστορίας και Επιστημολογίας της Γλωσσολογίας
ΓΛΩ 820: Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας
Eιδίκευση Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (EΓ):
Απόκτηση και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας:
ΓΛΩ 800: Θέματα Γλωσσολογίας
ΓΛΩ 830: Ζητήματα Θεωρίας στη Διδασκαλία των Γλωσσών
ΓΛΩ 831: Διεθνείς Τάσεις και Αναζητήσεις στη Γλωσσική
Απόκτηση/Διδασκαλία
ΓΛΩ 832: Ζητήματα Γλωσσικής Απόκτησης
ΓΛΩ 833: Γραμματική και Διδασκαλία/Απόκτηση της γλώσσας
ΓΛΩ 834: Τεχνολογία, Γλώσσα και Διδασκαλία
ΓΛΩ 835: Γλωσσολογία και Γλωσσική Εκπαίδευση
ΓΛΩ 836: Ζητήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Διδακτικού Υλικού
ΓΛΩ 837: Ζητήματα Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία
ΓΛΩ 838: Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας I
ΓΛΩ 839: Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας II
ΓΛΩ 840: Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας III
Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας (IBΓ):
ΓΛΩ 800: Θέματα Γλωσσολογίας
ΓΛΩ 860: Ζητήματα Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας
ΓΛΩ 861: Ζητήματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας:
από την Προελληνική έως την Ελληνιστική Κοινή
ΓΛΩ 862: Ζητήματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας:
Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική
ΓΛΩ 863: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι
ΓΛΩ 864: Νεοελληνικές Διάλεκτοι
ΓΛΩ 865: Γλωσσική Αλλαγή
ΓΛΩ 866: Γλωσσικές Επαφές
ΓΛΩ 867: Ζητήματα Βαλκανικής Γλωσσολογίας
ΓΛΩ 868: Βαλκανικές Γλώσσες
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ΓΛΩ 869: Ζητήματα Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι
ΓΛΩ 870: Ζητήματα Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ

3
3

15
15
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
1. Εξώφυλλο Μεταπτυχιακής Εργασίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΤΙΤΛΟΣ»

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
2. Εξώφυλλο Διδακτορικής Διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«ΤΙΤΛΟΣ»

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
κ.

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.
κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. Μ.Δ.Ε. (χορηγούμενος τίτλος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:
Ο/Η του
από τ
αφού έδωσε τις νόμιμες εξετάσεις, κρίθηκε άξιος/α του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος
Ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση την «...»και με βαθμό «...» (00,00),
την 00-00-0000.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Θεσσαλονίκη, 00-00-0000
Η Γραμματέας

Αριθ.∆ιπλ. Εισπρ.:
Ευρώ: 00,00
Αριθμ. Πιστ.:
Βαθμολογική Κλίμακα Επιτυχίας
Α) 6-6,4 Καλώς
Β) 6,5-8,4 Λίαν Καλώς
Γ) 8,5-10 Άριστα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:
Ο/Η του
από τ
αφού έδωσε τις νόμιμες εξετάσεις, κρίθηκε άξιος/α του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος
Ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση την «...» και με βαθμό «...»
(00,00), την 00-00-0000.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για ξένες αρχές και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Τμήματος με βάση την κανονιστική απόφαση Υ.Α.49923/13.5.2008 (ΦΕΚ873/2008).

Θεσσαλονίκη, 00-00-0000
Ο Πρόεδρος

Αριθ.∆ιπλ. Εισπρ.:
Ευρώ: 00,00
Αριθμ. Πιστ.:
Βαθμολογική Κλίμακα Επιτυχίας
Α) 6-6,4 Καλώς
Β) 6,5-8,4 Λίαν Καλώς
Γ) 8,5-10 Άριστα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4. Δ.Δ. (χορηγούμενος τίτλος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:
Ο/Η του
από τ
μετά από τη δοκιμασία για το διδακτορικό δίπλωμα, την οποία ορίζει ο νόμος,
κρίθηκε άξιος/α του διπλώματος με τον βαθμό «...» και αναγορεύτηκε διδάκτορας της
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, την 00-00-0000.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Θεσσαλονίκη, 00-00-0000
Η Γραμματέας

Αριθ.∆ιπλ. Εισπρ.:
Ευρώ: 00,00
Αριθμ. Πιστ.:
Βαθμολογική Κλίμακα Επιτυχίας
Α) Καλώς
Β) Λίαν Καλώς
Γ) Άριστα
∆) Άριστα με διάκριση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:
Ο/Η του
από τ
μετά από τη δοκιμασία για το διδακτορικό δίπλωμα, την οποία ορίζει ο νόμος,
κρίθηκε άξιος/α του διπλώματος με τον βαθμό «...» και αναγορεύτηκε διδάκτορας της
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, την 00-00-0000.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για ξένες αρχές και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Τμήματος με βάση την κανονιστική απόφαση Υ.Α.49923/13.5.2008 (ΦΕΚ873/2008).

Θεσσαλονίκη, 00-00-0000
Ο Πρόεδρος

Αριθ.∆ιπλ. Εισπρ.:
Ευρώ: 00,00
Αριθμ. Πιστ.:
Βαθμολογική Κλίμακα Επιτυχίας
Α) Καλώς
Β) Λίαν Καλώς
Γ) Άριστα
∆) Άριστα με διάκριση
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Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2013
O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
του Τμήματος Φιλολογίας

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Τμήματος Φιλολογίας

καθηγητής Λ. Τρομάρας

καθηγητής Ι. Ζ. Τζιφόπουλος

