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Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 16.10.2014 (ώρα 

00.01) μέχρι και τη Δευτέρα 27.10.2014 (ώρα 23.59).  

 

Δηλώσεις υποβάλλουν μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5
ου

 και των μεγαλύτερων 

εξαμήνων.  

 

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές. Η Γραμματεία 

δεν δέχεται χειρόγραφες δηλώσεις και δεν καταχωρεί βαθμούς αν δεν έχουν 

δηλωθεί τα μαθήματα. 

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν το έχουν ήδη πράξει καλούνται να παραλάβουν 

επειγόντως το έντυπο με τον αριθμό πανεπιστημιακού μητρώου από τη Γραμματεία, 

προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση Α.Π.Θ. (@lit.auth.gr). 

 

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 

οφείλουν να υπολογίζουν τον αριθμό μαθημάτων και τα ECTS κάθε μαθήματος 

κατά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και όχι τις διδακτικές μονάδες ή τις 

ώρες διδασκαλίας, για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 49 

μαθημάτων και 240 ECTS  που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους. 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5
ου

 εξαμήνου δηλώνουν κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9)  

μαθήματα είτε κορμού είτε ειδίκευσης (υποχρεωτικά επιλογής) είτε επιλεγόμενα 

από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.  

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 9
ου

 και των μεγαλύτερων εξαμήνων, καθώς και του 7
ου

  

εξαμήνου για φέτος, δηλώνουν κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μαθήματα είτε 

κορμού είτε ειδίκευσης (υποχρεωτικό επιλογής) είτε επιλεγόμενα από τα άλλα 

Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 1
ου

 και του 3
ου

 εξαμήνου δεν υποβάλλουν δήλωση για 

τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) του Τμήματος. Επίσης, δεν υποβάλλουν δήλωση 

οι φοιτητές/φοιτήτριες του 3
ου

 εξαμήνου για τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά), στα 

οποία έχουν αποτύχει. Η κατανομή στα τμήματα των μαθημάτων κορμού γίνεται από 

τη Γραμματεία με βάση το επώνυμο, κατά τα αναφερόμενα στον Οδηγό Σπουδών. 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5
ου

 και των μεγαλύτερων εξαμήνων υποβάλλουν 

δήλωση για τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά), στα οποία έχουν αποτύχει, 

ηλεκτρονικά. Στη δήλωσή τους επιλέγουν το τμήμα (διδάσκοντα/σουσα) που 



επιθυμούν, έτσι ώστε να μην συμπίπτει με άλλο μάθημα ή άλλη Πανεπιστημιακή 

υποχρέωση. Δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διδάσκοντα/ουσας. 

 

Τα τμήματα έχουν οροφές ενσωματωμένες με το σύστημα. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5
ου

 εξαμήνου δηλώνουν έως πέντε (5) μαθήματα 

ειδίκευσης του Τμήματος και έως τέσσερα (4) άλλα μαθήματα  (υποχρεωτικά κορμού 

που χρωστούν ή και επιλογής από άλλα Τμήματα). 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 7
ου

 και των μεγαλύτερων εξαμήνων δηλώνουν έως 

πέντε (5) μαθήματα ειδίκευσης του Τμήματος και έως επτά (7) άλλα μαθήματα 

(υποχρεωτικά κορμού που χρωστούν ή και επιλογής από άλλα Τμήματα.  

 

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών προσφέρει  μαθήματα ειδίκευσης (υποχρεωτικά 

επιλογής) με τους εξής περιορισμούς:  

Στα φροντιστήρια ΑΕΦ (142, 144) και ΛΦΙ (163, 164) μέχρι 30 φοιτητές. 

Στα μαθήματα ΑΕΦ141 και 143 και ΛΦΙ161 και 162 δεν υπάρχει οροφή. 

 

Ο Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ. προσφέρει  τα παρακάτω μαθήματα ειδίκευσης:   

  

ΝΕΦ240 (ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

 

ΝΕΦ241, ΝΕΦ245, ΝΕΦ257, ΝΕΦ258, ΝΕΦ261, ΝΕΦ262  

 

ΝΕΦ266 60 φοιτητές, (προτεραιότητα του 7
ου

 εξαμήνου) 

 

ΜΕΦ230 (ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

 

ΜΕΦ266, ΜΕΦ278  

 

ΓΣΓ285 (ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

 

ΓΣΓ290, ΓΣΓ291, ΓΣΓ292 
 

Οι φοιτητές που αρχίζουν την ειδίκευσή τους το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 (πρώτη 

εγγραφή στο Τμήμα Φιλολογίας το 2009-10) είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν τα 

μαθήματα ΝΕΦ240, ΜΕΦ230 και ΓΣΓ285 σε ένα από τα τέσσερα εξάμηνα (5
ο
 έως 

8
ο
) της ειδίκευσης.  

Ο Τομέας Γλωσσολογίας προσφέρει έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα 

ειδίκευσης (7  ECTS κάθε μάθημα):  

ΓΛΩ 341, ΓΛΩ 344, ΓΛΩ 345, ΓΛΩ 346, ΓΛΩ 348, ΓΛΩ 365, ΓΛΩ 367, ΓΛΩ 

372, ΓΛΩ 388, ΓΛΩ 391, ΓΛΩ 396. 

 

Οι εκάστοτε οροφές είναι ενσωματωμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές. Η Γραμματεία δεν καταχωρεί 

βαθμούς αν δεν έχουν δηλωθεί τα μαθήματα. 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τα μαθήματα που επιλέγονται από άλλα τμήματα θα υποβληθούν μαζί με τα 

μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας, στην ίδια βάση δεδομένων και με την ίδια 

διαδικασία. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Οι δηλώσεις δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Τα συγγράμματα διανέμονται από τους ίδιους του εκδότες σε ειδικά σημεία διανομής 

που ανακοινώνονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr) σε όλους 

τους φοιτητές. Το σύστημα το διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. 


