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ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 

ΛΩΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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ΠΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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† ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 
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ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

EIΣAΓΩΓIKA1 

 
H Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε το 1925 και άρχισε να λειτουργεί από το 
1926. 
 Tο 1951-1952 άρχισε να λειτουργεί το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, προσαρτημένο στη Φιλοσοφική Σχολή. Το 1954-1955 
προστέθηκε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το 1960-
1961 τα Τμήματα Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
 Tο 1964 (B.Δ.735) ιδρύθηκε στα Ιωάννινα Τμήμα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αργότερα 
ανεξαρτητοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του αυτόνομου Πανεπιστημίου 
των Ιωαννίνων. 
 Mε το Π.Δ. 1051/1977 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 
το Σχολείο Nέας Eλληνικής Γλώσσας, που λειτουργεί υπό την εποπτεία 
της Φιλοσοφικής Σχολής και προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής σε 
αλλοδαπούς/ες φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες. 
 Το τελευταίο από τα προγράμματα σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 
παρείχε στα δύο πρώτα έτη των σπουδών των φοιτητών/τριών ενιαία 
διδασκαλία για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες και από το Γ΄ έτος τους 
έδινε τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από επτά προσφερόμενες 
ειδικότητες: Κλασικών Σπουδών, Bυζαντινών και Nεοελληνικών 
Σπουδών (B.N.E.Σ.) [με δύο επιμέρους ειδικότητες στο Δ΄ έτος: 
Nεοελληνικές Σπουδές (N.E.Σ.) και Mεσαιωνικές Eλληνικές Σπουδές 
(M.E.Σ.)], Iστορικών Σπουδών, Aρχαιολογίας και Tέχνης, Φιλοσοφικών 
Σπουδών, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γλωσσολογίας. Tο πρόγραμμα 
αυτό εφαρμόστηκε για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-
1986. 
 Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983 άρχισε να ισχύει ο Νόμος 
1268/82 (Φ.E.K. 87/16.7.1982) «Για τη Δομή και Λειτουργία των 
A.E.I.», ορισμένες διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν με τον Νόμο 
1566/1985. Mε τον Nόμο 1268/1982 α) ιδρύθηκε στη θέση της παλαιάς 
Φιλοσοφικής Σχολής το Φιλοσοφικό Tμήμα και β) αυτονομήθηκαν τα 

                                                 
1. Οι συντομογραφίες επεξηγούνται στη σελ. 247. 
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τέσσερα Τμήματα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. Tα 
πέντε αυτά Τμήματα απάρτιζαν πλέον, σύμφωνα με τον Nόμο, τη 
Φιλοσοφική Σχολή. 
 Tο 1984-1985 το Φιλοσοφικό Tμήμα διαιρέθηκε, με το Π.Δ. 
445/1984, σε τρία Tμήματα: α) Φιλολογίας, β) Iστορίας και 
Aρχαιολογίας και γ) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Tο 
1993 το Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας διαιρέθηκε 
σε δύο Tμήματα: α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και β) Ψυχολογίας. 
Έτσι σήμερα η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
απαρτίζεται από οκτώ Tμήματα. Kαθένα από αυτά χορηγεί ξεχωριστό 
πτυχίο. 
 Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 άρχισε να ισχύει ο νόμος 
2083/1992 (Φ.E.K. 159/21.9.1992) «Εκσυγχρονισμός της Aνώτατης 
Eκπαίδευσης», ορισμένες διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν με τον 
Nόμο 2188/1994. 
 Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 άρχισε να λειτουργεί το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με βάση την Υπουργική Απόφαση B 
7/78 (Φ.E.K. 246/7.4.1994). 
 H Φιλοσοφική Σχολή εξέδιδε επιστημονικό περιοδικό με τίτλο 
Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την πρώτη περίοδο της έκδοσής της 
(1927-1984) η Επιστημονική Επετηρίδα αποτελούσε έναν ενιαίο τόμο, ο 
οποίος περιελάμβανε εργασίες από πολλούς επιστημονικούς κλάδους του 
ευρύτερου χώρου των ανθρωπιστικών σπουδών. Έπειτα από τη διαίρεση 
της Φιλοσοφικής Σχολής σε αυτοτελή Tμήματα, άρχισε η δεύτερη 
περίοδος (1985-2008), κατά την οποία η Επιστημονική Επετηρίδα 
διαιρέθηκε σε επιμέρους τεύχη, ώστε κάθε Τμήμα της Σχολής να έχει το 
δικό του ανεξάρτητο τεύχος. 
 Το Τμήμα Φιλολογίας εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (K.B.E.). 

 Περισσότερα για την ιστορία του Τμήματος Φιλολογίας βλ. στον τόμο 
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα 75 χρόνια, 
Θεσσαλονίκη 2000 (University Studio Press). 
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I. ΔIOIKHΣH 

 
ΠPYTANIKEΣ APXEΣ 

Πρύτανης 
Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου 

 
Αντιπρυτάνεις 

Καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας 

Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας: Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης  

Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης: Διοικητικών Υποθέσεων  

Αναπλ. καθηγητής Στράτος Στυλιανίδης: Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης   
  

 

 

ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH 

Kοσμήτορας:  
Καθηγητής Δημήτριος Μαυροσκούφης 

(τηλ. 99.7151/5173) 
 

Πρόεδροι Τμημάτων 

Τμήμα Φιλολογίας:                           Καθηγητής Χρήστος Τσαγγάλης 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:  Καθηγητής Βασίλης Κ. Γούναρης 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής:  Αναπλ. καθηγητής Γεώργιος Ζωγραφίδης  
Τμήμα Ψυχολογίας:                                Καθηγήτρια Μαρία-Ελένη Κοσμίδου 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Καθ. Αναστάσιος Τσαγγαλίδης 
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Αναπλ. καθ. Ανθούλα Βηδενμάιερ  
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:       Καθ. Ελένη Λεονταρίδη  
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TMHMA ΦIΛOΛOΓIAΣ 

Πρόεδρος: Καθηγητής Χρήστος Τσαγγάλης 
 

ΓPAMMATEIA 
Κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 2ος όροφος 

  
Πρόεδρος: Καθηγητής Χρήστος Τσαγγάλης ctsagal@lit.auth.gr 99.7254    
Αναπληρώτρια Προέδρου: Ανθή Ρεβυθιάδου  revith@lit.auth.gr 99.7065 
 
Γραμματέας: Γιώργος Πούλιος            gpoul@lit.auth.gr 99.5246 
  fax 99.5245 

Προσωπικό 

Σ. Ζέγου (προπτυχιακές σπουδές)          szegou@lit.auth.gr 99.5233 
Ν. Θεοδοσιάδου (μεταπτυχιακές σπουδές) ntheodos@lit.auth.gr 99.5260 
Α. Καρακόλης (προπτυχιακές σπουδές)    akarakol@llit.auth.gr 99.5232 
Π. Κεραμιδάκη (διοικητικά θέματα)        pkerami@lit.auth.gr   99.7002 
A. Μαλίγκου (διοικητικά θέματα)        maligou@lit.auth.gr 99.5244 
Β. Δρακούσης (κλητήρας)  99.6630, 99.5420 

mailto:revith@lit.auth.gr


Διοίκηση 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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ΣYNEΛEYΣH ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Χρήστος Τσαγγάλης  

Αναπληρώτρια Προέδρου: Καθηγήτρια Ανθή Ρεβυθιάδου 

  

Τομέας ΚΛΑ 

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής: Ευάγγελος Καρακάσης 

Καθηγητές/τριες: Ε. Αλεξίου,  Α. Ρεγκάκος, Π. Σαρίσχουλη,  Ε. Σιστάκου,  

Ι. Τζιφόπουλος και Σ. Φραγκουλίδης. 

Αναπλ. Καθηγητές/τριες: Ι. Καραμάνου, Θ. Παπαδοπούλου και Β. Φυντίκογλου. 

Επίκουροι Καθηγητές/τριες: Θ. Αντωνιάδης, Α. Λάμαρη, Ν. Μήλτσιος,  Μ. Πλαστήρα 

και  Χ. Τσίτσιου. 

  

Τομέας ΜΝΕΣ 

Διευθύντρια Τομέα: Καθηγήτρια Μαίρη Μικέ 

Καθηγητής  Ι. Βάσσης και Καθηγήτρια Σ. Κοτζάμπαση. 

Αναπληρωτής Καθηγητής Λ. Βαρελάς,  και Αναπλ. Καθηγήτρια Σ. Σταυρακοπούλου. 

Επίκουροι Καθηγητές/τριες: Μ. Βασιλειάδη, Μ. Ιατρού, Α. Μαρκομιχελάκη, Μ. Μπα-

κογιάννης, Ι. Ναούμ και Χ. Σιμελίδης.      

  

Τομέας ΓΛΩ 

Διευθύντρια Τομέα: Αναπλ. Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου 

Καθηγητές:  Γ. Γιαννάκης και  Δ. Κουτσογιάννης. 

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Κυριαζής 

Επίκουροι Καθηγητές/τριες:  Μ. Θεοδωροπούλου, Δ. Μιχελιουδάκης και Α. Τάντος. 

E.ΔΙ.Π. 

Ε. Δότα 

 

ΦOITHTEΣ 

Ένας/μία εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών/τριών με δικαίωμα ψήφου 

Ένας/μία εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με δικαίωμα ψήφου 

 



Διοίκηση 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH EIΔIKHΣ ΣYNΘEΣHΣ 

1. O Πρόεδρος του Tμήματος 

2. Tα μέλη Δ.E.Π. της Συνέλευσης 

3. Ένας/Μία εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/ητριών με δικαίωμα ψήφου 

 

 

EKΠPOΣΩΠOI TOY TMHMATOΣ 

Oι εκπρόσωποι του Tμήματος στα διάφορα όργανα εκλέγονται από τη Συνέλευση του 

Tμήματος ή τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Tμήματος σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 
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II. KATAΣTAΣH TOY ΠPOΣΩΠIKOY 
 

TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN 

Διευθυντής: Καθηγητής Ευάγγελος Καρακάσης 

 

KAΘHΓHTEΣ/ΤΡΙΕΣ 

της Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας 

Vöhler Martin mvoehler@lit.auth.gr 211ν.κ. 99.7071 

Αλεξίου Ευάγγελος  alexiou@lit.auth.gr 213 ν.κ. 99.7138 

Κουρεμένος Θεόκριτος  koure@lit.auth.gr 210 ν.κ. 99.7237 

Κυριάκου Πουλχερία pbkyriak@lit.auth.gr 210 ν.κ. 99.8876 

Λιάτση, Μαρία  mliatsi@lit.auth.gr 214 ν.κ. 99.7094  

Mαυρουδής Aιμίλιος  amavroud@lit.auth.gr 209 ν.κ. 99.7066 

Pεγκάκος Aντώνιος  regakos@lit.auth.gr 203 ν.κ. 99.7041 

Σαρίσχουλη Παναγιώτα psarisch@lit.auth.gr 207 ν.κ. 99.7013 

Σιστάκου Εβίνα sistakou@lit.auth.gr 211 ν.κ. 99.7898 

Τσαγγάλης Χρήστος ctsagal@lit.auth.gr 207 ν.κ. 99.7254 

 

της Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας και Επιγραφικής 

Τζιφόπουλος Ιωάννης tzif@lit.auth.gr 214 ν.κ. 99.7091 

 

της Λατινικής Φιλολογίας 

Καρακάσης Ευάγγελος evkarak@lit.auth.gr 204 ν.κ. 99.7334 

Φραγκουλίδης Σταύρος  frango@lit.auth.gr 214 ν.κ. 99.7880 

 

ANAΠΛHPΩTEΣ/ΤΡΙΕΣ KAΘHΓHTEΣ/TPIEΣ 

της Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας 

Καραμάνου Ιωάννα      ikaramanou@lit.auth.gr          209 ν.κ.  997021 

Νοβοχάτκο Άννα anovokhatko@lit.auth.gr 203 ν.κ. 99.7004  

Παπαδοπούλου Θάλεια pthaleia@lit.auth.gr      209 ν.κ. 99.7147 

 

της Λατινικής Φιλολογίας 

Φυντίκογλου Βασίλειος vasfynt@lit.auth.gr 204 ν.κ. 99.7146 

 

EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ/TPIEΣ 

της Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας 

Λάμαρη Άννα alamari@lit.auth.gr 203 ν.κ. 99.7566 

Λιανέρη Αλεξάνδρα alelia@lit.auth.gr  209 ν.κ. 99.7026 



Κατάσταση του Προσωπικού 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Μήλτσιος Νικόλαος miltsios@lit.auth.gr 210 ν.κ.  99.7164 

Νούσια Μαρία minoussia@lit.auth.gr 203 ν.κ. 99.7845 

Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία  plastira@lit.auth.gr 213 ν.κ. 99.7086 

 

της Λατινικής Φιλολογίας 

Αντωνιάδης Θεόδωρος  thantoni@lit.auth.gr 211 ν.κ. 99.7814 

Tσιτσικλή Δήμητρα  dtsitsik@lit.auth.gr 211 ν.κ. 99.7106 

Tσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη  ctsitsiou@lit.auth.gr 204 ν.κ. 99.7373 

 

 

Ε.ΔΙ.Π 

Οικονομάκη Ανδρονίκη         oikonom@lit.auth.gr    214 ν.κ.            99.7026 

Σαχπεκίδου Σοφία          sachpek@lit.auth.gr      201 ν.κ.             99.7037 

 

 

 

TOMEAΣ Μ.Ν.Ε.Σ. 

Διευθυντής: Καθηγήτρια Μαρία Μικέ 

 

KAΘHΓHTEΣ/ΤΡΙΕΣ 

της Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Μικέ Μαρία mmike@lit.auth.gr 206 ν.κ. 99.7124 

 

της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 

Βάσσης Ιωάννης ivassis@lit.auth.gr 202 ν.κ. 99.7025 

 

της Βυζαντινής Φιλολογίας 

Κοτζάμπαση Σοφία kotzabas@lit.auth.gr 206 ν.κ. 99.7036 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ 

της Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Βαρελάς Λάμπρος                              lvarelas@lit.auth.gr 208/8 ν.κ. 99.7012 

Σταυρακοπούλου Σωτηρία                  sstavrak@lit.auth.gr 208/10 ν.κ. 99.7166 

Τικτοπούλου Αικατερίνη                     atiktopo@lit.auth.gr 423A ν.κ. 99.7056 

 

 



Κατάσταση του Προσωπικού 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 

Ταξίδης Ηλίας                                     itaxidis@lit.auth.gr 208/9 ν.κ. 99.7029 

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ KAΘHΓHTEΣ/ΤΡΙΕΣ 

της Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Αραμπατζίδου Λένα                           lear@lit.auth.gr 208/13 ν.κ. 99.7860 

Βασιλειάδη Μάρθα                            marthatv@lit.auth.gr 208/14 ν.κ. 99.7092 

Ιατρού Μαρία                                     miatrou@lit.auth.gr 423 ν.κ. 99.7453 

Καπλάνης Αναστάσιος    tassoskaplanis@lit.auth.gr   205 ν.κ. 99.7046 

Μαρκομιχελάκη Αναστασία               tmarkom@lit.auth.gr 202 ν.κ. 99.7522 

Μπακογιάννης Μιχαήλ                       mixalisb@lit.auth.gr 208/17 ν.κ. 99.7055 

 

της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 

Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία                   avgi@lit.auth.gr 208/4 ν.κ. 99.7048 

 

της Ελληνικής Φιλολογίας της Ύστερης Αρχαιότητας και της Μεσαιωνικής 

Ελληνικής Φιλολογίας 

Σιμελίδης Χρήστος                             csimelid@lit.auth.gr 208/12 ν.κ. 99.7421 

 

της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 

Γιαβής Κωνσταντίνος                         yiavis@lit.auth.gr 205 ν.κ. 99.7537 

Ναούμ Ιωάννα                                    naoum@lit.auth.gr 424B ν.κ. 99.7007 

 

 

Ε.ΔΙ.Π. 

Καραφουλίδου Βασιλική                   vkarafou@lit.auth.gr 208 ν.κ. 99.7017 

Κωστοπούλου Βασιλική                    Hbkostop@lit.auth.grH 208 ν.κ. 99.7111 

Πέτκου Ευθυμία                               epetkou@lit.auth.gr               208 ν.κ.           99.7028 

Σακελλαρίου Μαρία                          sakellar@lit.auth.gr 208 ν.κ.  99.7027 

Σίτας Ανέστης                                    sitas@lit.auth.gr 208 ν.κ. 99.8766 

Σαμαρά Δήμητρα                              dmsamara@lit.auth,gr 208/9ν.κ.        99.7097 

 

 

 

 

mailto:bkostop@lti.auth.gr
mailto:bkostop@lti.auth.gr
mailto:dmsamara@lit.auth,gr


Κατάσταση του Προσωπικού 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 18 

TOMEAΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου 

 

KAΘHΓHTEΣ/ΤΡΙΕΣ 

της Γενικής Γλωσσολογίας 

Κουτσογιάννης Δημήτρης dkoutsog@lit.auth.gr 312 π.κ. 99.7263 

Ρεβυθιάδου Ανθή  revith@lit.auth.gr 303 π.κ. 99.7065 

 

 

της Γενικής Γλωσσολογίας και της Φιλοσοφίας της Γλώσσας 

Τσοχατζίδης Σάββας                       savasts@lit.auth.gr 302 π.κ. 99.7105 

 

της Ιστορικής Γλωσσολογίας 

Γιαννάκης Γεώργιος                      ggianak@lit.auth.gr 305 π.κ. 99.7104  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ KAΘHΓHTEΣ/ΤΡΙΕΣ 

της Γενικής Γλωσσολογίας 

Παπαδοπούλου Δέσποινα  depapa@lit.auth.gr 303 π.κ. 99.7053 

 

της Ιστορικής Γλωσσολογίας 

Κυριαζής Δώρης kyrdoris@lit.auth.gr 305 π.κ. 99.7155 

Παπαναστασίου Γεώργιος papana@phil.auth.gr 301 π.κ. 99.7257 

  

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ KAΘHΓHTEΣ/ΤΡΙΕΣ 

της Γενικής Γλωσσολογίας 

Θεοδωροπούλου Μαρία mtheod@lit.auth.gr 301 π.κ. 99.7962 

Μιχελιουδάκης, Δημήτριος  dmichel@lit.auth.gr     301 π.κ.          99.7144 

Τάντος Αλέξανδρος                               alextantos@lit.auth.gr 301 π.κ. 99.7134 

 

της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας 

Καραλή Μαρία mkarali@lit.auth.gr 304 π.κ. 99.7407 

  

 

 

E.ΔΙ.Π 

mailto:dmichel@lit.auth.gr


Κατάσταση του Προσωπικού 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Αμβράζης Νικόλαος                               amvrazis@lit.auth.gr       2α ν.πτ            99.7409 

Δότα Ελένη                                            dota@lit.auth.gr 309 π.κ. 99.7409 

Κόντα Ειρήνη                                      ekonta@lit.auth.gr              2α/β ν.πτ.         997509             

Φωτιάδου Γεωργία                             geofotia@lit.auth.gr            109 π.κ.           99.7054 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Βίλδου Αικατερίνη kvildou@lit.auth.gr 201 ν.κ. 99.7011 

Μπενάκη Ελένη empenaki@lit.auth.gr  201 ν.κ.  99.7011 

Πρεμέτη Ελισάβετ epremeti@lib.auth.gr 201 ν.κ. 99.7049 

 

 

Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

(Γραφείο 410, τηλ. 99.7391, 99.7394) 

Οι διδάσκοντες/ουσες θα ανακοινωθούν από την αρμόδια επιτροπή της Σχολής. 

 

mailto:ekonta@lit.auth.gr


Κατάσταση του Προσωπικού 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

1. κ. Αιμίλιος Μαυρουδής,  εννέα (9) μηνών, από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 

Ιουνίου 2021 
2. κ. Πουλχερία Κυριάκου, τεσσάρων (4) μηνών, από την 1η Μαρτίου 2021 έως τις 30 

Ιουνίου 2021 (εαρινό εξάμηνο) 

3. κ. Θεόκριτος Κουρεμένος, τεσσάρων (4) μηνών, από την 1η Μαρτίου 2021 έως τις 30 

Ιουνίου 2021 (εαρινό εξάμηνο).  

4. κ. Αικατερίνη Τικτοπούλου, τεσσάρων (4) μηνών από τις 15  Οκτωβρίου 2020 έως 

τις 15 Φεβρουαρίου 2021 (χειμερινό εξάμηνο). 

5. κ. Ελένη Αραμπατζίδου, τεσσάρων (4) μηνών και δώδεκα (12) ημερών, από την 

1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2021 (χειμερινό εξάμηνο).  

6. κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, τεσσάρων (4)  μηνών από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως 

τις 31 Ιανουαρίου 2021 (χειμερινό εξάμηνο). 

7. κ. Σάββας Τσοχατζίδης, τεσσάρων (4)  μηνών και είκοσι έξι (26) ημερών από την 

1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 (χειμερινό εξάμηνο). 
 

 

 

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

σε Έδρα Ελληνικών Σπουδών στο Εξωτερικό 

1. κ. Martin Vöehler, χορήγηση άδειας απασχόλησης στην Έδρα Νεοελληνικών 

Σπουδών του Βερολίνου (Freie Universität Berlin, Γερμανία) τριών (3) μηνών και 

είκοσι πέντε (25) ημερών, από 15-10-2020 έως 09-02-2021.  
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III. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - 

ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

(Aίθουσα 423 νέου κτιρίου, τηλ. 99.7157) 

 

Με το ΦΕΚ 1233/6-9-2006 ιδρύθηκε και λειτουργεί το Eργαστήριο Φιλολογίας και 

Νέων Τεχνολογιών, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει τη χρήση της Πληροφορικής ως 

εργαλείου έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Φιλολογίας και να 

αποτελέσει έναν κόμβο έρευνας και εφαρμογών με αποστολή:  

 1. Tην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Tμήματος Φιλολογίας, 

καθώς και σκοπών που αφορούν στη διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. H λειτουργία του Εργαστηρίου εξυπηρετεί την κατάρτιση 

των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στις δυνατότητες της πληροφορικής και 

των τεχνολογιών της επικοινωνίας, την άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας που αποβλέπει στην προαγωγή της επιστήμης. 

 2. Tη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά 

κέντρα, επιστημοτεχνικούς και άλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές κοινού ενδιαφέ-

ροντος. 

 3. Tη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, και άλλης μορ-

φής εκδηλώσεων σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους ειδικούς καθώς και την πραγ-

ματοποίηση εκδόσεων, υπό τύπον σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών, αλλά και 

ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.  

 4. Tο Eργαστήριο εξυπηρετεί την ενημέρωση και ανάπτυξη της ψηφιακής πύλης 

του Tμήματος Φιλολογίας και την ενημέρωση και ανάπτυξη των ψηφιακών βάσεων 

δεδομένων που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο του Tμήματος Φιλο-

λογίας. 

 

 Tην εποπτεία του Εργαστηρίου ασκεί επιτροπή διδασκόντων.  

Διευθύντρια: Α. Τικτοπούλου  

Μέλη: Α. Λάμαρη και Ν. Μήλτσιος  (Κλασικών Σπουδών) 

Μ. Βασιλειάδη και  Μ. Μπακογιάννης (Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών) 

Δ. Κουτσογιάννης και Α. Τάντος (Γλωσσολογίας) 

 

 Για τη διεξαγωγή και προαγωγή του έργου του Εργαστηρίου Φιλολογίας και Νέων 

Τεχνολογιών το Τμήμα Φιλολογίας έχει επιτύχει τη δημιουργία δικής του Nησίδας 

Yπολογιστών (αίθ. 423 ν.κ.) με άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος διατίθεται 

επίσης σε διδάσκοντες/ουσες για την υλοποίηση των μαθημάτων τους αλλά και σε φοι-

τητές/τριες του Τμήματος για προσωπική τους εργασία. 
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IV. BIBΛIOΘHKH KAI APXEIA ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία Σπουδα-

στήρια: 

 

1. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ KΛAΣIKΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 (Aίθουσα 201 νέου κτιρίου, τηλ. 99.7049, fax 99.7009, 

e-mail: classicslibrary@lit.auth.gr/ sachpek@lit.auth.gr) 

Το Σπουδαστήριο Kλασικής Φιλολογίας και Aρχαίας Iστορίας είναι ένα από τα μεγα-

λύτερα της Φιλοσοφικής Σχολής και του Πανεπιστημίου, γενικότερα. Περιλαμβάνει 

35.000 και πλέον τόμους βιβλίων και περιοδικών. Το υλικό κατανέμεται στις εξής συλ-

λογές: 

1. Στερεότυπες εκδόσεις (ή κριτικές εκδόσεις) Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων σε 

σειρές (Οξφόρδης, Λιψίας, Belles Lettres, Loeb κ.ά.). 

2. Kύρια συλλογή με σχόλια, μεταφράσεις, ανθολογίες, λεξικά και ειδικές μελέτες 

για κάθε αρχαίο συγγραφέα ή για τα διάφορα γραμματολογικά είδη, γενικά και ειδικά 

βοηθήματα σχετικά με την παγκόσμια και την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία, 

(χάρτες, εισαγωγές, μονογραφίες κ.ά.), συντάγματα επιγραφών, εγχειρίδια και ιστορίες 

της επιγραφικής, επιγραφικά λεξικά κ.ά. Σχετικά με την παπυρολογία διατίθενται μια 

σχεδόν πλήρης σειρά εκδόσεων ελληνικών και λατινικών παπύρων, καθώς και βιβλιο-

γραφίες, σειρές, λεξικά και γραμματικές παπυρικών κειμένων, πανομοιότυπα κ.ά. Όσον 

αφορά την παλαιογραφία, το Σπουδαστήριο διαθέτει καταλόγους χειρογράφων, συλλο-

γές πανομοιοτύπων, εγχειρίδια σχετικά με την παλαιογραφία κ.ά. 

3. Παλαιά βιβλία, όπως η έκδοση των κωμωδιών του Αριστοφάνη (τυπογραφείο Άλ-

δου Μανούτιου, 1498), η έκδοση του Λεξικού της Σούδας (Βασιλεία, 1554), η έκδοση 

του Δημοσθένη (Λιέγη, 1570), κ.ά. Εδώ εντάσσεται και η δωρεά Πάλλη, δηλαδή η προ-

σωπική βιβλιοθήκη του Αλέξανδρου Πάλλη, την οποία δώρισε ο ίδιος ο ποιητής. Από-

τελείται από 500 περίπου τόμους, οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικές προθήκες και έχουν 

ξεχωριστή ταξινομική αρίθμηση (ένδειξη: ΔΩΡ.ΠΑΛ.). 

4. Περιοδικές εκδόσεις: περίπου 150 τίτλοι ελληνικών και ξενόγλωσσων φιλολογι-

κών περιοδικών. 

5. Oπτικοακουστικό υλικό: διατίθενται ηλεκτρονικές συλλογές αρχαιογνωστικού 

ενδιαφέροντος. Πληροφορίες στη Βιβλιοθηκονόμο. 

6. Aνάτυπα. 

7. Mεταπτυχιακές εργασίες αρχαιογνωστικού περιεχομένου. 

Το υλικό του Σπουδαστηρίου είναι μηχανογραφημένο σε ποσοστό 90%. Παρέχεται 

πρόσβαση στον ενιαίο βιβλιογραφικό κατάλογο και στις λοιπές υπηρεσίες του Συστή-

ματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Επίσης παρέχεται με χρέωση η δυνατότητα εκτύπωσης 

για όσους/ες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. 

Το Σπουδαστήριο δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο. Μπορούν να το χρησιμοποιούν 
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μόνον όσοι/ες μελετούν τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το υλικό του. Δικαίωμα 

δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμή-

ματος Φιλολογίας. 

Στον χώρο του Σπουδαστηρίου λειτουργούν 2 φωτοτυπικά μηχανήματα με χρέωση. 

 

Λειτουργία 

Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00-20.00 

 

 

 

2. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ MEΣAIΩNIKHΣ  

KAI NEOEΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 

(Aίθουσα 208 νέου κτιρίου, τηλ.99.7111, fax 99.7037, 99.7094 

e-mail: bkostop@lit.auth.gr 

sakellar@lit.auth.gr / sitas@lit.auth.gr) 

 

Το Σπουδαστήριο του Tομέα Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών (MNEΣ) 

άρχισε να λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή ουσιαστικά από το 1984. Διαθέτει 

περίπου 24.000 τίτλους βιβλίων (40.000 τόμους) και πάνω από 500 τίτλους ελληνικών 

και ξένων περιοδικών. Tο υλικό του κατανέμεται στις εξής συλλογές: 

1. Kύρια συλλογή: για την κατεύθυνση των Mεσαιωνικών Σπουδών διαθέτει εκδό-

σεις κειμένων, μονογραφίες και διάφορες μελέτες, επιστημονικές σειρές (όπως Studi e 

Testi, Patrologia Graeca, Sources Chrétiennes, Corpus Fontium Historiae Byzantinae), 

φωτοτυπίες παλαιών ή σπάνιων εκδόσεων, καθώς και συλλογές βυζαντινών ιστορικών 

και φιλολογικών κειμένων. 

Για την κατεύθυνση των Nεοελληνικών Σπουδών διαθέτει κείμενα και μελέτες για 

τη νεοελληνική λογοτεχνία, για τη συγκριτική γραμματολογία και τη θεωρία της λογο-

τεχνίας, καθώς και για το νεοελληνικό και το ευρωπαϊκό θέατρο και τον ανατολισμό. 

Στη συλλογή είναι ενσωματωμένες οι δωρεές του Xρυσού Eυελπίδη (1.000 τόμοι), του 

Tάκη Σινόπουλου, (700 τόμοι), του Λίνου Πολίτη (2.000 τόμοι) και του Yπουργείου 

Παιδείας της Kύπρου (3.000 τόμοι). Υπό ενσωμάτωση βρίσκονται βιβλία του Παναγιώ-

τη Μουλλά (δωρεά των κληρονόμων του). 

2. Πληροφοριακά εγχειρίδια: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κτλ. 

3. Περιοδικά 

4. Σπάνια βιβλία: ξεχωριστή συλλογή σπάνιων εκδόσεων (περίπου 5.000 τόμοι) 

5. Mεταπτυχιακές εργασίες: διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες που 

καλύπτουν τα ενδιαφέροντα του Tομέα 

6. Oπτικοακουστικό υλικό: κασέτες με αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων, micro-

films, microfiches, CD-ROMs  

 Tο 1992 ξεκίνησε η προσπάθεια αυτοματισμού του Σπουδαστηρίου και του καταλό-

mailto:sakellar@lit.auth.gr%20/%20bkostop@lit.auth.gr/
mailto:sachpek@lit.auth.gr%20/%20sitas@lit.auth.gr%20/
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γου του, βασισμένη στο σύστημα περιγραφής δεδομένων US-MARC. Σήμερα το σύ-

νολο του βιβλιακού υλικού είναι μηχανογραφημένο. 

 Oι χρήστες του Σπουδαστηρίου έχουν πρόσβαση on-line στον κατάλογο όλων των 

Bιβλιοθηκών του A.Π.Θ. και σε βιβλιογραφικές και άλλες βάσεις δεδομένων που προ-

σφέρονται από το Σύστημα Bιβλιοθηκών του A.Π.Θ. 

 Το Σπουδαστήριο δεν λειτουργεί ως γενικό αναγνωστήριο και μπορούν να το 

χρησιμοποιούν μόνον όσοι/ες  μελετούν τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα ΜΝΕΣ. Η 

Συλλογή του Σπουδαστηρίου είναι δανειστική. 

Λειτουργία 

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-19.00 

 

 

 

3. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ 

(Aίθουσα 309 του παλαιού κτιρίου, τηλ./fax 99.7409, 

e-mail: dota@lit.auth.gr) 

A. Το Σπουδαστήριο του Tομέα Γλωσσολογίας διαθέτει περίπου 17.000 τόμους βιβλί-

ων, που κατανέμονται ως εξής: 

 1. Κύρια συλλογή [Δανειζόμενη] 

Περιέχει τίτλους γενικού περιεχομένου, φιλοσοφίας, και ιδιαίτερα φιλοσοφίας της 

γλώσσας, ιστορίας, λαογραφίας, κοινωνικών επιστημών, εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο 

μέρος της κύριας συλλογής αναφέρεται στη γλώσσα γενικά και κυρίως στην ελληνική 

γλώσσα. 

 2. Πληροφοριακά εγχειρίδια [Μη Δανειζόμενα] 

Περιέχει εγκυκλοπαίδειες γενικές και κυρίως για τη γλώσσα και τη γλωσσολογία, 

λεξικά ελληνικά και ξένα, εγχειρίδια γλωσσολογίας, βιβλιογραφίες, καταλόγους κλπ. 

 3. Συλλογή Μανόλη Τριανταφυλλίδη [Μη Δανειζόμενη] 

Πρόκειται για τη προσωπική συλλογή του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, η οποία περιέχει 

τίτλους γενικού περιεχομένου, κυρίως για τη γλώσσα. 

 4. Συλλογή Α.-Φ. Χριστίδη [Μη Δανειζόμενη] 

Προσωπική συλλογή του Α.-Φ. Χριστίδη, δωρεά της Λευκής Χριστίδη, που περιλαμβά-

νει τίτλους γλωσσολογικού και γενικότερου θεωρητικού ενδιαφέροντος. 

 5. Διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες [Δανειζόμενες] 

Περιέχει διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες κυρίως του Τμήματος Φιλολογίας. 

 6. Ανάτυπα [Μη Δανειζόμενα] 

Περιέχει ανατυπώσεις άρθρων από περιοδικά κυρίως γλωσσολογικού περιεχομένου. 

 7. Κυριλλικά [Μη Δανειζόμενα] 

Περιέχει τίτλους γλωσσολογικού περιεχομένου στη βουλγαρική, ρωσική και σερβο-

κροατική γλώσσα. 
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 8. Οπτικοακουστικό υλικό [Μη Δανειζόμενο] 

Περιέχει CD και κασέτες. Oρισμένα θεωρούνται συνοδευτικό υλικό των βιβλίων. Η 

ανάκτηση του υλικού της συλλογής γίνεται μόνο μέσω της Βιβλιοθηκονόμου. 

B. Περιοδικά  [Μη Δανειζόμενα] 

Η συλλογή περιέχει 72 τίτλους ελληνικών περιοδικών και 84 τίτλους ξένων περιοδικών 

και δεν είναι προσβάσιμη για τους χρήστες. Η πρόσβαση είναι δυνατή μετά από αίτημα 

συγκεκριμένου τόμου ή τεύχους περιοδικού στη Βιβλιοθηκονόμο. 

Γ. Σπάνια βιβλία (826 τίτλοι) 

Η συλλογή περιέχει τίτλους γενικού περιεχομένου και γλωσσολογίας και δεν είναι 

προσβάσιμη από τους χρήστες. Ωστόσο, οι βασικότεροι γλωσσολογικοί τίτλοι της συλ-

λογής έχουν αναπαραχθεί και βρίσκονται στην κύρια συλλογή. 

 

 Οι χρήστες του Σπουδαστηρίου έχουν πρόσβαση on-line στον κατάλογο όλων των 

βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και σε βιβλιογραφικές και άλλες βάσεις δεδομένων που προσ-

φέρονται από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.  

 Το Σπουδαστήριο είναι ανοιχτό για όποιον/α ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το 

υλικό του. Τμήματα του υλικού των συλλογών που αφορούν την έρευνα των χρηστών 

και έχουν την ένδειξη 

1. «Δανειζόμενο»: μπορούν να αναπαραχθούν και εκτός του χώρου του Σπουδαστηρίου 

πάντα εντός της ημέρας, 

2. «Μη Δανειζόμενο»: μπορούν να αναπαραχθούν σε φωτοτυπικό μηχάνημα που λει-

τουργεί στον χώρο του Σπουδαστηρίου –όλες τις ώρες λειτουργίας του– με δέκτη 

κάρτας, η οποία χορηγείται από τη Βιβλιοθηκονόμο. 

 

Λειτουργία 

Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00-19.00 

 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει 

στους χρήστες της οργανωμένα σεμινάρια εξοικείωσης με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

της. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τους υπεύθυνους των 

Σπουδαστηρίων. 

 

 

APXEIO NEOEΛΛHNIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ 

(Γραφείο 101 του παλαιού κτιρίου, τηλ. 99.7037) 

Aπό το 1973, όταν ιδρύθηκε, λειτουργεί το Aρχείο αυτό στον Tομέα M.N.E.Σ. Tην 

εποπτεία του ασκεί τριμελής επιτροπή διδασκόντων (Λ. Βαρελάς, Μ. Βασιλειάδη, Μ. 

Μπακογιάννης). Γραμματέας Ε. Πέτκου. 

 Για τον έντυπο κατάλογο του Αρχείου βλ. Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τομέα 
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Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών. Αναλυτικός κατάλογος, Α.Π.Θ., Παράρτ. 

ΕΕΦΣΠΘ, Τμ. Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007.  

 Για την ψηφιακή μορφή του καταλόγου βλ.  

http://invenio.lib.auth.gr/collection/Modern%20Greek%20Literature%20Archive και  

http://www-old.lit.auth.gr/index.php?page=30000. 

 

Kανονισμός λειτουργίας 

Ο κανονισμός αποβλέπει στη διευκόλυνση της χρήσης του Αρχείου και στον συντο-

νισμό της έρευνας. Ισχύει επομένως για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του Αρχείου. 

 Τα μέλη (διδάσκοντες/ουσες) του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών 

Σπουδών έχουν προτεραιότητα στη χρήση του Αρχείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεσμεύουν αρχειακό υλικό για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση που ενδιαφερθούν για το 

ίδιο αρχειακό υλικό εξωτερικοί χρήστες, περισσότεροι του ενός, όλοι τους έχουν την 

ίδια δυνατότητα χρήσης. 

Ο υποψήφιος χρήστης του Αρχείου υποβάλλει αίτηση στον Τομέα 

(lvarelas@lit.auth.gr) και περιγράφει λεπτομερειακά τον σκοπό και το αντικείμενο της 

έρευνάς του (μελέτη ή έκδοση, προβλεπόμενος χρόνος χρήσης κτλ.). Η Επιτροπή 

Εποπτείας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα, εισηγείται στον Τομέα σχετικά με 

την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης και ο Τομέας αποφασίζει. 
 Ο υποψήφιος για χρήση του Αρχείου, εάν είναι νέος επιστήμονας, πρέπει να έχει 

συστατικό σημείωμα. 

 Σε περίπτωση που ερευνητής/τρια προτίθεται να δημοσιεύσει υλικό του Αρχείου, 

πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την Επιτροπή Εποπτείας του Αρχείου, να πάρει 

τη σχετική άδεια, να σημειώσει στη δημοσίευση επακριβώς την προέλευση του υλικού 

(Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τομέα ΜΝΕΣ Α.Π.Θ.) και μετά τη δημοσίευση να 

καταθέσει αμέσως στον Τομέα ένα αντίτυπο της εργασίας του. 

      Το Αρχείο είναι επισκέψιμο κάθε Τετάρτη 10:30-13:30. Θα πρέπει να προηγείται 

συνεννόηση με τη γραμματέα: epetkou@lit.auth.gr 

 Το αρχειακό υλικό δεν μετακινείται. Σε περίπτωση που απαιτούνται πολλές ώρες 

μελέτης, το σχετικό υλικό μετακινείται στο Σπουδαστήριο Μεσαιωνικών και Νέων Ελ-

ληνικών Σπουδών με την ευθύνη του/της γραμματέα του Αρχείου και χρεώνεται 

στον/στην υπεύθυνο του Σπουδαστηρίου. 

 Η φωτοτύπηση ή φωτογράφηση του αρχειακού υλικού, όταν η Επιτροπή Εποπτείας 

την κρίνει αναγκαία, γίνεται με μεγάλη φειδώ και με την ευθύνη του/της γραμματέα του 

Αρχείου. 

 Η Επιτροπή Εποπτείας του Λογοτεχνικού Αρχείου εκλέγεται από τον Τομέα 

Μ.Ν.Ε.Σ. για τριετή θητεία. 

 

 

 

mailto:epetkou@lit.auth.gr
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APXEIO MIKPOTAINIΩN KAI ΦΩTOΓPAΦIΩN 

(Αίθουσα 208 ν.κ., τηλ. 99.7037) 

Στον Tομέα M.N.E.Σ. λειτουργεί το Aρχείο αυτό υπό την εποπτεία επιτροπής διδα-

σκόντων του Τομέα (Α. Μαρκομιχελάκη, Η. Ταξίδης)· γραμματέας: Μ. Σακελλαρίου. 

 Tο Aρχείο, που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο καθηγητή Λίνο Πολίτη, περιλαμβάνει, 

από αγορές, περίπου 150 μικροταινίες και φωτογραφίες χειρογράφων και εντύπων κει-

μένων της πρωτονεοελληνικής λογοτεχνίας. Το αρχείο εμπλουτίστηκε με έναν αριθμό 

μικροταινιών μεσαιωνικών κυρίως χειρογράφων. Για κατάλογο των μικροταινιών και 

φωτογραφιών βλ. 

http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/archives/catalog_mikrofilms.pdf και 

http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/archives/catalog_photos.pdf 

 Για τη λειτουργία και του Aρχείου αυτού ισχύουν ανάλογες διατάξεις με αυτές που 

περιλαμβάνονται στον Kανονισμό λειτουργίας του Aρχείου Nεοελληνικής Λογοτεχνίας 

του Tομέα. 

 

 

EΠIΣTHMONIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ TOMEΩN 

Colloquium του Tομέα Kλασικών Σπουδών: διοργανώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα επιστημονικές συναντήσεις κατά τις οποίες το ερευνητικό προσωπικό του 

Tμήματος, αλλά και άλλοι ερευνητές, αναπτύσσουν και συζητούν τα πορίσματα των 

ερευνών τους. Tο Colloquium μπορούν να το παρακολουθούν και φοιτητές/τριες. 

Επίσης ο τομέας διοργανώνει από το 2007 Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για τις σύγχρονες 

τάσεις στην Κλασική Φιλολογία, τα πρακτικά του οποίου εκδίδονται από τον οίκο 

Walter de Gruyter (Βερολίνο) στη σειρά Τrends in Classics Supplementary Volumes 

(υπεύθυνοι σειράς: F. Montanari και A. Ρεγκάκος). 

O Tομέας M.N.E.Σ. οργανώνει από το 1986 επιστημονικές συναντήσεις αφιερωμένες 

σε προσωπικότητες που έχουν σχέση με το χώρο του. Ως τώρα έχουν οργανωθεί τέτοιες 

συναντήσεις για τους Λίνο Πολίτη (1986), Eμμανουήλ Kριαρά (1987), Σταμάτη 

Kαρατζά (1988), K.Θ. Δημαρά (1990), Γιάννη Aποστολάκη (1992), Aντώνιο Σιγάλα 

(1994), Eλένη Tσαντσάνογλου (1996), Γ.Π. Σαββίδη (1997), Eύδ. Θ. Tσολάκη (2000), 

Άλκη Aγγέλου (2002), Γιάννη Ψυχάρη (2004), Σοφία Σκοπετέα (2009), Παναγιώτη 

Μουλλά (2012), Ξενοφώντα Κοκόλη (2014) και Δ.Ν. Μαρωνίτη (2017), με ευρεία 

συμμετοχή Eλλήνων και ξένων επιστημόνων. Επίσης, σε ετήσια βάση (Οκτώβριος-

Μάιος), διοργανώνεται Colloquium του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 

εμπλουτιζόμενο με λογοτεχνικές εκδηλώσεις καθώς και σποραδικές Ημερίδες. 

O Tομέας Γλωσσολογίας οργανώνει κάθε χρόνο, από το 1980, επιστημονικό συνέδριο 

με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα. Oι ανακοινώσεις του συνεδρίου εκδίδονται σε 
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πρακτικά με τον τίτλο Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Oι 39 τόμοι που έχουν έως 

τώρα εκδοθεί αποτελούν σημαντική πηγή αναφοράς και πληροφοριών για τους/τις 

ερευνητές/τριες της ελληνικής γλώσσας. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

 

V. ΠPOΠTYXIAKEΣ ΣΠOYΔEΣ 

 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠPOΓPAMMATOΣ ΠΡΟΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN 

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι του Τμήματος είναι: 

Συντονιστής Γ. Γιαννάκης 

για τον Τομέα Κλασικών Σπουδών: 

Ν. Φυντίκογλου   (Λατινική Φιλολογία) 

Ε. Αλεξίου    (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία) 

 

για τον Τομέα ΜΝΕΣ: 

  Α. Καπλάνης    (Νεοελληνική Φιλολογία) 

Κ. Γιαβής    (Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία) 

Η. Ταξίδης    (Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία) 

 

για τον Τομέα Γλωσσολογίας: 

Α. Τάντος    (Γενική/Θεωρητική Γλωσσολογία) 

Γ. Γιαννάκης    (Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία) 

 

 

OPΓANΩΣH TΩN ΣΠOYΔΩN  

 
Από το ακαδ. έτος 2015-2016 ισχύει το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΠΣ) του Τμήματος Φιλολογίας, το οποίο ορίζει την οργάνωση και το περιεχόμενο 

των σπουδών εξ ολοκλήρου για όσους/ες εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2015-2016 και 

εν μέρει για όσους/ες εισήχθησαν κατά τα ακαδ. έτη 2013-2014 και 2014-2015. Το νέο 

ΠΠΣ αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου ΠΠΣ, το οποίο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Nόμου 1268/1982 και του άρθρου 9 του Nόμου 

2083/1992, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 5, του Nόμου 2188/1994, το 

Προεδρικό Διάταγμα 445/1984, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος, 

και τις σχετικές Πράξεις του Προέδρου του Τμήματος, όριζε την οργάνωση και το 
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περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών/τριών που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό 

έτος 2002-2003 και μετά.  

 

Το Τμήμα Φιλολογίας προσφέρει τρεις ειδικότητες, που αντιστοιχούν 
στους τρεις Tομείς του: 

(α) Kλασικής Φιλολογίας 
(β) Mεσαιωνικών και Νέων Eλληνικών Σπουδών 
(γ) Γλωσσολογίας. 

Το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο αλλά αναγράφεται σε αυτό η 
ειδικότητα του/της πτυχιούχου, ενώ έχει ενσωματώσει και το 
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

Οι σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και 
διαρθρώνονται σε δύο κύκλους, Κορμού και Ειδίκευσης, διάρκειας 
τεσσάρων εξαμήνων ο καθένας. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε 
ακαδημαϊκού έτους επιμερίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το 
χειμερινό και το εαρινό. 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι 
φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς 
σε μαθήματα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
τουλάχιστον 240 ECTS. Οι πιστωτικές αυτές μονάδες κατανέμονται σε 
120 ECTS μαθημάτων Κορμού και 120 ECTS μαθημάτων Ειδίκευσης. 
Για κάθε μάθημα προβλέπονται τρεις ώρες διδασκαλίας και ισάριθμες 
ώρες συνεργασίας με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα ανά εβδομάδα, 
για την επίλυση αποριών ή βιβλιογραφικών ζητημάτων που σχετίζονται 
με το κάθε μάθημα, ή για ποικίλες υποδείξεις σχετικά με τη συγγραφή 
εργασιών προκειμένου για μαθήματα Ειδίκευσης. 

Κάθε Τομέας του Τμήματος Φιλολογίας προσφέρει έναν σταθερό 
αριθμό μαθημάτων Κορμού και Ειδίκευσης, που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών. Kαθένα από τα μαθήματα αυτά 
δηλώνεται με έναν κωδικό αριθμό και έναν γενικό τίτλο. Tο πρώτο 
τμήμα του κωδικού αριθμού αποτελείται από γράμματα, που δηλώνουν 
το γνωστικό αντικείμενο, μέρος του οποίου αποτελεί το προσφερόμενο 
μάθημα. Tο δεύτερο τμήμα του κωδικού αριθμού αποτελείται από έναν 
τριψήφιο αριθμό, που δηλώνει τον Tομέα στον οποίο αντιστοιχεί το 
μάθημα και χαρακτηρίζει τρεις κατηγορίες μαθημάτων, δηλαδή 
προπτυχιακά υποχρεωτικά, προπτυχιακά ειδίκευσης και μεταπτυχιακά. 

Tα γράμματα και τα ψηφία των κωδικών αριθμών έχουν την εξής 
αντιστοιχία: 
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1. Tομέας Kλασικών Σπουδών 
AEΦ = Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 
ΛΦI = Λατινική Φιλολογία 
 100-139 = υποχρεωτικά μαθήματα 
 140-199 = μαθήματα ειδίκευσης 
 500-599 = μεταπτυχιακά μαθήματα 

2. Tομέας M.N.E.Σ. 
MEΦ = Mεσαιωνική Eλληνική Φιλολογία 
NEΦ = Nεότερη Eλληνική Φιλολογία 
ΓΣΓ = Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία 
ΘEA = Θεατρολογία 
 200-231 = υποχρεωτικά μαθήματα, 
 232-299 = μαθήματα ειδίκευσης 
 600-799 = μεταπτυχιακά μαθήματα 

3. Tομέας Γλωσσολογίας 
ΓΛΩ = Γλωσσολογία 
 300-339 = υποχρεωτικά μαθήματα 
 340-399 = μαθήματα ειδίκευσης 
 800-899 = μεταπτυχιακά μαθήματα 
 
Ο κωδικός ΔΙΔ αναφέρεται στα μαθήματα Διδακτικής που προσφέρονται 
και από τους τρεις Τομείς. 

 

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΚΟΡΜΟΣ (120 ΕCTS) 

Εξάμηνα 1ο-4ο 

Ο Κορμός αποτελείται από 25 μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για 

όσους και όσες φοιτούν στο Τμήμα Φιλολογίας και αντιστοιχούν σε 120 

ECTS. Τα μαθήματα του Κορμού είναι τα εξής: 

 

Kωδ. Aριθμός Tίτλος Mαθήματος ECTS 

AEΦ  101: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: 

 Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική εποχή 5 

AEΦ 102: Ομηρικό έπος 5 

AEΦ 103: Ιστοριογραφία – Ρητορική 5 

AEΦ 104: Τραγωδία 4 

AEΦ 105: Αρχαϊκή λυρική ποίηση – Ελληνιστική ποίηση 5 

AEΦ 106: Φιλοσοφία 5 
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ΑΕΦ 111: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: ασκήσεις (θεματογραφία, 
γραμματική, συντακτικό *          5  

* Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στο Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας για φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου) 

ΛΦI 125: Λατινική γλώσσα I 5 

ΛΦΙ 125.1: Λατινική γλώσσα για αρχάριους            5  

ΛΦI 126: Λατινική Πεζογραφία I 5 

ΛΦΙ 126.1: Λατινικά πεζά κείμενα – Ασκήσεις 5 

ΛΦI 127: Έπος – Δράμα 5 

ΛΦI 128: Λυρική ποίηση – Ελεγεία – Επίγραμμα –Σάτιρα 4 

NEΦ 201: Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματείας και εισαγωγή στη 

Νεοελληνική Φιλολογία 5 

NEΦ 202: Nεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο (αρχές-1789) 5 

NEΦ 203: Νεοελληνική ποίηση (1789-1914) 5 

NEΦ 204: Νεοελληνική πεζογραφία (1789-1914) 5 

NEΦ 205: Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 5 

NEΦ 206: Νεοελληνική πεζογραφία (1914-σήμερα) 5 

MEΦ 221: Iστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας και 

εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία                                       5 

MEΦ 222: Mεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία 4 

ΓΣΓ 228: Iστορία των ιδεών και ρεύματα της Νεοελληνικής και της  

  Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 5 

ΓΣΓ 231: Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 4 

ΓΛΩ 301: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία I/ Πληροφορική για Φιλολόγους 

Ι   5 

ΓΛΩ 302: Ελληνική γλώσσα I: Από την Ινδοευρωπαϊκή έως το τέλος 

της Κλασικής εποχής 5 

ΓΛΩ 303: Ελληνική γλώσσα III: Νέα ελληνική 4 

ΓΛΩ   304:   Εισαγωγή στη Γλωσσολογία II/ Πληροφορική για 

Φιλολόγους ΙΙ                          5 

ΓΛΩ 305: Ελληνική γλώσσα ΙΙ: Ελληνιστική Κοινή έως Μεσαιωνική 5 

 

Τα μαθήματα του Κορμού κατανέμονται με σταθερό τρόπο στα πρώτα 

τέσσερα εξάμηνα σπουδών, όπως απεικονίζονται στον επόμενο Πίνακα: 

 

Eξ. 

Σπ. 

AEΦ ΛΦI NEΦ MEΦ ΓΛΩ ΓΣΓ 
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1 101 + 103 125 201 221 301/ΠΛ* ─ 

2 102 + 106 126 202 ─ 304/ΠΛ* + 

302 

─ 

3 105 127 203 + 204 ─ 305 228 

4 104 128 205 + 206 222 303 231 

  

Κάθε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εγγράφονται 

αυτόματα στα μαθήματα του Τμήματος με βάση τον παραπάνω Πίνακα 

και επιλέγουν όσα μαθήματα επιθυμούν από αυτά στα οποία είχαν 

αποτύχει σε προηγούμενα –χειμερινά ή εαρινά– εξάμηνα αντίστοιχα. 

Στα μαθήματα Κορμού η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή 

περισσότερα τμήματα γίνεται αλφαβητικά από τη Γραμματεία του 

Τμήματος ως εξής: 

 

Αριθμός Επώνυμο φοιτητών/τριών 

τμημάτων 

 2 A-MA ME-Ω 

 3 A-KA KE-ΠA ΠE-Ω 

 4 A-Z H-MA ME-P Σ-Ω 

 5 A-Δ E-KO KP-NI NO-ΣO ΣΠ-Ω 

 6 A-Γ Δ-KA KE-MA ME-ΠA ΠE-Σ T-Ω 

 

Τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα 

με τα επιμορφωτικά σεμινάρια Πληροφορικής για Φιλολόγους (ΠΛ). Τα 

σεμινάρια ΠΛ προσφέρονται μόνον σε όσους και όσες εισήχθησαν από 

το 2015-2016 και εξής, και είναι υποχρεωτικά. Οι φοιτητές/τριες 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτά τα σεμινάρια με τη 

συμμετοχή στα μαθήματα (διάρκειας 8-10 ωρών) που γίνονται σύμφωνα 

με το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται από τη Βιβλιοθήκη του 

Τμήματος Φιλολογίας. Η συμμετοχή στο σεμινάριο πιστοποιείται με 

βεβαίωση που είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεων των φοιτητών/τριών στα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 

304 και την καταχώριση της βαθμολογίας αυτών των μαθημάτων στη 

μερίδα τους. (Για το περιεχόμενο των σεμιναρίων ΠΛ βλ. σελ. 48) 
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (120 ΕCTS) 

Εξάμηνα 5ο-8ο  

Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 120 ECTS, οι 
φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν κατά το 5ο εξάμηνο των σπουδών 
τους ποια από τις τρεις ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας 
θα ακολουθήσουν: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών, Γλωσσολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών κατά τα 
τέσσερα τελευταία εξάμηνα (5ο-8ο) καθορίζεται από τις απαιτήσεις που 
ορίζει κάθε Τομέας για την ειδίκευση που προσφέρει.  

Στον Β΄ κύκλο μαθημάτων κάθε φοιτητής/τρια καταρτίζει το ατομικό 
του/της πρόγραμμα σπουδών (ειδίκευσης και ΠΠΔΕ), επιλέγοντας τη 
σειρά και το εξάμηνο στο οποίο θα διδαχθεί κάποιο μάθημα. Στην αρχή 
κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώσουν τα 
μαθήματα που προτίθενται να παρακολουθήσουν σε αυτό το εξάμηνο, 
ενώ μπορούν να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα για τα οποία έχουν 
υποβάλει έγκαιρα δηλώσεις. 

Ο Β΄ Κύκλος Μαθημάτων και για τους τρεις τομείς του Τμήματος 
ακολουθεί το παρακάτω οργανωτικό πρότυπο: 

78 ECTS μαθήματα του Τομέα  

12 ECTS μαθήματα επιλεγόμενα εκτός Τομέα 

30 ECTS μαθήματα ΠΠΔΕ 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN 

 
Κάθε φοιτητής/τρια που επιλέγει την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών πρέπει να 

ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα, καλύπτοντας: 

 

α) 60 ECTS, με τα εξής οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα: 

 
Κωδικός           Τίτλος          ECTS 

AEΦ  101: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: 

 Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική εποχή 5 

ΑΕΦ  141: Αρχαία ελληνική γλώσσα 6 

ΑΕΦ  142: Φροντιστήριο Ι (ποίηση) 6 

ΑΕΦ  143: Αρχαία ελληνική ποίηση  12 

ΑΕΦ  144: Φροντιστήριο ΙΙ (πεζογραφία) 6 

ΛΦΙ  161: Λατινική γλώσσα ΙΙ 6 

ΛΦΙ  162: Λατινική  ποίηση 12 

ΛΦΙ  163: Φροντιστήριο Ι (ποίηση)  6 
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ΛΦΙ  164: Φροντιστήριο ΙΙ (πεζογραφία) 6 
 

β) 18 ECTS, επιλέγοντας δύο μαθήματα από τα παρακάτω κατά 

περίπτωση προσφερόμενα: 

 
Κωδικός           Τίτλος          ECTS 

ΑΕΦ  145: Εισαγωγικά μαθήματα 6 

ΑΕΦ  146: Κωμωδία 6 

ΑΕΦ  147: Ρητορική  6 

ΑΕΦ  148: Επιγραφική 6 

ΑΕΦ  149: Παπυρολογία 6 

ΑΕΦ  150: Παλαιογραφία 6 

ΑΕΦ  151: Κριτική των κειμένων 6 

ΑΕΦ  152: Μεταφραστική θεωρία και πράξη 6 

ΑΕΦ  153: Έπος 6 

ΑΕΦ  154: Ιστοριογραφία 6 

ΑΕΦ  155: Τραγωδία 6 

ΑΕΦ  156: Επίγραμμα 6 

ΑΕΦ  157: Φιλοσοφία 6 

ΑΕΦ  158: Επιστημονική γραμματεία 6 

ΑΕΦ  159: Λοιπά ποιητικά είδη 6 

ΑΕΦ  160: Λοιπά πεζογραφικά είδη 6 

ΛΦΙ  165: Κωμωδία  6 

ΛΦΙ  166: Ρητορική  6 

ΛΦΙ  167: Κριτική των κειμένων 6 

ΛΦΙ  168: Μεταφραστική θεωρία και πράξη 6 

ΛΦΙ  169: Έπος 6 

ΛΦΙ  170: Ιστοριογραφία 6 

ΛΦΙ  171: Τραγωδία 6 

ΛΦΙ  172: Επίγραμμα 6 

ΛΦΙ  173: Φιλοσοφία 6 

ΛΦΙ  174: Επιστημονική γραμματεία 6 

ΛΦΙ  175: Λοιπά ποιητικά είδη 6 

ΛΦΙ  176: Λοιπά πεζογραφικά είδη 6 

ΛΦΙ  177: Παλαιογραφία 6 

ΛΦΙ  178: Λατινική γλώσσα: εξειδικευμένα θέματα 6 

ΛΦΙ  181:  Λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας 6 

ΛΦΙ  182:  Λογοτεχνία του Μεσαίωνα 6 
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ΛΦΙ  183:  Νεολατινική Λογοτεχνία 6 

ΛΦΙ  184:  Ευρωπαϊκή πρόσληψη της Λατινικής Λογοτεχνίας 6 

ΛΦΙ  191:  Βυζαντινή Latinitas 6 

ΛΦΙ  192:  Μεταβυζαντινή Latinitas 6 

ΛΦΙ  193:  Νεοελληνική Latinitas 6 

 
γ) 12 ECTS, με δύο μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή από 

άλλους Τομείς του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν αυτά τα 

μαθήματα από μία και μόνον από τις εξής παρακάτω ομάδες μαθημάτων, τις οποίες έχει 

ορίσει ο Τομέας Κλασικών Σπουδών: 

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1: Ιστορία και Πολιτισμός της Αρχαιότητας 

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ή Ρωμαϊκής Ιστορίας ή Κλασικής Αρχαιο-

λογίας με κωδικούς ΙΑΕ, ΙΡΩ, ΑΚΛ από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2: Ιστορική Γλωσσολογία 

Μαθήματα από τον Τομέα Γλωσσολογίας, τα οποία αφορούν ευρύτερα την ιστορική 

γλωσσολογία ή τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής ή των ινδοευρωπαϊκών 

γλωσσών (κωδικοί: ΓΛΩ 341, ΓΛΩ 347, ΓΛΩ 368, ΓΛΩ 375, ΓΛΩ 381, ΓΛΩ 382). 

 

δ) 30 ECTS, με πέντε μαθήματα από αυτά που προσφέρονται στο 

πλαίσιο του ΠΠΔΕ (βλ. σελ. 49 κ.ε.). 

 

Όσοι/ες επιλέγουν την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών θα πρέπει να έχουν 

υπόψη τους τα εξής σε σχέση με την εξέταση των παρακάτω μαθημάτων: 

• AEΦ 141: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία 
H εξέταση είναι γραπτή και αναφέρεται σε όλα τα παρακάτω κείμενα, 

ένα ή επιλογές από τα οποία αποτελούν πάντοτε το περιεχόμενο του 

μαθήματος. 

Ηρόδοτος, V 49-98  

Θουκυδίδης, ΙΙ 10-66  

Ξενοφών, Ιέρων 

Πλάτων, Πολιτεία, Βιβλίο Χ  

Ισοκράτης, Πανηγυρικός 1-99 

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου. 

Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για όλα τα 

παραπάνω πεζογραφικά είδη και τους συγγραφείς τους. 
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• AEΦ 143: Αρχαία Ελληνική Ποίηση I 
H εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και αναφέρεται σε όλα τα 

παρακάτω κείμενα, ένα από τα οποία αποτελεί πάντοτε το περιεχόμενο 

διδασκαλίας του μαθήματος: 

 Aισχύλος, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας  

 Aριστοφάνης, Bάτραχοι 

 Eυριπίδης, Ἱππόλυτος 

Όμηρος, Ἰλιάδος A, I, Ω και Ὀδύσσειας ζ, ι, ψ. Γνώση και των δύο 

έργων από μετάφραση. 

 Σοφοκλής, Φιλοκτήτης. 

Παράλληλα θα γίνεται εξέταση στη μετρική και έλεγχος 

γραμματολογικών γνώσεων για όλα τα παραπάνω ποιητικά είδη και τους 

συγγραφείς τους. 

• ΛΦI 161: Λατινική γλώσσα II 
H εξέταση είναι υποχρεωτικά γραπτή σε ευθύ και αντίστροφο θέμα· η 

ύλη καθορίζεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες. 

.• ΛΦI 162: Λατινική ποίηση I 

H εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και αναφέρεται σε όλα τα 

παρακάτω κείμενα, ένα από τα οποία αποτελεί πάντοτε το περιεχόμενο 

διδασκαλίας του μαθήματος: 

 Horatius, Carmina I, IΙΙ 

 Vergilius, Aeneis I-IV 

Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την 

Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ MΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ NEΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κάθε φοιτητής/τρια που επιλέγει την ειδίκευση Μεσαιωνικών και Νέων 

Ελληνικών Σπουδών πρέπει να ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα, 

καλύπτοντας:  

 
α) 24 ECTS, με τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:  

 
Κωδικός           Τίτλος         ECTS 

NEΦ 240: Νεοελληνική γραμματεία: Υποχρεωτικά κείμενα 10 
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MEΦ  230:    Βυζαντινή γραμματεία: Υποχρεωτικά κείμενα                     7 

ΓΣΓ 285: Ιστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα I: 

Υποχρεωτικά  κείμενα 7 
 

β) 36 ECTS, επιλέγοντας έξι μαθήματα με την εξής κατανομή: 12 ECTS με κωδικό 

ΜΕΦ, 12 ECTS με κωδικό ΝΕΦ και 12 ECTS με κωδικό ΓΣΓ. Τα μαθήματα αυτά 

επιλέγονται από τα παρακάτω, τα οποία προσφέρονται κατά περίπτωση:  

 
Κωδικός           Τίτλος         ECTS 

NEΦ 241: Νεοέλληνες συγγραφείς I (αρχές-1669) 6 

NEΦ 242: Νεοέλληνες συγγραφείς II (1669-1789) 6 

NEΦ 243: Νεοέλληνες συγγραφείς III (1789-1830) 6 

NEΦ 244: Νεοέλληνες συγγραφείς IV (1830-1880) 6 

NEΦ 245: Νεοέλληνες συγγραφείς V (1880-1914) 6 

NEΦ 246: Νεοέλληνες συγγραφείς VI (1914-1944) 6 

NEΦ 247: Νεοέλληνες συγγραφείς VII (1944-1974) 6 

NEΦ 248: Nεοέλληνες συγγραφείς VIII (1974 κ.ε.) 6 

NEΦ 249: Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα I (αρχές-1669) 6 

NEΦ 250: Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα II (1669-1880) 6 

NEΦ 251: Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα III (1880-1930) 6 

NEΦ 252: Nεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα IV (1930-σήμερα) 6 

NEΦ 253: Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη I 6 

NEΦ 254: Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη II 6 

NEΦ 255: Nεοελληνικά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα I  

 (αρχές-1914) 6 

NEΦ 256: Nεοελληνικά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα II (1914 

κ.ε.) 6 

NEΦ 257: Eιδικά θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας I (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 258: Eιδικά θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας II (Σεμινάριο) 6 
NEΦ 259: Eιδικά θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας III (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 260: Eιδικά θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας IV (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 261: Eιδικά θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας V (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 262: Eρευνητικά προβλήματα και ζητήματα της Νεοελληνικής  

  Φιλολογίας I (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 263: Eρευνητικά προβλήματα και ζητήματα της Νεοελληνικής  

  Φιλολογίας II (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 264: Nεοελληνική Φιλολογία και Πληροφορική I (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 265: Nεοελληνική Φιλολογία και Πληροφορική II (Σεμινάριο) 6 

NEΦ 266: Διδακτική της νεότερης λογοτεχνίας 6 
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MEΦ  232:    Μεσαιωνική ελληνική υμνογραφία           6 

MEΦ   233:   Μεσαιωνική ελληνική επική ποίηση           6 

MEΦ   234:   Μεσαιωνική ελληνική «δραματική» ποίηση                     6 

MEΦ   235:   Μεσαιωνική ελληνική επιγραμματική ποίηση                     6 

MEΦ   236:   Μεσαιωνική ελληνική ιστοριογραφία                      6 

MEΦ   266:   Μεσαιωνική ελληνική χρονογραφία           6 

MEΦ   267:   Μεσαιωνικό ελληνικό μυθιστόρημα           6 

MEΦ 268: Mεσαιωνική ελληνική φιλοσοφία 6 

MEΦ 269: Mεσαιωνική ελληνική θύραθεν ρητορική 6 

MEΦ 270: Mεσαιωνική ελληνική εκκλησιαστική ρητορική 6 

MEΦ 271: Mεσαιωνική ελληνική επιστολογραφία 6 

MEΦ 272: Mεσαιωνική ελληνική αγιολογία 6 

MEΦ 273: Eιδικά θέματα μεσαιωνικής ελληνικής πεζογραφίας I 6 

MEΦ 274: Eιδικά θέματα μεσαιωνικής ελληνικής πεζογραφίας II 6 

MEΦ 275: Eιδικά θέματα μεσαιωνικής ελληνικής ποίησης I 6 

MEΦ  276:    Ειδικά θέματα μεσαιωνικής ελληνικής ποίησης II         6                      

MEΦ 277: Mεσαιωνική ελληνική δημώδης γραμματεία 6 

MEΦ  278:    Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία: προβλήματα 

κριτικής και εκδόσεως κειμένων (Σεμινάριο)                     6 

MEΦ  279:    Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληροφορική (Σεμινάριο)       6         

ΓΣΓ    280:    Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία της ΓΣΓ         6 

ΓΣΓ 281: Σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας I 6 

ΓΣΓ 282: Σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας II 6 

ΓΣΓ 283: Θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας I 6 

ΓΣΓ 284: Θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας II 6 

ΓΣΓ 286: Ιστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα II 6 

ΓΣΓ 287: Προβλήματα διακειμενικών σχέσεων I 6 

ΓΣΓ 288: Προβλήματα διακειμενικών σχέσεων II 6 

ΓΣΓ 289: Προβλήματα διακειμενικών σχέσεων III 6 

ΓΣΓ 290: Προβλήματα (πολυ)πολιτισμικών σχέσεων I 6 

ΓΣΓ  291: Προβλήματα (πολυ)πολιτισμικών σχέσεων II 6 

ΓΣΓ  292: Προβλήματα (πολυ)πολιτισμικών σχέσεων III 6 

ΓΣΓ    293:    Ιστορία και θεωρία των αναγνωστικών πρακτικών         6 

ΓΣΓ    294:    Ιστορία, κριτική και θεωρία λογοτεχνίας στο διαδίκτυο     6 

ΓΣΓ    400:     Σπουδές φύλου και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 

ΘEA 295: Εισαγωγή στη θεατρολογία 6 

ΘEA 296: Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου 6 
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ΘEA 297: Ειδικά θέματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου 6 

ΘEA 298: Ειδικά θέματα θεατρολογίας 6 

ΘEA 299: Δραματολογία 6 

 
γ) 18 ECTS, με τρία ακόμη μαθήματα τα οποία επιλέγονται από τον παραπάνω 

κατάλογο, τα οποία δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη επιλογή του/της 

φοιτητή/τριας. 

δ) 12 ECTS, με δύο μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή από 

άλλους Τομείς του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν αυτά τα 

μαθήματα από μία και μόνον από τις εξής παρακάτω ομάδες μαθημάτων, τις οποίες έχει 

ορίσει ο Τομέας ΜΝΕΣ: 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1: Ιστορία και Πολιτισμός του Βυζαντίου και της 

Μεσαιωνικού Κόσμου 

Μαθήματα για τη Βυζαντινή ή τη Μεσαιωνική Ιστορία και Αρχαιολογία (με κωδικούς 

ΙΒΥ, ΑΒΥ, ΙΜΕ) από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, καθώς και μαθήματα 

Βυζαντινής ή Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2: Ιστορία και Πολιτισμός της Νεότερης και Σύγχρονης 

Ελλάδας ή του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου 

Μαθήματα με κωδικούς ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΚΛ, ΑΙΤ, ΛΑΚ από το Τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας και μαθήματα νεότερης Φιλοσοφίας (κωδικοί Φ 112, Φ 114) από το 

Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3: Σπουδές Λογοτεχνίας, Μετάφρασης, Πρόσληψης, 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Πολιτικής Θεωρίας 

Από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών τον κωδικό ΑΕΦ 145. Μετά από συνεννόηση με 

τον πρόεδρό τους: Από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οποιοδήποτε 

μάθημα Λογοτεχνίας (απαιτείται έγκριση από τον διδάσκοντα και γνώση της αγγλικής 

σε επίπεδο Γ1). Από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας μαθήματα που 

προσφέρονται από τον Τομέα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. [Σημ: Φοιτητές άλλων 

Τμημάτων γίνονται δεκτοί αν συμφωνεί ο/η διδάσκων/ουσα. Τα περισσότερα μαθήματα 

διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα.] Από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τους 

κωδικούς ΛΑΚ 101, ΛΑΚ 201, ΛΑΚ 314, ΛΑΚ 322. Από το Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών τους κωδικούς ΚΕΟΕ16, ΚΕΟΕ18, ΚΕΟΕ37 

 

ε) 30 ECTS, με πέντε μαθήματα από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΠΔΕ 

(βλ. σελ. 49 κ.ε.). 

 

Όσοι επιλέγουν την ειδίκευση Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών 

Σπουδών θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής σε σχέση με την 

εξέταση και την ύλη των παρακάτω μαθημάτων: 

• NEΦ 240: Νεοελληνική Γραμματεία: Υποχρεωτικά Κείμενα 
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Το υποχρεωτικό πτυχιακό μάθημα της ειδίκευσης ΝΕΦ εξετάζεται μόνο προφορικά και 

προϋποθέτει τη σε βάθος γνώση των δέκα κειμένων του παρακάτω καταλόγου που 

σημειώνονται με αστερίσκο, καθώς και της επιλεγμένης δευτερεύουσας βιβλιογραφίας 

για το καθένα από αυτά, τα οποία αποτελούν και το περιεχόμενο διδασκαλίας του 

μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Κατά την εξέταση θα γίνεται επίσης έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων ως προς 

την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Όταν το μάθημα προσφέρεται σε περισσότερα του ενός τμήματα, η διαίρεση των 

φοιτητών/τριών γίνεται αλφαβητικά, όπως και στα υποχρεωτικά μαθήματα. 

Η εξέταση γίνεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου από δύο ζεύγη εξεταστ(ρι)ών 

(ο ένας/η μία εκ των οποίων είναι διδάσκων/ουσα του μαθήματος), που ορίζονται για 

τρεις συνεχόμενες εξεταστικές περιόδους εκ περιτροπής από το σύνολο των 

διδασκόντων/ουσών του Τομέα. Οι δηλώσεις των φοιτητών/τριών γίνονται στη 

Γραμματεία του Τομέα και ο αριθμός των εξεταζομένων χωρίζεται ισάριθμα στα δύο 

ζεύγη με εναλλαγή της σειράς των εξαμήνων σε κάθε εξεταστική περίοδο. 

Ο παρακάτω κατάλογος έργων ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021.  

1.*    Βασίλειος Διγενής Ακρίτης (Στ. Αλεξίου, παραλλαγή Escorial, 

Ερμής) 

Στυλιανός Αλεξίου, «Εισαγωγή», στο: Βασίλειος Διγενής 

Ακρίτης, (επιμ. Στυλιανός Αλεξίου), Ερμής/Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, Αθήνα 1990, σσ. 19- 98. 

2. Καλλίμαχος και Χρυσορρόη (Βασική Βιβλιοθήκη 2) 

3. Μπεργαδής, Απόκοπος (Στ. Αλεξίου, «Εστία») 

4. Γ. Χορτάτσης, Ερωφίλη (Στιγμή) 

Στυλιανός Αλεξίου, «Εισαγωγή», στο: Ερωφίλη, τραγωδία Γεωργίου 

Χορτάτση, επιμέλεια Στυλιανός Αλεξίου-Μάρθα Αποσκίτη, στιγμή, Αθήνα 

1988, 

5*. Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος (Εστία [ΝΕΒ») 
     Στυλιανός Αλεξίου, «Εισαγωγή», στο: Βιτσέντζος Κορνάρος, 

Ερωτόκριτος (επιμ. Στυλιανός Αλεξίου), Βιβλιοπωλείον της Εστία», Αθήνα, 

1985, σ. ιγ΄-μστ΄. 

     David Holton, «Μυθιστορία», στον τόμο Λογοτεχνία και Κοινωνία στην 

Κρήτη της Αναγέννησης, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2010, σσ. 253-291. 

6.* [«Ανώνυμος του 1789»], «Αληθής ιστορία» (Πεζογραφική 

Ανθολογία…, τ. 2) 

 Κ.Θ. Δημαράς, «Ο Ανώνυμος του 1789», στου ίδιου: 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 1980, σ. 413-416.  

 Γ. Κεχαγιόγλου, «Γρηγόριος Κωνσταντάς (;), Αληθής 

ιστορία», στο: Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη 
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πεζογραφία μας· από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο. Tόμος Β1: 15ος αιώνας-1830, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα, 

1999, σσ. 46-65. 

7. Α. Χριστόπουλος, Λυρικά (Εστία [ΝΕΒ]) 

8. Α. Κάλβος, Ωδαί (Ίκαρος) 

9.* Δ. Σολωμός, Ποιήματα και Πεζά [από τα Πεζά: «Διάλογος», «Η 

Γυναίκα της Ζάκυθος»] (Ίκαρος) 
 Ελένη Τσαντσάνογλου, «Σολωμός, Διονύσιος», στο: Γιώργος 

Κεχαγιόγλου (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Σολωμού. Επιλογή κριτικών 

κειμένων, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο, 22008(11999), σ. 1-10. 

 Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Οι εποχές του “Κρητικού”», στο: Πίσω μπρος. 

Προτάσεις και υποθέσεις για τη νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία, Στιγμή, 

Αθήνα, 1986, σ. 13-35. 

10. Ιάκ. Πιτσιπιός, Ο πίθηκος Ξουθ ή Τα ήθη του αιώνος (Νεφέλη ή 

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη) 

11.* Ε. Ροΐδης, Η πάπισσα Ιωάννα (Τολίδης ή Εστία [ΝΕΒ] ή 

Μεταίχμιο) 
 Άλκης Αγγέλου, «Η εκκλησία, η Πάπισσα, ο Ροΐδης», ανάτυπο από το περ. 

Εποχές (τχ. 47, 1967) = Εμμανουήλ Ροΐδης, Η Πάπισσα Ιωάννα (επιμ. 

Άλκης Αγγέλου), Ερμής/Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2008 (11988), 

σ. 33-57. 

12. Γ. Βιζυηνός, (Νεοελληνικά) Διηγήματα (Εστία [ΝΕΒ] ή Ίδρυμα 

Κώστα και Ελένης Ουράνη) 

13. Α. Παπαδιαμάντης, Απάνθισμα διηγημάτων (Δόμος) 

14. Κ. Παλαμάς, «Φοινικιά» (Άπαντα Κ. Παλαμά, τ. Γ΄, Γκοβόστης 

ή Ιδεόγραμμα) 

15.* Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα (Ίκαρος) 
 Νάσος Βαγενάς, «Η ειρωνική γλώσσα», στο: Μιχάλης Πιερής (επιμ.), 

Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Επιλογή κριτικών κειμένων, Π.Ε.Κ., 

Ηράκλειο, 2003 (11994), σ. 347-358. 

 Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Υπεροψία και μέθη. (Ο ποιητής και η Ιστορία)», στο: 

Μιχάλης Πιερής (επιμ.), ό.π., σ. 269-287. 

 Γ. Π. Σαββίδης, «Η πολιτική αίσθηση του Καβάφη», στο: Μιχάλης Πιερής 

(επιμ.), ό.π., σ. 249-268. 

16. Α. Σικελιανός, Λυρικός βίος, τ. Ε΄ (Ίκαρος) 

17. Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο (Εκδόσεις Καζαντζάκη) 

18. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά. Άπαντα τα ευρισκόμενα, 

τ. Α΄-Β΄ (Εστία [ΝΕΒ] ή Ερμής) 

19. Μ. Πολυδούρη, Τα ποιήματα (Εστία) 

20. Γ. Σκαρίμπας, Το σόλο του Φίγκαρω (Νεφέλη) 



Προπτυχιακές Σπουδές  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 43 

21*. Κ. Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου (Εστία) 

 Peter Mackridge, «Εισαγωγή», στο: Κοσμάς Πολίτης, Στου 

Χατζηφράγκου, Ερμής/ Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 

2007, σ. 27-60. 

     22.* Γ. Σεφέρης, Ποιήματα (Ίκαρος) 
 Δ. Ν. Μαρωνίτης, Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Μελέτες και μαθήματα, 

Ερμής, Αθήνα, 1989. 

 Edmund Keely, «Ο Σεφέρης και η “μυθική μέθοδος”», στο: Δ. 

Δασκαλόπουλος (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη. Επιλογή 

κριτικών κειμένων, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο, 2013 (11996), σ. 401-428. 

23. Ο. Ελύτης, Ποίηση («Ίκαρος») 

24. Γ. Ρίτσος, Επιτάφιος, Μαρτυρίες, «Ο μαύρος Άγιος» (Ποιήματα, 

τόμ. Α΄, Θ΄ και Ε΄, αντίστοιχα, Κέδρος) 

25. Ν. Εγγονόπουλος, Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίημα (Ίκαρος) 

26.* Μ. Αναγνωστάκης, Ποιήματα (Νεφέλη) 
 Αλέξανδρος Αργυρίου, Μανόλης Αναγνωστάκης. Νοούμενα και 

υπονοούμενα της ποίησής του, Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2004. 

27. Μ. Χατζηλαζάρου, Ποιήματα 1944-1985 (Ίκαρος) 

28. Ντ. Χριστιανόπουλος, Η εποχή των ισχνών αγελάδων, Ο 

ανυπεράσπιστος καημός (Ποιήματα, Διαγώνιος) 

29. Μ. Μέσκος, Ποιήματα Μαύρο Δάσος I [και] Μαύρο Δάσος II 

(Γαβριηλίδης) 

30. Στρ. Τσίρκας, Ακυβέρνητες πολιτείες, τ. 1-3 (Κέδρος, 2005) 

31. Α. Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο (Κέδρος) 

32. Δ. Χατζής, Σπουδές. Διηγήματα ξανατυπωμένα και άλλα (Το 

Ροδακιό ή Κείμενα) 

33. Αλ. Κοτζιάς, Αντιποίησις αρχής (Κέδρος) 

34. Ν. Μπακόλας, Ο κήπος των πριγκήπων (Παρατηρητής) 

35. Κ. Αγγελάκη-Ρουκ, Όταν το σώμα. Ποιήματα. Επιλογή 1963-

1988 (Ύψιλον) 

36.* Ρ. Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά (Άγρα) 

Αλέξης Ζήρας, «Η κυκλική αφήγηση στην πεζογραφία της 

Ρέας Γαλανάκη», Σημείο, [Φυλλάδιο 1: Αφιέρωμα στη Ρέα 

Γαλανάκη], Φθινόπωρο 2000, σσ. 27-59   

 Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Ρέας Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ 

Φερίκ Πασά. Spina nel cuore: Σημειώσεις», στο Διαλέξεις, 

Στιγμή, Αθήνα 1992, σσ. 225-236. 
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• ΜΕΦ 230: Βυζαντινή Γραμματεία: Υποχρεωτικά Κείμενα  

Η εξέταση είναι γραπτή και προϋποθέτει γνώση των παρακάτω κειμένων (Α), ένα από 

τα οποία αποτελεί κάθε φορά το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος, και της 

ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελληνικής Λογοτεχνίας (Β): 

 

Α. Κείμενα 
Ιωάννης Καμινιάτης, Εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, μτφρ. Ε. Τσολάκης, Αθήνα 

2000, σσ. 7-199. 

Θεόδωρος Πρόδρομος, Τὰ κατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα, έκδ. M. Marcovich, Theodori 

Prodromi Rhodanthe & Dosiclis amoribus libri IX, Stutgardiae–Lipsiae 1992, σσ. 1–55 

και 146–163 (βιβλία 1–3 και 9). 

 

Β. Βιβλιογραφία 
Ηunger, Η. Τόμος Α´: Ρητορική: σσ. 138-159 (Θεωρία της Ρητορικής), σσ. 160-196 

(Προγυμνάσματα)· Επιστολογραφία: σσ. 303-314 (Θεωρία και τύποι της επιστολής) 

Ηunger, Η. Τόμος Β´: Ιστοριογραφία: σσ. 13-29 (Ιστοριογραφία και Χρονογραφία), σσ. 

78-89 (Προκόπιος), σσ. 95-101 (Αγαθίας), σσ. 136-142 (Θεοφάνης), σσ. 187-199 

(Μιχαήλ Ψελλός), σσ. 210-215 (Ιωάννης Σκυλίτζης), σσ. 217-236 (Νικηφόρος 

Βρυέννιος, Άννα Κομνηνή), σσ. 246-254 (Ιωάννης Ζωναράς, Κωνσταντίνος 

Μανασσής), σσ. 261-280 (Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Χωνιάτης), σσ. 282-325 

(Γεώργιος Ακροπολίτης, Γεώργιος Παχυμέρης, Νικηφόρος Γρηγοράς, Ιωάννης 

Καντακουζηνός)· Ποίηση: σσ. 514-533 (Επική ποίηση, Μυθιστόρημα), σσ. 578-598 

(Λυρική και Επιγραμματική ποίηση) 

• ΓΣΓ 285: Ιστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα Ι: 

Υποχρεωτικά Κείμενα 

Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική, και προϋποθέτει γνώση 6 εκ των αριθμημένων 

λημμάτων, τα οποία έχουν διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος και προέρχονται από τον 

ακόλουθο κατάλογο εργογραφίας (Α), καθώς και της βιβλιογραφίας (Β).  

Α. Κείμενα 
1. Jonathan Swift, Τα ταξίδια του Γκάλλιβερ, μτφρ. Μίλτος Φραγκόπουλος 

(Ύψιλον, 1993) ή: Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, μτφρ. Φώντας Κονδύλης 

(Καστανιώτης, 1999) 

2. Μοντεσκιέ, Περσικές επιστολές, μτφρ. Νίκη Μολφέτα (Καστανιώτης 1998)  

3. Ch. de Laclos, Οι επικίνδυνες σχέσεις, τ. 2, μτφρ. Ανδρέας Στάικος (Άγρα, 1989) 

4. Voltaire, Καντίντ, μτφρ. Παντελής Κοντογιάννης (Πόλις, 2005) 

5. Ugo Foscolo, Ποιήματα μεταφρασμένα από επτανήσιους, επιμ. Γιάννης Δάλλας 

(Ωκεανίδα, 2000). Ugo Foscolo, Οι τελευταίες επιστολές του Τζιάκοπο Όρτις, 

μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη (Ιδεόγραμμα, 1998) 

6. Lord Byron, Ένα απόσπασμα, μτφρ. Λίλιαν Stead-Δασκαλοπούλου (Άγρα, 

1994). Lord Byron, Ντον Ζουάν: Άσματα 9-16: τέλος έργου Ντον Ζουάν, μτφρ. 

Μαρία Ι. Κεσίση (Σπανός-Βιβλιοφιλία, 1987). Lord Byron, Μάνφεντ. Ένα 

δραματικό ποίημα, μτφρ. Δημήτρης Ζάχος (Δωδώνη, 2011) 
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7. Goethe, Τα πάθη του νεαρού Βερθέρου, μτφρ. Στέλλα Γ. Νικολούδη (Άγρα, 

1994) 

8. Fr. Schiller, Οι ληστές, μτφρ. -επιμ. Παναγιώτης Σκούφης (Δωδώνη, 2013) ή Οι 

ληστές, μτφρ. Γιώργος Δεπάστας (Νεφέλη, 2014) 

9. E. T. Α. Hoffmann, Πριγκίπισσα Μπραμπίλα, μτφρ. Ιάκωβος Κοπερτί 

(Οδυσσέας, 1998) ή E. T. Α. Hoffmann, Βίος και Πολιτεία του Γάτου Μουρ, 

μτφρ. Μαρία Αγγελίδου (Ερατώ, 1997) ή E. T. Α. Hoffmann, Νυχτερινά, μτφρ. 

Γιάννης Καλιφατίδης και Ηλιάννα Αγγελή (Αθήνα, Σμίλη, 2015) 

10. Σαρλότ Μπροντέ, Τζέιν Έυρ, μτφρ. Μαριλένα Αλεβίζου (Πατάκης, 2014) 

11. Κάρολος Ντίκενς, Μεγάλες προσδοκίες, μτφρ. Αγγέλα Βερυκοκάκη (Νέα 

Σύνορα, 1998) ή Μεγάλες προσδοκίες, μτφρ. Παυλίνα Παμπούδη (Πατάκης, 

1998) 

12. Honoré de Balzac, Ο Σαραζίνος, μτφρ. Άρης Μαραγκόπουλος (Νεφέλη, 1997). 

Honoré de Balzac, Ο Συνταγματάρχης Σαμπέρ, μτφρ. Μαρία Κράλλη (Το 

Ποντίκι, 2006) 

13. Ε. Α. Poe, Ο χρυσός σκαραβαίος, μτφρ. Πέτρος Κωστόπουλος Γράμματα, 1991). 

Ε. Α. Poe, Το κλεμμένο γράμμα, μτφρ. Άρης Μπερλής (Ολκός, 2000). 

14. Γκυ ντε Μωπασάν, Η χοντρομπαλού, μτφρ Αμαλία Τσακνιά, επίμ. Λίζυ 

Τσριμώκου (Κίχλη, 2015) 

15. Κάρολος Μπωντλαίρ, Τα άνθη του κακού, μτφρ. Δέσπω Καρούσου, δίγλωσση 

έκδοση με σχόλια (Γκοβόστης, χ.χ.έ.). Κάρολος Μπωντλαίρ, Η μελαγχολία του 

Παρισιού. Μικρά πεζά ποιήματα, μτφρ. Στέργιος Βαρβαρούσης (Ερατώ, 1985). 

Κάρολος Μπωντλαίρ, «Ο ζωγράφος της μοντέρνας ζωής», Αισθητικά δοκίμια, 

μτφρ. Μαρία Ρέγκου (Printaκ 2005). Charles Baudelaire, Περί της ουσίας του 

γέλιου και γενικά περί του κωμικού στις πλαστικές τέχνες, μτφρ.-επίμ. Λίζυ 

Τσιριμώκου (Άγρα, 2000) 

16. Gustave Flaubert, Μαντάμ Μποβαρύ, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης (Εξάντας, 

1989) ή Μαντάμ Μποβαρύ, μτφρ. Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Γράμματα, 1991). 

Gustave Flaubert, Αισθηματική αγωγή, μτφρ-επίμ. Πάνος Μουλλάς, (Οδυσσέας, 

2004) 

17. Henrik Ibsen, Το κουκλόσπιτο (Νόρα), μτφρ. Ερρίκος Μπελιές (Ηριδανός, 2008) 

18. Φ. Ντοστογιέφσκι, Το υπόγειο, μτφρ. Ε. Μπακοπούλου (Ίνδικτος, 2010) ή 

Αναμνήσεις από το υπόγειο, μτφρ. Σταυρούλα Αργυροπούλου (Ροές, 2001), Φ. 

Ντοστογιέφσκι, Ο Παίκτης, μτφρ. Α. Σαραντίδου (Γκοβόστης χ.χ.), ή μτφρ. Ε. 

Ανδρίσου (Εξάντας 1983). 

19. Νικολάι Γκόγκολ, Το παλτό, μτφρ. Γιώργος Τσακνιάς (Πατάκης, 1997). Νικολάι 

Γκόγκολ, Ο καυγάς των δύο Ιβάν, μτφρ. Έλλη Σκοπετέα, (Αθήνα, Παλίμψηστος, 

1983). Νικολάι Γκόγκολ, Η μύτη. 

20. Miguel de Unamuno, Η θεία Τούλα, μτφρ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

(Gutenberg- Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2017) 

21. T. S. Eliot, Η έρημη χώρα, μτφρ. Γιώργος Σεφέρης (Ίκαρος, 1997).  Επιλογή από 

τα δοκίμια: T. S. Eliot, Δεν είναι η ποίηση που προέχει, μτφρ. Στ .Μπεκατώρος 

(Πατάκης, 2003) ή Δοκίμια για την ποίηση και την κριτική (1919-1961), μτφρ. 

Στ. Μπεκατώρος (Ηριδανός, 1983) 
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22. André Breton, Νάντια, μτφρ. Στέφανος Κουμανούδης (Ύψιλον, 1981). Αντρέ 

Μπρετόν, Μανιφέστα του Σουρρεαλισμού, μτφρ.-εισαγωγή-σχόλια Ελένη 

Μοσχονά (Δωδώνη, 1972) 

23. Φρ. Κάφκα, Η Δίκη, μτφρ. Δημ. Δήμου (Ροές, 2002) 

24. Virginia Wolf, Κυρία Νταλαγουέι (Μεταίχμιο, 2006) ή Στο φάρο, μτφρ. Άρης 

Μπερλής (Ύψιλον, 1995) 

25.. James Joyce, Οδυσσέας, μτφρ. Σωκράτης Καψάσκης (Κέδρος, 1992) 

26 Μπέρτολντ Μπρεχτ, Ιστορίες του κ. Κοϋνερ, μτφρ. Ιάκωβος Παπάζογλου 

(Γράμματα, 1991)  

27.   Τζουζέπε ντι Λαμπεντούζα, Ο γατόπαρδος, μτφρ. -επίμ. Μαρία Σπυριδοπούλου 

(Bell-Χαρλένικ Ελλάς, 2017) 

28. Μίλαν Κούντερα, Το αστείο, μτφρ. Γιάννης Χάρης (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

2002)  

29. S. Beckett, Πρόζες, μτφρ. Εριφύλη Μαρωνίτη (Πατάκης, 1998) 

30 Jorge Luis Borges, Άλεφ και Το βιβλίο της άμμου στα Άπαντα πεζά, μτφρ. Αχ. 

Κυριακίδης (Ελληνικά Γράμματα, 2005) 

Β. Βιβλιογραφία: Κείμενα Θεωρίας και Ιστορίας της Λογοτεχνίας 
1. M. H. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων (Πατάκης, 2008, τα λήμματα 

«Αποδόμηση», «Δομιστική κριτική», «Θεωρία της πρόσληψης», «Κριτική της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης», «Μαρξιστική κριτική», «Μεταδομισμός», 

«Μεταποικιακές σπουδές», «Θεωρίες της μεταφοράς», «Νέος Ιστορικισμός», 

«Ομοφυλοφιλική θεωρία», «Φεμινιστική κριτική», «Φορμαλισμός»). 

2 Annick Benoit-Dusausoy & Guy Fontaine (επιμ.), Ευρωπαϊκά Γράμματα. Ιστορία 

της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, τ. Β΄ (Σοκόλης, 1999): «Θέατρο-Γάμος-Αστική 

τάξη-Ίψεν, Στρίνμπεργκ-Εξπρεσσιονισμός», σσ. 81-87, «Τι είναι ο 

διαφωτισμός;», σσ. 126-147 [ή αντίστοιχα: Stuart Hall & Bram Gieben, Η 

διαμόρφωση της Νεωτερικότητας, μτφρ. Θανάσης Τσακίρης, Βίκτωρ Τσακίρης, 

Σαββάλας 2,2003, σσ. 41-95], «Ο περιοδικός τύπος», σσ. 213-221, «Σουίφτ», σσ. 

222-229, «Βολταίρος», σσ. 230-238.  

3. Martin Travers, Εισαγωγή στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Βιβλιόραμα, 

2005) 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ 

Κάθε φοιτητής/τρια που επιλέγει την ειδίκευση Γλωσσολογίας πρέπει να ακολουθήσει 

το εξής πρόγραμμα, καλύπτοντας: 

 

α) 48 ECTS, με οκτώ μαθήματα τα οποία θα επιλέξει υποχρεωτικά από τις επόμενες 

ομάδες μαθημάτων ειδίκευσης ως εξής: 

• 12 ECTS από την ομάδα:  
Κωδικός         Τίτλος          ECTS 

ΓΛΩ 348: Εισαγωγή στη Μορφολογία 6 
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ΓΛΩ 372: Σύνταξη Ι: Εισαγωγή στη Σύνταξη 6 

ΓΛΩ 396: Εισαγωγή στη Φωνητική και Φωνολογία  6 

• 6 ECTS από την ομάδα:  

ΓΛΩ 344: Εισαγωγή στη Σημασιολογία 6 

ΓΛΩ 365: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Γλώσσας 6 

• 6 ECTS από την ομάδα:  

ΓΛΩ 345: Εισαγωγή στην Πραγματολογία 6 

ΓΛΩ 379: Κειμενογλωσσολογία 6 

• 12 ECTS από την ομάδα:  

ΓΛΩ 373: Κατανόηση και παραγωγή λόγου στη μητρική και τη δεύτερη/ 

ξένη γλώσσα 6 

ΓΛΩ 388: Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 389: Απόκτηση της γλώσσας 6 

• 6 ECTS από την ομάδα:  

ΓΛΩ 341: Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 360: Νεοελληνικές διάλεκτοι 6 

• 6 ECTS από την ομάδα:  

ΓΛΩ 367: Εισαγωγή στη Βαλκανική Γλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 385: Βαλκανικές γλώσσες 6 

 
β) 30 ECTS, με πέντε μαθήματα, τα οποία επιλέγονται από όσα 

προσφέρει κατά περίπτωση ο Τομέας (δηλαδή με κωδικό ΓΛΩ) από την 

επόμενη ομάδα μαθημάτων, ακόμη και από αυτά που προσφέρονται στο 

πλαίσιο της προηγούμενης ομάδας και δεν έχουν επιλεγεί για να 

καλυφθούν οι υποχρεώσεις της σε εκείνη: 
 

Κωδικός         Τίτλος          ECTS 

ΓΛΩ 346: Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 347: Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 349: Εισαγωγή στη Διαλεκτολογία 6 

ΓΛΩ 351: Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας  6 

ΓΛΩ 354: Σύνταξη II: Συντακτικές θεωρίες 6 

ΓΛΩ 355: Ζητήματα Λογικής και Φιλοσοφίας της Γλώσσας 6 

ΓΛΩ 356: Ζητήματα Σημασιολογίας και Πραγματολογίας 6 

ΓΛΩ 359: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι 6 

ΓΛΩ 368: Προβλήματα Ιστορικής Γραμματικής της ελληνικής 6 
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ΓΛΩ 370: Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες 6 

ΓΛΩ 371: Παλαιοβαλκανικές γλώσσες 6 

ΓΛΩ 375: Μορφολογία της αρχαίας ελληνικής 6 

ΓΛΩ 378: Θέματα θεωρίας της γλώσσας 6 

ΓΛΩ 380: Συστήματα γραφής 6 

ΓΛΩ 381: Ιστορική Γραμματική της λατινικής γλώσσας 6 

ΓΛΩ 382: Ιστορία της λατινικής γλώσσας 6 

ΓΛΩ 383: Ζητήματα από την Ιστορική Γλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 386: Ζητήματα Νεοελληνικής Σύνταξης και Μορφολογίας 6 

ΓΛΩ 390: Ελληνιστική κοινή 6 

ΓΛΩ 391: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 392: Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας 6 

ΓΛΩ 394: Γλωσσική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες 6 

ΓΛΩ 397: Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία 6 

ΓΛΩ 398: Γλωσσικές επαφές 6 

ΓΛΩ 399: Γλώσσα και πολιτισμός των Ινδοευρωπαίων 6 
 

γ) 12 ECTS, με δύο μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή από 

άλλους Τομείς του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν αυτά τα 

μαθήματα από μία και μόνον από τις εξής παρακάτω ομάδες μαθημάτων, τις οποίες έχει 

ορίσει ο Τομέας Γλωσσολογίας: 

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1: Γλωσσολογικά μαθήματα από τα Ξενόγλωσσα Τμήματα 

Από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οποιοδήποτε μάθημα γλωσσολογίας 

(απαιτείται γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Γ1). Από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας τα μαθήματα ΚΕ-ΜΕΤ-02 (διδάσκεται στα γαλλικά) και ΚΕ-ΜΕΤ-03 

(διδάσκεται στα γαλλικά), ΚΕ-ΜΕΤ-23 (διδάσκεται στα ελληνικά), ΚΕ-ΜΕΤ-24 

(διδάσκεται στα ελληνικά). Από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τα 

μαθήματα του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής (απαιτούνται γνώσεις γερμανικής). 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2: Ιστορία  
Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ή Βυζαντινής Ιστορίας ή Ιστορίας των 

Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας ή Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία ή Ιστορία των 

Χωρών του Αίμου με κωδικούς ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΣΕ, ΙΝΧ, ΙΧΑ από το Τμήμα 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3: Κλασική Φιλολογία 

Μαθήματα από την ειδίκευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών με οποιοδήποτε κωδικό 

ΑΕΦ ή ΛΦΙ εκτός των ΑΕΦ 142, ΑΕΦ 143, ΑΕΦ 144 και των ΛΦΙ 162, ΛΦΙ 163, ΛΦΙ 

164. 
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δ) 30 ECTS, με πέντε μαθήματα από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο 

του ΠΠΔΕ (βλ. σελ. 49 κ.ε.). 

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Για την εξοικείωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος με τις 

δυνατότητες που προσφέρει η Πληροφορική για τις Φιλολογικές Σπουδές 

προσφέρονται κάθε εξάμηνο από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π. δύο 

σεμινάρια Πληροφορικής (ΠΛ Ι και ΠΛ ΙΙ) για Φιλολόγους, τα οποία 

αποτελούν διδακτική ενότητα με τα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 και είναι 

υποχρεωτικά για όσους/ες εισήχθησαν από το 2015-2016 και εξής. 

Συγκεκριμένα τα σεμινάρια είναι τα εξής: 

ΠΛ Ι: ένα δίωρο σεμινάριο με περιεχόμενο την παρουσίαση και χρήση: 

της ιστοσελίδας του Α.Π.Θ., της ιστοσελίδας της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., του Ηλεκτρονικού Καταλόγου του 

Συστήματος Βιβλιοθηκών (OPAC) και της ιστοσελίδας του 

Τμήματος Φιλολογίας. 

ΠΛ ΙΙ: κύκλος πέντε δίωρων σεμιναρίων με περιεχόμενο την 

παρουσίαση και χρήση: των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών-

Ηλεκτρονικών Πηγών του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και 

των Βάσεων Δεδομένων των σχετικών με τις Φιλολογικές Σπουδές 

(αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικής με τις Κλασικές, Μεσαιωνικές, 

Νέες Ελληνικές Σπουδές καθώς και τη Γλώσσα και τη 

Γλωσσολογία). 

 

Στο τέλος των σεμιναρίων δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία 

είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των 

φοιτητών/τριών στα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 και την 

καταχώριση της βαθμολογίας αυτών των μαθημάτων στη μερίδα τους. 

Επειδή τα ακροατήρια των σεμιναρίων ΠΛ είναι ολιγάριθμα και η 

συσσώρευση στα επόμενα έτη φοιτητών/τριών προηγούμενων ετών που 

δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωση αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα, 

συστήνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να παρακολουθούν τα 

σεμινάρια ΠΛ στα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών τους (το 1ο και 2ο), 

ώστε να έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη βεβαίωση ασχέτως του πότε 

θα περάσουν τα ΓΛΩ 301 και 304. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το 2013-2014 και 

μετά πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

(ΠΠΔΕ) με τουλάχιστον 30 ECTS, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε 

διαγωνισμούς πρόσληψης διδακτικού προσωπικού στη Μέση Εκπαίδευση. Γι’ αυτόν 

τον λόγο το Τμήμα Φιλολογίας, σε συνεννόηση με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής 

Σχολής, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μια ενότητα μαθημάτων 

ΠΠΔΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον νόμο.   

Το ΠΠΔΕ του Τμήματος Φιλολογίας πιστώνεται συνολικά με 34 ECTS, τα οποία 

κατανέμονται σε 6 μαθήματα ως εξής: α) το ΓΛΩ 303 Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ: Νέα 

Ελληνική (4 ECTS) είναι υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου, β) πέντε μαθήματα 

των 30 ECTS (6 ECTS έκαστο) επιλέγονται στη φάση της Ειδίκευσης (5ο-8ο εξάμ.) 

μόνον από φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και μετά. Γι’ αυτό 

συστήνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κατανείμουν αναλογικά τα μαθήματα 

αυτά στα 4 εξάμηνα ειδίκευσής τους και να ξεκινήσουν την επιλογή μαθημάτων του 

ΠΠΔΕ ήδη από το 5ο εξάμηνο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΠΔΕ 

Σύμφωνα με τον νόμο τα μαθήματα του ΠΠΔΕ πρέπει να καλύπτουν τρεις Θεματικές 

Περιοχές, και σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής πρέπει να πιστώνονται τουλάχιστον δύο μαθήματα σε καθεμία Θεματική 

Περιοχή. Το ΠΠΔΕ του Τμήματος Φιλολογίας, ανταποκρινόμενο σε αυτές τις 

απαιτήσεις διαρθρώνεται ως εξής: 

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

Τα σχετικά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και 

οι φοιτητές/τριες πρέπει να καλύψουν οπωσδήποτε 12 ECTS (= δηλαδή να επιλέξουν 2 

μαθήματα). 

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας  

α) Στην περιοχή αυτή πιστώνεται ως ένα μάθημα το ΓΛΩ 303 Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ: 

Νέα Ελληνική (4 ECTS), που είναι υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου του 

Τμήματος Φιλολογίας. 

β) Το δεύτερο μάθημα (6 ECTS) που απαιτείται σε αυτή τη Θεματική Περιοχή, οι 

φοιτητές/τριες πρέπει να το επιλέξουν από τα μαθήματα που προσφέρονται από το 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση  

Τα σχετικά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας με κωδικό ΔΙΔ και 

πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά 12 ECTS (= δηλαδή να επιλεγούν οπωσδήποτε 2 

μαθήματα) από αυτή τη Θεματική Περιοχή. Η επιλογή αυτών των μαθημάτων θα 

γίνεται ανάλογα με την ειδίκευση των φοιτητών/τριών ως εξής: 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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• φοιτητές/τριες με ειδίκευση Κλασικών Σπουδών επιλέγουν υποχρεωτικά ένα 

μάθημα με κωδικό ΔΙΔ ΚΛΑΣ και επιλέγουν ένα ακόμη μάθημα από τα ΔΙΔ ΛΟΓ (του 

τομέα ΜΝΕΣ) και ΔΙΔ ΓΛΩ (του Τομέα Γλωσσολογίας) 

• φοιτητές/τριες με ειδίκευση ΜΝΕΣ επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα με 

κωδικό ΔΙΔ ΛΟΓ και επιλέγουν ένα ακόμη μάθημα από τα ΔΙΔ ΚΛΑΣ (του τομέα 

Κλασικών Σπουδών) και ΔΙΔ ΓΛΩ (του Τομέα Γλωσσολογίας) 

• φοιτητές/τριες με ειδίκευση Γλωσσολογίας επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα 

με κωδικό ΔΙΔ ΓΛΩ και επιλέγουν ένα ακόμη μάθημα από τα ΔΙΔ ΚΛΑΣ (του τομέα 

Κλασικών Σπουδών) και ΔΙΔ ΛΟΓ (του τομέα ΜΝΕΣ). 

 

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή μαθημάτων με κωδικό ΔΙΔ είναι οι εξής:  

• οι φοιτητές/τριες, για να επιλέξουν το ΔΙΔ ΚΛΑΣ, πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα (κορμού ή ειδίκευσης) του Τομέα Κλασικών 

Σπουδών 

• για να επιλέξουν το ΔΙΔ ΛΟΓ, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 

μαθήματα (κορμού ή ειδίκευσης) του Τομέα ΜΝΕΣ 

• για να επιλέξουν το ΔΙΔ ΓΛΩ, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 

μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 του Τομέα Γλωσσολογίας.  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΔΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΙΣΠ 100: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) (6 

ECTS) 

Κυριάκος Μπονίδης & Όλγα Παντούλη  

(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Για εγγραφή φοιτητών όμως εκτός του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαιτείται συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο πρώτο μάθημα) 

ΣΧΠ Ι 400: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι (6 ECTS) 

Κωνσταντίνος Μπίκος  

(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους.) 

ΕΨ 900: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

      Μαρία Δόικου 
(Μπορούν να το παρακολουθήσουν 120 φοιτητές από άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής -εκτός από 

το Τμήμα Ψυχολογίας- καθώς και από το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Φυσικής. Γι’ αυτό 

το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας 

στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη 

γραμματεία του Τμήματός τους). 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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Π 1000: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (6 ECTS)   

Δημήτριος Σταμοβλάσης  
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους.) 

 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΣΧΠ ΙΙ 400: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ: Διδασκαλία και 

Προγράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 

διδασκαλίας) (6 ECTS) 

   Κυριάκος Μπονίδης  
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι απαραίτητο να 

συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να 

προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός 

τους). 

ΙΠ 700: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (6 ECTS)  

Βασίλης Φούκας  
(Δεκτοί έως 300 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο 

γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία 

του Τμήματός τους). 

ΚΕ 800: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ) (6 

ECTS)    

Αντιγόνη Σαρακινιώτη  
(Δεκτοί έως 300 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο 

γραφείο της είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία 

του Τμήματός τους). 

 

Π 1000: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  (6 ECTS) 

         Δημήτριος Σταμοβλάσης 
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους.) 

 

Π 1509: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ (19ΟΣ ΑΙ. – ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ)  (6 

ECTS) 

       Βασίλης Α. Φούκας 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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(Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (20) από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να συνεννοηθούν με τον 

διδάσκοντα στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).  

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Π 1507: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Το «παράδειγμα» των Φιλοσοφικών Σχολών (6 

ECTS) 

     Βασίλης Φούκας  
(Δεκτοί έως 30 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής πέραν των φοιτητών του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον 

διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο 

μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 1707: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (6 ECTS)  

Αναστασία Κεσίδου  
(Δεκτοί έως 10 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής πέραν των φοιτητών του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να 

συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη 

γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 1902: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (6 ECTS) 

 Δημήτριος Σταμοβλάσης  
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 2106: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ  (6 ECTS) 

Μάρω Δόικου   
(Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (έως 30)  από Τμήματα της Φιλοσοφικής εκτός του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με 

την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο 

εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους) 

 

Π 2108: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (6 ECTS)  

Σουζάνα Παντελιάδου.  



Προπτυχιακές Σπουδές  
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(Δεκτοί κατά το χειμερινό εξάμηνο φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως Κ. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επιλογέων απλά είναι καλό οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν 

κατά το εναρκτήριο μάθημα και να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα). 

 

Π 2201: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6 ECTS)  

Αναστασία Κεσίδου  
(Δεκτοί έως 10 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής πέραν των  φοιτητών του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να 

συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη 

γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 3002: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ (6 ECTS)  

Ελένη Χοντολίδου  
(Δεκτοί έως 10 φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να 

προσέλθουν και να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το 

δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 3013: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (6 ECTS),  

Βασίλης Φούκας 
(Δεκτοί 20 φοιτητές από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής. Απαραίτητη η συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 

Π 3014: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  (4 ECTS)  

Αντιγόνη Σαρακινιώτη.  
(Δεκτοί 20 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής. Απαραίτητη η συνεννόηση με την 

διδάσκουσα κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 

Π 3016: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6 ECTS)  

Κωνσταντίνος Τσιούμης  
(Δεκτοί  φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής και της Σχολής Θετικών Επιστημών. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επιλογέων απλά είναι καλό οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν 

κατά το εναρκτήριο μάθημα και να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα). 

 

Π 3017: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΟΦΩΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ  (6ECTS)  

Κωνσταντίνος Τσιούμης 
(Δεκτοί φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής και της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

Απαραίτητη η συνεννόηση με τον διδάσκοντα κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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Π 3018: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: αρχές, μεθόδευση διδασκαλίας 

αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός σεναρίων (6 ECTS)  

Ελένη Χοντολίδου  
(Δεκτοί φοιτητές από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας Αρχαιολογίας κατόπιν συνεννόησης 

με τη διδάσκουσα κατά το εναρκτήριο μάθημα. Προσοχή: Όσοι φοιτητές σε προηγούμενα 

εξάμηνα είχαν πάρει τα μαθήματα με κωδικό Π 1420 και Π 3011 δεν μπορούν να πάρουν το 

μάθημα.) 

 

Π 3022: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ 2), (6 ECTS)  

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 
(Δεκτοί έως 5 φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, αφού συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο 

πρώτο μάθημα). 

 

Π3028: Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

– Η ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑΣ (6 ECTS) 

 Κυριάκος Μπονίδης 
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Π 1708: Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (6 ECTS)  

Αναστασία Κεσίδου  
(Δεκτοί έως 10 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, πέραν των  φοιτητών του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και της Σχολής Θετικών Επιστημών. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο εναρκτήριο 

μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 1901: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6 ECTS) 

Κωνσταντίνος Μπίκος  
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 1902: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (6 ECTS)  

Δημήτριος Σταμοβλάσης   



Προπτυχιακές Σπουδές  
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(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 2014: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (6 ECTS)  

Μάρω Δόικου  
(Δεκτοί 10 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής, εγγραφή στο πρώτο μάθημα σε συνεννόηση 

με την διδάσκουσα) 

 

Π 2108: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6 ECTS)  

Σουζάνα Παντελιάδου  
(Δεκτοί κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως Ω. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επιλογέων απλά είναι καλό οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν 

κατά το εναρκτήριο μάθημα και να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα). 

 

Π 3015: ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(6 ECTS)  

Αντιγόνη Σαρακινιώτη  
(Δεκτοί 20 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής. Απαραίτητη η συνεννόηση με τη 

διδάσκουσα κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 

Π 3019: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ (6 ECTS) 

Κωνσταντίνος Τσιούμης  
(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

Π 3022: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ2), (6 ECTS)  

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου   
(Δεκτοί 5 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής. Απαραίτητη η συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 

Π 3029: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6 ECTS)  

Μάρω Δόικου   
(Δεκτοί έως 30 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής. Απαραίτητη η συνεννόηση με τη 

διδάσκουσα κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 

Π 3030: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (6 ECTS) 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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 Αναστασία Κεσίδου  
(Δεκτοί έως 10 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής. Απαραίτητη η συνεννόηση με τη 

διδάσκουσα κατά το εναρκτήριο μάθημα). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές των Τμημάτων που συνεργάζονται με το 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής επιδιώκοντας την απόκτηση της 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οφείλουν να διαβάζουν 

προσεκτικά τα σχόλια που συνοδεύουν κάθε προσφερόμενο μάθημα. 

Στην περίπτωση π.χ. που ο διδάσκων απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση 

πριν το δηλώσουν, οφείλουν να το τηρούν απαρέγκλιτα. Σε αντίθετη 

περίπτωση κινδυνεύουν να μην φαίνεται το μάθημα δηλωμένο και να 

μην γίνονται δεκτοί για εξετάσεις. 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική διδακτική και πρακτική 

άσκηση 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (6 ECTS) 
 

Α. Οικονομάκη/Θ. Παπαδοπούλου (συνδιδασκαλία) 
Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε 120 σε φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Το 

μάθημα είναι υποχρεωτικό για όσους/ες  ακολουθούν την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών και επιλεγόμενο από 
όσους/ες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος. Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι 

φοιτητές/τριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα 

Κλασικών Σπουδών. 

ΔΙΔ ΛΟΓ 040: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (6 ECTS)  

Ε. Πέτκου / Μιχ. Γ. Μπακογιάννης 
Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση προτάσεων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και 

παγκόσμιας λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση τόσο με τις παραμέτρους 

που διαμορφώνουν τη σχολική πρακτική όσο και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Θα δοθεί 

έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στη δυναμική σχέση τους με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε 120 σε φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. 
Είναι υποχρεωτικό για όσους/ες ακολουθούν την ειδίκευση ΜΝΕΣ και επιλεγόμενο από όσους/ες 

ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος. Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/ήτριες 

(ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα ΜΝΕΣ. 

ΔΙΔ ΓΛΩ 070: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)  

Δ. Κουτσογιάννης 
Το μάθημα εστιάζει στη σχέση γλωσσολογίας και εκπαίδευσης και επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

του σε τρεις τομείς: α. στις γλωσσολογικές παραδόσεις  που μπορούν να αξιοποιηθούν, 

προκειμένου να περιγραφεί και να κατανοηθεί  ο θεσμός της εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική 

διαδικασία· β. στην ανάλυση διεθνών τάσεων στη γλωσσική διδασκαλία· γ. στην ανάλυση 

διδακτικών πρακτικών και μαθησιακού υλικού με την αξιοποίηση του (α) και (β). 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε 120 φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι 

υποχρεωτικό για όσους/ες  ακολουθούν την ειδίκευση Γλωσσολογίας και επιλεγόμενο από όσους/ες 
ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος. Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/τριες 

(ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304.  

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (6 ECTS)  

Α. Λιανέρη 
Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε 120 σε φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Το 

μάθημα είναι υποχρεωτικό για όσους/ες  ακολουθούν την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών και επιλεγόμενο από 

όσους/ες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος. Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι 
φοιτητές/τριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα 

Κλασικών Σπουδών. 

ΔΙΔ ΛΟΓ 040: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (6 ECTS)  

Ε. Πέτκου / Μιχ. Γ. Μπακογιάννης 
Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση προτάσεων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και 

παγκόσμιας λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση τόσο με τις παραμέτρους 

που διαμορφώνουν τη σχολική πρακτική όσο και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Θα δοθεί 

έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στη δυναμική σχέση τους με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε 120 σε φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. 

Είναι υποχρεωτικό για όσους/ες ακολουθούν την ειδίκευση ΜΝΕΣ και επιλεγόμενο από όσους/ες 

ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος. Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/τριες 

(ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα ΜΝΕΣ. 

ΔΙΔ ΓΛΩ 070: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)  

Δ. Κουτσογιάννης / Ε. Κόντα 
Το μάθημα εστιάζει στη σχέση γλωσσολογίας και εκπαίδευσης και επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

του σε τρεις τομείς: α. στις γλωσσολογικές παραδόσεις  που μπορούν να αξιοποιηθούν, 

προκειμένου να περιγραφεί και να κατανοηθεί  ο θεσμός της εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική 

διαδικασία· β. στην ανάλυση διεθνών τάσεων στη γλωσσική διδασκαλία· γ. στην ανάλυση 

διδακτικών πρακτικών και μαθησιακού υλικού με την αξιοποίηση του (α) και (β). 

Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε 120 φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι 

υποχρεωτικό για όσους/ες ακολουθούν την ειδίκευση Γλωσσολογίας και επιλεγόμενο από όσους/ες 

ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος. Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/τριες 
(ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304.  



Προπτυχιακές Σπουδές  
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-

2016 
 

1. Εισαχθέντες/είσες πριν από το 2013-2014 

Όσοι και όσες εισήχθησαν στο Τμήμα Φιλολογίας έως και το ακαδ. έτος 

2012-2013 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με όσα 

προβλέπονταν στο ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, για το 

οποίο μπορούν να συμβουλεύονται τους Οδηγούς Σπουδών που είναι 

αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας (βλ. 

Παράρτημα 2 και http: www.lit.auth.gr/studyguides). 

Οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να καλύψουν τα 240 

ECTS με επιτυχή εξέταση σε τουλάχιστον 49 μαθήματα κατανεμημένα 

ως εξής:  

• 25 μαθήματα Κορμού που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας (111 

ECTS) 

• 4 μαθήματα ξένης γλώσσας που προσφέρει το Κέντρο Ξένων 

Γλωσσών του Α.Π.Θ. (9 ECTS) 

• 15 μαθήματα Ειδίκευσης που προσφέρει κάθε Τομέας του Τμήματος 

Φιλολογίας (95 ECTS στις ειδικεύσεις Κλασικών Σπουδών και 

ΜΝΕΣ, 97 ECTS στην ειδίκευση Γλωσσολογίας), σύμφωνα με όσα 

είχε ορίσει κάθε Τομέας 

• 5 μαθήματα επιλεγόμενα από άλλα Τμήματα (25 ECTS στις 

ειδικεύσεις Κλασικών Σπουδών και ΜΝΕΣ, 23 ECTS στην ειδίκευση 

Γλωσσολογίας). 

Όλα τα μαθήματα θα πιστώνονται στους/στις συγκεκριμένους/ες 

φοιτητές/τριες με τους τίτλους και τα ECTS που προβλέπονταν από το 

ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, έστω και αν στο νέο ΠΠΣ 

κάποιο μάθημα έχει υποστεί μεταβολές. Το κριτήριο είναι ο κωδικός 

κάθε μαθήματος, καθώς οι κωδικοί παραμένουν αμετάβλητοι. Μπορούν 

επίσης να επιλέξουν νέους κωδικούς που ίσως προστίθενται στο νέο 

ΠΠΣ, για να καλύψουν μαθήματα επιλεγόμενα στην ειδίκευση που 

ακολουθούν. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ύλη των μαθημάτων ΓΛΩ 302, ΓΛΩ 

303, ΓΛΩ 305 εν μέρει έχει αλλάξει. Όσοι και όσες τυχόν τα χρωστούν, 

θα τα εξετάζονται με τη νέα ύλη. Επίσης, για τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και 

304 δεν απαιτείται η βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων ΠΛ, η 



Προπτυχιακές Σπουδές  
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οποία ισχύει για όσους εισήχθησαν από το 2015-2016 και μετά. Τέλος, 

το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Φιλολογίας ισχύει ως προς τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης 

Γλωσσολογίας για όλους τους φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει την 

παραπάνω ειδίκευση, ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους στο Τμήμα 

Φιλολογίας. 

  

2. Εισαχθέντες/είσες κατά τα ακαδ. έτη 2013-2014 και 2014-2015 
Όσοι και όσες εισήχθησαν στο Τμήμα Φιλολογίας το ακαδ. έτος 2013-

2014 και το ακαδ. έτος 2014-2015 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

με ένα μεικτό σύστημα:  

• για τον Κορμό θα τηρηθούν όσα προβλέπονταν στο ΠΠΣ που ίσχυε 

κατά το έτος εισαγωγής τους, για το οποίο μπορούν να 

συμβουλεύονται τους Οδηγούς Σπουδών που είναι αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας (βλ. Παράρτημα 2 και http: 

www.lit.auth.gr/studyguides). 

• για την Ειδίκευση θα ακολουθήσουν όσα προβλέπονται στο νέο 

ΠΠΣ (βλ. σελ. 29), με την ακόλουθη γενική οργάνωση της ειδίκευσης: 

 72 ECTS μαθήματα του Τομέα 

 18 ECTS μαθήματα επιλεγόμενα εκτός Τομές 

 30 ECTS μαθήματα ΠΠΔΕ,  

όπως αναφέρεται λεπτομερώς για κάθε ειδίκευση χωριστά στον Οδηγό 

Σπουδών 2016-17, σελ. 33–46. 

Για την απόκτηση ΠΠΔΕ ισχύουν όσα αναφέρονται στην «Οργάνωση 

μαθημάτων ΠΠΔΕ» από το ακαδ. έτος 2015-16 (βλ. σελ. 49 κ.ε.). 

 

Ειδικά ως προς τον Κορμό οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να 

καλύψουν τα 120 ECTS του Κορμού με επιτυχή εξέταση σε 29 

μαθήματα, τα οποία κατανέμονται ως εξής:  

• 25 μαθήματα Κορμού που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας (111 

ECTS) 

• 4 μαθήματα ξένης γλώσσας που προσφέρει το Κέντρο Ξένων 

Γλωσσών του Α.Π.Θ. (9 ECTS). 

Όλα τα μαθήματα θα πιστώνονται σε αυτούς/ές τους/τις 

φοιτητές/τριες με τους τίτλους και τα ECTS που προβλέπονταν από το 

ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, έστω και αν στο νέο ΠΠΣ 
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κάποιο μάθημα έχει υποστεί μεταβολές. Το κριτήριο είναι ο κωδικός 

κάθε μαθήματος, καθώς οι κωδικοί παραμένουν αμετάβλητοι.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ύλη των μαθημάτων ΓΛΩ 302, ΓΛΩ 

303, ΓΛΩ 305 εν μέρει έχει αλλάξει. Όσοι και όσες τυχόν τα χρωστούν, 

θα τα εξετάζονται με τη νέα ύλη. Επίσης, για τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και 

304 δεν απαιτείται η βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων ΠΛ, η 

οποία ισχύει για όσους εισήχθησαν από το 2015-2016 και μετά. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι 

φοιτητές και φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να 

αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές ή διδάσκουσές τους, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Δια-

σφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 
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VΙ. ΠPOΠΤΥΧΙΑΚA MAΘHMATΑ 2020-20211 
 

XEIMEPINO EΞAMHNO 

YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA 

AEΦ 101: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΡΧΑΪΚΗ, 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5 ECTS) 

Ι. Καραμάνου 

Α. Νοβοχάτκο  

 Μ. Πλαστήρα-Βαλκάνου 

Π. Σαρίσχουλη 
Γραμματολογική επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Ι. Αρχαϊκή εποχή: α. Έπος 

(Όμηρος, Ησίοδος, Επικός Κύκλος, Ομηρικοί Ύμνοι): σσ. 39-133· β. Λυρική ποίηση (Ίαμβος-

Ελεγεία, Μελική ποίηση): σσ. 147-255. ΙΙ. Κλασική εποχή: α. Θέατρο (Αισχύλος, Σοφοκλής, 

Ευριπίδης, Αριστοφάνης): σσ. 321-368, 395-415, 417-444, 459-477· β. Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, 

Θουκυδίδης, Ξενοφών): 493-513, 515-533, 555-570· γ. Ρητορεία (Ισοκράτης, Δημοσθένης, 

Αισχίνης): 587-599, 601-610, 611-614· δ. Φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης): 623-644, 647-669. 

ΙΙΙ. Ελληνιστική εποχή: α. Νέα κωμωδία (Μένανδρος) β. Η λόγια ποίηση (Καλλίμαχος, 

Απολλώνιος Ρόδιος, Θεόκριτος). 

Το μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (60 φοιτητές ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια 

κατά ανώτατο αριθμό). 

AEΦ 103: IΣTOPIOΓPAΦIA – ΡΗΤΟΡΙΚΗ (5 ECTS) 

  Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος 

Ι. Τζιφόπουλος 

Ιστοριογραφία-Ρητορική: Θουκυδίδης-Ισοκράτης (επιλογές) 

Ευ. Αλεξίου 

Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης 

 Α. Λιανέρη 

 Ιστοριογραφία: Επιλογές 

 Ν. Μήλτσιος 

 Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης 

 Α. Ρεγκάκος/Α. Οικονομάκη (συνδιδασκαλία) 

Ρητορική: Δημοσθένης, Περὶ τοῦ στεφάνου 

 Π. Σαρίσχουλη 
Το μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (60 φοιτητές ανά διδάσκοντα στα επιμέρους 

ακροατήρια κατά ανώτατο αριθμό). 

 

                                                 
1 Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το ακαδ. έτος 2002-2003 μπορούν να συμβουλεύονται τους παλαιότερους 

Οδηγούς Σπουδών για την αντιστοίχιση των μαθημάτων του τότε Προγράμματος με τα ισχύοντα στο νέο ΠΠ. 
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ΑΕΦ 105: AΡXAΪKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (5 ECTS)  

Λυρική ποίηση 

 Μ. Νούσια 

        Βακχυλίδης 

Α. Λάμαρη 

        Ελληνιστική ποίηση 

 Μ. Πλαστήρα-Βαλκάνου 

         Θεόκριτος 

 Ε. Σιστάκου 
Το μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (60 φοιτητές ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια 

κατά ανώτατο αριθμό). 

 

ΛΦI 125: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I (5 ECTS)  

 Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία 

 Διδάσκων/ουσα με σύμβαση 
Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά για φοιτητές/τριες του 3ου και μεγαλύτερων εξαμήνων 

του Τμήματος Φιλολογίας και των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής.  

 

ΛΦI 125.1: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (5 ECTS)  

 Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία 

 1. Θ. Αντωνιάδης 

 2. Β. Φυντίκογλου 

  3. Χ. Τσίτσιου 
Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά για πρωτοετείς φοιτητές/τριες που δεν έχουν διδαχτεί 

λατινικά στο Λύκειο. Εφόσον αποσπαστούν στο τμήμα συνάδελφοι της Β΄θμιας εκπ/σης, θα 

διδάσκεται 6 ώρες εβδομαδιαίως μοιρασμένο για κάθε ακροατήριο σε δύο τρίωρα: το ένα τρίωρο 

θα διδάσκουν οι αποσπασμένοι και το άλλο τα μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με αλφαβητική κατανομή που 

θα δηλωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 

ΛΦI 127: EΠOΣ - ΔPAMA (5 ECTS) 

 1. Πλαύτος, Menaechmi 

  Σ. Φραγκουλίδης 

 2. Λουκανός, Bellum Civile I 

  Ευ. Καρακάσης 

 

MΕΦ 221: IΣTOPIA THΣ MEΣAIΩNIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ MEΣAIΩNIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (5 ECTS)  

  Μ. Αυγερινού 

  Σ. Κοτζάμπαση  

  Δ. Σαμαρά – Σ. Κοτζάμπαση 

  Χρ. Σιμελίδης 
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Στόχος του μαθήματος είναι η παράλληλη προσέγγιση της ιστορίας της μεσαιωνικής ελληνικής 

(βυζαντινής) γραμματείας (μέσα και από τα κείμενα), της βασικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων 

της επιστήμης της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας.  

 

ΝΕΦ 201: IΣTOPIA THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (5 ECTS)  

T. Kαπλάνης 

Τ. Μαρκομιχελάκη 

 Σ. Σταυρακοπούλου 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας, η εξέλιξη της οποίας 

παρουσιάζεται χρονολογικά μέσα από τα πρόσωπα και τα κείμενα που τη διαμόρφωσαν. Παράλ-

ληλα, παρακολουθείται η διαδοχή λογοτεχνικών ρευμάτων και κινημάτων, τα οποία συνεξετάζο-

νται με τις εξελίξεις στον χώρο των ιδεών. Η επικοινωνία των κειμένων της νεοελληνικής λογοτε-

χνίας και οι εκλεκτικές συγγένειές τους με κείμενα του ευρωπαϊκού, κυρίως, χώρου μελετώνται 

παράλληλα και σε συνδυασμό με τα ιστορικοπολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Τέλος, παρουσιά-

ζονται εισαγωγικά στοιχεία για την επιστημονική προσέγγιση της νεοελληνικής γραμματείας, 

δηλαδή για τον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. 

 

ΝΕΦ 203: NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) (5 ECTS) 

  Μ. Βασιλειάδη 

  Μ. Ιατρού 

  Ε. Πέτκου 
Ιστορία της νεοελληνικής ποίησης από το 1789 έως το 1914 και σχολιασμός αντιπροσωπευτικών 

ποιητικών κειμένων. Δίνεται έμφαση σε ζητήματα μορφής, θεματικής και τεχνοτροπίας καθώς και 

στην ένταξη των κειμένων στο ιστορικό τους πλαίσιο. 

 

ΝΕΦ 204: ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1789-1914) (5 ECTS)  

Λ. Βαρελάς 

Μ. Μικέ 

Μ. Μπακογιάννης 
Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας κατά την περίοδο από τη Γαλλική Επανάσταση (1789) 

μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914). Η περίοδος αυτή διαιρείται σε τρεις 

επιμέρους: 1) 1789-1830: Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 

«Δημιουργική πεζογραφία» στον απόηχο του Διαφωτισμού. 2) 1830-1880: Από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους μέχρι την προσάρτηση της Θεσσαλίας. «Ελληνικός Ρομαντισμός». 

Μυθιστόρημα. 3) 1880-1914: Από την προσάρτηση της Θεσσαλίας μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ρεαλισμός, Νατουραλισμός, Αισθητισμός. Από το μυθιστόρημα στο διήγημα. Ηθογραφία. 

Γίνεται γραμματολογική εξέταση της περιόδου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση 

αντιπροσωπευτικών κειμένων του ρομαντισμού και της ηθογραφίας.  

ΓΣΓ 228:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (5 ECTS) 

Κ. Γιαβής 

Β. Καραφουλίδου 
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Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η ιστορία των ιδεών στην Ευρώπη κατά τον 18ο και τον 19ο 

αιώνα (Διαφωτισμός, Ρομαντισμός, Θετικισμός) και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίσιο της περιόδου. Η ιστορία των ιδεών συνδέεται με λογοτεχνικά κείμενα. 

Tο μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων που χρωστούν το ΓΣΓ 

228 π.π.  

 

ΓΛΩ 301/ΠΛ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ I (5 ECTS) 

  Μ. Θεοδωροπούλου 

  Ν. Αμβράζης 

  Ε. Κόντα 

  Γ. Φωτιάδου 

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: τη φυσιολογία και τα γενικά χαρα-

κτηριστικά της ομιλίας, τη φυλογένεση και οντογένεση της ομιλίας, τη συγκριτική μελέτη της 

ανθρώπινης και μη ανθρώπινης επικοινωνίας, τις λειτουργίες της ομιλίας, τη δομή, μορφή και 

ουσία της γλώσσας, τις παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις και τα ιδεολογήματα που 

περιβάλλουν τη γλώσσα. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις 

βασικές αρχές της επιστήμης της γλωσσολογίας. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την 

κάθε διδάσκοντα/ουσα.  

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα με το 

σεμινάριο Πληροφορικής (ΠΛ) 

ΓΛΩ 305: EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA ΙI: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΩΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ (5 

ECTS)  

         Δ. Κυριαζής  
Το μάθημα καταπιάνεται με την παρακολούθηση των κύριων φωνολογικών, μορφοσυντακτικών 

και λεξιλογικών αλλαγών που υπέστη η ελληνική κατά την ελληνιστική εποχή και στη συνέχεια 

κατά την πρώιμη και όψιμη μεσαιωνική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζοντας το «ταξίδι» μας 

στον χρόνο και τον χώρο, αναφερόμαστε συνοπτικά στην ενδιάμεση θέση της ελληνιστικής κοινής 

ως ποιοτικής μετεξέλιξης της αρχαίας και σημείου εκκίνησης χαρακτηριστικών που συν τω χρόνω 

«λαξεύουν» τη φυσιογνωμία της μεσαιωνικής (και αργότερα της νέας ελληνικής). Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην έννοια της γλωσσικής αλλαγής και των παραγόντων/μηχανισμών που την 

προκαλούν καθώς και στους τρόπους ανίχνευσής  της μέσα από διάφορες πηγές.   

Η προβληματική της αξιοποίησης των πηγών και τα συναφή μεθοδολογικά ζητήματα μας 

οδηγούν στην επισήμανση της προτεραιότητας του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού, ακόμη 

και όταν ο τελευταίος αποτελεί τη μοναδική σχεδόν πηγή της ιστορίας της γλώσσας. Οι αλλαγές 

της προφορικής γλώσσας καθίστανται έτσι κομβικό σημείο των αναζητήσεών μας, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι αγνοούμε την ύπαρξη της λόγιας γραπτής και την επίδρασή της στην προφορική. 

Τέλος, η διαχρονική προσέγγιση που επιχειρείται στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού βασίζεται στη 

θεώρηση της διαχρονίας ως αθροίσματος διαδοχικών συγχρονιών, και της εκάστοτε συγχρονίας ως 

συνδυασμού και συνύπαρξης παλαιότερων και νεότερων στοιχείων, που αφενός προωθούν τη 

γλωσσική αλλαγή και αφετέρου διασφαλίζουν τη γλωσσική συνέχεια.  

 



Προπτυχιακές Σπουδές - Χειμερινό Εξάμηνο: Μαθήματα Ειδίκευσης 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

64 

KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA 

MAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι φοιτητές/τριες του Ε΄ εξαμήνου: μπορούν να επιλέξουν μόνον ένα από τα φροντιστηριακά 

μαθήματα του Τομέα (ΑΕΦ 142, ΑΕΦ 144, ΛΦΙ 163, ΛΦΙ 164). 

AEΦ 141: APXAIA EΛΛHNIKH ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (6 ECTS) 

 Ν. Μήλτσιος 

AEΦ 142: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (6 ECTS)   

Σοφοκλής: Ἀντιγόνη 

    Ι. Τζιφόπουλος 

Σοφοκλής: Οἰδίπους Τύραννος 

    Ε. Σιστάκου 

Ευριπίδης: Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις 

     Π. Κυριάκου 

 Αττική Κωμωδία 

    Ι. Καραμάνου 

AEΦ 143: APXAIA EΛΛHNIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) (12 ECTS) 

 Α. Νοβοχάτκο 
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 36 

AEΦ 144: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (6 ECTS) 

Φιλοσοφία και Ιατρική 

    Μ. Λιάτση 

 Αριστοτελική κοσμολογία 

    Θ. Κουρεμένος 

 
ΑΕΦ 150: ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ (6 ECTS) 

       Α. Λάμαρη 

 

ΑΕΦ 152: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (6 ECTS) 

Θεωρίες μετάφρασης και πρόσληψης κλασικών κειμένων 

 Α. Λιανέρη 

 

ΑΕΦ 153: ΕΠΟΣ (6 ECTS) 

O «ελάσσων» Όμηρος 

   Μ. Νούσια 
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ΑΕΦ 157: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (6 ECTS) 

 Η αστρονομία στη σκέψη του Πλάτωνα 

    Θ. Κουρεμένος 

 

ΑΕΦ 160: ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (6 ECTS) 

Πλάτων: Μέμνων 

    Μ. Λιάτση 

 

ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

(6 ECTS) 

 Α. Οικονομάκη/Θ. Παπαδοπούλου (συνδιδασκαλία) 

 

ΛΦI 161: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II (6 ECTS)  

Aντίστροφο – Eυθύ 

Χ. Τσίτσιου 
Για την εξέταση του μαθήματος βλ. σελ. 37. 

 

ΛΦI 162: ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) (12 ECTS)  

Κείμενα από την εξεταστέα ύλη 

  Δ. Τσιτσικλή 
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 37. 

 

ΛΦI 163: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (6 ECTS)  

 1. Ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην τραγωδία του Σενέκα: 

το παράδειγμα της Phaedra 

  Θ. Παπαδοπούλου 

 2. Σενέκας, Oedipus, Phoenissae 

  Σ. Φραγκουλίδης  

 

ΛΦI 164: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (6 ECTS) 

1. Σενέκας, Για τη ζωή και τον Θάνατο  (Αποσπάσματα από τα έργα De 

Beneficiis, Consolatio ad Marciam, De Vita Beata, De Tranquillitate Animi) 

  Θ. Αντωνιάδης 

 2. Λατινικό μυθιστόρημα: Πετρώνιος – Απουλήιος (επιλογές) 

  Eυ. Καρακάσης 

ΛΦΙ 178: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (6 ECTS)  

 Ιστορία της λατινικής γλώσσας 
Γ. Γιαννάκης 

Το μάθημα προσφέρεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας με κωδικό ΓΛΩ 382: Ζητήματα από την 

Ιστορική Γλωσσολογία. Οι φοιτητές/τριες της ειδίκευσης του Τομέα Κλασικών Σπουδών 

μπορούν να το επιλέξουν είτε ως επιλεγόμενο ειδίκευσης (ΛΦΙ) είτε ως επιλεγόμενο από άλλο 

Τμήμα ή Τομέα, εφόσον έχουν επιλέξει την Ομάδα 2: Ιστορική Γλωσσολογία (ΓΛΩ). 
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ MΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ NΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΜΕΦ 230: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙ-

ΜΕΝΑ (7 ECTS) 

Θεόδωρος Πρόδρομος, Μυθιστόρημα 

Ι. Βάσσης  

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 44. 

 

 

ΜΕΦ 273 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι 

 Ο έρωτας στη βυζαντινή λογοτεχνία 

  Ηλ. Ταξίδης 

 

ΜΕΦ 275 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι 

 Η ποίηση του Κωνσταντίνου Μανασσή 

  Μ. Αυγερινού 

        Η «Ηθοποιία δραματική για τον Ιωάννη Καντακουζηνό» του Μανουήλ 

Φιλή 

  Δ. Σαμαρά – Μ. Αυγερινού 

 Επιγράμματα σε έργα τέχνης 

  Χρ. Σιμελίδης 

 

ΜΕΦ 278 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ  

 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

  Σ. Κοτζάμπαση 

ΝΕΦ 240: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (10 

ECTS) 

Τ. Καπλάνης 

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 40-43 

 

NEΦ 246: ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙ (1914-1944) 

Γιώργος Σεφέρης 

Μ. Ιατρού 

 

NEΦ 249: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ι (ΑΡΧΕΣ-1669) 

Κρητική λογοτεχνία της Ακμής 

Τ. Μαρκομιχελάκη 
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ΝΕΦ 251: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ III (1880-1930)  

Λειτουργίες της ερωτικής επιθυμίας σε κείμενα της αφηγηματικής 

πεζογραφίας 1880-1940 

Μ. Μικέ 

 

ΝΕΦ 260: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙV (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Ποιητικά κείμενα της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς 

Μ. Ιατρού 

 

ΝΕΦ 262: EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Η πεζογραφία της κρίσης 

Μ. Βασιλειάδη 

 

ΓΣΓ 285: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  

Διαφωτισμός / Ρομαντισμός 

Ι. Ναούμ / Β. Καραφουλίδου 

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 44-45 
 

ΓΣΓ 287: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι 

Μοντερνισμός και Πρωτοπορίες: η έννοια της "παράδοσης" 

Ι. Ναούμ 

 

ΓΣΓ288 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ 

        Νίκος Καρούζος: ύπαρξη, ποίηση, φιλοσοφία 

 Γ. Τεμπρίδου 

 
ΓΣΓ 293: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (= ΑΕΦ 152: 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)  

Θεωρίες μετάφρασης και πρόσληψης κλασικών κειμένων  

Αλ. Λιανέρη 

ΔΙΔ ΛΟΓ 040: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (6 ECTS) 

Έ. Πέτκου / Μιχ. Γ. Μπακογιάννης  

Για το μάθημα βλ. σελ. 57. 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ 

 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων ειδίκευσης Γλωσσολογίας ισχύει για όλους τους 

φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει την ειδίκευση αυτή, ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους 

στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
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ΓΛΩ  344: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Κ. Χατζοπούλου 
Σύντομη εισαγωγή, σε τρία μέρη, σε βασικές έννοιες, κύριες θεωρίες και τρέχοντα ζητήματα 

σημασιολογικής ανάλυσης φυσικών γλωσσών. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε θέματα λεξικής 

σημασίας, δίνοντας έμφαση σε τύπους προσέγγισής τους  που στηρίζονται στη γνωσιακή ψυχολο-

γία. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε θέματα προτασιακής σημασίας, δίνοντας έμφαση σε τύπους 

προσέγγισής τους που στηρίζονται στη συμβολική λογική. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε πλευρές 

γλωσσικής σημασίας που απηχούν συνθήκες γλωσσικής χρήσης και εξετάζει πώς η ανάλυσή τους 

οδηγεί στην αναθεώρηση της παραδοσιακής διάκρισης μεταξύ σημασιολογίας και πραγματο-

λογίας.  

 

ΓΛΩ 345: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Κ. Χατζοπούλου 
Σύντομη εισαγωγή σε τρία βασικά αντικείμενα της γλωσσολογικής πραγματολογίας: τη μελέτη 

της δεικτικής αναφοράς, τη μελέτη των γλωσσικών πράξεων, και τη μελέτη των συνομιλιακών 

υπονοήσεων. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριοι τύποι θεωρητικής προσέγγισης του καθενός 

από τα τρία αυτά φαινόμενα, και τα κύρια ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του κάθε τύ-

που. Εξετάζονται επίσης ορισμένα θέματα που αφορούν τις σχέσεις πραγματολογίας-σημασιο-

λογίας και πραγματολογίας-σύνταξης, και ορισμένες πραγματολογικές πλευρές της γλωσσικής 

ανάπτυξης και της γλωσσικής εξέλιξης. 

 

ΓΛΩ 348: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Δ. Παπαδοπούλου/ Α. Ρεβυθιάδου  
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε βασικές μορφολογικές θεωρίες και σύγχρονα μοντέλα μορ-

φολογικής ανάλυσης (π.χ. Strong and Weak Lexicalism, Chomsky 1970, Jackendoff 1972, Roeper 

& Siegel 1978, Spencer 1991, Lexical Morphology, Pesetsky 1979, Kiparsky 1982, Distributed 

Morphology, Halle & Marantz 1993, 199). Παράλληλα, εξετάζει μια σειρά από σημαντικά 

προβλήματα του πεδίου με έμφαση στο κατά πόσο οι μορφολογικές δομές κατασκευάζονται με 

τη βοήθεια της σύνταξης ή επιτελούνται με αυτόνομες διαδικασίες στο Λεξικό. Αντικείμενο 

μελέτης αποτελούν θέματα μορφολογικής τυπολογίας (απομονωτικές, συγκολλητικές, διαχυτικές, 

πολυσυνθετικές και σχηματικές γλώσσες), η σχέση κλίσης και παραγωγής, οι διαδικασίες 

σχηματισμού λέξεων (σύνθεση, ακρωνυμικά κ.λπ.), οι λειτουργικές κατηγορίες αλλά και το 

διεπίπεδο της μορφολογίας με τη φωνολογία και τη σύνταξη. Επιπλέον, αναλύονται τα αποτε-

λέσματα της εφαρμογής των αρχών της θεωρίας στα μορφολογικά δεδομένα της ελληνικής. 

Έμφαση δίνεται επίσης σε πειραματικές έρευνες που εξετάζουν τη μορφολογική επεξεργασία, 

ενώ αναλύονται τόσο τα μεθοδολογικά ζητήματα που ανακύπτουν από τα ευρήματα όσο και οι 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις των εμπειρικών δεδομένων. 

 

ΓΛΩ 347: ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

  Γ. Γιαννάκης 
Γενική εισαγωγή, ιστορία της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας, το πρόβλημα της κοιτίδας, 

γλωσσοπολιτισμική παλαιοντολογία, η ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια και η πρωτοϊνδο-

ευρωπαϊκή πρωτογλώσσα, μεθοδολογία της γλωσσικής αποκατάστασης. Συγκριτική γραμματική 

των αρχαίων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών: φωνολογία, μορφολογία, λεξικό, σύνταξη.  

 

ΓΛΩ 372: ΣΥΝΤΑΞΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (6 ECTS) 

Δ.  Μιχελιουδάκης 
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Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές έννοιες της σύνταξης και 

της συντακτικής ανάλυσης. Θα προταχθούν έννοιες όπως σύνταγμα, συντακτική μονάδα, λέξη, 

πρόταση, φράση, δομή, συντακτικό φαινόμενο, μετακίνηση. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα 

διάφορα συντακτικά φαινόμενα, και να εντοπίζουν τις μονάδες συντακτικής ανάλυσης. Η 

εφαρμογή θα γίνεται με βάση όχι μόνο την ελληνική αλλά και άλλες γλώσσες, ανάλογα με τον 

εκάστοτε στόχο ή και φαινόμενο που θα εξετάζεται. 

 

ΓΛΩ 375:  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ      (6 ECTS) 

       M. Καραλή 

Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη μορφημάτων ουσιαστικών, επιθέτων και 

ρημάτων της αρχαίας ελληνικής από την ινδοευρωπαϊκή εποχή έως και την κλασική. Ο 

απώτερος γενικός στόχος είναι η κατανόηση του πώς τα μορφολογικά τεμάχια 

συνεισφέρουν στην έκφραση σημασιών, στο πώς μεταβάλλεται αυτή η σχέση με την 

πάροδο του χρόνου, και ένας ειδικότερος είναι η αληθινή σχέση αρχαίας και νέας 

ελληνικής. 
 

ΓΛΩ 382/ΛΦΙ 178: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ       (6 ECTS) 

  Γ. Γιαννάκης  

Στο μάθημα εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της λατινικής από τις προϊστορικές της 

καταβολές στην ινδοευρωπαϊκή έως τη διαμόρφωση της πρότυπης λατινικής γλώσσας 

κατά την κλασική περίοδο και η τύχη της γλώσσας κατά την ύστερη αρχαιότητα και 

μετέπειτα. Θα συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι ο γλωσσικός χάρτης της 

αρχαίας Ιταλίας με τις ινδοευρωπαϊκές και μη ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, η επικράτηση 

της λατινικής έναντι των άλλων ιταλικών διαλέκτων, η ιστορική γραμματική της 

λατινικής. Θα εξεταστούν επίσης μια σειρά από ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι 

που συνέβαλαν στην εξέλιξη της γλώσσας, όπως είναι η επίδραση της ελληνικής στη 

διαμόρφωση της πρότυπης λατινικής, οι γλωσσικές επιπτώσεις από την εμφάνιση και 

εξάπλωση του Χριστιανισμού, η διαπάλη ανάμεσα στις γραπτές και τις προφορικές 

τοπικές ποικιλίες της γλώσσας και η ζωή και η κοινωνική θέση των ομιλητών της 

λατινικής. Προτείνεται το βιβλίο των James Clackson & Geoffrey Horrocks, Ιστορία της 

λατινικής γλώσσας (Αθήνα 2014). 

Το μάθημα προσφέρεται επίσης σε φοιτητές/τριες της ειδίκευσης του Τομέα Κλασικών 

Σπουδών με τον κωδικό ΛΦΙ 178: Λατινική Γλώσσα: Ειδικά Θέματα.  

 

ΓΛΩ 388: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Μ. Θεοδωροπούλου 
Το μάθημα εισάγει σε βασικές περιοχές της ψυχογλωσσολογικής έρευνας και στον προβλη-

ματισμό που αναπτύσσεται σε αυτές. Μετά από μια περιήγηση στην ιστορία του κλάδου και τα 

ζητήματα τα οποία τίθενται σε αυτόν σε σχέση με τις γλωσσολογικές θεωρίες καθώς και στις 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται, συζητούνται ειδικότερα: η σχέση εγκεφάλου και γλώσσας και 

οι αφασίες· η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της νόησης και της σχέσης της με τη γλώσσα 

σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές διαταραχές· γλώσσα και σκέψη· η παραγωγή ομιλίας. 

Αξιολόγηση: προφορική διαδικτυακή εξέταση.  
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ΓΛΩ 392: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6 

ECTS) 
   Ν. Αμβράζης 

   E. Κόντα 

Στο μάθημα επιχειρείται μια προσέγγιση στο επιστημονικό πεδίο της διδακτικής της γλώσσας. Το 

μάθημα αναπτύσσεται σε δύο άξονες. (α) Ο πρώτος αφορά το θεωρητικό σκέλος που έχει στόχο 

να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με τα επικρατέστερα μοντέλα διδασκαλίας 

(δραστηριοκεντρικό μοντέλο, μοντέλο με βάση το περιεχόμενο, εναλλακτικά μοντέλα) και να 

αναδείξει τις προσπάθειες συνδυαστικής αξιοποίησής τους (π.χ. Επικοινωνιακή Προσέγγιση). (β) 

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εφαρμογή των εργαλείων που παρέχουν τα παραπάνω μοντέλα 

σε επίπεδο γλωσσικής διδασκαλίας. Οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν και θα συζητήσουν 

στρατηγικές εκμάθησης της γλώσσας (π.χ. διδασκαλία λεξιλογίου, αντιμετώπιση λαθών) με 

ιδιαίτερη έμφαση στη συσχέτισή τους με τις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και 

κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου). 

Αξιολόγηση: γραπτή πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μία μικρή εργασία και τελική 

γραπτή εξέταση. 

 

ΓΛΩ 396: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

  Α. Ρεβυθιάδου 
Εισαγωγή στα φθογγικά συστήματα των φυσικών γλωσσών. Περιγραφή και εξέταση της ανα-

τομίας και φυσιολογίας της ανθρώπινης ομιλίας, μελέτη και ανάλυση φωνολογικών διαδικασιών, 

συλλαβικής δομής, μετρικών και προσωδιακών χαρακτηριστικών λέξεων και φράσεων. Συγκρι-

τική μελέτη φωνολογικών συστημάτων της ελληνικής με τις διαλέκτους της αλλά και με άλλες 

γλώσσες. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των φυσικών γλωσσών εξετάζονται μέσα από τη 

θεωρητική σκοπιά της γενετικής γλωσσολογίας. Έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των 

φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

και του αναλυτικού πνεύματος, οι οποίες θα οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση της δομής των 

φυσικών γλωσσών. 

 

ΓΛΩ 397: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Α. Τάντος 
Στόχος του μαθήματος είναι αφενός να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της Υπολογιστικής 

Γλωσσολογίας (ΥΓ) και τη σύνδεσή της με τη θεωρητική γλωσσολογία, και αφετέρου οι φοιτητές 

να εξοικειωθούν με τις αρχές προγραμματισμού στη γλώσσα Python και τις εφαρμογές της ΥΓ 

στη γλωσσική τεχνολογία. Αφού παρουσιαστούν α) βασικές αρχές ανάλυσης της ΥΓ, όπως οι 

φορμαλιστικές γλώσσες, η ιεραρχία του Chomsky, τα αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων και 

η θεωρία γράφων, καθώς και β) η σύνταξη και σημασιολογία της γλώσσας Python, οι φοιτητές θα 

εξοικειωθούν με εφαρμογές της ΥΓ στη μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία. Τέλος, θα γίνει 

διεξοδική αναφορά στα θεωρητικά και τεχνικά εργαλεία ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων μέσα 

από σώματα κειμένων. Το μάθημα δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού. 

 

ΔΙΔ ΓΛΩ 070:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Δ. Κουτσογιάννης 
Για το μάθημα βλ. σελ. 57. 
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EAPINO EΞAMHNO 

YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA 

 

AEΦ 102: OMHPIKO EΠOΣ (5 ECTS) 

     Ἰλιάς 

     Α. Ρεγκάκος/Α. Οικονομάκη (συνδιδασκαλία) 

Ὀδύσσεια 

     Μ. Πλαστήρα-Βαλκάνου 

Ἰλιάς 

     Ι. Τζιφόπουλος 
Το μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (60 φοιτητές ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια 

κατά ανώτατο αριθμό). 

 

AEΦ 104: TPAΓΩΔIA (4 ECTS) 

Σοφοκλής: Αἴας 

    Α. Λάμαρη 

Ευριπίδης: Ἠλέκτρα 

    Ι. Καραμάνου 

Ευριπίδης: Ἱππόλυτος 

    Μ. Νούσια 

 Ευριπίδης: Μήδεια 

     Ε. Σιστάκου 

Σοφοκλής: Το ηρωικό ιδεώδες (επιλογές) 

    Ευ. Αλεξίου 
Το μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (60 φοιτητές ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια 

κατά ανώτατο αριθμό). 

AEΦ 106: ΦIΛOΣOΦIA (5 ECTS)  

 Πλάτων, Φαῖδρος 

    M. Voehler 

 Αριστοτ. Ἠθικά Νικομάχεια (Βιβλ. I και II) 

     Μ. Λιάτση 

 Πλάτων: Συμπόσιον 

     Ν. Μήλτσιος 

Πλάτων: Πρωταγόρας 

    Α. Νοβοχάτκο 
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Το μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (60 φοιτητές ανά διδάσκοντα στα επιμέρους 

ακροατήρια κατά ανώτατο αριθμό). 

 

ΛΦI 126.1: ΛATINIKΑ ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (5 ECTS)  

 1. Mores Romani – mores alieni: ανθολόγιο κειμένων 

  Χ. Τσίτσιου 

 2. Κικέρων, Pro Milone 

  Ευ. Καρακάσης 

 3. Κικέρων, Pro Caelio (γλωσσική άσκηση) 

  Β. Φυντίκογλου 
Εφόσον αποσπαστούν στο τμήμα συνάδελφοι της Β΄θμιας εκπ/σης, το μάθημα θα διδάσκεται για 

τους πρωτοετείς επί 6 ώρες εβδομαδιαίως μοιρασμένο για κάθε ακροατήριο σε δύο τρίωρα: το 

ένα τρίωρο θα διδάσκουν οι αποσπασμένοι και το άλλο τα μέλη ΔΕΠ. Οι φοιτητές/τριες του 4ου 

και μεγαλύτερων εξαμήνων θα παρακολουθούν μόνον το τρίωρο που θα διδάσκεται από τα μέλη 

ΔΕΠ, και το μάθημα θα τους πιστώνεται ως ΛΦΙ 126. 

 

ΛΦI 128: ΛYPIKH ΠOIHΣH – EΛEΓEIA – EΠIΓPAMMA – ΣATIPA (4 ECTS)  

 1. Οράτιος, Carmina 

  Δ. Τσιτσικλή  

 2. Οβίδιος, Amores - Ars Amatoria  

  Θ. Αντωνιάδης 

 

ΜΕΦ 222 : ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (4 ECTS) 

Ι. Βάσσης 

Μ. Αυγερινού 

Η. Ταξίδης 

Δ. Σαμαρά 

ΝΕΦ 202: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΠEZOΓPAΦIA KAI ΘEATPO (αρχές-1789) 

(5 ECTS) 

Τ. Καπλάνης 

Τ. Μαρκομιχελάκη 

Σ. Σταυρακοπούλου 

Διδάσκεται η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές της έως τα χρόνια 

της Γαλλικής Επανάστασης και τη στερέωση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού· επίσης, 

διδάσκεται επιλογή αποσπασμάτων από έμμετρα και πεζά κείμενα της περιόδου αυτής.  

ΝΕΦ 205: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-σήμερα) (5 ECTS)  

Λ. Αραμπατζίδου 

Λ. Βαρελάς 

Μιχ. Γ. Μπακογιάννης 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη νεοελληνική ποίηση από το 1914 ως τις μέρες μας, 

και αποσκοπεί σε μια πρώτη παρουσίαση και γνωριμία με το έργο των πιο σημαντικών 

ποιητών που πρωτοεμφανίστηκαν στο διάστημα αυτό. Σε κάθε διδακτική ενότητα θα 
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εξετάζονται ποιητές και κείμενά τους, με έμφαση σε ζητήματα θεματικής και μορφής, 

ενώ παράλληλα θα επιχειρείται η τοποθέτησή τους στο ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης 

Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια 

συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική παραγωγή της περιόδου, όσο και για τις 

κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι 

ποιητές, καθώς επίσης και για τις λογοτεχνικές γενιές, τις σχολές, τα ρεύματα τα 

κινήματα και τα λογοτεχνικά περιοδικά. 

ΝΕΦ 206 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1914-σήμερα) (5 ECTS)  

Μ. Βασιλειάδη 

Μ. Ιατρού 

Μ. Μικέ   

Το χρονικό άνυσμα του μαθήματος περιλαμβάνει 3 περιόδους: 

 1) τη Μεσοπολεμική πεζογραφία (1914-40) με τις δύο υποπεριόδους (1914-30, 

1930-40) 

 2) τη Μεταπολεμική πεζογραφία (1940-67 ή 1974) 

 3) τη Σύγχρονη πεζογραφία (1974 έως σήμερα) 

Πρόκειται για εκτεταμένο χρονικό άνυσμα με δραματικά γεγονότα σε παγκόσμιο και 

ελληνικό επίπεδο (π.χ. Μικρασιατική Καταστροφή, Εμφύλιος), τα οποία 

μετασχημάτισαν έθνη, κοινωνίες, πολιτικά συστήματα και κατ' επέκταση το άτομο και 

τη σχέση του με τον κόσμο. Συγχρόνως πρόκειται για μια εποχή στην οποία 

αναδύθηκαν καινούρια ρεύματα (μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός) ή αναβίωσαν σε 

καινούρια μορφή παλαιότερα (ρεαλισμός), καθώς και καινούρια λογοτεχνικά είδη. 

 Στο μάθημα θα εξεταστούν συγκεκριμένα μυθιστορήματα ή διηγήματα, κυρίως από 

τις πρώτες δύο υποπεριόδους, με έμφαση –κατά περίπτωση– στο πώς προσελήφθησαν ή 

πώς και πόσο αφομοιώθηκαν συγκεκριμένα ρεύματα ή είδη για την έκφραση 

προβληματισμών γύρω από το άτομο, την ιστορία και την κοινωνία. 

ΓΣΓ 231: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (4 ECTS)  

Κ. Γιαβής 

Β. Καραφουλίδου 

Το μάθημα αυτό είναι η κύρια εισαγωγή των φοιτητών στη σύγχρονη Θεωρία της 

Λογοτεχνίας. Θα πραγματευτούμε μερικά από τα κυριότερα ερμηνευτικά εργαλεία της 

κριτικής της λογοτεχνίας: τον ρωσικό φορμαλισμό· τη θεωρία του Ferdinand de 

Saussure· την Αφηγηματολογία· το έργο του Roland Barthes· την Αποδόμηση· την 

Ερμηνευτική και τη Σχολή της Κωνσταντίας. Στοχεύουμε οι φοιτητές να αποκτήσουν 

1) μία καθαρή εικόνα της κάθε σχολής, και 2) αντίληψη του πώς η θεωρία επηρεάζει τη 

μελέτη και την πρόσληψη της λογοτεχνίας. Οι φοιτητές θα κληθούν να εκπονήσουν 

έναν αριθμό μικροεργασιών, και, δουλεύοντας στη βιβλιοθήκη, να κατανοήσουν τη 

βασική βιβλιογραφία του αντικειμένου. 

 

ΓΛΩ 302:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (5 ECTS) 

Γ. Γιαννάκης 

Μ. Καραλή 
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Το μάθημα εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές έως 

το τέλος της κλασικής περιόδου. Επιμέρους ενότητες: μεθοδολογικά ζητήματα για τη 

μελέτη της ιστορίας της ελληνικής, προϊστορική και ιστορική περίοδος της ελληνικής, 

οι πηγές, η γραφή, διάλεκτοι και διαλεκτική γεωγραφία, λογοτεχνικές γλώσσες, δομικά 

χαρακτηριστικά της κλασικής ελληνικής. 

 

ΓΛΩ 303: EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA IΙI: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (4 ECTS) 

Γ. Παπαναστασίου/ N. Αμβράζης  

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συγχρονική και διαχρονική περιγραφή της νέας 

ελληνικής. Σε διαχρονικό επίπεδο εξετάζεται η διαμόρφωση της κοινής νέας ελληνικής 

σε φωνητικό, μορφολογικό, συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο, π.χ. με ποιες 

διαδικασίες προέκυψε το φωνολογικό της σύστημα από αυτό της αρχαίας ελληνικής, 

πώς το κλιτικό σύστημα της αρχαίας μετεξελίχθηκε στο κλιτικό σύστημα της νέας, τι 

αλλαγές συνέβησαν σε συντακτικό επίπεδο και πώς διαμορφώθηκε το νεοελληνικό 

λεξιλόγιο, κληρονομημένο και λόγιας προέλευσης. Επίσης, εξετάζεται ο τρόπος 

διαμόρφωσης και βασικά χαρακτηριστικά των νεοελληνικών διαλέκτων.  

Σε συγχρονικό επίπεδο εξετάζονται βασικές πτυχές του γραμματικού συστήματος 

της ελληνικής, όπως το φθογγικό της σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στη συνύπαρξη 

του λόγιου και λαϊκού υποσυστήματος, η ονοματική και ρηματική κλίση με έμφαση 

στην κατηγοριοποίηση των ουσιαστικών σε κλιτικές τάξεις και τη ρηματική όψη, οι 

διαδικασίες σχηματισμού (σύνθετων) λέξεων κ.λπ. 

 

ΓΛΩ 304/ΠΛ*: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣOΛOΓIA II (5 ECTS) 

Α. Τάντος 

Δ. Μιχελιουδάκης 

Ε. Κόντα 

Ν. Αμβράζης 

Γ. Φωτιάδου 

Το συγκεκριμένο μάθημα εξερευνά τη φύση της ανθρώπινης γλώσσας 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την ελληνική αλλά και άλλες IE και μη γλώσσες. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των φθόγγων 

και οι κανόνες που καθορίζουν τους συνδυασμούς τους (Φωνητική & Φωνολογία), ο 

σχηματισμός των λέξεων και η εσωτερική τους οργάνωση (Κλιτική και Παραγωγική 

Μορφολογία), καθώς και η δομή των φράσεων και των προτάσεων (Σύνταξη). Επίσης 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των λέξεων και των προτάσεων (Σημασιολογία), 

αλλά και στην ερμηνεία και χρήση των γλωσσικών σημασιών στο περικείμενο 

(Πραγματολογία). Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια μικρή εισαγωγή στην τυπολογία 

γλωσσών και στον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι γλώσσες με βάση τα 

δομικά τους χαρακτηριστικά. Στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδική εξέταση και 

περιγραφή της δομής των φυσικών γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από 

τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα. 
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* Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα 

με το σεμινάριο Πληροφορικής (ΠΛ) (βλ. σελ. 48-49). 
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KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA 
0BMAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN 

 

AEΦ 141: APXAIA EΛΛHNIKH ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (6 ECTS) 

 Ευ. Αλεξίου 
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 36 

 

ΑΕΦ 142: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι (ποίηση) (6 ECTS) 

Θρησκεία και πολιτική στην ευριπίδεια τραγωδία: το παράδειγμα των 

Ἡρακλειδῶν και των Ἱκετίδων 

    Θ. Παπαδοπούλου 

Αριστοφάνης: Ὄρνιθες 

     Ι. Τζιφόπουλος 

Αριστοφάνης: Πλοῦτος  

    Μ. Νούσια 

 Επίγραμμα 

     Μ. Πλαστήρα-Βαλκάνου 

AEΦ 143: APXAIA EΛΛHNIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) (12 ECTS)  

Α. Ρεγκάκος 

 Χ. Τσαγγάλης 

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 37.   

 

AEΦ 144: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (6 ECTS) 

Η κριτική της δημοκρατίας στην αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη 

    Α. Λιανέρη 

 Ιστοριογραφία: Ξενοφών-Πολύβιος 

   Ν. Μήλτσιος 

 Πλούταρχος: Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 

    Π. Σαρίσχουλη 

 

ΑΕΦ 148: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ (6 ECTS) 

 Α. Οικονομάκη 

  

ΑΕΦ 149: ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

 Π. Σαρίσχουλη 

 

ΑΕΦ 153: ΕΠΟΣ (6 ECTS) 

 Ησίοδος: Θεογονία 

    Ε. Σιστάκου 
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ΑΕΦ 157: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (6 ECTS) 

          Επίκουρος 

     Μ. Λιάτση 

 

ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

(6 ECTS) 

 Α. Λιανέρη 

Για το μάθημα βλ. σελ. 58. 

ΛΦI 161:ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II (6 ECTS)  

Aντίστροφο - Eυθύ 

  Β. Φυντίκογλου 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση του μαθήματος βλ. σελ. 37. 

 

ΛΦI 162:ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά) (12 ECTS)  

Kείμενα από την εξεταστέα ύλη 

  Χ. Τσίτσιου 
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 37. 

 

ΛΦI 163: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (6 ECTS)  

 1. Ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην τραγωδία του Σενέκα: 

το παράδειγμα της Phaedra 

  Θ. Παπαδοπούλου 

 2. Σενέκας, Oedipus, Phoenissae 

  Σ. Φραγκουλίδης  

 

ΛΦI 164: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (6 ECTS)  

 1. Λατινική Παλαιογραφία (εφαρμογή σε πεζά κείμενα) 

  Ευ. Καρακάσης 

 2. Απουλήιος Metamorphoses 4.28-6.24 

  Δ. Τσιτσικλή  

 

ΛΦΙ 175: ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  (6 ECTS) 

 Ανθολόγιο νεωτερικής ποίησης 

  Θ. Αντωνιάδης  
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ MΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ NΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΜΕΦ 230: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Ιωάννης Καμινιάτης 

  Ηλ. Ταξίδης 
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 44 

 

ΜΕΦ 236 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή 

  Μ. Αυγερινού 

 Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή ἱστορία (βιβλίο  6) 

  Σ. Κοτζάμπαση 

ΜΕΦ 276 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΙ 

 Η ποίηση του Ιωάννη Γεωμέτρη 

  Ι. Βάσσης 

ΜΕΦ 278 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

  Χρ. Σιμελίδης 

 

ΝΕΦ 240: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  

Τ. Μαρκομιχελάκη  
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συνολική ύλη του μαθήματος βλ. σελ. 40-43 

 

ΝΕΦ 241 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ I (ΑΡΧΕΣ-1669) 

Ο Πάνω και ο Κάτω Κόσμος στην πρώιμη κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος 

αιώνας 

 Σ. Σταυρακοπούλου 

 

ΝΕΦ 256: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ II (1914 

κ.ε.) 

Μοντερνισμοί στην ποίηση και την πεζογραφία της δεκαετίας του 1930 

Λ. Βαρελάς 

 

ΝΕΦ 257: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ I (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Ο έρωτας στα χρόνια του Διαφωτισμού 

Τ. Καπλάνης 

 

ΝΕΦ 258: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)  

1821, 200 χρόνια μετά 

Λ. Αραμπατζίδου  
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ΝΕΦ 259: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ IΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Κάλβος, Σολωμός και η ποίηση της επανάστασης 

Κ. Τικτοπούλου 

 

ΝΕΦ 261: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ V (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)   

Χιούμορ και σάτιρα στη μεταπολεμική ποίηση 

Μιχ. Γ. Μπακογιάννης 

 

ΓΣΓ 285: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Μοντερνισμός 

Ι. Ναούμ 

 

ΓΣΓ 286: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΙ 

Μεσαιωνική και αναγεννησιακή ευρωπαϊκή λογοτεχνία 

Κ. Γιαβής 

 

ΓΣΓ 291: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ 

Η Ελλάδα των Ευρωπαίων-Η Ευρώπη της Ελλήνων  

Β. Καραφουλίδου 

 

ΓΣΓ292 Προβλήματα (πολύ)πολιτισμικών σχέσεων ΙΙΙ 

    Ο Ελύτης μεταφραστής: θέατρο, ποίηση, φιλοσοφία 

 Γ. Τεμπρίδου 

 

ΔΙΔ/ΛΟΓ 040: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (6 ECTS) 

Έ. Πέτκου / Μιχ. Γ. Μπακογιάννης 
Για το μάθημα βλ. σελ. 58 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων ειδίκευσης Γλωσσολογίας ισχύει για όλους τους 

φοιτητές/τριες που την έχουν επιλέξει, ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους στο Τμήμα 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

ΓΛΩ 341: EIΣAΓΩΓH ΣTHΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Γ. Γιαννάκης 
Το μάθημα ασχολείται με το φαινόμενο και τους μηχανισμούς γλωσσικής αλλαγής σε όλα τα 

επίπεδα οργάνωσης της γλώσσας, το φωνητικό και φωνολογικό, μορφολογικό, σημασιολογικό, 

συντακτικό και λεξικό επίπεδο. Θα συζητηθούν επίσης τα ζητήματα της γλωσσικής επαφής, της 

γλωσσικής ποικιλότητας, καθώς και της γέννησης και της εξαφάνισης των γλωσσών.  
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ΓΛΩ 346: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Κ. Χατζοπούλου 
Στο μάθημα της κοινωνιογλωσσολογίας εξετάζονται βασικά θέματα της κοινωνιογλωσσολογίας 

όπως γλωσσική ποικιλότητα, γλωσσική αλλαγή, γλωσσικές επαφές και γλωσσική πολιτική, 

γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες, γλώσσα των νέων, κοινωνικά δίκτυα και κοινότητες 

πρακτικής, γλωσσική ευγένεια, φυλολεκτικές διαφορές, κοινωνικές πράξεις στη διεπίδραση, 

διγλωσσία και πολυγλωσσία, εναλλαγή κωδίκων, οι μειονοτικές γλώσσες και οι στάσεις απέναντι 

στη γλώσσα. 

  Επισημαίνονται οι κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις γνωστών προβλημάτων της νέας 

ελληνικής (δημοτική - καθαρεύουσα, δημιουργία ΚΝΕ, μειονοτικές γλώσσες, κοινωνικές 

διάλεκτοι - μάγκικα, καλιαρντά κ.ά., φυλολεκτικές διαφορές), και γίνεται εξάσκηση στη συλλογή 

και ανάλυση γλωσσικών δεδομένων από την καθημερινή ζωή. 
 

ΓΛΩ 365: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6 ECTS) 

Σ. Τσοχατζίδης 
Εισαγωγή σε κεντρικά θέματα και ζητήματα της σύγχρονης αναλυτικής φιλοσοφίας της γλώσσας, 

μέσω της κριτικής παρουσίασης τριών τύπων θεωριών σημασίας που έχουν αναπτυχθεί στο 

πλαίσιό της – αληθειακών, προθεσιακών, και πραξιακών. Το μάθημα περιλαμβάνει σύντομη 

αναδρομή στις καταβολές των θεωριών αυτών, και παρεκβάσεις σε άλλους τομείς της αναλυτικής 

φιλοσοφίας (κυρίως, τη φιλοσοφία της νόησης και τη φιλοσοφία της λογικής) με τους οποίους 

συνδέεται η σύγχρονη προβληματική σχετικά με ορισμένα από τα ζητήματα που θέτουν.  
  

ΓΛΩ 373: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (6 ECTS) 

     Δ. Παπαδοπούλου 

Στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύεται ο επιστημονικός χώρος της Γλωσσικής Επεξεργασίας. 

Εξετάζεται πώς οι άνθρωποι κατανοούν και παράγουν λέξεις και προτάσεις και ποιοι μηχανισμοί 

ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Ειδικότερα, περιγράφεται πώς γίνεται 

η λεξική αναγνώριση, πώς αντιλαμβανόμαστε τη λεξική αμφισημία και πώς επεξεργαζόμαστε τις 

κλιτές και παράγωγες λέξεις. Επίσης, αναλύονται ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συν-

τακτική επεξεργασία των προτάσεων [parser] καθώς και οι στρατηγικές που ακολουθεί και οι 

παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία που χρη-

σιμοποιείται στις μελέτες που διερευνούν τη γλωσσική επεξεργασία αλλά και στα θεωρητικά μο-

ντέλα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα πειραματικά δεδομένα. Στόχοι του μαθήματος είναι (α) 

να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σφαιρική θεώρηση των θεωρητικών μοντέλων καθώς και των 

σύγχρονων θεμάτων στην έρευνα για τη γλωσσική επεξεργασία και (β) να είναι ενημερωμένοι 

σχετικά με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων στο χώρο της γλωσσικής επεξεργασίας. 

Αξιολόγηση: γραπτή πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μία μικρή εργασία, συμμετοχή σε 

πειραματικές διαδικασίες και τελική γραπτή εξέταση. 

 

ΓΛΩ 378: ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6 ECTS) 

Α. Ρεβυθιάδου 
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται διεξοδικά διάφορες γενετικές θεωρίες με έμφαση στην 

Αυτοτεμαχιακή Φωνολογία, στη Λεξική Φωνολογία, στη Θεωρία του Βέλτιστου και τη 

Διαβαθμισμένη Αρμονική Γραμματική. Το μάθημα προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη φωνολογία 

και τη μορφολογία. 
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ΓΛΩ 379: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)  

Α. Τάντος  
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της κειμενογλωσσολογίας. 

Αρχικά, θα συζητηθούν τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν το χώρο της κειμενογλωσσολο-

γίας, όπως: τι ορίζεται ως κείμενο,  με ποια κριτήρια ορίζεται η κειμενικότητα, και  ποια είναι η 

σχέση κειμένου και περικειμένου. Επιπλέον, θα αναλυθούν βασικές έννοιες κατηγοριοποίησης 

των κειμενικών ειδών, η έννοια της συνοχής και πώς αυτή πραγματώνεται με αφορμή 

συγκεκριμένα παραδείγματα επικοινωνιακών περιστάσεων (π.χ. στον δημοσιογραφικό και 

πολιτικό λόγο), καθώς και πώς υλοποιούνται και προσεγγίζονται οι κειμενικές σχέσεις με βάση 

τις μεθόδους ανάλυσης των δύο κυρίαρχων γλωσσολογικών προσεγγίσεων στην ανάλυση λόγου, 

της λειτουργικής και της τυπικής. 

 

ΓΛΩ 385: ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (6 ECTS) 

Δ. Κυριαζής 
Συνοπτική (διαχρονική/ συγχρονική) παρουσίαση, διάλεκτοι και σχηματισμός κοινών των επι-

μέρους βαλκανικών γλωσσών· σχέσεις με την ελληνική και βαθμός συμμετοχής τους στη βαλκα-

νική Sprachbund. 

 

 

ΓΛΩ 386: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

 Δ. Μιχελιουδάκης 
Θα συζητηθούν κεντρικά θέματα της νεοελληνικής σύνταξης πρωτίστως και της (κλιτικής) 

μορφολογίας κατά δεύτερο λόγο. Η σειρά των όρων στην πρόταση (Υ-Ρ-Α) και την ονοματική 

φράση (Επίθετο/Δεικτικό-Ουσιαστικό). Η παράλειψη του υποκειμένου και οι ποικίλες λειτουρ-

γίες του όταν είναι 'παρόν'. Ο ρόλος και η δομή των εγκλιτικών αντωνυμιών. Η υποτακτική και η 

προστακτική. Τύποι προτάσεων. Η βασική δομή της ονοματικής φράσης. Στόχος του μαθήματος 

είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με έννοιες και φαινόμενα  της γραμματικής και του συντα-

κτικού της νέας ελληνικής και με το πώς αυτά προσεγγίζονται μέσα από την οπτική της σύγχρο-

νης θεωρητικής γλωσσολογίας. 

Το μάθημα συνιστάται σε φοιτητές/ήτριες που έχουν περάσει ένα τουλάχιστον μάθημα 

σύνταξης. 

 

ΓΛΩ 389: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6 ECTS) 

Δ. Παπαδοπούλου 

Με επίκεντρο την ανάπτυξη της γλώσσας από το παιδί σε φωνολογικό, 

γραμματικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο, 

παρουσιάζονται τόσο οι απόψεις που υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός έμφυτου 

μηχανισμού απόκτησης της γλώσσας όσο και οι απόψεις που υποστηρίζουν τη 

σταδιακή οικοδόμησή της, ενταγμένη στη γενικότερη κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη του 

παιδιού. 
 

ΓΛΩ 394: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (6 ECTS) 

               Δ. Κουτσογιάννης 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίες και Επικοινωνίας εκλαμβάνονται συνήθως ως τα μέσα που θα 

συνεισφέρουν είτε στην καλύτερη μελέτη της γλώσσας (π.χ. σώματα κειμένων) είτε στην αποτε-

λεσματικότερη διδασκαλία των γλωσσών (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό). Αυτή είναι η μία όψη 
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του πράγματος, η οποία εξετάζεται και στο συγκεκριμένο μάθημα. Η άλλη όψη του πράγματος, 

το γεγονός δηλαδή ότι οι υπολογιστές είναι πρωτίστως μέσα Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένης 

Επικοινωνίας, οι συνέπειες που αυτό έχει στην αναπαράσταση του νοήματος και στο περιεχόμενο 

του γραμματισμού εξετάζονται πολύ πιο σπάνια. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά του ζητήματος 

που εξετάζεται στο μάθημα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συνδεθεί ο νέος με τον παλιότερο 

κόσμο της επικοινωνίας (γραφή, έντυπο), να εντοπιστούν τα κοινά και οι ιδιαιτερότητες και να 

εκτιμηθούν οι συνέπειες για το περιεχόμενο  της γλωσσικής εκπαίδευσης, σήμερα. 

 

ΓΛΩ 398: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (6 ECTS) 

Δ. Κυριαζής 
Πού, πότε και πώς συντελείται η γλωσσική επαφή; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η 

διαδικασία αυτή οδηγεί σε γλωσσική αλλαγή; Με κύριο σημείο αναφοράς και βασικό πεδίο 

εφαρμογής τα Βαλκάνια, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω (και όχι μόνο) 

ερωτήματα. 

 

ΔΙΔΓΛΩ 070: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) 

Δ. Κουτσογιάννης 

Γ. Φωτιάδου 
Για το μάθημα βλ. σελ. 58. 
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MAΘHMATA ΠPOΣΦEPOMENA  

ΣTO TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ  

ΚΑΙ 

ΣTO TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 

 

 

 

Όλα τα μαθήματα κορμού ΑΕΦ, ΛΦΙ, ΜΕΦ, ΝΕΦ που αναγράφονται στις σελ. 60-63 

και 74-76 είναι επιλέξιμα από φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 

του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. Η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή 

περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων, γίνεται 

αλφαβητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα: 

 
Αριθμός Επώνυμο φοιτητών/τριών 

τμημάτων 

 2 A-MA ME-Ω 

 3 A-KA KE-ΠA ΠE-Ω 

 4 A-Z H-MA ME-P Σ-Ω 

 5 A-Δ E-KO KP-NI NO-ΣO ΣΠ-Ω 

 6 A-Γ Δ-KA KE-MA ME-ΠA ΠE-Σ T-Ω 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ  
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

VΙΙ. METAΠTYXIAKEΣ ΣΠOYΔEΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
 

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:  

 Κλασικής Φιλολογίας, με ειδικεύσεις στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και τη 

Λατινική Φιλολογία. 

 Βυζαντινής Φιλολογίας, με την αντίστοιχη ειδίκευση. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας, με ειδίκευση στη Νεοελληνική Φιλολογία: 

Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές. 
 Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 

 Γλωσσολογίας, με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία, καθώς και στην Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠPOΓPAMMATOΣ  

Διευθυντής:  Φυντίκογλου  Βασίλης (ειδίκευση ΛΦΙ) 

Συντονιστική Eπιτροπή: Πλαστήρα Μαρία (ειδίκευση ΑΕΦ) 

 Τσίτσιου Χρυσάνθη (ειδίκευση ΛΦΙ) 

 Λάμαρη Άννα (ειδίκευση ΑΕΦ) 

 Μήλτσιος Νικόλαος (ειδίκευση ΑΕΦ) 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) εξειδικεύει τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» καθώς και όσα προβλέπονται στην Εισήγηση 

Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, η οποία, μαζί με τις συνοδευτικές Μελέτη 

Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας, έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φιλολογίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση αρ. 

2958/12&13-4-18 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

3558/22-8-18).  Ο παρών Κ.Μ.Σ. συντάχθηκε από ειδική Επιτροπή έπειτα από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και εγκρίθηκε από την 

τελευταία στην υπ’ αρ. 430/8-3-2018 τακτική συνεδρία της. Εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο του Α.Π.Θ., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται 

στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (www.lit.auth.gr) και κοινοποιείται στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ). 

http://www.lit.auth.gr/
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Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 1. Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως αυτοδύναμο 

Τμήμα που παρέχει Σπουδές Α΄ Κύκλου, οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 

Σπουδές Β΄ Κύκλου, οι οποίες ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις 

λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. εντάσσεται και το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ) Κλασικής 

Φιλολογίας», στο οποίο αφορά ο παρών Κ.Μ.Σ. 

 2. Ο παρών Κ.Μ.Σ. θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και οποιαδήποτε 

τροποποίησή του απαιτεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.. 

 3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε 

Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν 

δικαιούται απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε ο/η Διευθυ-

ντής/ντρια ούτε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δικαιούνται 

επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ. 

 4. Το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί χωρίς καταβολή τελών φοίτησης από τους/τις φοιτητές/τριές του.  

 

Άρθρο 2 

Γνωστικό αντικείμενο, σκοπός 

 1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, 

καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως η Πρόσληψη της Γραμματείας της 

Αρχαιότητας, η Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων, οι Σπουδές για 

το Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο κ.λπ. 

2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων 

επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, β) Λατινική Φιλολογία, γ) 

Αρχαία Ελληνική ή Λατινική Φιλολογία και Επιγραφική/ Παπυρολογία/ Παλαιογραφία/ 

Ιστορία και Κριτική-Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

αποσκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για 

γνώση και συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη 

μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε 

ειδικευμένους Κλασικούς Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και 

εκτός της Ελλάδας και να ανταποκριθούν με τον επαρκέστερο τρόπο στις όποιες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, και που επίσης θα μπορούν να αποκτήσουν το 

κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθούν 
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με την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην 

ενίσχυση και διάδοση των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Άρθρο 3 

Όργανα Διοίκησης 

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., η Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

2. Το Π.M.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η 

οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και ο παρών Κ.Μ.Σ. και επιλύει 

οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη λειτουργία του Π.M.Σ. Κλασικής Φιλολογίας 

και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης το αρμόδιο όργανο να 

αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή στον παρόντα Κ.Μ.Σ. ή την τροποποίησή του. 

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 

έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 

τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Οι εκπρόσωποι στη Σ.Ε. κάθε ειδίκευσης 

είναι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες της 

ειδίκευσής τους. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι παρακολουθούν την εξέλιξη των σπουδών 

των φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη τους και ενημερώνονται από τους/τις 

διδάσκοντες/ουσες για τυχόν προβλήματα στη φοίτησή τους (π.χ. συνεχείς απουσίες). 

Οι φοιτητές/ριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή με τον/την ακαδημαϊκό/ή σύμβουλό 

τους για κάθε πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των σπουδών 

τους. 

4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. της 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. Έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και δεν μπορεί να έχει περισσότερες 

από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. 

 Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. και με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης 

Διευθυντή/ριας συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και των 

λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 

υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας. 
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Άρθρο 4 

Ειδικεύσεις και απονεμόμενοι τίτλοι 

1. Το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχει δύο 

ειδικεύσεις,  

α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ), 

β) Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ). 

2. Στους φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών αυτών των 

ειδικεύσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κ.Μ.Σ., το Τμήμα 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απονέμει αντίστοιχα 

α)  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλασική Φιλολογία με 

ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 

β)  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλασική Φιλολογία με 

ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία. 

 

Άρθρο 5 

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ 

1. Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται 

δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων 

Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση 

δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ 

Κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων 

Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όσοι/ες 

υποψήφιοι/ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/ές καλούνται να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο 

προπτυχιακών μαθημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών. 

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και 

υπηρετούν στο Α.Π.Θ., μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία 

κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 

εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι το 

αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι 

συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. 

 

Άρθρο 6 

Αριθμός εισακτέων, κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

Αριθμός εισακτέων 

 1. α) Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται σε 12 φοιτητές/τριες κατ’ έτος, ως εξής:  
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επτά (7) στην Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και  

πέντε (5) στην Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας,  

 β) Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. με 

υποτροφία εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. 

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον 

τελευταίο επιτυχόντα. 

 γ)  Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας όλων των Κύκλων Σπουδών, έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών  

σε σχέση με τον αριθμό διδασκόντων/ουσών στα Π.Μ.Σ. του τους/τις 4 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και  

σε σχέση και με τον αριθμό των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του ως μέγιστο 

αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του το 25% των 

προπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

Δεδομένου ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φτάνει περίπου τους/τις 300 

φοιτητές/τριες κατ’ έτος και διαθέτει 55 μέλη (51 μέλη Δ.Ε.Π. και 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π.) που 

μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. του, ο αριθμός των εισακτέων στο 

Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της παρούσας 

παραγράφου του άρθρου 6 πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 

Προκήρυξη θέσεων 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο τις θέσεις για την 

εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας για το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται διά του ημερησίου τύπου και αναρτάται 

ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας και ορίζει 

 τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος (όπως ορίζονται στην παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου) 

 τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του 

παρόντος άρθρου) από τους/τις υποψήφιους/ες  

 την ύλη των εξετάσεων 

 τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5-6 

του παρόντος άρθρου 

 τις ξένες γλώσσες στις οποίες πρέπει ή μπορεί να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.  

 

Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων 

 3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας μαζί με την προκήρυξη των θέσεων για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας ορίζει και την επιτροπή 

για τη διενέργεια των εξετάσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, η οποία 

περιλαμβάνει: α) δύο θεματοδότες/τριες που εκπροσωπούν ανά ένας/μία καθεμία από 

τις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., β) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για 

την περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο 
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βαθμολογητών) για καθένα από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά και 

Λατινικά) του γνωστικού αντικειμένου, γ) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή 

(για την περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο 

βαθμολογητών) για καθεμία ξένη γλώσσα που προβλέπεται να εξεταστεί, υποχρεωτικά 

ή δυνητικά, δ) τριμελή επιτροπή που θα διενεργήσει τις συνεντεύξεις με τους/τις 

υποψηφίους/ες. Όλα τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων είναι μέλη Δ.Ε.Π., και το ίδιο 

μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να έχει περισσότερους ρόλους μέσα στην επιτροπή εξετάσεων. Για 

τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και την τελική μοριοδότηση των 

υποψηφίων (όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου) είναι αρμόδια η Σ.Ε. του 

Π.Μ.Σ. 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων 

 4. Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη των θέσεων (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) κάθε ενδιαφερόμενος/η 

υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση 

υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:  

 Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφει  

 την ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει. Επειδή στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας οι εξετάσεις εισαγωγής είναι κοινές και για τις δύο ειδικεύσεις, 

μπορεί να δηλώσει και τις δύο ειδικεύσεις ορίζοντας σειρά προτίμησης,   

 την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο εδάφιο (β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 

 την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να 

εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (β) της παρ. 5 του παρόντος 

άρθρου.  

 Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από  

 σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας,  

 αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) του/της υποψήφιου/ας και, 

εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να 

γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση έγκαιρης προσκόμισης της αναγνώρισης. 

Σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας 

ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-

ριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και φοιτη-

τές/τριες που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, καταθέτοντας βεβαίωση 

ότι το αργότερο έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων 

του Π.Μ.Σ. θα έχουν προσκομίσει τουλάχιστον Αναλυτική Βαθμολογία από τη 

Γραμματεία του Τμήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, όπου θα 

αποδεικνύεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στο τελευταίο μάθημα που 

απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους, 

 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, 

όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του 

Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, 
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 αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα. 

 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

 5. α) Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας σε συνεννόηση με την επιτροπή 

εξετάσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ανακοινώνει το αργότερο έως τις 15 

Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο το ακριβές πρόγραμμα (ημερομηνίες, ώρες, αίθουσες) της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων 

στο γνωστικό αντικείμενο και στις ξένες γλώσσες καθώς και της συνέντευξης, η Σ.Ε. 

συγκεντρώνει τη βαθμολογία ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία δίδεται στη δεκαδική 

κλίμακα, εξετάζει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και προβαίνει στη 

μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται κάθε 

υποψήφιος/α είναι: 

 
 ο γενικός βαθμός πτυχίου1 (εφόσον είναι του ίδιου ή συναφούς 

επιστημονικού πεδίου με την Κλασική Φιλολογία) 
10 % 

 
 ο μέσος όρος των βαθμών1 όλων των μαθημάτων ΑΕΦ και ΛΦΙ στα 

οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς κατά τις Προπτυχιακές Σπουδές 

του/της 

15 % 

 οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) των μαθημάτων ΑΕΦ και ΛΦΙ στα 

οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς κατά τις Προπτυχιακές Σπουδές 

του/της. Ορίζεται ότι στο κριτήριο αυτό το 5 ισούται με 120 ECTS, 

και η μοριοδότηση αυξομειώνεται ανάλογα με τον αριθμό ECTS 

κάθε υποψήφιου/ας (π.χ. 96 ECTS = 4 μόρια, 132 ECTS = 5,5 μόρια 

κ.λπ.) 

5 % 

 η υποχρεωτική γραπτή εξέταση στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα 

με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 7 
15 % 

 η κατ’ επιλογή του/της (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της 

παρούσαςπαραγράφου, 5β) γραπτή εξέταση σε άλλη/ες ξένη/ες 

γλώσσα/ες με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5 

  5 % 

 η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο και των δύο 

ειδικεύσεων με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5 
15 % + 

15 % 

 η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται η προσωπικότητά 

του/της και η εξοικείωσή του/της με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην 

Κλασική Φιλολογία και ελέγχεται η επιστημονική του/της υποδομή 

εν γένει και η κριτική ικανότητά του/της. 

15 % 

 τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα 5 % 

 

 Σε όλα παραπάνω κριτήρια:  

i) η μοριοδότηση σε κάθε κριτήριο γίνεται έως και δεύτερο δεκαδικό,  

ii) η επίτευξη του κατώτερου βαθμού στη γραπτή εξέταση του γνωστικού 

                         
1 Σε περίπτωση πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαβάθμια κλίμακα, η Σ.Ε. προβαίνει στη σχετική 
αντιστοίχιση με αιτιολογημένη έκθεσή της και στη βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος που απένειμε 

τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο. 
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αντικειμένου (5) και στην υποχρεωτικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα (7) συνιστά 

απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

υποψηφιότητας,  

iii) στη γραπτή εξέταση της/των επιπλέον ξένης/ων γλώσσας/ών η επίτευξη του 

κατώτερου βαθμού (5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που 

αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό.  

 Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι το 60% των προβλεπόμενων 

μορίων. 

 β) Οι υποψήφιοι/ες του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας πρέπει να εξεταστούν 

υποχρεωτικά στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή τους. Επίσης 

μπορούν να αυξήσουν τη μοριοδότησή τους, εάν επιλέξουν να εξεταστούν επιπλέον σε 

μία ή περισσότερες από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική ή γερμανική (σε όποια 

δεν επέλεξαν για την υποχρεωτική εξέταση), γαλλική, ιταλική. Κατά την εξέταση των 

ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται χρήση λεξικού. 

 Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες της 

αλλοδαπής, που όμως πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

 γ) Η ύλη των εξετάσεων στο γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται ανά διετία από τη 

Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

Σπουδών και αναρτάται στο διαδίκτυο. Η εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο είναι 

κοινή για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες και των δύο ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας. 

 δ) Σε περίπτωση που ο τίτλος του Α΄ Κύκλου Σπουδών (πτυχίο) δεν είναι ίδιου ή 

συναφούς επιστημονικού πεδίου με την Κλασική Φιλολογία η Σ.Ε. αιτιολογεί 

τεκμηριωμένα με ποιον τρόπο πίστωσε ή όχι στον/στην υποψήφιο/α τα σχετικά μόρια 

και, σε περίπτωση που εισηγείται να γίνει δεκτός/η ο/η υποψήφιος/α, προτείνει ποια 

προπτυχιακά μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά 

ο/η υποψήφιος/α, για να καλύψει τα κενά των προπτυχιακών σπουδών του/της, και σε 

ποιο χρονικό πλαίσιο σε σχέση με τον χρόνο των μεταπτυχιακών σπουδών του/της. 

 6. Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας συντάσσει Πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα 

στοιχεία των υποψηφιοτήτων, η διαδικασία αξιολόγησης, η αναλυτική μοριοδότηση 

κάθε υποψήφιου/ας και για ποιους λόγους γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται, και 

καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών με όσους/όσες γίνονται 

δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας και όσους/ες είναι επιλαχόντες/ούσες. Οι 

επιλαχόντες/ούσες μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές έως και ένα έτος έπειτα από την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε εγγραφή ή 

διακόψει τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας κάποιος/α από όσους/ες αρχικά 

έγιναν δεκτοί/ές. Η Σ.Ε. αποστέλλει το Πρακτικό και τον Πίνακα Κατάταξης των 

επιτυχόντων/ουσών στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία έχει την τελική 

ευθύνη και αρμοδιότητα για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 

εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. 
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Άρθρο 7 

Χρονική διάρκεια 

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. 

η διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) εξάμηνα με αίτηση του/της 

φοιτητή/τριας, όπου θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί την παράταση. 

 2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 η 

δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες με διάρκεια έως και 

έξι (6) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, και η δυνατότητα παράτασης έως και δύο (2) εξάμηνα με τη 

διαδικασία αίτησης και έγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης έως και κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν 

ότι εργάζονται τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα ή ότι εργάζονται σε ώρες που δεν 

τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, 

όπως ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.  

 Δυνατότητα μερικής φοίτησης με τους ίδιους όρους προβλέπεται και για μη 

εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για εξαιρετικά 

σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, κύηση). 

 Για την αποδοχή των αιτημάτων μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα 

από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. 

 3. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναστολής φοίτησης για πολύ σοβαρούς 

λόγους (στρατιωτική θητεία, κύηση, λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). 

Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα και 

κατά τη διάρκεια της ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Ο 

χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

 
Άρθρο 8 

Οργάνωση Σπουδών 

Μαθήματα και διδασκαλία – Διπλωματική εργασία – Απονομή Δ.Μ.Σ 

Οργάνωση Σπουδών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Διπλωματικής 

Εργασίας, οργανώνονται σε τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν 

μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Σε κάθε περί-

πτωση οι υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), 
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ώστε το απονεμόμενο Δ.Μ.Σ. στην Κλασική Φιλολογία αντιστοιχεί συνολικά σε 90 

πιστωτικές μονάδες (ECTS).2 

 Το πρόγραμμα και των δύο ειδικεύσεων οργανώνεται με τον ίδιο τρόπο, και για 

λόγους συνοχής του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας προβλέπεται ότι κάθε φοιτητής/τρια 

έχει την υποχρέωση να επιλέξει μάθημα/ατα της άλλης ειδίκευσης που αντιστοιχούν σε 

τουλάχιστον 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

 2. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής: 

α )  Ε ι δ ί κ ε υ σ η  Αρ χ α ί α ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  ( ΑΕ Φ ) 

 Κάθε φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας που ακολουθεί την ειδίκευση 

στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία πρέπει να επιλέξει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των 

σπουδών του/της μαθήματα ΑΕΦ που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 45 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) και μαθήματα από την ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία που 

αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά το τρίτο εξάμηνο 

των σπουδών του/της εκπονεί διπλωματική εργασία φόρτου 30 πιστωτικών μονάδων 

(ECTS). 

1ο ΚΑΙ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

μάθημα ΑΕΦ  3 × 15 ECTS 

μάθημα ΛΦΙ 1 × 15 ECTS 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

διπλωματική εργασία 1 × 30 ECTS 

β )  Ε ι δ ί κ ε υ σ η  Λ α τ ι ν ι κ ή ς  Φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  ( Λ ΦΙ )  

 Κάθε φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας που ακολουθεί την ειδίκευση 

στη Λατινική Φιλολογία πρέπει να επιλέξει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών 

του/της διδασκόμενα μαθήματα ΛΦΙ που αντιστοιχούν σε 45 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) και ένα μάθημα ΑΕΦ που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά 

το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του/της εκπονεί διπλωματική εργασία φόρτου 30 

πιστωτικών μονάδων (ECTS).  

1ο ΚΑΙ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

μάθημα ΛΦΙ 3 × 15 ECTS 

μάθημα ΑΕΦ  1 × 15 ECTS 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

διπλωματική εργασία 1 × 30 ECTS 

 

Μαθήματα και διδασκαλία  

 3. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σαν αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο β) 

του παρόντος Κ.Μ.Σ.) με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα 

                         
2 Όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό αφορούν στην πλήρη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. Για 
φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης οι αναφερόμενες χρονικές προθεσμίες ισχύουν εις διπλούν ή, αλλιώς, οι 

πιστωτικές μονάδες στις αναφερόμενες προθεσμίες πρέπει να υπολογίζονται στο ήμισυ. Π.χ. η διατύπωση «οι 

υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου (πλήρους φοίτησης) αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες» για τη μερική 
φοίτηση σημαίνει «οι υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 15 πιστωτικές μονάδες» ή αλλιώς «οι 

υποχρεώσεις δύο εξαμήνων μερικής φοίτησης αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες». 
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διάφορη της Ελληνικής. 

 4. Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

προσφέρονται μαθήματα με κωδικούς ΑΕΦ και ΛΦΙ, για την ειδίκευση της Αρχαίας 

Ελληνικής Φιλολογίας και της Λατινικής Φιλολογίας αντίστοιχα. Τα μαθήματα αυτά 

προέρχονται οπωσδήποτε από τον εκτενή Κατάλογο Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, ο 

οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα του παρόντος Κ.Μ.Σ. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί 

να επιλέξει μάθημα/μαθήματα εκτός του Καταλόγου αυτού, δηλαδή μάθημα/ατα από 

άλλο Π.Μ.Σ. τουλάχιστον 15 πιστωτικών μονάδων (ECTS), μόνον με τη σύμφωνη 

γνώμη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία θα αιτιολογεί πλήρως γιατί το συγκεκριμένο 

μάθημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας και ποιο από τα 

μαθήματα που προβλέπονται στην οργάνωση σπουδών αντικαθιστά. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που φοιτητής/τρια μετακινηθεί σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το 

Πρόγραμμα ERASMUS ή με πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας του Α.Π.Θ. 

ή με άλλο πρόγραμμα ανταλλαγών. 

 5. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. 

Κάθε ειδίκευση οφείλει να προσφέρει τουλάχιστον από δύο μαθήματα ανά εξάμηνο. 

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και καταλαμβάνει τρεις (3) ώρες 

εβδομαδιαίως, ενώ οι διδακτικές εβδομάδες κάθε εξαμήνου ορίζονται σε δεκατρείς (13) 

και εμπίπτουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για το χειμερινό 

εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Η διδασκαλία 

γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών στις 

αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., και μόνον σε ιδιαίτερες 

συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών, δικαιολογημένης απουσίας, αδυναμίας του/της 

διδάσκοντος/ουσας) μπορεί αυτού του τύπου η διδασκαλία να υποκατασταθεί από εξ 

αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και πάντως όχι για 

περισσότερες από τρεις (3) εβδομάδες μέσα στο εξάμηνο. Η προσφορά ολόκληρου 

μαθήματος με εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι 

δυνατή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο α) του παρόντος 

Κ.Μ.Σ.  

 6. Τo περιεχόμενο και η ύλη κάθε μαθήματος του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, οι 

στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του, οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 

και ο υπολογισμός του χρονικού φόρτου που αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών/τριών (με ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία) περιγράφονται 

αναλυτικά στα Δελτία Μαθημάτων (Μ1) που αναρτώνται στον e-Οδηγό Σπουδών του 

Α.Π.Θ. (qa.auth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας 

(www.lit.auth.gr). 

 7. Η παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική, και σε 

κάθε περίπτωση για να κατοχυρώσει ένας/μία φοιτητής/τρια κάποιο μάθημα δεν πρέπει 

να έχει περισσότερες από τρεις (3) απουσίες και βέβαια να έχει ανταποκριθεί σε όλες 

τις υποχρεώσεις που αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα μέσα στο οριζόμενο χρονικό πλαίσιο. 

Επαφίεται στον/στην διδάσκοντα/ουσα ο χρόνος που δίνει για την ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεων των φοιτητών/ητριών ενός μαθήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει η βαθμολογία των μαθημάτων να παραδίδεται στη Γραμματεία έως 30 Απριλίου 

για το χειμερινό εξάμηνο και έως 30 Σεπτεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο. 

http://www.qa.auth.gr/
http://www.lit.auth.gr/
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 8. α) Κατώτερος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα είναι το έξι (6) στην κλίμακα 

από 0 έως 10 και ο τελικός βαθμός ανακοινώνεται με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια το 

πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση στα 

διδασκόμενα μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 

παρακολουθήσει άλλο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο με όποια επίπτωση έχει αυτό στον 

χρόνο των σπουδών του/της.  

 β) Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αποτύχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του το 

πολύ σε δύο (2) μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα των δύο 

μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας. Έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του να 

εξεταστεί από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το/τα εξεταζόμενο/α μάθημα/ατα 

και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιτροπή αυτή δεν 

μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία απέτυχε ο/η 

φοιτητής/τρια. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή την εξέταση διαγράφεται 

από το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέ-

λευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Διπλωματική εργασία  

 9. α) Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι 

υποχρεωτική η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η οποία 

αρχίζει μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και του δεύτερου εξάμηνου 

φοίτησης, αλλά όχι εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 45 πιστωτικές μονάδες. Εφόσον πληροί την προϋπόθεση 

αυτή, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για να ξεκινήσει η 

διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του/της. Στην αίτηση αναγράφεται ο 

προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, που πρέπει να 

είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχει ίδιο γνωστικό αντι-

κείμενο με την ειδίκευση την οποία παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια, και επισυνάπτεται 

περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Σ.Ε. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και 

συγκροτεί επίσης Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Ένα 

μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο 

μέλη της πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών της 

αλλοδαπής που έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 

αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια. 

 β) Η εκπαιδευτική άδεια δεν συνιστά λόγο απαγορευτικό για τον ορισμό μέλους 

Δ.Ε.Π. ως επιβλέποντος/ουσας ή ως μέλους Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Μ.Δ.Ε.  

 γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν έως την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. προκύψει 

αντικειμενική αδυναμία ή σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 

επιβλέποντος/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής έπειτα από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  

 δ) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

αφυπηρετήσει πριν από την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. διατηρεί την ιδιότητά του/της 

στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, και συμμετέχει κανονικά στη 
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διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Μ.Δ.Ε. 

 ε) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. διατηρεί την ιδιότητά του/της 

στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, και συμμετέχει κανονικά στη 

διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Μ.Δ.Ε. 

 10. Ο/Η επιβλέπων/ουσα έχει το καθήκον να παρακολουθεί την πορεία της Μ.Δ.Ε. 

και να συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα επιστημονικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. του/της. Επίσης καθορίζει τους όρους 

συνεργασίας με τον/την φοιτητή/τρια και μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις (π.χ. συναντήσεις ανά τακτά διαστήματα, προθεσμίες για την παράδοση 

επιμέρους κεφαλαίων κ.λπ.) στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται ο/η φοιτητής/τρια.  

 11. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει τη Μ.Δ.Ε. εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος/ουσας ή, εάν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, να 

υποβάλει έγκαιρα αίτηση για παράταση εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. (κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ.). Στην αίτηση αυτή θα πρέπει 

απαραιτήτως να συναινεί ο/η επιβλέπων/ουσα, ή αλλιώς οφείλει να εξηγήσει 

τεκμηριωμένα την άρνησή του/της βάσει της ελλιπούς ανταπόκρισης του/της 

φοιτητή/τριας στους όρους της συνεργασίας τους και να ζητήσει να αντικατασταθεί. Σε 

αυτή την περίπτωση η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κρίνει τα στοιχεία και τεκμηριωμένα εισηγείται 

την αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή και τη διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. Την ευθύνη για την τελική 

απόφαση έχει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.  

 12. Μετά την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος Φιλολογίας αίτηση εξέτασης/βαθμολόγησης και τρία αντίτυπα της 

Μ.Δ.Ε. του/της. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει την αίτηση και τα 

αντίτυπα και ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., κατά την οποία πρέπει να 

είναι παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής με φυσική παρουσία ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Η υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. γίνεται στο πλαίσιο έκτακτου ανοικτού 

σεμιναρίου διάρκειας μίας (1) ώρας, κατά το οποίο ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει επί 

20 λεπτά τη Μ.Δ.Ε. του/της και δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει 

χωρίς παρουσία τρίτων, αποφασίζει εάν εγκρίνει την εργασία, τη βαθμολογεί, 

λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσίαση του/της υποψήφιου/ας κατά την προηγηθείσα 

διαδικασία της υποστήριξης, και συντάσσει Πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη 

της. Στο Πρακτικό περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία υποστήριξης, ο βαθμός κάθε 

μέλους και ο τελικός βαθμός της Μ.Δ.Ε. με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια το πολύ 

πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Κατώτερος βαθμός επιτυχίας είναι το έξι (6). 

 13. α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

φοιτητή/τρια που ενέκρινε τη Μ.Δ.Ε. του/της να ενσωματώσει μικρής κλίμακας 

διορθώσεις ή αλλαγές πριν από την τελική κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στη Γραμματεία του 

Τμήματος Φιλολογίας για την απονομή του Δ.Μ.Σ. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να 

ανταποκριθεί στο αίτημα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών, οπότε καταθέτει στον/στην επιβλέποντα/ουσα τη Μ.Δ.Ε. με τις αλλαγές που 

του/της ζητήθηκαν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ελέγχει την εργασία και, εφόσον διαπιστώσει 

ότι έγιναν οι οφειλόμενες διορθώσεις και αλλαγές, αποστέλλει το Πρακτικό στη 
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Γραμματεία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής του Δ.Μ.Σ. στον/στην 

φοιτητή/τρια. 

 β) Η διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. γίνεται άπαξ και δεν 

επαναλαμβάνεται, εάν η Μ.Δ.Ε. δεν εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια 

διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. αυτό.  

 14. α) Η Μ.Δ.Ε., που γράφεται στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να είναι έκτασης 

15.000-20.000 λέξεων. Στο εξώφυλλό της αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το 

Τμήμα, το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας και η ειδίκευση, το όνομα του/της 

φοιτητή/τριας, ο τίτλος της εργασίας, ο χαρακτηρισμός «Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία», το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και το έτος ολοκλήρωσής της. Στο 

εσώφυλλο αναγράφονται τα ίδια στοιχεία και αντί του/της επιβλέποντος/ουσας τα 

ονόματα των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των 

περιεχομένων. Οι τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της (έως 200 

λέξεις) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιτα-

λική). Η Μ.Δ.Ε. ακολουθεί την εκδοτική μορφή (Template) που θα έχει ορίσει το 

Τμήμα Φιλολογίας για τις Μ.Δ.Ε. των Π.Μ.Σ. του και θα είναι ανακοινωμένη στον 

διαδικτυακό του τόπο. Η τήρηση των παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. 

 β) 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 φοιτητής/τρια μπορεί να πραγματευθεί 

ικανοποιητικά ένα επιστημονικό θέμα στο σύνολό του και να το παρουσιάσει με τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής μελέτης (lege artis). Ο/Η 

φοιτητής/τρια καταθέτοντας τη Μ.Δ.Ε. υποχρεούται να βεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε 

το έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας 

δηλαδή όλες τις δέουσες αναφορές. 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 χωρίς σχετική αναφορά σ’ αυτές, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της εργασίας. Η διαπίστωση 

λογοκλοπής ακόμη και μετά την έγκριση της Μ.Δ.Ε. και την απονομή του Δ.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας επισύρει την αφαίρεση του τίτλου αυτού. Σε αυτή την περίπτωση 

ο/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  

 15. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. ο 

επιβλέπων/ουσα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας το Πρακτικό 

της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είτε άμεσα, εάν η Μ.Δ.Ε. έχει εγκριθεί χωρίς να 

ζητηθούν αλλαγές ή εάν δεν έχει εγκριθεί, είτε το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, 

εάν έχουν ζητηθεί αλλαγές στην εγκριθείσα Μ.Δ.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 

13 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η Μ.Δ.Ε., η 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας προχωρεί σε άμεση διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής 
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Επιτροπής για Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί η Γραμματεία καλεί τον/την υποψήφια να 

προσκομίσει ό,τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Α.Π.Θ. (π.χ. αντίτυπα της εργασίας ή αντίγραφά της σε ηλεκτρονική μορφή στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τυχόν άλλα δικαιολογητικά) και στη συνέχεια 

εκδίδει το Δ.Μ.Σ.  

 Η Μ.Δ.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό χώρο που διατηρεί το Α.Π.Θ. για όλες 

τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές του Ιδρύματος. Το Τμήμα 

Φιλολογίας θα αναρτά στον δικό του διαδικτυακό τόπο κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα 

των φοιτητών/τριών και τους τίτλους των Μ.Δ.Ε. των Π.Μ.Σ. του, όπου σε κάθε λήμμα 

θα υπάρχει δεσμός που θα παραπέμπει στην ανάρτηση της Μ.Δ.Ε. στον χώρο του 

Α.Π.Θ. 

 16. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. στην Κλασική Φιλολογία προκύπτει από τον σταθμικό 

μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας και της Μ.Δ.Ε. (η 

στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και  

υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο 

βαθμός κάθε μαθήματος και της Μ.Δ.Ε. πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 

συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα και τη Μ.Δ.Ε. 
 

Βαθμός Δ.Μ.Σ. 

άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος × ECTS κάθε μαθήματος) 

+ (βαθμός Μ.Δ.Ε. × ECTS Μ.Δ.Ε.) 
 
άθροισμα (ECTS κάθε μαθήματος + ECTS Μ.Δ.Ε.) 

 17. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας είναι δημόσιο έγγραφο και 

απονέμεται από το  Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο Δ.Μ.Σ. στην Κλασική 

Φιλολογία, που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 

αναγράφονται το έμβλημα και ο τίτλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, η Φιλοσοφική Σχολή, το Τμήμα Φιλολογίας, ο τίτλος του εγγράφου 

(Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλασική Φιλολογία), η ειδίκευση του 

Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η χρονολογία περάτωσης 

των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου 

αποφοίτησης, ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς 

(6-6,99), Λίαν Καλώς (7-8,49, Άριστα (8,5-10). 

 

Άρθρο 9 

Όροι φοίτησης 

Δικαιώματα/παροχές και υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προσφέρονται χωρίς τέλη φοίτησης. 

 2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 

διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/ριες του Α΄ Κύκλου 

Σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται: πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., φοιτητική μέ-

ριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus κ.ά. Το Τμήμα 

Φιλολογίας οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 

με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προφορική εξέταση, διευκόλυνση 

πρόσβασης στους χώρους εξέτασης, κ.τ.λ.). 

 Επίσης έχουν δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης σε μάθημα που απέτυχαν (άρθρο 8 

παρ. 8 εδ. β του παρόντος Κ.Μ.Σ.), παράτασης των σπουδών τους, αναστολής της 

φοίτησής τους ή μερικής φοίτησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος Κ.Μ.Σ., και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν μπορούν να 

απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους (άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος 

Κ.Μ.Σ.).  

 3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν ασφαλώς το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε 

υποτροφίας ή βραβείου αριστείας σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Σε 

περίπτωση που ζητείται γνωμοδότηση οργάνου τους Τμήματος Φιλολογίας (της 

Συνέλευσης ή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) ή σε περίπτωση που το ίδιο το Π.Μ.Σ. ή το Τμήμα 

Φιλολογίας έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας ή βραβείου, τα κριτήρια 

επιλογής είναι καθαρά ακαδημαϊκά (π.χ. επίδοση προπτυχιακών σπουδών, επίδοση στα 

μεταπτυχιακά μαθήματα, συνέπεια ως προς τις σπουδές κ.λπ.). 

 4. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας οφείλουν να κάνουν εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ. μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει σχετική πρόσκληση της Γραμματείας, 

στην οποία αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. 

Επίσης οφείλουν να κάνουν δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο στο οποίο έχουν να 

επιλέξουν μάθημα/ατα.  

 Ασφαλώς έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους παρακολούθησης των 

μαθημάτων, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διδάσκοντες/ουσες 

των μαθημάτων και ο/η επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε., να είναι συνεπείς στις διάφορες 

προθεσμίες και γενικά να τηρούν όσα προβλέπονται για τη φοίτησή τους στον παρόντα 

Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

  

Άρθρο 10 

Διδακτικό Προσωπικό 

 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αναλαμβάνουν κανονικά τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Κλασικών 

Σπουδών.  

 Έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας μπορούν επίσης να αναλάβουν  

 α) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, που έχουν συναφές γνωστικό 

αντικείμενο ή που διδάσκουν μαθήματα κατάλληλα για το Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας  

 β) μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας που έχουν διδακτορικό σε ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας 
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 γ) διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 

(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, εφόσον έχουν διδακτορική 

διατριβή και ακαδημαϊκό έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. 

Κλασικής Φιλολογίας  

 δ) αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας με ίδιο γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 

διδάσκουν χωρίς αμοιβή. 

 2. Είναι επίσης δυνατό να προσφέρουν μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας:  

 α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης με 

ηλεκτρονικά μέσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για εξειδικευμένα μαθήματα έπειτα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση στα δύο εξάμηνα ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορεί 

να προσφερθεί πάνω από ένα μάθημα με τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα κάθε 

ειδίκευσης, 

 β) Καθηγητές/τριες της αλλοδαπής που επισκέπτονται το Α.Π.Θ. για τουλάχιστον 

ένα εξάμηνο κατά την άδειά τους ή με υποτροφία ή στο πλαίσιο προγραμμάτων 

συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής. 

 3. Οι διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν μάθημα στο Π.Μ.Σ. Κλασικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν την υποχρέωση να 

υποβάλλουν στην αρχή του εξαμήνου το Δελτίο Μαθήματος στο σύστημα e-Οδηγός 

Σπουδών του Α.Π.Θ. (www.qa.auth.gr), να ενημερώνουν εξαρχής τους/τις 

φοιτητές/τριες για τις υποχρεώσεις τους και για τον τρόπο αξιολόγησή τους στο 

μάθημα, να συνεργάζονται με τους/τις φοιτητές/τριες και να βοηθούν στην εκπόνηση 

των εργασιών τους. Με το τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες/ουσες αξιολογούνται 

από τους/τις φοιτητές/τριες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

μαθημάτων και διδασκόντων/ουσών του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 11 

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη, έσοδα και οικονομική διαχείριση 

 1. Το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή 

που διαθέτει το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Όπως το διδακτικό προσωπικό του 

Τμήματος επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και εξέτασης των 

μαθημάτων και επίβλεψης των Μ.Δ.Ε., αντίστοιχα το προσωπικό στη Γραμματεία, τη 

Βιβλιοθήκη και στο Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος 

Φιλολογίας επαρκεί για να ανταποκριθεί στις γραμματειακές απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. και 

για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ερευνητική εργασία των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών/τριών στις Βιβλιοθήκες και τα τεχνολογικά μέσα του Τμήματος. Απολύτως 

επαρκής είναι και η υλικοτεχνική υποδομή που διατίθεται προς χρήση των 

φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/ουσών (φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές 

κ.λπ.).   

 2. Η αξιοποίηση των ιδίων μέσων του Τμήματος Φιλολογίας ελαχιστοποιεί τις 

απαιτούμενες δαπάνες του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας. Οι βασικές λειτουργικές 

http://www.qa.auth.gr/
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ανάγκες του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, προκειμένου να διατηρείται σε υψηλό 

επίπεδο η ποιότητά του συνίστανται σε: α) πρωτίστως ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του 

Τμήματος Φιλολογίας με αγορές βιβλίων, περιοδικών και ειδικού λογισμικού καθώς 

και συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές, β) συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού 

εξοπλισμού και αγορά αναλώσιμων που επιτρέπουν τη λειτουργία του, γ) μετακινήσεις 

του διδακτικού προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ. 

και δ) διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, πρόσκληση Καθηγητών από άλλα 

Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της αλλοδαπής για διαλέξεις και επιστημονικές 

ανακοινώσεις, δ) παροχή ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες. Το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, για να ανταποκριθεί σε αυτές τις 

δαπάνες, έχει έναν προϋπολογισμό 12.000 ευρώ ετησίως, όπως αποτυπώνεται αναλυ-

τικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας που συνοδεύει την Εισήγηση Ίδρυσής του, και, καθώς 

δεν έχει έσοδα από τέλη φοίτησης, είναι εφικτό να καλύψει αυτόν τον προϋπολογισμό 

με τη χρηματοδότηση από τα αναμενόμενα τακτικά έσοδα, όπως είναι ο 

προϋπολογισμός του Υ.Π.Ε.Θ. και του Α.Π.Θ., η ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Α.Π.Θ., πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη 

αιτία. 

 3. Η διαχείριση των όποιων εσόδων του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., και ο 

απολογισμός εσόδων-εξόδων του δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. που έχει την 

υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του των σχετικών στοιχείων των Π.Μ.Σ. που 

λειτουργούν σε αυτό (Ν. 4485/2017, άρθρο 37 παρ. 6). 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις  

 1. Ο παρών Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ., ο οποίος συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο Ν. 4485/4-8-2017 στο Κεφάλαιο 

ΣΤ΄, «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών», άρθρα 30-45, και εξειδικεύει όσα 

προβλέπονται στην Εισήγηση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας ισχύει για 

τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράφονται και φοιτούν στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

 Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί και φοιτούν έως και το ακαδημαϊκό έτος 

2017-18 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους βάσει όσων προβλέπονταν και ίσχυαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας, όπως αυτός είναι ανακοινωμένος στους Οδηγούς 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έως και το ακαδ. έτος 2017-18. Ωστόσο από το 

έτος 2018-19 την ευθύνη ακαδημαϊκής υποστήριξης των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος Φιλολογίας που ακολουθούν τις Ειδικεύσεις Αρχαίας Ελληνικής και 

Λατινικής Φιλολογίας θα έχει η πενταμελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, η 

οποία αναλαμβάνει για τους/τις συγκεκριμένους/ες φοιτητές/τριες τον ρόλο που είχε η 

οκταμελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας και την ευθύνη να εισηγείται στη 

Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στην οποία ανήκει η τελική απόφαση, για τα 

όποια προβλήματα ανακύψουν από την αλλαγή στη λειτουργία του Β΄ Κύκλου 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Eιδίκευση Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας (AEΦ):  

 

 

 ώρες 

διδασκ 

ECTS 

AEΦ 500 Ασκήσεις Ελληνικής Επιγραφικής   3 15 

AEΦ 501 Ελληνική Επιγραφική: ειδικά θέματα                         3 15 

AEΦ 502 Ασκήσεις Ελληνικής Παπυρολογίας                           3 15 

AEΦ 503 Ελληνική Παπυρολογία: ειδικά θέματα                      3 15 

AEΦ 504 Ασκήσεις Ελληνικής Παλαιογραφίας                          3 15 

AEΦ 505 Ελληνική Παλαιογραφία: ειδικά θέματα                     3 15 

AEΦ 506 Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων     3 15 

AEΦ 507 Mεταφραστική θεωρία και πράξη  3 15 

AEΦ 508 Διδακτική της αρχαίας ελληνικής γραμματείας           3 15 

ΑΕΦ 510  Έπος: ειδικά θέματα    3 15 

ΑΕΦ 511  Λυρική ποίηση: ειδικά θέματα 3 15 

ΑΕΦ 512  Τραγωδία: ειδικά θέματα   3 15 

ΑΕΦ 513  Κωμωδία: ειδικά θέματα  3 15 

ΑΕΦ 514  Σατυρικό δράμα  3 15 

ΑΕΦ 515:  Αρχαίο ελληνικό θέατρο 3 15 

ΑΕΦ 516  Επίγραμμα: ειδικά θέματα  3 15 

ΑΕΦ 517  Λοιπά ποιητικά είδη: ειδικά θέματα 3 15 

ΑΕΦ 520  Ιστοριογραφία: ειδικά θέματα  3 15 

ΑΕΦ 521  Ρητορική: ειδικά θέματα  3 15 

ΑΕΦ 522  Φιλοσοφία: ειδικά θέματα  3 15 

ΑΕΦ 523 Μυθιστόρημα  3 15 

ΑΕΦ 524 Επιστημονική γραμματεία  3 15 

ΑΕΦ 525 Υπομνηματιστική γραμματεία  3 15 

ΑΕΦ 526 Λοιπά πεζογραφικά είδη: ειδικά θέματα  3 15 

ΑΕΦ 530  Ο κόσμος των ιδεών  3 15 

ΑΕΦ 531  Γλώσσα και ύφος  3 15 

ΑΕΦ 532  Αρχαία ελληνική μυθολογία  3 15 

ΑΕΦ 533 Αρχαία ελληνική θρησκεία  3 15 

ΑΕΦ 534  Αρχαίες ελληνικές γλωσσικές θεωρίες  3 15 

ΑΕΦ 535  Αρχαίες ελληνικές λογοτεχνικές θεωρίες – Ποιητική  3 15 

ΑΕΦ 536  Αρχαίες ελληνικές θεωρίες των λογοτεχνικών γενών 

και ειδών 

3 15 

ΑΕΦ 537  Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής ποίησης  3 15 
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ΑΕΦ 538  Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας 3 15 

ΑΕΦ 541  Γραμματεία της αρχαϊκής εποχής  3 15 

ΑΕΦ 542  Γραμματεία της κλασικής εποχής  3 15 

ΑΕΦ 543  Γραμματεία της ελληνιστικής εποχής  3 15 

ΑΕΦ 544  Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας  3 15 

ΑΕΦ 545  Θέματα πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας  

3 15 

ΑΕΦ 546  Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 15 

ΑΕΦ 547  Πρόσληψη της Αρχαιότητας ΙΙ  3 15 

 

 Eιδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ):  

  ώρες 

διδασκ. 

ECTS 

ΛΦI 550  Κριτική των Κειμένων: Εισαγωγή και ασκήσεις  3 15 

ΛΦΙ 551  Ασκήσεις Λατινικής Επιγραφικής 3 15 

ΛΦI 552  Λατινική Επιγραφική: Ειδικά θέματα 3 15 

ΛΦI 553  Ασκήσεις Λατινικής Παλαιογραφίας  3 15 

ΛΦI 554  Λατινική Παλαιογραφία: Ειδικά θέματα 3 15 

ΛΦI 555  Mεταφραστική θεωρία και πράξη  3 15 

ΛΦI 556  Θεωρία της Λογοτεχνίας – Ποιητική  3 15 

ΛΦI 557  Θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών  3 15 

ΛΦI 560  Έπος: ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 561  Λυρική ποίηση – Ελεγειακή ποίηση: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 562  Δραματική ποίηση – Θέατρο  3 15 

ΛΦI 563 Τραγωδία: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 564 Κωμωδία: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 565 Σάτιρα  3 15 

ΛΦI 566 Λοιπά ποιητικά είδη: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦΙ 567 Λατινική ποίηση Ι  3 15 

ΛΦΙ 568  Λατινική ποίηση ΙΙ  3 15 

ΛΦI 570  Iστοριογραφία – Βιογραφία: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 571  Pητορική: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 572  Φιλοσοφία: Ειδικά θέματα  3 15 

ΛΦI 573  Μυθιστόρημα  3 15 

ΛΦI 574  Επιστημονική Γραμματεία  3 15 

ΛΦI 575  Υπομνηματιστική γραμματεία15 3 15 

ΛΦI 576  Λοιπά πεζογραφικά είδη  3 15 

ΛΦΙ 577  Λατινική πεζογραφία Ι 3 15 

ΛΦΙ 578  Λατινική πεζογραφία ΙΙ 3 15 

ΛΦI 580  O κόσμος των ιδεών  3 15 

ΛΦI 581  Γλώσσα και ύφος  3 15 

ΛΦI 582  Eξειδικευμένα θέματα λατινικής Γραμματείας  3 15 

ΛΦI 583  Αρχαϊκή Γραμματεία  3 15 

ΛΦI 584  Αυγούστεια Γραμματεία  3 15 
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ΛΦI 585  Γραμματεία των Αυτοκρατορικών χρόνων  3 15 

ΛΦI 586  Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας  3 15 

ΛΦI 587  Χριστιανική Γραμματεία  3 15 

ΛΦI 588  Μεσαιωνική Λατινική Γραμματεία  3 15 

ΛΦI 589  Νεολατινική Γραμματεία  3 15 

ΛΦI 590  Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (περίοδοι – είδη 

– κείμενα) 

3 15 

ΛΦI 591  Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού Ι  3 15 

ΛΦI 592  Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού ΙΙ  3 15 

ΛΦI 593  Ρωμαϊκή θρησκεία  3 15 

ΛΦI 594  Ρωμαϊκή εκπαίδευση  3 15 

ΛΦI 595  Διαπολιτισμικές σχέσεις 3 15 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠPOΓPAMMATOΣ  

Διευθυντής:  Ιωάννης Βάσσης 

Συντονιστική Eπιτροπή: Ηλίας Ταξίδης (Αναπληρωτής Διευθυντής) 

 Σοφία Κοτζάμπαση 

 ΜαρίαΑυγερινού 

 Χρήστος Σιμελίδης 

 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) εξειδικεύει τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» καθώς και όσα προβλέπονται στην Εισήγηση 

Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας, η οποία, μαζί με τις συνοδευτικές Μελέτη 

Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας, έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φιλολογίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση 2958/12, 

13-4-2018) και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3445/17-8-

2018, τ. Β΄). Ο παρών Κ.Μ.Σ. συντάχθηκε από ειδική Επιτροπή έπειτα από απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και εγκρίθηκε από την τελευταία 

στην υπ’ αρ. 430/8-3-2018 τακτική συνεδρία της. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του 

Α.Π.Θ., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο του Τμήματος (www.lit.auth.gr) και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ). 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 1. Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως αυτοδύναμο 

Τμήμα που παρέχει Σπουδές Α΄ Κύκλου, οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 

Σπουδές Β΄ Κύκλου οι οποίες ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις 

λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. εντάσσεται και το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) 

Βυζαντινής Φιλολογίας», στο οποίο αφορά ο παρών Κ.Μ.Σ. 

 2. Ο παρών Κ.Μ.Σ. θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και οποιαδήποτε 

τροποποίησή του απαιτεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του 

http://www.lit.auth.gr/
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Α.Π.Θ. και έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.. 

 3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε 

Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν 

δικαιούται απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε ο/η Διευθυ-

ντής/ντρια ούτε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δικαιούνται 

επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ. 

 4. Το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί χωρίς καταβολή τελών φοίτησης από τους/τις φοιτητές/τριές του. 

 

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο, σκοπός 

  1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Βυζαντινής Φιλολογίας και Γραμματείας, η μελέτη και 

εξειδίκευση στον τομέα των βοηθητικών Επιστημών της Φιλολογίας καθώς και η 

προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία. 

 2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η 

μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του 

Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ.: α) Βυζαντινή Φιλολογία, β) Κριτική των Βυζαντινών κειμένων και 

Μεθοδολογία των κριτικών εκδόσεων, γ) Βοηθητικές Επιστήμες της Φιλολογίας. 

Γενικότερα, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού 

δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη 

των αναγκών σε ειδικευμένους Βυζαντινολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 

εντός και εκτός της Ελλάδας και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου 

και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση 

των βυζαντινών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
Άρθρο 3 

Όργανα Διοίκησης 

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., η Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 2. Το Π.M.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η 

οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και ο παρών Κ.Μ.Σ. και επιλύει 

οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη λειτουργία του Π.M.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας 

και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης το αρμόδιο όργανο να 

αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή στον παρόντα Κ.Μ.Σ. ή την τροποποίησή του. 

 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Εκλέγονται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την 
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παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Οι εκπρόσωποι στη 

Σ.Ε. κάθε ειδίκευσης είναι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/ριες της ειδίκευσής τους. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι παρακολουθούν την 

εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη τους και 

ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για τυχόν φοίτησή τους (π.χ. συνεχείς 

απουσίες). Οι φοιτητές/ριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή με τον/την ακαδημαϊκό/ή 

σύμβουλό τους για κάθε πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των 

σπουδών τους. 

 4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. της 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας. Έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και δεν μπορεί να έχει περισσότερες 

από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. 

 Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. και με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης 

Διευθυντή/ριας συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και των 

λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 

υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας. 

 
Άρθρο 4 

Ειδικεύσεις και απονεμόμενοι τίτλοι 

 1. Το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχει μία 

ειδίκευση: Βυζαντινή Φιλολογία (ΒΥΦ). 

 2. Στους φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών αυτής της 

ειδίκευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κ.Μ.Σ., το Τμήμα 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής 

Φιλολογίας. 

  
Άρθρο 5 

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ 

 1. Στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων 

Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση 

δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ 

Κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του 
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Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων 

άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/ές καλούνται να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο 

προπτυχιακών μαθημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών. 

 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και 

υπηρετούν στο Α.Π.Θ., μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία 

κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 

εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι το 

αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι 

συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας. 

 

Άρθρο 6 

Αριθμός εισακτέων, κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

Αριθμός εισακτέων 

1. α) Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας και βοηθητικών 

επιστημών της Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται σε 7 

φοιτητές/τριες κατ’ έτος. 

 β) Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. με 

υποτροφία εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. 

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον 

τελευταίο επιτυχόντα. 

 γ)  Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας όλων των Κύκλων Σπουδών, έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 

φοιτητών/ριών  

σε σχέση με τον αριθμό διδασκόντων/ουσών στα Π.Μ.Σ. του τους/τις 4 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και  

σε σχέση και με τον αριθμό των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του ως μέγιστο 

αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του το 25% των 

προπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

Δεδομένου ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φτάνει περίπου τους/τις 300 

φοιτητές/τριες κατ’ έτος και διαθέτει 55 μέλη (51 μέλη Δ.Ε.Π. και 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π.) που 

μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. του, ο αριθμός των εισακτέων στο 

Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας, όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της 

παρούσας παραγράφου του άρθρου 6 πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 

Προκήρυξη θέσεων 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο τις θέσεις για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας για το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται διά του ημερησίου τύπου και 

αναρτάται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας και ορίζει 

 τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος (όπως ορίζονται στην παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου) 
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 τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του 

παρόντος άρθρου) από τους/τις υποψήφιους/ες  

 την ύλη των εξετάσεων 

 τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5-6 

του παρόντος άρθρου 

 τις ξένες γλώσσες στις οποίες πρέπει ή μπορεί να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 

 

Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων 

      3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας μαζί με την προκήρυξη των θέσεων για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας ορίζει και την επιτροπή 

για τη διενέργεια των εξετάσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, η οποία 

περιλαμβάνει: α) έναν/μία θεματοδότη/τρια που εκπροσωπεί την ειδίκευση του Π.Μ.Σ., 

β) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση απόκλισης 

μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών) για το 

εξεταζόμενο μάθημα (Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία) του γνωστικού αντικειμένου, 

γ) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση απόκλισης 

μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών) για καθεμία ξένη 

γλώσσα που προβλέπεται να εξεταστεί, υποχρεωτικά ή δυνητικά, δ) τριμελή επιτροπή 

που θα διενεργήσει τις συνεντεύξεις με τους/τις υποψηφίους/ες. Όλα τα μέλη της 

επιτροπής εξετάσεων είναι μέλη Δ.Ε.Π., και το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να έχει 

περισσότερους ρόλους μέσα στην επιτροπή εξετάσεων. Για τη συγκέντρωση των 

αποτελεσμάτων των εξετάσεων και την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων (όπως 

ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου) είναι αρμόδια η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων 

 4. Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη των θέσεων (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) κάθε ενδιαφερόμενος/η 

υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  αίτηση 

υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:  

 Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφει  

 την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 

 την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να 

εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος 

άρθρου.  

 Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από  

–       σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας,  

–     αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) του/της υποψήφιου/ας και, 

εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να 
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γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση έγκαιρης προσκόμισης της αναγνώρισης. 

Σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας 

ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-

ριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και φοιτη-

τές/τριες που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, καταθέτοντας βεβαίωση 

ότι το αργότερο έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων 

του Π.Μ.Σ. θα έχουν προσκομίσει τουλάχιστον Αναλυτική Βαθμολογία από τη 

Γραμματεία του Τμήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, όπου θα 

αποδεικνύεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στο τελευταίο μάθημα που 

απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους, 

 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, 

όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του 

Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, 

 αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα. 

 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

5. α) Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας σε συνεννόηση με την επιτροπή 

εξετάσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ανακοινώνει το αργότερο έως τις 15 

Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο το ακριβές πρόγραμμα (ημερομηνίες, ώρες, αίθουσες) της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων 

στο γνωστικό αντικείμενο και στις ξένες γλώσσες καθώς και της συνέντευξης, η Σ.Ε. 

συγκεντρώνει τη βαθμολογία ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία δίδεται στη δεκαδική 

κλίμακα, εξετάζει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και προβαίνει στη 

μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται κάθε 

υποψήφιος/α είναι: 

 
 ο γενικός βαθμός πτυχίου3 (εφόσον είναι του ίδιου ή συναφούς 

επιστημονικού πεδίου με τη Βυζαντινή Φιλολογία) 
10 % 

 
 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.3 

20 % 

 η ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (προαιρετική) 5 % 

 η υποχρεωτική γραπτή εξέταση σε μία ξένη γλώσσα: αγγλική ή 

γαλλική ή γερμανική, με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 7. Η γνώση 

της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (κατανόηση ή 

μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) και όχι απλώς με 

κατάθεση τίτλου γλωσσομάθειας. 

15 % 

 η κατ’ επιλογή του/της (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της   5 % 

                         
3 Σε περίπτωση πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαβάθμια κλίμακα, η Σ.Ε. προβαίνει στη σχετική 

αντιστοίχιση με αιτιολογημένη έκθεσή της και στη βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος 

που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο. 
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παρούσας παραγράφου, 5β) γραπτή εξέταση σε άλλη/ες ξένη/ες 

γλώσσα/ες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) με κατώτερο 

βαθμό επιτυχίας το 5 
 οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις σε συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη. 

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική 

κλίματα από 0-10 

30 %   

 η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται η προσωπικότητά 

του/της και η εξοικείωσή του/της με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στη 

Βυζαντινή Φιλολογία και ελέγχεται η επιστημονική του/της 

υποδομή εν γένει και η κριτική ικανότητά του/της. 

15 % 

 

Σε όλα παραπάνω κριτήρια:  

i) η μοριοδότηση σε κάθε κριτήριο γίνεται έως και δεύτερο δεκαδικό,  

ii) η επίτευξη του κατώτερου βαθμού στη γραπτή εξέταση του γνωστικού 

αντικειμένου (5) και στην υποχρεωτικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα (7) συνιστά 

απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

υποψηφιότητας,  

iii) στη γραπτή εξέταση της/των επιπλέον ξένης/ων γλώσσας/ών η επίτευξη του 

κατώτερου βαθμού (5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που 

αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό.  

 Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι το 60% των προβλεπόμενων 

μορίων. 

 β) Οι υποψήφιοι/ες του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας πρέπει να εξεταστούν 

υποχρεωτικά στην αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, ανάλογα με την 

επιλογή τους. Επίσης μπορούν να αυξήσουν τη μοριοδότησή τους, εάν επιλέξουν να 

εξεταστούν επιπλέον σε μία ή περισσότερες από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, 

γαλλική ή γερμανική (σε όποια δεν επέλεξαν για την υποχρεωτική εξέταση), ιταλική. 

Κατά την εξέταση των ξένων γλωσσών επιτρέπεται χρήση λεξικού. 

 Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες της 

αλλοδαπής, που όμως πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

 γ) Η ύλη των εξετάσεων στο γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται ανά διετία από τη 

Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

Σπουδών και αναρτάται στο διαδίκτυο. 

 δ) Σε περίπτωση που ο τίτλος του Α΄ Κύκλου Σπουδών (πτυχίο) δεν είναι ίδιου ή 

συναφούς επιστημονικού πεδίου με τη Βυζαντινή/Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, η 

Σ.Ε. αιτιολογεί τεκμηριωμένα με ποιον τρόπο πίστωσε ή όχι στον/στην υποψήφιο/α τα 

σχετικά μόρια και, σε περίπτωση που εισηγείται να γίνει δεκτός/η ο/η υποψήφιος/α, 

προτείνει ποια προπτυχιακά μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 

επιτυχώς σε αυτά ο/η υποψήφιος/α, για να καλύψει τα κενά των προπτυχιακών σπου-

δών του/της, και σε ποιο χρονικό πλαίσιο σε σχέση με τον χρόνο των μεταπτυχιακών 

σπουδών του/της. 

 6. Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
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Βυζαντινής Φιλολογίας συντάσσει Πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα 

στοιχεία των υποψηφιοτήτων, η διαδικασία αξιολόγησης, η αναλυτική μοριοδότηση 

κάθε υποψήφιου/ας και για ποιους λόγους γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται, και 

καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών με όσους/όσες γίνονται 

δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας και όσους/ες είναι επιλαχόντες/ούσες. Οι 

επιλαχόντες/ούσες μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές έως και ένα έτος έπειτα από την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε εγγραφή ή 

διακόψει τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας κάποιος/α από όσους/ες 

αρχικά έγιναν δεκτοί/ές. Η Σ.Ε. αποστέλλει το Πρακτικό και τον Πίνακα Κατάταξης 

των επιτυχόντων/ουσών στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία έχει την 

τελική ευθύνη και αρμοδιότητα για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 

εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας. 

 

Άρθρο 7 

Χρονική διάρκεια 

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. 

η διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) εξάμηνα με αίτηση του/της 

φοιτητή/τριας, όπου θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί την παράταση. 

 2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 η 

δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες με διάρκεια έως και 

έξι (6) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, και η δυνατότητα παράτασης έως και δύο (2) εξάμηνα με τη 

διαδικασία αίτησης και έγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης έως και κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

πιστοποιούν ότι εργάζονται τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα ή ότι εργάζονται σε 

ώρες που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας, όπως ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.  

 Δυνατότητα μερικής φοίτησης με τους ίδιους όρους προβλέπεται και για μη 

εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για εξαιρετικά 

σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, κύηση). 

 Για την αποδοχή των αιτημάτων μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα 

από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας. 

 3. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναστολής φοίτησης για πολύ σοβαρούς 

λόγους (στρατιωτική θητεία, κύηση, λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). 

Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα και 

κατά τη διάρκειά της ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Ο 
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χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

 

Άρθρο 8 

Οργάνωση Σπουδών 

Μαθήματα και διδασκαλία – Διπλωματική εργασία – Απονομή Δ.Μ.Σ 

Οργάνωση Σπουδών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Διπλωματικής 

Εργασίας, οργανώνονται σε τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν 

μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Σε κάθε περί-

πτωση οι υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), 

ώστε το απονεμόμενο Δ.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας να αντιστοιχεί συνολικά σε 90 

πιστωτικές μονάδες (ECTS).4 

 2. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: 

Οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας πρέπει να παρακολουθήσουν 

επιτυχώς συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας ή τρία 

(3) μαθήματα του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας και ένα (1) μάθημα από άλλο Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος Φιλολογίας μετά από έγκριση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, ώστε να 

διασφαλίζεται η συνοχή του προγράμματος.  

  

1ο ΚΑΙ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

μαθήματα ΒΥΦ  4 × 15 ECTS 

                                          ή 

μαθήματα ΒΥΦ  3 × 15 ECTS 

μάθημα ΒΥΦ ή άλλο μάθημα 1 × 15 ECTS 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

διπλωματική εργασία 1 × 30 ECTS 

 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα με πιθανό σενάριο επιλογών φοιτητή/τριας: 

 

 

1ο εξάμ. 
ΒΥΦ [15 ECTS] 

ΒΥΦ [15 ECTS] 

                         
4 Όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό αφορούν στην πλήρη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας. Για φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης οι αναφερόμενες χρονικές προθεσμίες ισχύουν 

εις διπλούν ή, αλλιώς, οι πιστωτικές μονάδες στις αναφερόμενες προθεσμίες πρέπει να 

υπολογίζονται στο ήμισυ. Π.χ. η διατύπωση «οι υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου (πλήρους φοίτησης) 

αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες» για τη μερική φοίτηση σημαίνει «οι υποχρεώσεις κάθε 

εξαμήνου αντιστοιχούν σε 15 πιστωτικές μονάδες» ή αλλιώς «οι υποχρεώσεις δύο εξαμήνων 

μερικής φοίτησης αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες». 
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2ο εξάμ. ΒΥΦ [15 ECTS] 

ΒΥΦ ή άλλο μάθημα [15 ECTS] 

3ο εξάμ. Διπλωματική εργασία [30 ECTS] 

 

Μαθήματα και διδασκαλία  

 3. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σαν αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο β) 

του παρόντος Κ.Μ.Σ.) με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα 

διάφορη της Ελληνικής. 

 4. Στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

προσφέρονται μαθήματα με κωδικούς ΒΥΦ. Τα μαθήματα αυτά προέρχονται 

οπωσδήποτε από τον εκτενή Κατάλογο Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, ο οποίος 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα του παρόντος Κ.Μ.Σ. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να 

επιλέξει μάθημα εκτός του Καταλόγου αυτού, δηλαδή μάθημα από άλλο Π.Μ.Σ. 

τουλάχιστον 15 πιστωτικών μονάδων (ECTS), μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. 

του Π.Μ.Σ., η οποία θα αιτιολογεί πλήρως γιατί το συγκεκριμένο μάθημα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας και ποιο από τα 

μαθήματα που προβλέπονται στην οργάνωση σπουδών αντικαθιστά. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που φοιτητής/τρια μετακινηθεί σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το 

Πρόγραμμα ERASMUS ή με πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας του Α.Π.Θ. 

ή με άλλο πρόγραμμα ανταλλαγών. 

 5. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας είναι κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικά. Κάθε ειδίκευση οφείλει να προσφέρει τουλάχιστον από δύο μαθήματα 

ανά εξάμηνο. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και καταλαμβάνει 

τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, ενώ οι διδακτικές εβδομάδες κάθε εξαμήνου ορίζονται σε 

δεκατρείς (13) και εμπίπτουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για 

το χειμερινό εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Η 

διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων/ουσών και των φοι-

τητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., και 

μόνον σε ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών, δικαιολογημένης απουσίας 

αδυναμίας του/της διδάσκοντος/ουσας) μπορεί αυτού του τύπου η διδασκαλία να 

υποκατασταθεί από εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και 

πάντως όχι για περισσότερες από τρεις (3) εβδομάδες μέσα στο εξάμηνο. Η προσφορά 

ολόκληρου μαθήματος με εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων είναι δυνατή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο α) 

του παρόντος Κ.Μ.Σ.  

 6. Τo περιεχόμενο και η ύλη κάθε μαθήματος του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας, 

οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του, οι υποχρεώσεις των 

φοιτητών/τριών και ο υπολογισμός του χρονικού φόρτου που αναλογεί σε αυτές, καθώς 

και οι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών/τριών (με ασκήσεις, μικρές εργασίες ή άλλες 

υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία) 
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περιγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Μαθημάτων (Μ1) που αναρτώνται στον e-Οδηγό 

Σπουδών του Α.Π.Θ. (qa.auth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας 

(www.lit.auth.gr). 

 7. Η παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική, και σε 

κάθε περίπτωση για να κατοχυρώσει ένας/μία φοιτητής/τρια κάποιο μάθημα δεν πρέπει 

να έχει περισσότερες από τρεις (3) απουσίες και βέβαια να έχει ανταποκριθεί σε όλες 

τις υποχρεώσεις που αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα μέσα στο οριζόμενο χρονικό πλαίσιο. 

Επαφίεται στον/στην διδάσκοντα/ουσα ο χρόνος που δίνει για την ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεων των φοιτητών/ητριών ενός μαθήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει η βαθμολογία των μαθημάτων να παραδίδεται στη Γραμματεία έως 30 Απριλίου 

για το χειμερινό εξάμηνο και έως 30 Σεπτεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο. 

 8. α) Κατώτερος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα είναι το έξι (6) στην κλίμακα 

από 0 έως 10 και ο τελικός βαθμός ανακοινώνεται με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια το 

πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση στα 

διδασκόμενα μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 

παρακολουθήσει άλλο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο με όποια επίπτωση έχει αυτό στον 

χρόνο των σπουδών του/της.  

 β) Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αποτύχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του το 

πολύ σε δύο (2) μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα των δύο 

μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας. Έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του να 

εξεταστεί από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το/τα εξεταζόμενο/α μάθημα/ατα 

και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιτροπή αυτή δεν 

μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία απέτυχε ο/η 

φοιτητής/τρια. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή την εξέταση, διαγράφεται 

από το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέ-

λευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.   

 

Διπλωματική εργασία      

 9. α) Στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η 

οποία αρχίζει μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και του δεύτερου 

εξάμηνου φοίτησης, αλλά όχι εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει μαθήματα 

που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 45 πιστωτικές μονάδες. Εφόσον πληροί την 

προϋπόθεση αυτή, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για να 

εκκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του/της. Στην αίτηση 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, 

που πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχει ίδιο 

γνωστικό αντικείμενο με την ειδίκευση την οποία παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια, και 

επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Σ.Ε. ορίζει τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και συγκροτεί επίσης Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση 

της εργασίας. Ένα μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η επιβλέ-

πων/ουσα και τα άλλα δύο μέλη της πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.ΔΙ.Π. του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή και αναγνωρι-

http://www.qa.auth.gr/
http://www.lit.auth.gr/


Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 118 

σμένων ομοταγών της αλλοδαπής που έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η 

φοιτητής/τρια. 

 β) Η εκπαιδευτική άδεια δεν συνιστά λόγο απαγορευτικό για τον ορισμό μέλους 

Δ.Ε.Π. ως επιβλέποντος/ουσας ή ως μέλους Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Μ.Δ.Ε.  

 γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον έως την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. προκύψει 

αντικειμενική αδυναμία ή σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 

επιβλέποντος/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής έπειτα από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  

 δ) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

αφυπηρετήσει πριν από την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. διατηρεί την ιδιότητά του/της 

στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, και συμμετέχει κανονικά στη 

διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Μ.Δ.Ε. 

 ε) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. διατηρεί την ιδιότητά του/της 

στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, και συμμετέχει κανονικά στη 

διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Μ.Δ.Ε.  

 10. Ο/Η επιβλέπων/ουσα έχει το καθήκον να παρακολουθεί την πορεία της Μ.Δ.Ε. 

και να συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα επιστημονικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε του/της. Επίσης καθορίζει τους όρους 

συνεργασίας με τον/την φοιτητή/τρια και μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις (π.χ. συναντήσεις ανά τακτά διαστήματα, προθεσμίες για την παράδοση 

επιμέρους κεφαλαίων κ.λπ.) στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται ο/η φοιτητής/τρια.  

  11. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει τη Μ.Δ.Ε εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος/ουσας ή, εάν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, να 

υποβάλει έγκαιρα αίτηση για παράταση εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. (κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ.). Στην αίτηση αυτή θα πρέπει 

απαραιτήτως να συναινεί ο/η επιβλέπων/ουσα, ή αλλιώς οφείλει να εξηγήσει 

τεκμηριωμένα την άρνησή του/της βάσει της ελλιπούς ανταπόκρισης του/της 

φοιτητή/τριας στους όρους της συνεργασίας τους και να ζητήσει να αντικατασταθεί. Σε 

αυτή την περίπτωση η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κρίνει τα στοιχεία και τεκμηριωμένα εισηγείται 

την αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή και τη διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας. Την ευθύνη για την τελική 

απόφαση έχει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.  

 12. Μετά την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος Φιλολογίας αίτηση εξέτασης/βαθμολόγησης και τρία αντίτυπα της 

Μ.Δ.Ε. του/της. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει την αίτηση και τα 

αντίτυπα και ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., κατά την οποία πρέπει να 

είναι παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής με φυσική παρουσία ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Η υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. γίνεται στο πλαίσιο έκτακτου ανοικτού 

σεμιναρίου διάρκειας μίας (1) ώρας, κατά το οποίο ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει επί 

20 λεπτά τη Μ.Δ.Ε. του/της και δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής και το κοινό. Στη συνέχεια η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων, αποφασίζει εάν εγκρίνει την εργασία, τη 

βαθμολογεί, λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσίαση του/της υποψήφιου/ας κατά την 
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προηγηθείσα διαδικασία της υποστήριξης, και συντάσσει Πρακτικό, που υπογράφεται 

από τα μέλη της. Στο Πρακτικό περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία υποστήριξης, ο 

βαθμός κάθε μέλους και ο τελικός βαθμός της Μ.Δ.Ε. με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια 

το πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Κατώτερος βαθμός επιτυχίας είναι το έξι 

(6). 

 13. α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

φοιτητή/τρια που ενέκρινε τη Μ.Δ.Ε. του/της να ενσωματώσει μικρής κλίμακας 

διορθώσεις ή αλλαγές πριν από την τελική κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στη Γραμματεία του 

Τμήματος Φιλολογίας για την απονομή του Δ.Μ.Σ. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να 

ανταποκριθεί στο αίτημα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών, οπότε καταθέτει στον/στην επιβλέποντα/ουσα τη Μ.Δ.Ε. με τις αλλαγές που 

του/της ζητήθηκαν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ελέγχει την εργασία και, εφόσον διαπιστώσει 

ότι έγιναν οι οφειλόμενες διορθώσεις και αλλαγές, αποστέλλει το Πρακτικό στη 

Γραμματεία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής του Δ.Μ.Σ. στον/στην 

φοιτητή/τρια. 

 β) Η διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. γίνεται άπαξ και δεν 

επαναλαμβάνεται, εάν η Μ.Δ.Ε. δεν εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια 

διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. αυτό.   

 14. α) Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι έκτασης 15.000-20.000 λέξεων. Στο εξώφυλλό της 

αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας 

και η ειδίκευση, το όνομα του/της φοιτητή/τριας, ο τίτλος της εργασίας, ο 

χαρακτηρισμός «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία», το όνομα του/της 

επιβλέποντος/ουσας και το έτος ολοκλήρωσής της. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα 

ίδια στοιχεία και αντί του/της επιβλέποντος/ουσας τα ονόματα των μελών της Τριμε-

λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι τελευταίες 

σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της (έως 200 λέξεις) στην ελληνική και σε 

μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η Μ.Δ.Ε. ακολουθεί την 

εκδοτική μορφή (Template) που θα έχει ορίσει το Τμήμα Φιλολογίας για τις Μ.Δ.Ε. των 

Π.Μ.Σ. του και θα είναι ανακοινωμένη στον διαδικτυακό του τόπο. Η τήρηση των 

παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

 β) 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 φοιτητής/τρια μπορεί να πραγματευθεί 

ικανοποιητικά ένα επιστημονικό θέμα στο σύνολό του και να το παρουσιάσει με τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής μελέτης (lege artis). Ο/Η 

φοιτητής/τρια καταθέτοντας τη Μ.Δ.Ε. υποχρεούται να βεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε 

το έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας 

δηλαδή όλες τις δέουσες αναφορές. 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 χωρίς σχετική αναφορά σ’ αυτές, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της εργασίας. Η διαπίστωση 

λογοκλοπής ακόμη και μετά την έγκριση της Μ.Δ.Ε. και την απονομή του Δ.Μ.Σ. 

μπορεί να επισύρει την αφαίρεση του τίτλου αυτού. 
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Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  

 15. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. ο 

επιβλέπων/ουσα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας το Πρακτικό 

της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είτε άμεσα, εάν η Μ.Δ.Ε. έχει εγκριθεί χωρίς να 

ζητηθούν αλλαγές ή εάν δεν έχει εγκριθεί, είτε το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, 

εάν έχουν ζητηθεί αλλαγές στην εγκριθείσα Μ.Δ.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 

13 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η Μ.Δ.Ε., η 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας προχωρεί σε άμεση διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής για Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί, η Γραμματεία καλεί τον/την υποψήφια να 

προσκομίσει ό,τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Α.Π.Θ. (π.χ. αντίτυπα της εργασίας ή αντίγραφά της σε ηλεκτρονική μορφή στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τυχόν άλλα δικαιολογητικά) και στη συνέχεια 

εκδίδει το Δ.Μ.Σ.  

 Η Μ.Δ.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό χώρο που διατηρεί το Α.Π.Θ. για όλες 

τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές του Ιδρύματος. Το Τμήμα 

Φιλολογίας θα αναρτά στον δικό του διαδικτυακό τόπο κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα 

των φοιτητών/τριών και τους τίτλους των Μ.Δ.Ε. των Π.Μ.Σ. του, όπου σε κάθε λήμμα 

θα υπάρχει δεσμός που θα παραπέμπει στην ανάρτηση της Μ.Δ.Ε. στον χώρο του 

Α.Π.Θ. 
 16. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. στη Βυζαντινή Φιλολογία προκύπτει από τον σταθμικό 

μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας και της Μ.Δ.Ε. (η 

στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και  

υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο 

βαθμός κάθε μαθήματος και της Μ.Δ.Ε. πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 

συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα και τη Μ.Δ.Ε. 

 

Βαθμός Δ.Μ.Σ. 

άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος × ECTS κάθε μαθήματος) 

+ (βαθμός Μ.Δ.Ε. × ECTS Μ.Δ.Ε.) 
 
άθροισμα (ECTS κάθε μαθήματος + ECTS Μ.Δ.Ε.) 

 17. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας είναι δημόσιο έγγραφο και 

απονέμεται από το  Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο Δ.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας, 

που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., αναγράφονται 

το έμβλημα και ο τίτλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η 

Φιλοσοφική Σχολή, το Τμήμα Φιλολογίας, ο τίτλος του εγγράφου (Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Φιλολογίας), τα στοιχεία του/της 

μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία 

έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο γενικός βαθμός του 

Δ.Μ.Σ. και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς (6-6,99), Λίαν Καλώς (7-8,49), 

Άριστα (8,5-10). 
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Άρθρο 9 

Όροι φοίτησης 

Δικαιώματα/παροχές και υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προσφέρονται χωρίς τέλη φοίτησης. 

 2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 

διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/ριες του Α΄ Κύκλου 

Σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., φοιτητική μέ-

ριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus κ.ά. Το Τμήμα 

Φιλολογίας οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 

με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προφορική εξέταση, διευκόλυνση 

πρόσβασης στους χώρους εξέτασης, κ.τ.λ.). 

 Επίσης έχουν δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης σε μάθημα που απέτυχαν (άρθρο 8, 

παρ. 8 εδ. β του παρόντος Κ.Μ.Σ.), παράτασης των σπουδών τους, αναστολής της 

φοίτησής τους ή μερικής φοίτησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος Κ.Μ.Σ., και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν μπορούν να 

απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους (άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος 

Κ.Μ.Σ.).  

 3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν ασφαλώς το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε 

υποτροφίας ή βραβείου αριστείας σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Σε 

περίπτωση που ζητείται γνωμοδότηση οργάνου τους Τμήματος Φιλολογίας (της 

Συνέλευσης ή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) ή σε περίπτωση που το ίδιο το Π.Μ.Σ. ή το Τμήμα 

Φιλολογίας έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας ή βραβείου, τα κριτήρια 

επιλογής είναι καθαρά ακαδημαϊκά (π.χ. επίδοση προπτυχιακών σπουδών, επίδοση στα 

μεταπτυχιακά μαθήματα, συνέπεια ως προς τις σπουδές κ.λπ.). 

 4. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας οφείλουν να κάνουν εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει σχετική πρόσκληση της 

Γραμματείας, στην οποία αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

εγγραφή. Επίσης οφείλουν να κάνουν δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο στο οποίο 

έχουν να επιλέξουν μάθημα/ατα.  

 Ασφαλώς έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους παρακολούθησης των 

μαθημάτων, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διδάσκοντες/ουσες 

των μαθημάτων και ο/η επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε., να είναι συνεπείς στις διάφορες 

προθεσμίες και γενικά να τηρούν όσα προβλέπονται για τη φοίτησή τους στον παρόντα 

Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

 

 

Άρθρο 10 

Διδακτικό Προσωπικό 
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 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αναλαμβάνουν κανονικά τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα 

Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών.  

 Έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας μπορούν επίσης να αναλάβουν  

 α) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, που έχουν συναφές γνωστικό 

αντικείμενο ή που διδάσκουν μαθήματα κατάλληλα για το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας 

 β) μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας που έχουν διδακτορικό σε ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας 

 γ) διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 

(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, εφόσον έχουν διδακτορική 

διατριβή και ακαδημαϊκό έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας. 

 2. Είναι επίσης δυνατό να προσφέρουν μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας:  

 α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης με 

ηλεκτρονικά μέσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για εξειδικευμένα μαθήματα έπειτα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση στα δύο εξάμηνα ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορεί 

να προσφερθεί πάνω από ένα μάθημα με τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα κάθε 

ειδίκευσης, 

 β) Καθηγητές/τριες της αλλοδαπής που επισκέπτονται το Α.Π.Θ. για τουλάχιστον 

ένα εξάμηνο κατά την άδειά τους ή με υποτροφία ή στο πλαίσιο προγραμμάτων 

συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής. 

 3. Οι διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν μάθημα στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν την υποχρέωση να 

υποβάλλουν στην αρχή του εξαμήνου το Δελτίο Μαθήματος στο σύστημα e-Οδηγός 

Σπουδών του Α.Π.Θ. (www.qa.auth.gr), να ενημερώνουν εξαρχής τους/τις 

φοιτητές/τριες για τις υποχρεώσεις τους και για τον τρόπο αξιολόγησή τους στο 

μάθημα, να συνεργάζονται με τους/τις φοιτήτριες και να βοηθούν στην εκπόνηση των 

εργασιών τους. Με το τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες/ουσες αξιολογούνται από 

τους/τις φοιτητές/τριες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων 

και διδασκόντων/ουσών του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 11 

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη,  έσοδα και οικονομική διαχείριση 

 1. Το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή 

που διαθέτει το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Όπως το διδακτικό προσωπικό του 

Τμήματος επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και εξέτασης των 

μαθημάτων και επίβλεψης των Μ.Δ.Ε., αντίστοιχα το προσωπικό στη Γραμματεία, τη 

Βιβλιοθήκη και στο Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος 

http://www.qa.auth.gr/


Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 123 

Φιλολογίας επαρκεί για να ανταποκριθεί στις γραμματειακές απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. και 

για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ερευνητική εργασία των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών/τριών στις Βιβλιοθήκες και τα τεχνολογικά μέσα του Τμήματος. Απολύτως 

επαρκής είναι και η υλικοτεχνική υποδομή που διατίθεται προς χρήση των 

φοιτητών/τριών και των διδακόντων/ουσών (φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές 

κ.λπ.).   

 2. Η αξιοποίηση των ιδίων μέσων του Τμήματος Φιλολογίας και του Εργαστηρίου 

Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας ελαχιστοποιεί τις απαιτούμενες δαπάνες του Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας. Οι βασικές λειτουργικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής 

Φιλολογίας, προκειμένου να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η ποιότητά του συνίστανται 

σε: α) πρωτίστως ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας με αγορές 

βιβλίων, περιοδικών και ειδικού λογισμικού καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικές 

πηγές, β) συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού εξοπλισμού και αγορά αναλώσιμων που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του, γ) μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού για 

ερευνητικούς σκοπούς, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ. και δ) διοργάνωση ημερίδων ή 

συνεδρίων, πρόσκληση Καθηγητών από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής για διαλέξεις και επιστημονικές ανακοινώσεις, δ) παροχή ανταποδοτικών 

υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Το Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας, 

για να ανταποκριθεί σε αυτές τις δαπάνες, έχει έναν προϋπολογισμό 4.000 ευρώ 

ετησίως, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας που συνοδεύει την 

Εισήγηση Ίδρυσής του, και, καθώς δεν έχει έσοδα από τέλη φοίτησης, είναι εφικτό να 

καλύψει αυτόν τον προϋπολογισμό με τη χρηματοδότηση από τα αναμενόμενα τακτικά 

έσοδα, όπως είναι ο προϋπολογισμός του Υ.Π.Ε.Θ. και του Α.Π.Θ., η ενίσχυση από τον 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές και κάθε 

άλλη νόμιμη αιτία. 

 3. Η διαχείριση των όποιων εσόδων του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., και ο 

απολογισμός εσόδων - εξόδων του δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. που έχει 

την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του των σχετικών στοιχείων των Π.Μ.Σ. 

που λειτουργούν σε αυτό (Ν. 4485/2017, άρθρο 37 παρ. 6). 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις  

 1. Ο παρών Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ., ο οποίος συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο Ν. 4485/4-8-2017 στο Κεφάλαιο 

ΣΤ΄, «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών», άρθρα 30-45, και εξειδικεύει όσα 

προβλέπονται στην Εισήγηση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας (ΦΕΚ 

3445/17-8-2018, τ. Β΄), ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράφονται και φοιτούν 

στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

        Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί και φοιτούν έως και το ακαδημαϊκό έτος 

2017-18 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους βάσει όσων προβλέπονταν και ίσχυαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας, όπως αυτός είναι ανακοινωμένος στους Οδηγούς 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έως και το ακαδ. έτος 2017-18. Ωστόσο από το 
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έτος 2018-19 την ευθύνη ακαδημαϊκής υποστήριξης των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. 

Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας θα έχει η πενταμελής Σ.Ε. του 

Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας, η οποία αναλαμβάνει για τους/τις συγκεκριμένους/ες 

φοιτητές/τριες τον ρόλο που είχε η οκταμελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 

Φιλολογίας και την ευθύνη να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, 

στην οποία ανήκει η τελική απόφαση, για τα όποια προβλήματα ανακύψουν από την 

αλλαγή στη λειτουργία του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

  
ώρες 

διδασ 
ECTS 

ΒΥΦ 620 Συγγραφέας-εποχή-κείμενα-ερμηνευτικά υπομνήματα 3 15 

ΒΥΦ 621 Γλωσσικά επίπεδα στα κείμενα της βυζαντινής λογοτεχνίας 3 15 

ΒΥΦ 622 Γραμματεία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου 3 15 

ΒΥΦ 623 Γραμματεία της μέσης βυζαντινής περιόδου 3 15 

ΒΥΦ 624 Γραμματεία της ύστερης βυζαντινής περιόδου 3 15 

ΒΥΦ 625 Ειδικά θέματα βυζαντινής πεζογραφίας Ι 3 15 

ΒΥΦ 626 Ειδικά θέματα βυζαντινής πεζογραφίας ΙΙ 3 15 

ΒΥΦ 627 Ειδικά θέματα βυζαντινής ποίησης Ι 3 15 

ΒΥΦ 628 Ειδικά θέματα βυζαντινής ποίησης ΙΙ 3 15 

ΒΥΦ 629 Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων 3 15 

ΒΥΦ 630 Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία 3 15 

ΒΥΦ 631 Ειδικά θέματα ελληνικής Παλαιογραφίας 3 15 

ΒΥΦ 632 Ειδικά θέματα Κωδικολογίας 3 15 

ΒΥΦ 633 Εργαστήριο ελληνικής Παλαιογραφίας 3 15 

ΒΥΦ 634 Εργαστήριο Κωδικολογίας 3 15 

ΒΥΦ 635 Εργαστήριο Καταλογογράφησης ελληνικών χειρογράφων 3 15 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠPOΓPAMMATOΣ  

Διευθυντής:  Αικατερίνη Τικτοπούλου 

Συντονιστική Eπιτροπή: Μαρία Μικέ (Αναπληρώτρια διευιθύντρια) 

 Λάμπρος Βαρελάς (Ακαδημαϊκός σύμβουλος) 

 Μιχ. Γ. Μπακογιάννης (Μέλος) 

 Αναστασία Μαρκομιχελάκη (Μέλος) 

 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) εξειδικεύει τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» καθώς και όσα προβλέπονται στην Εισήγηση 

Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, η οποία, μαζί με τις συνοδευτικές 

Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας, έπειτα από εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. 

(συνεδρίαση αρ. 2958/12 και 13-4-2018) και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3424/17-8-2018). Ο παρών Κ.Μ.Σ. συντάχθηκε από ειδική 

Επιτροπή έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

και εγκρίθηκε από την τελευταία στην υπ’ αρ. 430/08/03/2018 τακτική συνεδρία της. 

Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (www.lit.auth.gr) και 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ). 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 1. Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως αυτοδύναμο 

Τμήμα που παρέχει Σπουδές Α΄ Κύκλου, οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 

Σπουδές Β΄ Κύκλου οι οποίες ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις 

λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. εντάσσεται και το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ) 

Νεοελληνικής Φιλολογίας», στο οποίο αφορά ο παρών Κ.Μ.Σ. 

 2. Ο παρών Κ.Μ.Σ. θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και οποιαδήποτε 

τροποποίησή του απαιτεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 

 3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε 

Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν 

http://www.lit.auth.gr/


Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 127 

δικαιούται απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε ο/η Διευθυ-

ντής/ντρια ούτε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δικαιούνται 

επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ. 

 4. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί χωρίς καταβολή τελών φοίτησης από τους/τις φοιτητές/τριές του.  

 

Άρθρο 2 

Γνωστικό αντικείμενο, σκοπός 

  1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η 

συστηματική εμβάθυνση της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο, καθώς 

και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως οι Ψηφιακές Σπουδές, η Βιβλιολογία, η Ειδική 

Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό 

αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες και της φιλολογίας με άλλες 

επιστήμες. 

 2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων 

επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει η Νεοελληνική Φιλολογία, στο 

πλαίσιο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς και σε συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Ερμηνεία, 

Κριτική λογοτεχνικών κειμένων, Εκδοτική και επιμέλεια έκδοσης λογοτεχνικών 

κειμένων). Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συνεχίζοντας και διευρύνοντας την παράδοση της Σχολής σε 

διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές των λογοτεχνικών σπουδών, όπως η κριτική της 

λογοτεχνίας, η επιμέλεια εκδόσεων και οι διάφορες πρακτικές της γραφής, αποσκοπεί 

να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για γνώση και 

συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη 

δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους 

Νεοελληνιστές Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της 

Ελλάδας· να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν οι 

φοιτητές/τριες του Β΄ Κύκλου σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθούν με την 

επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση 

και διάδοση των νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Άρθρο 3 

Όργανα Διοίκησης 

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., η Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 2.Το Π.M.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η 

οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και ο παρών Κ.Μ.Σ., και επιλύει 

οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη λειτουργία του Π.M.Σ. Νεοελληνικής 



Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 128 

Φιλολογίας και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης το αρμόδιο 

όργανο να αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή στον παρόντα Κ.Μ.Σ. ή τροποποίησή του. 

 3.Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Εκλέγονται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ένα μέλος από τη 

Σ.Ε. ορίζεται και ως ακαδημαϊκός σύμβουλος για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/ριες του Π.Μ.Σ. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος παρακολουθεί την εξέλιξη των 

σπουδών των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. και ενημερώνεται από τους/τις 

διδάσκοντες/ουσες για ενδεχόμενα προβλήματα στη φοίτησή τους (π.χ. συνεχείς 

απουσίες). Οι φοιτητές/ριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή με τον/την ακαδημαϊκό/ή 

σύμβουλό τους για κάθε πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των 

σπουδών τους. 

 4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. της 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας. Έχει 

τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και δεν μπορεί να έχει 

περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. 

 Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. και με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης 

Διευθυντή/ριας συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και των 

λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 

υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας. 

Άρθρο 4 

Ειδικεύσεις και απονεμόμενοι τίτλοι 

 1. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχει 

μία ειδίκευση:  
Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές 

 2. Στους φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κ.Μ.Σ., το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απο-

νέμει:  

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 

κριτική και κειμενικές σπουδές. 

Άρθρο 5 

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ 

 1. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων 
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Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση 

δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/ρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου 

από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με 

το ν. 3328/2005 (Α' 80). 
 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων 

άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/ές καλούνται να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο 

προπτυχιακών μαθημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών. 

 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και 

υπηρετούν στο Α.Π.Θ., μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας/μία 

κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι το 

αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι 

συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 
 

Άρθρο 6 

Αριθμός εισακτέων, κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

Αριθμός εισακτέων 

1. α) Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται σε 8 φοιτητές/τριες κατ’ έτος. 

 β) Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. με 

υποτροφία εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. 

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον 

τελευταίο επιτυχόντα. 

 γ)  Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας όλων των Κύκλων Σπουδών, έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 

φοιτητών/ριών 

σε σχέση με τον αριθμό διδασκόντων/ουσών στα Π.Μ.Σ. του τους/τις 4 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και 

σε σχέση και με τον αριθμό των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του ως μέγιστο 

αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του το 25% των 

προπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

Δεδομένου ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φτάνει περίπου τους/τις 300 

φοιτητές/τριες κατ’ έτος και διαθέτει 55 μέλη (51 μέλη Δ.Ε.Π. και 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π.) που 

μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. του, ο αριθμός των εισακτέων στο 

Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της 

παρούσας παραγράφου του άρθρου 6 πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές. 
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Προκήρυξη θέσεων 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο τις θέσεις για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας για το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται διά του ημερήσιου τύπου, αναρτάται 

ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας και ορίζει 

 τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος (όπως ορίζονται στην παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου) 

 τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του 

παρόντος άρθρου) από τους/τις υποψήφιους/ες  

 την ύλη των εξετάσεων 

 τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5-6 

του παρόντος άρθρου 

 τις ξένες γλώσσες στις οποίες πρέπει ή μπορεί να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 

 

Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων 

 3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας μαζί με την προκήρυξη των θέσεων για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ορίζει και την 

επιτροπή για τη διενέργεια των εξετάσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, η οποία 

περιλαμβάνει: α) έναν θεματοδότη/τρια από τα μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης ΝΕΦ του 

Τομέα ΜΝΕΣ, β) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση 

απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών), γ) δύο 

βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης 

των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών) για καθεμία ξένη γλώσσα που 

προβλέπεται να εξεταστεί, υποχρεωτικά ή δυνητικά, δ) διμελή επιτροπή που θα 

διενεργήσει τις συνεντεύξεις με τους/τις υποψηφίους/ες. Όλα τα μέλη της επιτροπής 

εξετάσεων είναι μέλη Δ.Ε.Π., και το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να έχει περισσότερους 

ρόλους μέσα στην επιτροπή εξετάσεων. Για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των 

εξετάσεων και την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων (όπως ορίζεται στην παρ. 5 του 

παρόντος άρθρου) είναι αρμόδια η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

 
Υποβολή υποψηφιοτήτων 

 4. Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη των θέσεων (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) κάθε ενδιαφερόμενος/η 

υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση 

υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:  

 Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφει 

 το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιος, 

 την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 
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 την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να 

εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος 

άρθρου. 

 Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από  

 σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας, 

 αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) του/της υποψήφιου/ας και, 

εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να 

γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση έγκαιρης προσκόμισης της αναγνώρισης. 

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και φοιτητές/τριες που δεν έχουν λάβει 

ακόμη το πτυχίο τους, καταθέτοντας βεβαίωση ότι το αργότερο έως την πρώτη 

ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων του Π.Μ.Σ. θα έχουν 

προσκομίσει τουλάχιστον Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του 

Τμήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, όπου θα αποδεικνύεται ότι έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς και στο τελευταίο μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του 

πτυχίου τους, 

 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, 

όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του 

Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, 

 αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα. 

 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

 5. α) Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας σε συνεννόηση με την επιτροπή 

εξετάσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ανακοινώνει το αργότερο έως τις 15 

Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο το ακριβές πρόγραμμα (ημερομηνίες, ώρες, αίθουσες) της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων 

στο γνωστικό αντικείμενο και στις ξένες γλώσσες καθώς και της συνέντευξης, η Σ.Ε. 

συγκεντρώνει τη βαθμολογία ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία δίδεται στη δεκαδική 

κλίμακα, εξετάζει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και προβαίνει στη 

μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται κάθε 

υποψήφιος/α είναι: 

 ο γενικός βαθμός πτυχίου5 (εφόσον είναι του ίδιου ή συναφούς 

επιστημονικού πεδίου με τη Νεοελληνική Φιλολογία) 
10 % 

 
 ο μέσος όρος των βαθμών5 όλων των μαθημάτων ΝΕΦ στα οποία 

έχει εξεταστεί επιτυχώς κατά τις προπτυχιακές σπουδές του/της 
20 % 

 η ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (προαιρετική) 5 % 

 η υποχρεωτική γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ή 

ιταλική γλώσσα με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 7.  
15 % 

 η κατ’ επιλογή του/της (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της 

παρούσας παραγράφου, 5β) γραπτή εξέταση σε άλλη/ες ξένη/ες 
  5 % 

                         
5 Σε περίπτωση πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαβάθμια κλίμακα, η Σ.Ε. προβαίνει στη σχετική 

αντιστοίχιση με αιτιολογημένη έκθεσή της και στη βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος 

που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο. 
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γλώσσα/ες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) με κατώτερο 

βαθμό επιτυχίας το 5 
 η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο με κατώτερο βαθμό 

επιτυχίας το το 5 
30 %   

 η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται η προσωπικότητά 

του/της και η εξοικείωσή του/της με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας και ελέγχεται η επιστημονική του/της 

υποδομή εν γένει και η κριτική ικανότητά του/της. 

15 % 

 τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα 5 % 

 Σε όλα παραπάνω κριτήρια:  

i) η μοριοδότηση σε κάθε κριτήριο γίνεται έως και δεύτερο δεκαδικό,  

ii) η επίτευξη του κατώτερου βαθμού στη γραπτή εξέταση του γνωστικού 

αντικειμένου (5) και στην υποχρεωτικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα (7) συνιστά 

απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

υποψηφιότητας,  

iii) στη γραπτή εξέταση της/των επιπλέον ξένης/ων γλώσσας/ών η επίτευξη του 

κατώτερου βαθμού (5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που 

αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό.  

 Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι το 60% των 

προβλεπόμενων μορίων. 

 β) Οι υποψήφιοι/ες του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας πρέπει να εξεταστούν 

υποχρεωτικά στην αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική γλώσσα, ανάλογα με την 

επιλογή τους. Επίσης, μπορούν να αυξήσουν τη μοριοδότησή τους εάν επιλέξουν να 

εξεταστούν επιπλέον σε μία ή περισσότερες από τις τέσσερις προβλεπόμενες γλώσσες 

(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά), εκτός εκείνης που επέλεξαν για την 

υποχρεωτική εξέταση. Κατά την εξέταση των ξένων γλωσσών επιτρέπεται χρήση 

έντυπου λεξικού. 

 Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες της 

αλλοδαπής, που όμως πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

 γ) Η ύλη των εξετάσεων στο γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται ανά διετία από τη 

Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

Σπουδών και αναρτάται στο διαδίκτυο. 

 δ) Σε περίπτωση που ο τίτλος του Α΄ Κύκλου Σπουδών (πτυχίο) δεν είναι ίδιου ή 

συναφούς επιστημονικού πεδίου με τη Νεοελληνική Φιλολογία, η Σ.Ε. αιτιολογεί 

τεκμηριωμένα με ποιον τρόπο πίστωσε ή όχι στον/στην υποψήφιο/α τα σχετικά μόρια 

και, σε περίπτωση που εισηγείται να γίνει δεκτός/η ο/η υποψήφιος/α, προτείνει ποια 

προπτυχιακά μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά 

ο/η υποψήφιος/α, για να καλύψει τα κενά των προπτυχιακών σπουδών του/της, και σε 

ποιο χρονικό πλαίσιο σε σχέση με τον χρόνο των μεταπτυχιακών σπουδών του/της. 

 6. Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας συντάσσει Πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα 

στοιχεία των υποψηφιοτήτων, η διαδικασία αξιολόγησης, η αναλυτική μοριοδότηση κάθε 
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υποψήφιου/ας και για ποιους λόγους γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται, και καταρτίζει 

Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών με όσους/όσες γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας και όσους/ες είναι επιλαχόντες/ούσες. Οι επιλαχόντες/ούσες 

μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές έως και ένα έτος έπειτα από την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε εγγραφή ή διακόψει τη φοίτηση 

στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας κάποιος/α από όσους/ες αρχικά έγιναν δεκτοί/ές. 

Η Σ.Ε. αποστέλλει το Πρακτικό και τον Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών στη 

Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία έχει την τελική ευθύνη και αρμοδιότητα 

για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας. 

 

Άρθρο 7 

Χρονική διάρκεια 

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας έπειτα από εισήγηση 

της Σ.Ε. η διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) εξάμηνα με αίτηση 

του/της φοιτητή/τριας, όπου θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί την 

παράταση. 
 2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 η 

δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες, με διάρκεια έως και 

έξι (6) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, και δυνατότητα παράτασης έως και δύο (2) εξάμηνα με τη 

διαδικασία αίτησης και έγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης έως και κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

πιστοποιούν ότι εργάζονται τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα ή ότι εργάζονται σε 

ώρες που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας, όπως ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 Δυνατότητα μερικής φοίτησης με τους ίδιους όρους προβλέπεται και για μη 

εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για εξαιρετικά 

σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, κύηση). 

 Για την αποδοχή των αιτημάτων μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα 

από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας. 

 3. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναστολής φοίτησης για πολύ σοβαρούς 

λόγους (στρατιωτική θητεία, κύηση, λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι). Η 

αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα και κατά 

τη διάρκειά της ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Ο 

χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
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Άρθρο 8 

     Οργάνωση Σπουδών 

Μαθήματα και διδασκαλία – Διπλωματική εργασία – Απονομή Δ.Μ.Σ 

Οργάνωση Σπουδών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας, οργανώνονται σε τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα 

περιλαμβάνουν μαθήματα και εργαστήρια, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η 

διπλωματική εργασία. Λόγω της κατά τεκμήριο επαρκούς προπαιδείας των 

φοιτητών/τριών στη νεοελληνική γραμματεία κατά τις σπουδές τους στα Π.Π.Σ. των 

Τμημάτων Φιλολογίας, προσφέρονται μαθήματα και εργαστήρια που αντιστοιχούν σε 

10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο και αποσκοπούν σε εργασία είτε ενασχόλησης 

με ευρείας έκτασης θέματα είτε εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο θέμα.6 Η αξιολόγηση 

γίνεται με ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία. Κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών 

του/της εκπονεί διπλωματική εργασία φόρτου 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε 

κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS), ώστε το απονεμόμενο Δ.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας αντιστοιχεί συνολικά 

σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).7 

 2. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΝΕΦ 600 + 2 μαθήματα ΝΕΦ         3 × 10 ECTS 

ΝΕΦ 600: Ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και συγγραφής (διπλωματικής) εργασίας. Τα 

άλλα δύο μαθήματα ΝΕΦ θα εντάσσονται σε δύο κύριους άξονες: (α) Ερμηνεία και κριτική  

λογοτεχνικών κειμένων, (β) Κειμενικές σπουδές. Τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να 

προσφέρονται και ως εργαστήρια. 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2 μαθήματα ΝΕΦ  2 × 10 ECTS 

1 μάθημα επιλογής  1 × 10 ECTS 
 

Τα δύο μαθήματα ΝΕΦ θα εντάσσονται σε δύο κύριους άξονες: (α) Ερμηνεία και κριτική  

λογοτεχνικών κειμένων, (β) Κειμενικές σπουδές. Το μάθημα από τον άξονα των Κειμενικών 

Σπουδών θα έχει υποχρεωτικά χαρακτήρα εργαστηρίου. Το δεύτερο μάθημα θα μπορεί να 

προσφέρεται και ως εργαστήριο.  

                         
6 Τα μαθήματα ΝΕΦ είναι από τα ορισμένα σε ευρεία λίστα μαθημάτων, η οποία κατατίθεται στον Κ.Μ.Σ. 

του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και κάθε φοιτητής/τρια 
επιλέγει ελεύθερα από όσα προσφέρονται κάθε εξάμηνο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της. 
7 Όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό αφορούν την πλήρη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία. 

Για φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης οι αναφερόμενες χρονικές προθεσμίες ισχύουν εις διπλούν. Οι 
φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να κατανείμουν τα μαθήματα σε τέσσερα 

εξάμηνα, με μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων 20 ECTS ανά εξάμηνο. 
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Το μάθημα επιλογής θα προέρχεται είτε από τα προσφερόμενα στο ΠΜΣ της ΝΕΦ είτε από άλλο 

ΠΜΣ του Τμήματος είτε από άλλο ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Διπλωματική εργασία 1 × 30 ECTS 

 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα με πιθανό σενάριο επιλογών φοιτητή/τριας  

 
 

1ο εξάμ. 
ΝΕΦ 600 [1×10 ECTS] 

Δύο (2) ΝΕΦ ή ένα (1) ΝΕΦ και ένα εργαστήριο ΝΕΦ [2 × 10 ECTS] 

 

2ο εξάμ. 
Ένα (1) ΝΕΦ και ένα (1) εργαστήριο ΝΕΦ [2 × 10 ECTS] 

Ένα (1) ΝΕΦ ή μία (1) επιλογή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή της 

Σχολής [1 × 10 ECTS] 

3ο εξάμ. Διπλωματική εργασία [30 ECTS] 

 

Μαθήματα και διδασκαλία  

 3. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας γίνεται στην ελληνική 

γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σαν αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 

του παρόντος Κ.Μ.Σ) με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης 

του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, μπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα 

διάφορη της Ελληνικής. 

 4. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

προσφέρονται μαθήματα και εργαστήρια με κωδικούς ΝΕΦ. Τα μαθήματα και τα 

εργαστήρια αυτά προέρχονται οπωσδήποτε από τον εκτενή Κατάλογο Μεταπτυχιακών 

Μαθημάτων, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα του παρόντος Κ.Μ.Σ. Κάθε φοιτη-

τής/τρια μπορεί στο δεύτερο εξάμηνο να επιλέξει μάθημα εκτός του Καταλόγου αυτού, 

δηλαδή μάθημα από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής, τουλάχιστον 10 

πιστωτικών μονάδων (ECTS), μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η 

οποία θα αιτιολογεί πλήρως γιατί το συγκεκριμένο μάθημα ανταποκρίνεται στις ανά-

γκες του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας και ποιο από τα μαθήματα που 

προβλέπονται στην οργάνωση σπουδών αντικαθιστά. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση που φοιτητής/τρια μετακινηθεί σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το 

Πρόγραμμα ERASMUS ή με πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας του Α.Π.Θ. 

 5. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας είναι κατ’ 

επιλογή υποχρεωτικά. Το Π.Μ.Σ. οφείλει να προσφέρει τουλάχιστον τρία κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικά μαθήματα ή εργαστήρια ανά εξάμηνο και οπωσδήποτε ένα εργαστήριο 

στο δεύτερο εξάμηνο. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και 

καταλαμβάνει τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, ενώ οι διδακτικές εβδομάδες κάθε 

εξαμήνου ορίζονται σε δεκατρείς (13) και εμπίπτουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου 

έως 15 Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για 

το εαρινό εξάμηνο. Η διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων/ουσών 
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και των φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. και μόνον σε ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών, δικαιολογημένης 

απουσίας και αδυναμίας του/της διδάσκοντος/ουσας) μπορεί αυτού του τύπου η 

διδασκαλία να υποκατασταθεί από εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων και πάντως όχι για περισσότερες από τρεις (3) εβδομάδες μέσα 

στο εξάμηνο. Η προσφορά ολόκληρου μαθήματος με εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι δυνατή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 

10 παρ. 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ. Κάθε εργαστήριο εστιάζει στην απόκτηση τεχνικών και 

δεξιοτήτων και καταλαμβάνει τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, ενώ οι εβδομάδες 

εξάσκησης κάθε εξαμήνου ορίζονται σε δεκατρείς (13) και εμπίπτουν στο διάστημα 

από 15 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 1 Μαρτίου 

έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Η εξάσκηση γίνεται με φυσική παρουσία των 

διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και μόνον σε ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. καιρικών 

συνθηκών, δικαιολογημένης απουσίας και αδυναμίας του/της διδάσκοντος/ουσας) 

μπορεί αυτού του τύπου η εξάσκηση να υποκατασταθεί από εξ αποστάσεως εξάσκηση 

με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και πάντως όχι για περισσότερες από τρεις (3) 

εβδομάδες μέσα στο εξάμηνο. Η προσφορά ολόκληρου εργαστηρίου με εξ αποστάσεως 

εξάσκηση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι δυνατή υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ. 

 6. Τo περιεχόμενο και η ύλη κάθε μαθήματος και εργαστηρίου του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του, οι 

υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών και ο υπολογισμός του χρονικού φόρτου που 

αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών/τριών 

περιγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Μαθημάτων (Μ1) που αναρτώνται στον e-Οδηγό 

Σπουδών του Α.Π.Θ. (qa.auth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας 

(www.lit.auth.gr). 

 7. Η παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική, και σε 

κάθε περίπτωση για να κατοχυρώσει ένας/μία φοιτητής/τρια κάποιο μάθημα ή 

εργαστήριο δεν πρέπει να έχει περισσότερες από τρεις (3) απουσίες και βέβαια να έχει 

ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα μέσα στο 

οριζόμενο χρονικό πλαίσιο. Επαφίεται στον/στην διδάσκοντα/ουσα ο χρόνος που δίνει 

για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών/ητριών ενός μαθήματος ή 

εργαστηρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η βαθμολογία των μαθημάτων και 

εργαστηρίων να παραδίδεται στη Γραμματεία έως 30 Απριλίου για το χειμερινό 

εξάμηνο και έως 30 Σεπτεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο. 

 8. α) Κατώτερος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα ή εργαστήριο είναι το έξι (6) 

στην κλίμακα από 0 έως 10 και ο τελικός βαθμός ανακοινώνεται με αριθμό ακέραιο ή 

με ακρίβεια το πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λ.π.). Δεν υπάρχει επαναληπτική 

εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας σε διδασκόμενο μάθημα ή εργαστήριο ο/η φοιτη-

τής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει άλλο μάθημα ή εργαστήριο σε επόμενο 

εξάμηνο με όποια επίπτωση έχει αυτό στον χρόνο των σπουδών του/της.  

 β) Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αποτύχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του το 

πολύ σε δύο (2) μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα των δύο 

μαθημάτων, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Π.Μ.Σ. 

http://www.qa.auth.gr/
http://www.lit.auth.gr/
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Νεοελληνικής Φιλολογίας. Έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του να 

εξεταστεί από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το/τα εξεταζόμενο/α μάθημα/ατα 

και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιτροπή αυτή δεν 

μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία απέτυχε ο/η 

φοιτητής/τρια. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή την εξέταση διαγράφεται 

από το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Διπλωματική εργασία  

 9. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η 

οποία αρχίζει μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και του δεύτερου 

εξάμηνου φοίτησης, αλλά όχι εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει μαθήματα 

που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50 πιστωτικές μονάδες. Εφόσον πληροί την 

προϋπόθεση αυτή, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για να 

ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του/της. Στην αίτηση 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, 

που πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχει ίδιο 

γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας, και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Σ.Ε. ορίζει 

τον/την επιβλέποντα/ουσα και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 

έγκριση της εργασίας. Ένα μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η 

επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο μέλη της πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Δ.Ι.Π. 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή και 

αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής που έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η 

φοιτητής/τρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν έως την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. 

προκύψει αντικειμενική αδυναμία ή σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση 

του/της επιβλέποντος/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής έπειτα 

από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Η εκπαιδευτική 

άδεια δεν συνιστά λόγο απαγορευτικό για τον ορισμό μέλους Δ.Ε.Π. ως 

επιβλέποντος/ουσας ή ως μέλους Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Μ.Δ.Ε. 

 10. Ο/Η επιβλέπων/ουσα έχει το καθήκον να παρακολουθεί την πορεία της Μ.Δ.Ε. 

και να συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα επιστημονικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε του/της. Επίσης καθορίζει τους όρους 

συνεργασίας με τον/την φοιτητή/τρια και μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις (π.χ. συναντήσεις ανά τακτά διαστήματα, προθεσμίες για την παράδοση 

επιμέρους κεφαλαίων κ.λ.π.) στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται ο/η φοιτητής/τρια. 

 11. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει τη Μ.Δ.Ε. εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος/ουσας ή, εάν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, να 

υποβάλει έγκαιρα αίτηση για παράταση εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. (κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 7 του παρόντος Κ.Μ.Σ.). Στην αίτηση αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να 

συναινεί ο/η επιβλέπων/ουσα, ή αλλιώς οφείλει να εξηγήσει τεκμηριωμένα την άρνησή 

του/της βάσει της ελλιπούς ανταπόκρισης του/της φοιτητή/τριας στους όρους της 
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συνεργασίας τους και να ζητήσει να αντικατασταθεί. Σε αυτή την περίπτωση η Σ.Ε. του 

Π.Μ.Σ. κρίνει τα στοιχεία και τεκμηριωμένα εισηγείται την αντικατάσταση του/της επι-

βλέποντος/ουσας ή και τη διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας. Την ευθύνη για την τελική απόφαση έχει η Συνέλευση του 

Τμήματος Φιλολογίας.  

 12. Μετά την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος Φιλολογίας αίτηση εξέτασης/βαθμολόγησης και τρία αντίτυπα της 

Μ.Δ.Ε. του/της. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει την αίτηση και τα 

αντίτυπα και ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., κατά την οποία πρέπει να 

είναι παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής με φυσική παρουσία ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Η υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. γίνεται στο πλαίσιο έκτακτου ανοικτού 

σεμιναρίου διάρκειας μίας (1) ώρας, κατά το οποίο ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει επί 

20-25 λεπτά τη Μ.Δ.Ε. του/της και δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει 

χωρίς παρουσία τρίτων, αποφασίζει εάν εγκρίνει την εργασία, τη βαθμολογεί, 

λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία του/της υποψήφιου/ας κατά την προηγηθείσα 

διαδικασία της υποστήριξης, και συντάσσει Πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη 

της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στο Πρακτικό περιγράφεται συνοπτικά η 

διαδικασία υποστήριξης, ο βαθμός κάθε μέλους και ο τελικός βαθμός της Μ.Δ.Ε. με 

αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια το πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λ.π.). 

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας είναι το έξι (6). 

  13. α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

φοιτητή/τρια που ενέκρινε τη Μ.Δ.Ε. του/της να ενσωματώσει μικρής κλίμακας 

διορθώσεις ή αλλαγές πριν από την τελική κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στη Γραμματεία του 

Τμήματος Φιλολογίας για την απονομή του Δ.Μ.Σ. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να 

ανταποκριθεί στο αίτημα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών, οπότε καταθέτει στον/στην επιβλέποντα/ουσα τη Μ.Δ.Ε. με τις αλλαγές που 

του/της ζητήθηκαν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ελέγχει την εργασία και, εφόσον διαπιστώσει 

ότι έγιναν οι οφειλόμενες διορθώσεις και αλλαγές, αποστέλλει το Πρακτικό στη 

Γραμματεία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής του Δ.Μ.Σ. στον/στην 

φοιτητή/τρια. 

 β) Η διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. γίνεται άπαξ και δεν 

επαναλαμβάνεται, εάν η Μ.Δ.Ε. δεν εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια 

διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. αυτό.  

 14. α) Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι έκτασης 15.000-20.000 λέξεων. Στο εξώφυλλό της 

αναγράφονται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας, το όνομα του/της φοιτητή/τριας, ο τίτλος της εργασίας, ο χαρακτηρισμός 

«Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία», το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και το 

έτος ολοκλήρωσής της. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ίδια στοιχεία και αντί του/της 

επιβλέποντος/ουσας τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν 

περίληψή της (έως 200 λέξεις) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, 

γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η Μ.Δ.Ε. ακολουθεί την εκδοτική μορφή (Template) 

που θα έχει ορίσει το Τμήμα Φιλολογίας για τις Μ.Δ.Ε. των Π.Μ.Σ. του και θα 
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βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό του τόπο. Η τήρηση των παραπάνω επαφίεται 

στην ευθύνη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

 β) 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 φοιτητής/τρια μπορεί να πραγματευθεί 

ικανοποιητικά ένα επιστημονικό θέμα στο σύνολό του και να το παρουσιάσει με τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής μελέτης (lege artis). Ο/Η 

φοιτητής/τρια καταθέτοντας τη Μ.Δ.Ε. υποχρεούται να βεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε 

το έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας 

δηλαδή όλες τις δέουσες αναφορές. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό 

παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή ή η χρήση –δημοσιευμένης ή μη– 

εργασίας τρίτου χωρίς τη δέουσα αναφορά σε αυτήν. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 

τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά σε αυτές μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της εργασίας. Η διαπίστωση 

λογοκλοπής ακόμη και μετά την έγκριση της Μ.Δ.Ε. και την απονομή του Δ.Μ.Σ. 

μπορεί να επισύρει την αφαίρεση του τίτλου αυτού. 

 

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  

 15. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. ο 

επιβλέπων/ουσα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας το Πρακτικό 

της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είτε άμεσα, εάν η Μ.Δ.Ε. έχει εγκριθεί χωρίς να 

ζητηθούν αλλαγές ή εάν δεν έχει εγκριθεί, είτε το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, 

εάν έχουν ζητηθεί αλλαγές στην εγκριθείσα Μ.Δ.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 

13 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η Μ.Δ.Ε., η 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας προχωρεί σε άμεση διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής για Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί, η Γραμματεία καλεί τον/την υποψήφια να 

προσκομίσει ό,τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Α.Π.Θ. (π.χ. αντίτυπα της εργασίας ή αντίγραφά της σε ηλεκτρονική μορφή στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τυχόν άλλα δικαιολογητικά) και στη συνέχεια 

εκδίδει το Δ.Μ.Σ. 

 Η Μ.Δ.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό χώρο που διατηρεί το Α.Π.Θ. για όλες 

τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές του Ιδρύματος. 
 16. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας προκύπτει από τον σταθμικό 

μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας και της Μ.Δ.Ε. (η 

στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.), και 

υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο 

βαθμός κάθε μαθήματος και της Μ.Δ.Ε. πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 

συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα και τη Μ.Δ.Ε. 
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Βαθμός Δ.Μ.Σ. 

άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος × ECTS κάθε μαθήματος) 

+ (βαθμός Μ.Δ.Ε. × ECTS Μ.Δ.Ε.) 
 
άθροισμα (ECTS κάθε μαθήματος + ECTS Μ.Δ.Ε.) 

 

 17. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας είναι δημόσιο έγγραφο και 

απονέμεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο Δ.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας, που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 

αναγράφονται το έμβλημα και ο τίτλος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, η Φιλοσοφική Σχολή, το Τμήμα Φιλολογίας, ο τίτλος του εγγράφου 

(Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας), η ειδίκευση του 

Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η χρονολογία περάτωσης 

των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου 

αποφοίτησης, ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς 

(6-6,99), Λίαν Καλώς (7-8,49), Άριστα (8,5-10). 

Άρθρο 9 

Όροι φοίτησης 

Δικαιώματα/παροχές και υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. προσφέρονται χωρίς τέλη φοίτησης. 
 2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 

διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/ριες του Α΄ Κύκλου 

Σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., φοιτητική μέ-

ριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus κ.ά. Το Τμήμα 

Φιλολογίας οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 

με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προφορική εξέταση, διευκόλυνση 

πρόσβασης στους χώρους εξέτασης κ.τ.λ.). 

 Επίσης έχουν δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης σε μάθημα που απέτυχαν (άρθρο 8 

παρ. 8 εδ. β του παρόντος Κ.Μ.Σ.), παράτασης των σπουδών τους, αναστολής της 

φοίτησής τους ή μερικής φοίτησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος Κ.Μ.Σ., και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν μπορούν να 

απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους (άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος 

Κ.Μ.Σ.). 

 3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριεςτου Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν ασφαλώς το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε 

υποτροφίας ή βραβείου αριστείας σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Σε 

περίπτωση που ζητείται γνωμοδότηση οργάνου του Τμήματος Φιλολογίας (της 

Συνέλευσης ή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) ή σε περίπτωση που το ίδιο το Π.Μ.Σ. ή το Τμήμα 

Φιλολογίας έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας ή βραβείου, τα κριτήρια 

επιλογής είναι καθαρά ακαδημαϊκά (π.χ. επίδοση προπτυχιακών σπουδών, επίδοση στα 
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μεταπτυχιακά μαθήματα, συνέπεια ως προς τις σπουδές κ.λ.π.). 
 4. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας οφείλουν να κάνουν εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σχετική πρόσκληση της 

Γραμματείας, στην οποία αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

εγγραφή. Επίσης οφείλουν να κάνουν δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο στο οποίο 

έχουν να επιλέξουν μάθημα/ατα.  

 Ασφαλώς έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους παρακολούθησης των 

μαθημάτων, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διδάσκοντες/ουσες 

των μαθημάτων και ο/η επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε., να είναι συνεπείς στις διάφορες 

προθεσμίες και γενικά να τηρούν όσα προβλέπονται για τη φοίτησή τους στον παρόντα 

Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 10 

Διδακτικό Προσωπικό 

 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αναλαμβάνουν κανονικά τα μέλη 

Δ.Ε.Π. του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, με ειδίκευση στη 

Νεοελληνική Φιλολογία. 

 Έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας μπορούν επίσης να αναλάβουν  

 α) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, που έχουν συναφές γνωστικό 

αντικείμενο ή που διδάσκουν μαθήματα κατάλληλα για το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας 

 β) μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας που έχουν διδακτορικό σε ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 

 γ) διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 

(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, εφόσον έχουν διδακτορική 

διατριβή και ακαδημαϊκό έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας 

 δ) αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας με ίδιο γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 

διδάσκουν χωρίς αμοιβή. 

 2. Είναι επίσης δυνατό να προσφέρουν μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας: 

 α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης με 

ηλεκτρονικά μέσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για εξειδικευμένα μαθήματα έπειτα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση στα δύο εξάμηνα ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορεί 

να προσφερθεί πάνω από ένα μάθημα με τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα κάθε 

ειδίκευσης, 

 β) Καθηγητές/τριες της αλλοδαπής που επισκέπτονται το Α.Π.Θ. για τουλάχιστον 

ένα εξάμηνο κατά την άδειά τους ή με υποτροφία ή στο πλαίσιο προγραμμάτων 
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συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής. 

 3. Οι διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν μάθημα στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν την υποχρέωση να 

υποβάλλουν στην αρχή του εξαμήνου το Δελτίο Μαθήματος στο σύστημα e-Οδηγός 

Σπουδών του Α.Π.Θ. (www.qa.auth.gr), να ενημερώνουν εξαρχής τους/τις 

φοιτητές/τριες για τις υποχρεώσεις τους και για τον τρόπο αξιολόγησής τους στο 

μάθημα, να συνεργάζονται με τους/τις φοιτήτριες και να βοηθούν στην εκπόνηση των 

εργασιών τους. Με το τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες/ουσες αξιολογούνται από 

τους/τις φοιτητές/τριες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων 

και διδασκόντων/ουσών του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 11 

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη,  έσοδα και οικονομική διαχείριση 

 1. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή 

που διαθέτει το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Όπως το διδακτικό προσωπικό του 

Τμήματος επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και εξέτασης των 

μαθημάτων και επίβλεψης των Μ.Δ.Ε., αντίστοιχα το προσωπικό στη Γραμματεία, τη 

Βιβλιοθήκη και στο Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος 

Φιλολογίας επαρκεί για να ανταποκριθεί στις γραμματειακές απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. και 

για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ερευνητική εργασία των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών/τριών στις Βιβλιοθήκες και τα τεχνολογικά μέσα του Τμήματος. Επαρκέστατη 

είναι και η υλικοτεχνική υποδομή που διατίθεται προς χρήση των φοιτητών/τριών και 

των διδασκόντων/ουσών (φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές κ.λ.π.). 

 2. Η αξιοποίηση των ιδίων μέσων του Τμήματος Φιλολογίας ελαχιστοποιεί τις 

απαιτούμενες δαπάνες του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας. Οι βασικές λειτουργικές 

ανάγκες του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνικής Φιλολογίας, προκειμένου να διατηρείται σε 

υψηλό επίπεδο η ποιότητά του συνίστανται σε: α) πρωτίστως ενημέρωση της 

Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας με αγορές βιβλίων, περιοδικών και ειδικού 

λογισμικού καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές, β) συντήρηση του υπάρ-

χοντος τεχνικού εξοπλισμού και αγορά αναλώσιμων που επιτρέπουν τη λειτουργία του, 

γ) μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς, συμμετοχή σε 

συνέδρια κ.λ.π. και δ) διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, πρόσκληση Καθηγητών από 

άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της αλλοδαπής για διαλέξεις και επιστημονικές 

ανακοινώσεις, δ) παροχή ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, για να ανταποκριθεί σε αυτές τις 

δαπάνες, έχει έναν προϋπολογισμό 10.000 ευρώ ετησίως, όπως αποτυπώνεται 

αναλυτικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας που συνοδεύει την Εισήγηση Ίδρυσής του, και, 

καθώς δεν έχει έσοδα από τέλη φοίτησης, είναι εφικτό να καλύψει αυτόν τον 

προϋπολογισμό με τη χρηματοδότηση από τα αναμενόμενα τακτικά έσοδα, όπως είναι ο 

προϋπολογισμός του Υ.Π.Ε.Θ. και του Α.Π.Θ., η ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Α.Π.Θ., πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη 

αιτία. 

 3. Η διαχείριση των όποιων εσόδων του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

http://www.qa.auth.gr/
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Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., και ο 

απολογισμός εσόδων - εξόδων του δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ., που έχει 

την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του των σχετικών στοιχείων των Π.Μ.Σ. 

που λειτουργούν σε αυτό (Ν. 4485/2017, άρθρο 37 παρ. 6). 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις  

1. Ο παρών Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ., ο οποίος συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο Ν. 4485/4-8-2017 στο Κεφάλαιο 

ΣΤ΄, «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών», και εξειδικεύει όσα προβλέπονται στην 

Εισήγηση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΦΕΚ 3424/17-8-2018), 

ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράφονται και φοιτούν στο Π.Μ.Σ. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό 

έτος 2018-19. 

 Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί και φοιτούν έως και το ακαδημαϊκό έτος 

2017-18 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους βάσει όσων προβλέπονταν και ίσχυαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας, όπως αυτός αναγράφεται στους Οδηγούς Σπουδών 

του Τμήματος Φιλολογίας έως και το ακαδ. έτος 2017-18. Ωστόσο, από το έτος 2018-

19 την ευθύνη ακαδημαϊκής υποστήριξης των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. του 

Τμήματος Φιλολογίας που ακολουθούν την Ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας θα 

έχει η πενταμελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, η οποία αναλαμβάνει για 

τους/τις συγκεκριμένους/ες φοιτητές/τριες τον ρόλο που είχε η οκταμελής Σ.Ε. του 

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας και την ευθύνη να εισηγείται στη Συνέλευση του 

Τμήματος Φιλολογίας, στην οποία ανήκει η τελική απόφαση, για τα όποια προβλήματα 

ανακύψουν από την αλλαγή στη λειτουργία του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος 

Φιλολογίας. 

 2. Λόγω του ότι τα προσφερόμενα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 

του Τμήματος Φιλολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα αντιστοιχούν το καθένα 

σε φόρτο εργασίας 10 πιστωτικών μονάδων (10 ECTS), oι φοιτητές/τριες που έχουν 

εγγραφεί και φοιτούν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος 

Φιλολογίας θα επιλέγουν, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, μαθήματα από τα 

προσφερόμενα σε κάθε εξάμηνο, με πρόσθετο φόρτο εργασίας (π.χ. επιπλέον άσκηση, 

εργασία αυξημένης δυσκολίας) ισοδύναμο με 5 πιστωτικές μονάδες (5 ECTS). Με την 

ίδια διαδικασία μπορούν να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις φοιτητών/τριών που θα 

επιλέγουν μαθήματα του Π.Μ.Σ. προερχόμενοι/ες από Π.Μ.Σ. τα μαθήματα των οποίων 

αντιστοιχούν το καθένα σε φόρτο εργασίας 15 πιστωτικές μονάδες (15 ECTS). Για το 

ποσοστό αυτών των φοιτητών/τριών που θα γίνεται δεκτό θα αποφασίζει σε κάθε 

ακαδημαϊκό έτος η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Κωδικός Τίτλος 
Διδ. 

ώρες 
ECTS 

NEΦ 600 Eρευνητική Μεθοδολογία: Νεοελληνικές Σπουδές 3 10 

NEΦ 601 Ιστορία και νεοελληνική λογοτεχνία 3 10 

ΝΕΦ 602 Ειδικά θέματα ιστοριογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 3 10 

NEΦ 603 Eιδικά θέματα ποίησης I 3 10 

NEΦ 604 Eιδικά θέματα ποίησης IΙ 3 10 

NEΦ 605 Ειδικά θέματα πεζογραφίας I 3 10 

NEΦ 606 Ειδικά θέματα πεζογραφίας II  3 10 

ΝΕΦ 607 Ειδικά θέματα κριτικής Ι 3 10 

NEΦ 608 Eιδικά θέματα κριτικής ΙΙ  3 10 

NEΦ 609 Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας I 3 10 

NEΦ 610 Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II 3 10 

NEΦ 611 Νεοελληνικά λογοτεχνικά είδη 3 10 

ΝΕΦ 612 Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη νεοελληνική λογοτεχνία 3 10 

NEΦ 613 Νεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες 3 10 

NEΦ 614 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 3 10 

ΝΕΦ 615 Διαθεματικές προσεγγίσεις 3 10 

ΝΕΦ 616 Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας Ι 3 10 

ΝΕΦ 617 Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10 

ΝΕΦ 618 Διδακτική της λογοτεχνίας Ι 3 10 

ΝΕΦ 619 Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10 

ΝΕΦ 620 Ζητήματα βιβλιολογίας Ι  3 10 

ΝΕΦ 621 Ζητήματα βιβλιολογίας ΙΙ 3 10 

ΝΕΦ 622 Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας I 3 10 

NEΦ 623 Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας II 3 10 

NEΦ 624 Eιδικά εκδοτικά θέματα I 3 10 

NEΦ 625 Ειδικά εκδοτικά θέματα II 3 10 

NEΦ 626 Θεωρία και πράξη των εκδόσεων 3 10 

ΝΕΦ 627 Νεοελληνική φιλολογία και νέες τεχνολογίες 3 10 

ΝΕΦ 628 Ψηφιακές νεοελληνικές σπουδές   

ΝΕΦ 640 Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής Ι 3 10 

NEΦ 641 Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής ΙΙ 3 10 

ΝΕΦ 642  Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων Ι 3 10 

ΝΕΦ 643 Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων ΙΙ 3 10 

ΝΕΦ 644 Εργαστήριο φιλολογικής και τυπογραφικής επιμέλειας κειμένων 3 10 

NEΦ 645 Εργαστήριο βιβλιογραφίας 3 10 
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ΝΕΦ 646 Εργαστήριο βιβλιολογίας 3 10 

NEΦ 647 Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών Ι 3 10 

NEΦ 648 Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών ΙΙ 3 10 

NEΦ 649 Εργαστήριο γραφής (κριτική, λογοτεχνία, δοκίμιο κ.ά.) 3 10 

NEΦ 650 Εργαστήριο λογοτεχνικής ανάγνωσης  3 10 

 
     

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ  
Ερευνητική Μεθοδολογία: ΝΕΦ 600 

(Α) Κριτικές, ερμηνευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

Σεμινάρια: ΝΕΦ 601-608, 609-610, 611-612, 613-615, 616-617 

Εργαστήρια: ΝΕΦ 640-641, 649-650 

(Β) Κειμενικές, βιβλιακές και ψηφιακές προσεγγίσεις:  

Σεμινάρια: ΝΕΦ 609-610, 620-626, 627-628 

Εργαστήρια: ΝΕΦ 642-646, 647-648 

(Γ) Διδακτικές της λογοτεχνίας: ΝΕΦ 619-620 

 

Οι κωδικοί της Α και Β ομάδας μπορούν να επιμεριστούν σε μικρότερες υποομάδες, ώστε ο 

σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος να παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα. Η ομάδα Γ δεν εντάσσεται προς το παρόν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

 

Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται τρία μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον ένα έχει τη μορφή 

Εργαστηρίου. Αν υπάρξει και δεύτερο Εργαστήριο, καλό είναι να προέρχονται από διαφορετικές 

ομάδες. Ειδικότερα, η κατανομή γίνεται ως εξής: 

 

Α΄εξάμηνο 

ΝΕΦ 600 

ΝΕΦ Α Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς] 

ΝΕΦ Β Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς] 

 

Β΄ εξάμηνο 

ΝΕΦ Α Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς] 

ΝΕΦ Β Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς] 

ΝΕΦ Α ή Β Εργαστήριο 

 

Από τα έξι μαθήματα, τα τέσσερα μόνον εξετάζονται με εκπόνηση τελικής γραπτής εργασίας. 

Το ΝΕΦ 600 εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με μικρές εργασίες κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 

Το Εργαστήριο εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τη συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες ή 

εργασία-πρότζεκτ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠPOΓPAMMATOΣ  

Διευθυντής:  Martin Vöhler  

Συντονιστική Eπιτροπή: Ιωάννα Ναούμ 

 Κωνσταντίνος Γιαβής 

 Αλεξάνδρα Λιανέρη 

 Μάρθα Βασιλειάδη 

  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

O Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. εξειδικεύει/συμπληρώνει τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ ́ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4- 8-2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α ́/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας στη συνεδρία αρ. 430/08-03-2018 και από 

τη Σύγκλητο στη συνεδρία αρ. 2958/12, 13-4-2018.  

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως αυτοδύναμο 

Τμήμα που παρέχει Σπουδές Α ́Κύκλου, οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 19 

Σπουδές Β ́ Κύκλου οι οποίες ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις 

λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β ́ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. εντάσσεται και το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ) Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας», στο οποίο αφορά ο παρών Κ.Μ.Σ.  

2. Ο παρών Κ.Μ.Σ. θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Γενικής 

και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και 

οποιαδήποτε τροποποίησή του απαιτεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  

3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε 

Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν 

δικαιούται απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε ο/η 

Διευθυντής/ντρια ούτε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 

δικαιούνται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ.  

4. Το Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ. λειτουργεί χωρίς καταβολή τελών φοίτησης από τους/τις φοιτητές/τριές 

του.  
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Άρθρο 2 
Σκοπός 

Σκοπός του συγκεκριμένου Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η 

ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση στη Γενική και Συγκριτική 

Γραμματολογία.  

 

Άρθρο 3 

Όργανα Διοίκησης 

(άρθρα 31, 44 και 45του Ν.4485/2017) 

1. Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία είναι:  

 Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και 

ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε 

άλλα όργανα.  

 Η Συνέλευση του Τμήματος.  

 Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., που απαρτίζεται από πέντε (5) 

μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, εκλέγονται 

από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας Π.Μ.Σ. Εξ αυτών των μελών ένα 

ορίζεται ως Σύμβουλος Σπουδών με ετήσια θητεία.  

 Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποτελείται από τον/την 

Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α 

εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.  

 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., που είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και 

πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί 

να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 

αμοιβή για το διοικητικό του έργο.  

Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 

4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 

45, παρ. 1γ).  

 Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την 

εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).  

2. Το Π.M.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., η οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και ο παρών Κ.Μ.Σ. και 

επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη λειτουργία του Π.M.Σ. Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι 

επίσης το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή στον παρόντα Κ.Μ.Σ. ή 

την τροποποίησή του.  
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Άρθρο 4 

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 

(άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017) 

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:  

• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και  

• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου 

ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 

από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).  

• Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν 

ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του 

Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 

που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 

 

Άρθρο 5 

Αριθμός εισακτέων, κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 

(άρθρα 34 και 35 του Ν.4485/2017) 

1. α). Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.  

β). Το ΠΜΣ προκηρύσσει κάθε Μάιο δέκα (10) θέσεις υποψήφιων για το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται διά του ημερησίου τύπου και 

αναρτάται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ορίζει:  

 i) τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος και την εξεταστέα ύλη. Οι 

αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες που έχουν υποτροφία γίνονται δεκτοί extra numerum, 

εφόσον αξιολογηθούν θετικά με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 

του παρόντος Κανονισμού. Γίνονται, επίσης, δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι: ένας (1) 

υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (υποτροφίες εσωτερικού) και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του 

Ελληνικού κράτους. Έπειτα από εισήγηση της Σ.E. και απόφαση της Γ.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.  

 ii) τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης 

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους/τις υποψήφιους/ες και τις 

ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται.  

γ). Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας όλων των Κύκλων Σπουδών, έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 

φοιτητών/ριών σε σχέση με τον αριθμό διδασκόντων/ουσών στα Π.Μ.Σ. που ιδρύει 

τους/τις 4 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και σε σχέση και με τον 
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αριθμό των φοιτητών/τριών των Π.Π.Σ. που ιδρύει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του το 25% των προπτυχιακών φοιτητών/τριών.  

Δεδομένου ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φτάνει περίπου τους/τις 300 

φοιτητές/τριες κατ’ έτος και διαθέτει 55 μέλη (51 μέλη Δ.Ε.Π. και 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π.) που 

μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. του, ο αριθμός των εισακτέων στο 

Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της παρούσας παραγράφου του 

άρθρου 5 πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές. Ειδικότερα, αφού οι διδάσκοντες του 

συγκεκριμένου ΠΜΣ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας ανέρχονται σε 5 μέλη 

ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΔΙΠ και η φοίτηση είναι διετής ο λόγος μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών (10 φοιτητές Χ 2 έτη = 20) ανά διδάσκοντα (:6) είναι 3,33 προς 1.  

 

Α. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 

1. H επιλογή των φοιτητών/τριών για το ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 

που προτείνει η Σ. Ε. και επικυρώνεται από τη Γ.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 ή και συγγραφική δραστηριότητα (προαιρετική, μέχρι 5%). 

    δ) Η πολύ καλή γνώση δύο από τις εξής ξένες γλώσσες (25%): αγγλική, γαλλική, 

γερμανική, ιταλική, ισπανική. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη είναι η 

γνώση της ελληνικής γλώσσας που τεκμηριώνεται από γραπτή και προφορική εξέταση. 

H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (κατανόηση ή 

μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) και όχι με μόνη την κατάθεση 

τίτλου γλωσσομάθειας. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το επτά (7) στην πρώτη 

και το πέντε (5) στη δεύτερη ξένη γλώσσα, στη βαθμολογική κλίμακα από 0-10. 

    ε) Οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις (20%) σε συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη. 

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από 0-10. 

    στ) Η συνέντευξη (20%).  

2. Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι το 

60% των προβλεπόμενων μορίων.  

 

Β. Δικαιολογητικά- Εξετάσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την περίοδο από 1-

20 Σεπτεμβρίου, αίτηση στην οποία δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να 

ακολουθήσουν και την ξένη γλώσσα ή τις ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να 

εξεταστούν  

 Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1.  Αίτηση υποψηφιότητας, φωτοτυπία ταυτότητας. 

2.  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όταν το πτυχίο 

προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού). 



Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 150 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή και 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 25η Σεπτεμβρίου. H ύλη των εξετάσεων καθορίζεται ανά διετία 

και δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου προπτυχιακού μαθήματος. 

 

Γ. Εγγραφή επιτυχόντων 

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τη Γ.Σ. οι επιτυχόντες/ούσες 

προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος και εγγράφονται ως μεταπτυχιακοί/κές 

φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. 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 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. 

 

Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια σπουδών, αναστολή φοίτησης, μερική φοίτηση 

1. Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου του Δ.Μ.Σ. 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. 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 σοβαρούς και τεκμηριωμένους 

λόγους (στρατιωτική θητεία, κύηση, σοβαροί λόγοι υγείας κλπ.) με αίτηση του/της 

ενδιαφερομένου/ης προς τη Γ.Σ. H αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον 

μέλος Δ.E.Π. (ή, αν δεν έχει οριστεί ακόμη, από τον/την Σύμβουλο Σπουδών) 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 στο Π.Μ.Σ., ο/η 

υποψήφιος/α που δεν έχει καταθέσει τη διπλωματική του/της εργασία διαγράφεται με 

απόφαση της Γ.Σ. (εκτός από τις περιπτώσεις παράτασης ή αναστολής φοίτησης).  

5. Για τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α ́) η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η διάρκεια 
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της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική 

φοίτηση προβλέπεται και για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες και για μη 

εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες 

εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος.  

 

Άρθρο 7 

Μαθήματα και οργάνωση διδασκαλίας 

1. Τα απαραίτητα για την ειδίκευση στη ΓΣΓ μαθήματα προσφέρονται υποχρεωτικά 

σε κάθε εξάμηνο ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος και 

επιλέγονται από τον «Κατάλογο μαθημάτων». Ως γλώσσες διδασκαλίας των 

προσφερόμενων μαθημάτων ορίζονται κυρίως η ελληνική, αλλά, δευτερευόντως, και η 

αγγλική, η γερμανική και η γαλλική.  

2. Με την εγγραφή ορίζεται ο/η σύμβουλος σπουδών του κάθε φοιτητή/τριας.  

3. Τα μαθήματα αρχίζουν για το Χ/Ε στις 15 Οκτωβρίου και για το Ε/Ε την 1η 

Μαρτίου. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και εντός δέκα ημερών, οι φοιτητές/τριες 

δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Σε 

περίπτωση αλλαγής μαθήματος, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα (ή, αν δεν έχει οριστεί ακόμη, από τον/την Σύμβουλο σπουδών). H 

παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες είναι υποχρεωτική.  

4. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα εγκεκριμένα μαθήματα 

που αναφέρονται στον «Κατάλογο Μεταπτυχιακών Μαθημάτων», από τον οποίο 

επιλέγουν με τη σύμφωνη γνώμη του/της Συμβούλου Σπουδών. Τα μαθήματα αυτά 

προσφέρονται από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. ή από διδάσκοντες άλλου ΠΜΣ της 

Φιλοσοφικής Σχολής, εφόσον τα μαθήματά τους άπτονται του πεδίου της Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας και προτείνονται από τη Σ.Ε. Για την αναγνώριση 

σπουδών σε ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής (προγράμματα Erasmus 

κτλ.) ισχύει ό,τι και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.  

5. 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). 

6.Το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων ανακοινώνεται στον Οδηγό Σπουδών 

του Π.M.Σ. του Τμήματος και αφορά δύο εξάμηνα σπουδών. 

7. H εξέταση-βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον/τη 

διδάσκοντα/ουσα, και μπορεί να συνίσταται σε γραπτή/προφορική εξέταση, σε τελική/ 

διαμορφωτική εργασία ή και στον συνδυασμό αυτών. H εξεταστική περίοδος διαρκεί 

μία εβδομάδα και συμπίπτει με την τελευταία εβδομάδα του μεταπτυχιακού εξαμήνου. 

Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση.  

8. H βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος για το Χ/Ε έως τις 15 

Μαΐου και για το Ε/Ε έως τις 30 Σεπτεμβρίου.  

9. Εάν ένας φοιτητής/τρια αποτύχει σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα, είναι 

υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο στο επόμενο εξάμηνο· στην 

περίπτωση αυτή, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π. (ή, αν δεν έχει 

οριστεί ακόμη, του/της Συμβούλου Σπουδών), η Σ.E. μπορεί να επιτρέψει στον/στην 
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φοιτητή/τρια να παρακολουθήσει περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα κατά το 

επόμενο εξάμηνο.  

10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα 

σεμινάρια, τις ημερίδες και τα colloquia του Π.Μ.Σ.  

11. Η Σ.Ε. μπορεί ακόμη να ζητήσει από επιτυχόντες/ούσες που δεν προέρχονται 

από προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της οικείας ειδίκευσης να παρακολουθήσουν 

ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα.  

12. Την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έχουν η Σ.E. κα το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π.  

13. Το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π ανήκει στα μέλη του Τμήματος, στα οποία έχει 

ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, και ορίζεται από τη Γ.Σ., ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου και συναίνεση του μέλους Δ.E.Π. στο τέλος του γ ́ εξαμήνου σπουδών.  

 

Άρθρο 8 

Διδακτικό Προσωπικό 

(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:  

 Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  

 Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής 

και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης 

η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  

 Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος.  

 Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. 

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν 

επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί 

να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να 

προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 

13Α του Ν. 4310/2014 (Α ́ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 

Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την 

εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους 

επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 

καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 

σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017).  

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και 

ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 

εισήγηση της Σ.Ε.  

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή 

του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 

εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.  
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Άρθρο 9 

Προϋποθέσεις απόκτησης Δ.Μ.Σ. 

1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 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 20.000-30.000 λέξεων στην 

ελληνική γλώσσα, η οποία πιστώνεται με τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ΕCTS). Για 

αλλοδαπούς φοιτητές η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να 

είναι η Αγγλική, Γερμανική ή Γαλλική μετά από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 

μέλους Δ.Ε.Π. και απόφαση της Σ.Ε.  

3. Η διπλωματική εργασία οφείλει να πληροί τους βασικούς όρους μιας 

επιστημονικής μελέτης, δηλ. να διαθέτει αρτιότητα μορφής, 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 

Βαθμολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

1. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή, 

αποτελούμενη από το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. και δύο ακόμη μέλη Δ.E.Π. ή Ε.Δ.Ι.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., ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης 

και γραπτή πρόταση του αρμόδιου Τομέα προς τη Γ.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.  

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. Αφού εγκριθεί από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά 

στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Τμήματος.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος 

λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.  

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον 

σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της 
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ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο 

τρόπο:  

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 

άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που 

απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.  

βαθμός Δ.Μ.Σ. = (άθροισμα γινομένων βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS 

κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS) : 120 

ECTS. 

  

Άρθρο 11 

Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

(μορφή, αριθμός αντιτύπων) 

α) Μορφή 

     Στο εξώφυλλο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 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) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, 

ιταλική ή ισπανική).  

β) Αριθμός αντιτύπων 

     Oι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τέσσερα 

(4) αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας και άλλο ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή: ήτοι, 

3 αντίτυπα για την τριμελή επιτροπή, και 1 αντίτυπο μαζί με ένα CD για τη βιβλιοθήκη 

του Τομέα ΜΝΕΣ.  

 

Άρθρο 12 

Λογοκλοπή / παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ. καταθέτοντας τη διπλωματική εργασία 

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 μή εργασίας τρίτου χωρίς τη δέουσα αναφορά 

σε αυτήν. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμα και από μελέτες 

του/της ίδιου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά σε αυτές, μπορεί να 

στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ. για διαγραφή του/της.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις και έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του 

επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π, η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της 

υποψηφίου/ας. 

 

Άρθρο 13 

Υποτροφίες 

1. Το Γραφείο Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. όπως και το Γραφείο Δημοσίων 

Σχέσεων χορηγούν κάθε έτος υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς. φοιτητές/τριες και των 



Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 155 

δύο Κύκλων. 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».  

3. Υπό όρους που ορίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος και εφόσον το επιτρέπουν 

οι οικονομικές δυνατότητες, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και φοιτήτριες και των δύο Κύκλων. 

 

Άρθρο 14 

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 

(α) Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη παρέχεται στο Π.Μ.Σ. από το οικείο 

Τμήμα.  

(β) Οι χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι αυτοί της διδασκαλίας του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλος πρόσφορος χώρος (π.χ. 

Μουσείο, Βιβλιοθήκη κλπ.) κατά την κρίση των διδασκόντων και τις ανάγκες των 

μαθημάτων.  

(γ) Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός καλύπτεται από τον υπάρχοντα υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό του Τομέα ΜΝΕΣ και του Τμήματος Φιλολογίας και από τον εξοπλισμό που 

θα αποκτηθεί μελλοντικά από τα έσοδα του ΠΜΣ. 

 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδάφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 

Τμήματος. 

 

Άρθρο 15 

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδάφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιος.  

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Φιλολογίας. Στο Δίπλωμα αναγράφεται το Τμήμα διοργάνωσης του ΠΜΣ, η 

χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός 

πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης 

φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς (6-6,5), Λίαν Καλώς (6,6- 

8,5), Άριστα (8,6-10).  

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, 

πριν από την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του 

Προγράμματος.  

Μαζί με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος 

[άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β ́)], 

το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς 

των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο 

τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. 
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Άρθρο 16 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του 

Ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, 

συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 

έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017).  

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική 

νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θα αντιμετωπιστεί με 

αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με 

τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

  
ώρες 

διδασ 
ECTS 

ΓΣΓ 641 
Εισαγωγή στη Θεωρία της λογοτεχνίας και  

στη Συγκριτική Γραμματολογία 
3 15 

ΓΣΓ 642 Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I 3 15 

ΓΣΓ 643 Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II 3 15 

ΓΣΓ 644 Pεύματα/Κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I 3 15 

ΓΣΓ 645 Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II 3 15 

ΓΣΓ 646 Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας  3 15 

ΓΣΓ 647 Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας  3 15 

ΓΣΓ 648 Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού I 3 15 

ΓΣΓ 649 Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ 3 15 

ΑΕΦ 546 Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 15 

ΑΕΦ 547 Πρόσληψη της Αρχαιότητας ΙΙ 3 15 

 

ΓΣΓ 660 Θεωρία της μετάφρασης 3 15 

ΓΣΓ 661 Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης I 3 15 

ΓΣΓ 662 Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης II 3 15 

ΓΣΓ 671 Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης  3 15 

ΓΣΓ 672 Εργαστήριο γραφής (δοκίμιο, κριτική, βιβλιοκρισία) 3 15 

 

ΓΣΓ 681 Colloquium I  2 

ΓΣΓ 682 Colloquium II  2 

ΓΣΓ 683 Ημερίδα  2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 Εξώφυλλο Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠPOΓPAMMATOΣ  

Διευθυντής:  Παπαναστασίου  Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ) 

Συντονιστική Eπιτροπή: Κουτσογιάννης Δημήτρης (αναπληρ.διευθ., ειδίκευση ΘΕΓ) 

 Καραλή Μαρία (ειδίκευση ΙΒΓ) 

 Μιχελιουδάκης Δημήτρης (ειδίκευση ΘΕΓ) 

 Τάντος Αλέξανδρος (ειδίκευση ΘΕΓ) 

 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) εξειδικεύει τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» καθώς και όσα προβλέπονται στην Εισήγηση 

Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, η οποία, μαζί με τις συνοδευτικές Μελέτη 

Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας, έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φιλολογίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση αρ. 

2958/12, 13/4/2018, υπ’ αριθμ. 30133/17-7-2018 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ  3445/Β΄/17-8-2018). Ο παρών Κ.Μ.Σ. συντάχθηκε από ειδική 

Επιτροπή έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

και εγκρίθηκε από την τελευταία στην υπ’ αρ. 430/8-3-2018 τακτική συνεδρία της. 

Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (www.lit.auth.gr) και 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ). 

 

Άρθρο 1  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 1. Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως αυτοδύναμο 

Τμήμα που παρέχει Σπουδές Α΄ Κύκλου, οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 

Σπουδές Β΄ Κύκλου οι οποίες ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις 

λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. εντάσσεται και το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ) 

Γλωσσολογίας», το οποίο αφορά ο παρών Κ.Μ.Σ. 
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 2. Ο παρών Κ.Μ.Σ. θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και οποιαδήποτε τροποποίησή 

του απαιτεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και 

έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 

 3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε 

Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/τρια της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν 

δικαιούται απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε ο/η 

Διευθυντής/τρια ούτε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 

δικαιούνται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ. 

 4. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί 

χωρίς καταβολή τελών φοίτησης από τους/τις φοιτητές/τριές του.  

 

Άρθρο 2  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ 

 1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

είναι: α) η Θεωρητική Γλωσσολογία, β) η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, γ) η Ιστορική 

Γλωσσολογία, δ) η Βαλκανική Γλωσσολογία, και η προώθηση της γνώσης και της 

έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία. 

 2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η 

ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα 

επιστημονικά πεδία του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: 

α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, γ) Ιστορική 

Γλωσσολογία, και δ) Βαλκανική Γλωσσολογία. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αποσκοπεί: (α) να καλλιεργήσει 

και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα 

και (β) να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη δυνατή 

κατάρτιση, που θα μπορούν (i) να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους 

Γλωσσολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εντός και εκτός της Ελλάδας, (ii) 

να ανταποκριθούν με τον επαρκέστερο τρόπο στις όποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις 

τους, (iii) να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν σε Σπουδές Γ΄ 

Κύκλου, (iv) να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, 

καθώς και (v) να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των γλωσσολογικών σπουδών 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Άρθρο 3  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, η 

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 2. Το Π.M.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί υπό 
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την εποπτεία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η οποία έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και ο παρών Κ.Μ.Σ., και επιλύει οποιοδήποτε 

ζήτημα προκύπτει κατά τη λειτουργία του Π.M.Σ. Γλωσσολογίας και δεν προβλέπεται 

από τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει 

οποιαδήποτε αλλαγή στον παρόντα Κ.Μ.Σ. ή την τροποποίησή του. 

 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 

έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 

τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 

4485/2017 και τα οριζόμενα στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού. Οι 

εκπρόσωποι στη Σ.Ε. κάθε ειδίκευσης είναι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι για τους/τις 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες της ειδίκευσής τους. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι 

παρακολουθούν την εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη 

τους και ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για τυχόν προβλήματα στη 

φοίτησή τους (π.χ. συστηματικές απουσίες). Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έρχονται σε 

επαφή με τον/την ακαδημαϊκό/ή σύμβουλό τους για κάθε πρόβλημα που μπορεί να 

επηρεάσει την ομαλή πορεία των σπουδών τους. 

 4. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. είναι μέλος της Σ.Ε., προεδρεύει αυτής και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή 

του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. 

της πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017. Έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Ν. 4485/2017, τις οριζόμενες 

στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού και όποιες άλλες ορίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και δεν μπορεί να έχει περισσότερες 

από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. 

 Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. και με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης 

Διευθυντή/τριας συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και των λοιπών 

δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 

υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας. 

 

Άρθρο 4  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
 

 1. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχει δύο 

ειδικεύσεις,  

α) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΘΕΓ), 

β) Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία (ΙΒΓ). 
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 2. Στους φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών αυτών των 

ειδικεύσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κ.Μ.Σ., το Τμήμα 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απονέμει αντίστοιχα 

α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσολογία με ειδίκευση στη 

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσολογία με ειδίκευση στην 

Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία. 

 

Άρθρο 5  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. 
 

 1. Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται 

δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων 

Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση 

δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ 

Κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α' 80). 

 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα 

από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και 

πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η Σ.Ε. μπορεί να ορίσει, για τις 

υποψηφιότητες αυτές τα προπτυχιακά μαθήματα στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να 

εξεταστούν επιτυχώς οι υποψήφιοι παράλληλα με τις σπουδές τους στο Π.Μ.Σ. 

 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και 

υπηρετούν στο Α.Π.Θ., μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία 

κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον 

επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του 

τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. 

 

Άρθρο 6  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

 

 Αριθμός εισακτέων 

 1. α) Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ. ορίζεται σε 15 φοιτητές/τριες κατ’ έτος, ως εξής:  

δέκα (10) στην Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και  

πέντε (5) στην Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας,  
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 β) Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με 

τον τελευταίο επιτυχόντα. 

 γ)  Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας όλων των Κύκλων Σπουδών, έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 

φοιτητών/ριών 

• σε σχέση με τον αριθμό διδασκόντων/ουσών στα Π.Μ.Σ. του τους/τις 4 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και 

• σε σχέση και με τον αριθμό των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του ως μέγιστο 

αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του το 25% των 

προπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

 Δεδομένου ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φτάνει περίπου τους/τις 300 

φοιτητές/τριες κατ’ έτος και διαθέτει 55 μέλη (51 μέλη Δ.Ε.Π. και 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π.) που 

μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. του, ο αριθμός των εισακτέων στο 

Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της παρούσας 

παραγράφου του άρθρου 6 πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 

 Προκήρυξη θέσεων 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο τις θέσεις για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Η προκήρυξη δημοσιοποιείται διά του ημερησίου τύπου και αναρτάται ηλεκτρονικά 

στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας και ορίζει: 

• τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος (όπως ορίζονται στην παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου), 

• τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του 

παρόντος άρθρου) από τους/τις υποψήφιους/ες,  

• την ύλη των εξετάσεων, 

• τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5-6 

του παρόντος άρθρου, 

• τις ξένες γλώσσες στις οποίες πρέπει ή μπορεί να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.  

  

Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων 

 3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, μαζί με την προκήρυξη των θέσεων για 

την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, ορίζει και την επιτροπή για τη 

διενέργεια των εξετάσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, η οποία περιλαμβάνει: α) 

δύο θεματοδότες/τριες και βαθμολογητές, καθώς και έναν αναβαθμολογητή (για την 

περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο 

βαθμολογητών) ανά ειδίκευση για το εξεταζόμενο μάθημα του γνωστικού αντικειμένου, 

β) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση απόκλισης 

μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών) για καθεμία ξένη 
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γλώσσα που προβλέπεται να εξεταστεί, υποχρεωτικά ή δυνητικά, γ) τριμελή επιτροπή 

που θα διενεργήσει τις συνεντεύξεις με τους/τις υποψηφίους/ες. Όλα τα μέλη της 

επιτροπής εξετάσεων είναι μέλη Δ.Ε.Π., και το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να έχει 

περισσότερους ρόλους μέσα στην επιτροπή εξετάσεων. Για τη συγκέντρωση των 

αποτελεσμάτων των εξετάσεων και την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων (όπως 

ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου) είναι αρμόδια η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

 

 Υποβολή υποψηφιοτήτων 

 4. Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη των θέσεων (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) κάθε ενδιαφερόμενος/η 

υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση 

υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και 

τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:  

 Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφει  

• την ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει, 

• την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να 

εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος 

άρθρου.  

 Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από: 

• σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας,  

• υπόμνημα, έκτασης 1.000 περίπου λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα 

επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους 

οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., 

• αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) του/της υποψήφιου/ας και, 

εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να 

γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση έγκαιρης προσκόμισης της αναγνώρισης. 

Σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας 

ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 

αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και 

φοιτητές/τριες που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, καταθέτοντας 

βεβαίωση ότι το αργότερο έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών 

εξετάσεων του Π.Μ.Σ. θα έχουν προσκομίσει τουλάχιστον Αναλυτική 

Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, 

όπου θα αποδεικνύεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στο τελευταίο 

μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους, 

• Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, 

όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του 

Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, 

• αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς 

και αντίγραφα άλλων τίτλων Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) ή Β΄ Κύκλου 

(μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών). 

 

 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων 
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 5. α) Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας σε συνεννόηση με την επιτροπή εξετάσεων 

της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ανακοινώνει το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε 

χρόνο το ακριβές πρόγραμμα (ημερομηνίες, ώρες, αίθουσες) της διαδικασίας 

αξιολόγησης των υποψηφίων. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στο 

γνωστικό αντικείμενο και στις ξένες γλώσσες καθώς και της συνέντευξης, η Σ.Ε. 

συγκεντρώνει τη βαθμολογία ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία δίδεται στη δεκαδική 

κλίμακα, εξετάζει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και προβαίνει στη 

μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται κάθε 

υποψήφιος/α είναι: 

• Ο γενικός βαθμός πτυχίου8 15% 

• Ο μέσος όρος των βαθμών1 όλων των μαθημάτων Γλωσσολογίας στα οποία 20 % 

έχει εξεταστεί επιτυχώς κατά τις Προπτυχιακές Σπουδές του/της  

(Αν τα μαθήματα αυτά είναι λιγότερα από 10, το άθροισμα των βαθμών1 

διαιρείται 

διά του 10.) 

 Η υποχρεωτική γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα με κατώτερο 15 % 

βαθμό επιτυχίας το 7  

• Η κατ’ επιλογή του/της (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας   5 % 

παραγράφου, 5β) γραπτή εξέταση σε άλλη/ες ξένη/ες γλώσσα/ες με κατώτερο  

βαθμό επιτυχίας το 5 

• Η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 

5 30 %  

• Η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται η προσωπικότητά του/της 10 % 

και η εξοικείωσή του/της με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία, 

και ελέγχεται η επιστημονική του/της υποδομή εν γένει και η κριτική ικα- 

νότητά του/της, σύμφωνα και με το υπόμνημα που έχει καταθέσει 

• Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή 5 % 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών κ.λπ.,  

τυχόν κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, ή συνδυασμός  

των παραπάνω 

Όσον αφορά τα παραπάνω κριτήρια:  

i. η μοριοδότηση σε κάθε κριτήριο γίνεται έως και δεύτερο δεκαδικό,  

ii. η επίτευξη του κατώτερου βαθμού στη γραπτή εξέταση του γνωστικού 

αντικειμένου (5) και στην υποχρεωτικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα (7) συνιστά 

απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

υποψηφιότητας,  

iii. στη γραπτή εξέταση της/των επιπλέον ξένης/ων γλώσσας/ών η επίτευξη του 

κατώτερου βαθμού (5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που 

αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό. 

 

 Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 

                         
8 Αν ο βαθμός δεν είναι στη δεκαβάθμια κλίμακα, αντιστοιχίζεται προς αυτήν. 
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Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι το 60% των προβλεπόμενων 

μορίων. 

 β) Οι υποψήφιοι/ες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας πρέπει να εξεταστούν υποχρεωτικά 

στην αγγλική γλώσσα. Επίσης μπορούν να αυξήσουν τη μοριοδότησή τους, εάν 

επιλέξουν να εξεταστούν επιπλέον σε μία ακόμη ξένη γλώσσα από τις: Γαλλική, 

Ισπανική, Ιταλική, Γερμανική και Ρωσική. Κατά την εξέταση των ξένων γλωσσών δεν 

επιτρέπεται η χρήση λεξικού. 

 Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες της 

αλλοδαπής, που όμως πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

 γ) Η ύλη των εξετάσεων στο γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται ανά διετία από τη 

Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

Σπουδών και αναρτάται στο διαδίκτυο. Η εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο είναι 

διαφορετική για καθεμιά από τις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. 

 δ) Σε περίπτωση που ο τίτλος του Α΄ Κύκλου Σπουδών (πτυχίο) δεν είναι του ίδιου 

ή συναφούς επιστημονικού πεδίου με τη Γλωσσολογία, και η Σ.Ε. εισηγείται να γίνει 

δεκτός/ή ο/η υποψήφιος/α, μπορεί ταυτόχρονα να προτείνει έναν αριθμό προπτυχιακών 

μαθημάτων που πρέπει ο/η υποψήφιος/α να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 

σε αυτά, για να καλύψει τα κενά των προπτυχιακών σπουδών του/της. Επίσης ορίζει 

πότε ακριβώς θα γίνει η παρακολούθηση και εξέταση αυτών των μαθημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό πλαίσιο σπουδών στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, όπως 

αυτό ορίζεται στο άρθρο 7. 

 6. Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας συντάσσει Πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των 

υποψηφιοτήτων, η διαδικασία αξιολόγησης, η αναλυτική μοριοδότηση κάθε 

υποψήφιου/ας και καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών με 

όσους/όσες γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Η Σ.Ε. αποστέλλει το 

Πρακτικό και τον Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών στη Συνέλευση του 

Τμήματος Φιλολογίας, η οποία έχει την τελική ευθύνη και αρμοδιότητα για την 

επικύρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. 

 

Άρθρο 7  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. 

η διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) εξάμηνα με αίτηση του/της 

φοιτητή/τριας, όπου θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί την παράταση. 

 2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
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προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 η δυνατότητα 

μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες με διάρκεια έως και έξι (6) 

εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, και η δυνατότητα παράτασης έως και δύο (2) εξάμηνα με τη 

διαδικασία αίτησης και έγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης έως και κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά 

εργασίας, βεβαίωση εργοδότη, ένσημα κ.λπ.) που πιστοποιούν ότι εργάζονται του-

λάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα ή ότι εργάζονται σε ώρες που δεν τους επιτρέπουν να 

παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας, όπως ορίζονται στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Δυνατότητα μερικής φοίτησης με τους ίδιους όρους προβλέπεται 

και για μη εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες που αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για 

εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, κύηση). 

 Για την αποδοχή των αιτημάτων μερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από εισήγηση της 

Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας.  

 3. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναστολής φοίτησης για πολύ σοβαρούς λόγους 

(στρατιωτική θητεία, κύηση, λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Η 

αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα και κατά 

τη διάρκεια της ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Ο 

χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

 

Άρθρο 8  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ –  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ 

Δ.Μ.Σ. 

 

 Οργάνωση Σπουδών 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Διπλωματικής Εργασίας, 

οργανώνονται σε τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα, ενώ 

στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Σε κάθε περίπτωση οι 

υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ώστε το 

απονεμόμενο Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία να αντιστοιχεί συνολικά σε 90 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS). 

 2. Το πρόγραμμα και των δύο ειδικεύσεων οργανώνεται με τον ίδιο τρόπο. Κάθε 

φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μάθημα/ατα της άλλης ειδίκευσης που 

αντιστοιχούν σε είκοσι (20) το πολύ πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 Μαθήματα και διδασκαλία  
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 3. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σε 

ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σαν αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο β) του 

παρόντος Κ.Μ.Σ.) με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία στην αγγλική 

γλώσσα. Δεν απαιτείται έγκριση για την περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα επιθυμεί να 

εντάξει σε εξαμηνιαίο μάθημά του έως τρεις διαλέξεις αλλοδαπού/ής διδάσκοντα/ουσας 

στην αγγλική γλώσσα. 

 4. Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προσφέρονται 

μαθήματα με κωδικούς ΘΕΓ και ΙΒΓ, για την ειδίκευση της Θεωρητικής και 

Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας 

αντίστοιχα. Τα μαθήματα αυτά προέρχονται οπωσδήποτε από τον εκτενή Κατάλογο 

Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα του παρόντος 

Κ.Μ.Σ. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει μάθημα εκτός του Καταλόγου αυτού, 

δηλαδή μάθημα από άλλο Π.Μ.Σ., μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στενή συνέφεια, η οποία προκύπτει από τον τίτλο ή το 

περιεχόμενο του μαθήματος. Η Σ.Ε. θα αιτιολογεί πλήρως γιατί το συγκεκριμένο 

μάθημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας και ποιο από τα 

μαθήματα που προβλέπονται στην οργάνωση σπουδών αντικαθιστά. Οι πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) του μαθήματος από άλλο Π.Μ.Σ. που αναγνωρίζεται πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσες με αυτές του μαθήματος που αντικαθιστά. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση που φοιτητής/τρια μετακινηθεί σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το 

Πρόγραμμα ERASMUS ή με πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας του Α.Π.Θ. 

ή με άλλο πρόγραμμα ανταλλαγών. 

 5. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Κάθε 

ειδίκευση οφείλει να προσφέρει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον είκοσι 

(20) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να είναι 10 

πιστωτικών μονάδων ή 5 πιστωτικών μονάδων. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα των 10 

πιστωτικών μονάδων έχει σεμιναριακή μορφή και καταλαμβάνει 39 ώρες το εξάμηνο. 

Κάθε μάθημα των 5 πιστωτικών μονάδων μπορεί να έχει σεμιναριακή ή άλλη μορφή 

(π.χ. πρακτική άσκηση, συγγραφή επιστημονικών άρθρων, κ.λπ.) και καταλαμβάνει 20 

ώρες το εξάμηνο. Οι διδακτικές εβδομάδες κάθε εξαμήνου ορίζονται σε δεκατρείς (13) 

και εμπίπτουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για το χειμερινό 

εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Η διδασκαλία 

γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών στις 

αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., και μόνον σε ιδιαίτερες 

συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών, δικαιολογημένης απουσίας αδυναμίας του/της 

διδάσκοντος/ουσας) μπορεί αυτού του τύπου η διδασκαλία να υποκατασταθεί από εξ 

αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και πάντως όχι για 

περισσότερες από τρεις (3) εβδομάδες μέσα στο εξάμηνο. Η προσφορά ολόκληρου 

μαθήματος με εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι 

δυνατή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο α) του παρόντος 

Κ.Μ.Σ.  

 6. Τo περιεχόμενο και η ύλη κάθε μαθήματος του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, οι στόχοι 

και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του, οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών και ο 
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υπολογισμός του χρονικού φόρτου που αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών/τριών (με ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και/ή με τελική γραπτή εργασία/εξέταση) 

περιγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Μαθημάτων (Μ1) που αναρτώνται στον e-Οδηγό 

Σπουδών του Α.Π.Θ. (qa.auth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας 

(www.lit.auth.gr). 

 7. Η παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική, και σε 

κάθε περίπτωση για να κατοχυρώσει ένας/μία φοιτητής/τρια κάποιο μάθημα δεν πρέπει 

να έχει περισσότερες από τρεις (3) απουσίες σε μάθημα 10 πιστωτικών μονάδων και 

περισσότερες από μία (1) απουσία σε μάθημα 5 πιστωτικών μονάδων, και βέβαια να 

έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα μέσα στο 

οριζόμενο χρονικό πλαίσιο. Επαφίεται στον/στην διδάσκοντα/ουσα ο χρόνος που δίνει 

για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών/τριών ενός μαθήματος, αλλά σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει η βαθμολογία των μαθημάτων να παραδίδεται στη 

Γραμματεία έως 30 Απριλίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως 30 Σεπτεμβρίου για το 

εαρινό εξάμηνο. 

 8. α) Κατώτερος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα είναι το έξι (6) στην κλίμακα 

από 0 έως 10 και ο τελικός βαθμός ανακοινώνεται με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια το 

πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση στα 

διδασκόμενα μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 

παρακολουθήσει άλλο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο με όποια επίπτωση έχει αυτό στον 

χρόνο των σπουδών του/της.  

 β) Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να αποτύχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της σε 

μαθήματα που αντιστοιχούν σε είκοσι (20) το πολύ πιστωτικές μονάδες. Σε περίπτωση 

αποτυχίας σε περισσότερα, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή 

του να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το/τα εξεταζόμενο/α 

μάθημα/ατα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιτροπή 

αυτή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία 

απέτυχε ο/η φοιτητής/τρια. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή την εξέταση 

διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

 Διπλωματική εργασία  

 9. α) Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι 

υποχρεωτική η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε), η οποία 

αρχίζει μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και του δεύτερου εξάμηνου 

φοίτησης, αλλά όχι εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Αφού ο/η φοιτητής/τρια 

κατοχυρώσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές 

μονάδες, υποβάλλει αίτηση προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για να ξεκινήσει η διαδικασία 

εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του/της. Στην αίτηση αναγράφεται ο 
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προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, που πρέπει να 

είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχει ίδιο γνωστικό 

αντικείμενο με την ειδίκευση την οποία παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια, και 

επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Σ.Ε. ορίζει τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και συγκροτεί επίσης Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση 

της εργασίας. Ένα μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η 

επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο μέλη της πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.ΔΙ.Π. 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή και 

αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής που έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η 

φοιτητής/τρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ένα ακόμη μέλος της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής να οριστεί συνεπιβλέπων/ουσα. 

 β) Η εκπαιδευτική άδεια δεν συνιστά λόγο απαγορευτικό για τον ορισμό μέλους 

Δ.Ε.Π. ως επιβλέποντος/ουσας ή ως μέλους Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Μ.Ε. 

 γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν έως την ολοκλήρωση της Δ.Μ.Ε. προκύψει 

αντικειμενική αδυναμία ή σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 

επιβλέποντος/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής έπειτα από 

απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και επικύρωσής της από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 δ) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

αφυπηρετήσει πριν από την ολοκλήρωση της Δ.Μ.Ε. διατηρεί την ιδιότητά του/της 

στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, και συμμετέχει κανονικά στη 

διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Δ.Μ.Ε. 

 ε) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. διατηρεί την ιδιότητά του/της 

στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, και συμμετέχει κανονικά στη 

διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Δ.Μ.Ε.  

 10. Ο/Η επιβλέπων/ουσα έχει το καθήκον να παρακολουθεί την πορεία της Μ.Δ.Ε. 

και να συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα επιστημονικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε του/της. Επίσης καθορίζει τους όρους 

συνεργασίας με τον/την φοιτητή/τρια και μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις (π.χ. συναντήσεις ανά τακτά διαστήματα, προθεσμίες για την παράδοση 

επιμέρους κεφαλαίων κ.λπ.) στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται ο/η φοιτητής/τρια.  

 11. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει τη Δ.Μ.Ε. εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος/ουσας ή, εάν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, να 

υποβάλει έγκαιρα αίτηση για παράταση εκπόνησης της Δ.Μ.Ε (κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ.). Στην αίτηση αυτή θα πρέπει 

απαραιτήτως να συναινεί ο/η επιβλέπων/ουσα, ή αλλιώς οφείλει να εξηγήσει 

τεκμηριωμένα την άρνησή του/της βάσει της ελλιπούς ανταπόκρισης του/της 

φοιτητή/τριας στους όρους της συνεργασίας τους και να ζητήσει να αντικατασταθεί. Σε 

αυτή την περίπτωση η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κρίνει τα στοιχεία και τεκμηριωμένα εισηγείται 

την αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή και τη διαγραφή του/της 
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φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Την ευθύνη για την τελική απόφαση έχει 

η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.  

 12. Μετά την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος Φιλολογίας αίτηση εξέτασης/βαθμολόγησης και τρία αντίτυπα της 

Μ.Δ.Ε. του/της. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει την αίτηση και τα 

αντίτυπα (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) και ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της 

Μ.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 15 ημέρες από την παραλαβή των 

αντιτύπων, κατά την οποία πρέπει να είναι παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής με 

φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. γίνεται στο 

πλαίσιο έκτακτου ανοικτού σεμιναρίου διάρκειας μίας (1) ώρας, κατά το οποίο ο/η 

φοιτητής/τρια παρουσιάζει επί 20 λεπτά τη Μ.Δ.Ε. του/της και δέχεται ερωτήσεις από 

τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Τριμελής Εξεταστική 

Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων, αποφασίζει εάν εγκρίνει την εργασία, τη 

βαθμολογεί, λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσίαση του/της υποψήφιου/ας κατά την 

προηγηθείσα διαδικασία της υποστήριξης, και συντάσσει Πρακτικό, που υπογράφεται 

από τα μέλη της. Στο Πρακτικό περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία υποστήριξης, ο 

βαθμός κάθε μέλους και ο τελικός βαθμός της Δ.Μ.Ε. με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια 

το πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Κατώτερος βαθμός επιτυχίας είναι το έξι 

(6). Ειδικά για εργασίες που συνίστανται αποκλειστικά σε συνθετική βιβλιογραφική 

επισκόπηση, χωρίς να περιλαμβάνει επεξεργασμένα παραδείγματα ή εφαρμογές που δεν 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ανώτατος βαθμός ορίζεται το οκτώ (8). 

 13. α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

φοιτητή/τρια που ενέκρινε τη Δ.Μ.Ε. του/της να ενσωματώσει μικρής κλίμακας 

διορθώσεις ή αλλαγές πριν από την τελική κατάθεση της Δ.Μ.Ε. στη Γραμματεία του 

Τμήματος Φιλολογίας για την απονομή του Δ.Μ.Σ. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να 

ανταποκριθεί στο αίτημα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών, οπότε καταθέτει στον/στην επιβλέποντα/ουσα τη Δ.Μ.Σ. με τις αλλαγές που 

του/της ζητήθηκαν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ελέγχει την εργασία και, εφόσον διαπιστώσει 

ότι έγιναν οι οφειλόμενες διορθώσεις και αλλαγές, αποστέλλει το Πρακτικό στη 

Γραμματεία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής του Δ.Μ.Σ. στον/στην 

φοιτητή/τρια. 

 β) Η διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Δ.Μ.Ε. γίνεται άπαξ και δεν 

επαναλαμβάνεται, εάν η Δ.Μ.Ε. δεν εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια 

διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και 

δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. αυτό.  

 γ) Πριν την εξέταση ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει βεβαίωση ότι δεν έχει 

εκκρεμότητες με τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ., η οποία του/της χορηγείται από μία από 

αυτές. 

 14. α) Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστον 20.000 λέξεων, στις οποίες 

δεν περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία, τα ευρετήρια, τα παραρτήματα με υλικό, πίνακες 

κ.λπ. Στο εξώφυλλό της αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας και η ειδίκευση, το όνομα του/της φοιτητή/τριας, ο τίτλος της εργασίας, 

ο χαρακτηρισμός «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία», το όνομα του/της 

(συν)επιβλέποντος/ουσας και το έτος ολοκλήρωσής της. Στο εσώφυλλο αναγράφονται 
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τα ίδια στοιχεία και αντί του/της (συν)επιβλέποντος/ουσας τα ονόματα των μελών της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι 

τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της (έως 500 λέξεις) στην 

ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η Δ.Μ.Ε. 

ακολουθεί την εκδοτική μορφή (Template) που θα έχει ορίσει το Τμήμα Φιλολογίας για 

τις Δ.Μ.Ε. των Π.Μ.Σ. του και θα είναι ανακοινωμένη στον διαδικτυακό του τόπο. Η 

τήρηση των παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

 β) Σε ειδικές περιπτώσεις η Μ.Δ.Ε. μπορεί να εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, 

σύμφωνα με το άρθρο 32, του Ν. 4485, κατόπιν εγκρίσεως από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

σχετικού αιτήματος που θα υποβληθεί από τον/την επόπτη/τρια της Μ.Δ.Ε. σε 

συνεννόηση με τον/την φοιτητή/τρια. 

 γ) 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 φοιτητής/τρια μπορεί να πραγματευθεί 

ικανοποιητικά ένα επιστημονικό θέμα στο σύνολό του και να το παρουσιάσει με τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής μελέτης (lege artis). Ο/Η 

φοιτητής/τρια καταθέτοντας τη Μ.Δ.Ε. υποχρεούται να βεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε το 

έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας δηλαδή 

όλες τις δέουσες αναφορές. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. 

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή ή η χρήση – δημοσιευμένης ή μη – εργασίας τρίτου 

ή ακόμη και η αντιγραφή από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς τη 

δέουσα αναφορά σ’ αυτήν. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς 

σχετική αναφορά σ’ αυτές, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της εργασίας ή/και διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας. Η διαπίστωση λογοκλοπής ακόμη και μετά την έγκριση της Μ.Δ.Ε. και 

την απονομή του Δ.Μ.Σ. Γλωσσολογίας επισύρει την αφαίρεση του τίτλου αυτού. Σε 

αυτή την περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  

 15. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. ο 

επιβλέπων/ουσα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας το Πρακτικό 

της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είτε άμεσα, εάν η Μ.Δ.Ε. έχει εγκριθεί χωρίς να 

ζητηθούν αλλαγές ή εάν δεν έχει εγκριθεί, είτε το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, 

εάν έχουν ζητηθεί αλλαγές στην εγκριθείσα Δ.Μ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 

13 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η Δ.Μ.Σ., η 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας προχωρεί σε άμεση διαγραφή του/της 

φοιτητή/τριας. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής για Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί η Γραμματεία καλεί τον/την υποψήφια να 

προσκομίσει ό,τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Α.Π.Θ. (π.χ. αντίτυπα της εργασίας ή αντίγραφά της σε ηλεκτρονική μορφή στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τυχόν άλλα δικαιολογητικά) και στη συνέχεια 

εκδίδει το Δ.Μ.Σ.  

 Η Μ.Δ.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό χώρο που διατηρεί το Α.Π.Θ. για όλες 
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τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές του Ιδρύματος. Το Τμήμα 

Φιλολογίας θα αναρτά στον δικό του διαδικτυακό τόπο κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα 

των φοιτητών/τριών και τους τίτλους των Μ.Δ.Ε. των Π.Μ.Σ. του, όπου σε κάθε λήμμα 

θα υπάρχει δεσμός που θα παραπέμπει στην ανάρτηση της Μ.Δ.Ε. στον χώρο του 

Α.Π.Θ. 

 16. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο 

των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας και της Μ.Δ.Ε. (η στάθμιση γίνεται από τις 

πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια 

δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο βαθμός κάθε μαθήματος και 

της Μ.Δ.Ε. πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον συνολικό αριθμό πιστωτικών 

μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα και τη Μ.Δ.Ε. 

 

 άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός 

Μ.Δ.Ε. x ECTS Μ.Δ.Ε.) 

βαθμός Μ.Δ.Ε.  = 

 

 άθροισμα (ECTS κάθε μαθήματος + ECTS Μ.Δ.Ε.) 

 17. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από 

το  Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία, που εκδίδεται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., αναγράφονται το έμβλημα και ο 

τίτλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Φιλοσοφική Σχολή, το 

Τμήμα Φιλολογίας, ο τίτλος του εγγράφου (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Γλωσσολογίας), η ειδίκευση του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της μεταπτυχιακού/ης 

φοιτητή/τριας, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του 

Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. και ο 

χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς (6 - 6,99), Λίαν Καλώς (7 - 8,49, Άριστα (8,5 - 

10). 

 

Άρθρο 9  

ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ –  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 

 1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

προσφέρονται χωρίς τέλη φοίτησης. 

 2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 

διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/ριες του Α΄ Κύκλου 

Σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., φοιτητική 

μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus κ.ά. Το Τμήμα 

Φιλολογίας οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 



Μεταπτυχιακές Σπουδές: νέος κανονισμός (εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 174 

με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προφορική εξέταση, διευκόλυνση 

πρόσβασης στους χώρους εξέτασης, κ.λπ.). 

 Επίσης έχουν δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης σε μάθημα που απέτυχαν (άρθρο 8 

παρ. 8 εδ. β του παρόντος Κ.Μ.Σ.) παράτασης των σπουδών τους, αναστολής της 

φοίτησής τους ή μερικής φοίτησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος Κ.Μ.Σ., και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν μπορούν να 

απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους (άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος 

Κ.Μ.Σ.).  

 3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν ασφαλώς το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε υποτροφίας ή 

βραβείου αριστείας σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Σε περίπτωση που 

ζητείται γνωμοδότηση οργάνου τους Τμήματος Φιλολογίας (της Συνέλευσης ή της Σ.Ε. 

του Π.Μ.Σ.) ή σε περίπτωση που το ίδιο το Π.Μ.Σ. ή το Τμήμα Φιλολογίας έχει τη 

δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας ή βραβείου, τα κριτήρια επιλογής είναι καθαρά 

ακαδημαϊκά (π.χ. επίδοση προπτυχιακών σπουδών, επίδοση στα μεταπτυχιακά 

μαθήματα, συνέπεια ως προς τις σπουδές κ.λπ.). 

 4. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας οφείλουν να κάνουν εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει σχετική πρόσκληση της 

Γραμματείας, στην οποία αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

εγγραφή. Επίσης οφείλουν να κάνουν δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο στο οποίο 

έχουν να επιλέξουν μάθημα/ατα.  

 Ασφαλώς έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους παρακολούθησης των 

μαθημάτων, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διδάσκοντες/ουσες 

των μαθημάτων και ο/η επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε., να είναι συνεπείς στις διάφορες 

προθεσμίες και γενικά να τηρούν όσα προβλέπονται για τη φοίτησή τους στον παρόντα 

Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  

 Τέλος, θα πρέπει να συνδράμουν στις επιτηρήσεις των μαθημάτων του Τομέα 

Γλωσσολογίας στις εξεταστικές περιόδους (Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου) με 

τουλάχιστον τρεις (3) επιτηρήσεις ο/η καθένας/καθεμία στη διάρκεια των σπουδών 

του/της. 

 

Άρθρο 10  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αναλαμβάνουν κανονικά τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα 

Γλωσσολογίας.  

 Έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας 

μπορούν επίσης να αναλάβουν  

 α) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, που έχουν συναφές γνωστικό 

αντικείμενο ή που διδάσκουν μαθήματα κατάλληλα για το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας 
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 β) μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας που έχουν διδακτορικό σε ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας 

 γ) διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 

(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, εφόσον έχουν διδακτορική 

διατριβή και ακαδημαϊκό έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. 

Γλωσσολογίας 

 δ) αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας με ίδιο γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη διδάσκουν 

χωρίς αμοιβή. 

 2. Είναι επίσης δυνατό να προσφέρουν μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας:  

 α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης με 

ηλεκτρονικά μέσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για εξειδικευμένα μαθήματα έπειτα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση στα δύο εξάμηνα ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορεί 

να προσφερθεί πάνω από ένα μάθημα με τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα κάθε 

ειδίκευσης, 

 β) Καθηγητές/τριες της αλλοδαπής που επισκέπτονται το Α.Π.Θ. για τουλάχιστον 

ένα εξάμηνο κατά την άδειά τους ή με υποτροφία ή στο πλαίσιο προγραμμάτων 

συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής. 

 3. Οι διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν μάθημα στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρχή του 

εξαμήνου το Δελτίο Μαθήματος στο σύστημα e-Οδηγός Σπουδών του Α.Π.Θ. 

(www.qa.auth.gr), να ενημερώνουν εξαρχής τους/τις φοιτητές/τριες για τις υποχρεώσεις 

τους και για τον τρόπο αξιολόγησή τους στο μάθημα, να συνεργάζονται με τους/τις 

φοιτήτριες και να βοηθούν στην εκπόνηση των εργασιών τους. Με το τέλος κάθε 

εξαμήνου οι διδάσκοντες/ουσες αξιολογούνται από τους/τις φοιτητές/τριες μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων/ουσών του 

Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 11  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 1. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. υποστηρίζεται 

διοικητικά και τεχνικά από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει 

το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Όπως το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος επαρκεί 

για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων και επίβλεψης 

των Δ.Μ.Ε., αντίστοιχα το προσωπικό στη Γραμματεία, τη Βιβλιοθήκη και στο 

Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Φιλολογίας επαρκεί για 

να ανταποκριθεί στις γραμματειακές απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. και για να διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη ερευνητική εργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις Βιβλιοθήκες 

και τα τεχνολογικά μέσα του Τμήματος. Απολύτως επαρκής είναι και η υλικοτεχνική 

υποδομή που διατίθεται προς χρήση των φοιτητών/τριών και των διδακόντων/ουσών 

(φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ.).   
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 2. Η αξιοποίηση των ιδίων μέσων του Τμήματος Φιλολογίας ελαχιστοποιεί τις 

απαιτούμενες δαπάνες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Οι βασικές λειτουργικές ανάγκες του 

Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, προκειμένου να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η ποιότητά του 

συνίστανται σε: α) πρωτίστως ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας 

με αγορές βιβλίων, περιοδικών και ειδικού λογισμικού καθώς και συνδρομές σε 

ηλεκτρονικές πηγές, β) συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού εξοπλισμού και αγορά 

αναλώσιμων που επιτρέπουν τη λειτουργία του, γ) μετακινήσεις του διδακτικού 

προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ. και δ) 

διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, πρόσκληση Καθηγητών από άλλα Πανεπιστήμια 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής για διαλέξεις και επιστημονικές ανακοινώσεις, δ) παροχή 

υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, που 

αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια (ενδεικτικά: επίδοση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών στις εισαγωγικές εξετάσεις, επίδοση στις ενδιάμεσες περιόδους 

αξιολόγησης, τελική επίδοση), κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (ενδεικτικά: 

οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση). 

 

Άρθρο 12  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Μ.Σ. 

 

 1. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή 

έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις 

πηγές χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους λειτουργίας του , σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του Ν. 4485/2017 είναι ο αναφερόμενος στο ιδρυτικό 

του ΠΜΣ ΦΕΚ με αριθμό 3558/Β’/22-08-2018). Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης. 

 2. Η διαχείριση των όποιων εσόδων του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., και ο απολογισμός 

εσόδων - εξόδων του δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. που έχει την υποχρέωση 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα του των σχετικών στοιχείων των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 

σε αυτό (Ν. 4485/2017, άρθρο 37 παρ. 6). 

 

 

Άρθρο 13 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έτος 

έναρξης της λειτουργίας του ΠΜΣ, σύμφωνα με το ιδρυτικό του ΦΕΚ (3445/τΒ/17-8-

2018). Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική 

νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 

αποφάσεις της Σ.Ε. του ΠΜΣ και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του 

Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί και φοιτούν έως και το ακαδημαϊκό έτος 

2017-18 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις 
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σπουδές τους βάσει όσων προβλέπονταν και ίσχυαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας, όπως αυτός είναι ανακοινωμένος στους Οδηγούς 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έως και το ακαδ. έτος 2017-18. Τα μαθήματά τους 

μπορούν να τα επιλέγουν από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος 

Κανονισμού, συνδυάζοντας μαθήματα των 10 και/ή των 5 πιστωτικών μονάδων 

(ECTS), έτσι ώστε να συμπληρώσουν τις συνολικά προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας πιστωτικές μονάδες, ανάλογα με την 

Ειδίκευσή τους, και με βάση την αντιστοιχία: (παλιές) Ειδικεύσεις (α) Θεωρητικής 

Γλωσσολογίας, και (β) Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας = (νέα) Ειδίκευση Θεωρητικής 

και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, και (παλιά) Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής 

Γλωσσολογίας = (νέα) Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας. 

 Ωστόσο από το έτος 2018-19 την ευθύνη ακαδημαϊκής υποστήριξης των 

φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας που ακολουθούν τις Ειδικεύσεις 

(α) Θεωρητικής Γλωσσολογίας, (β) Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και (γ) Ιστορικής και 

Βαλκανικής Γλωσσολογίας θα έχει η πενταμελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, η 

οποία αναλαμβάνει για τους/τις συγκεκριμένους/ες φοιτητές/τριες τον ρόλο που είχε η 

οκταμελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας και την ευθύνη να εισηγείται στη 

Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στην οποία ανήκει η τελική απόφαση, για τα 

όποια προβλήματα ανακύψουν από την αλλαγή στη λειτουργία του Β΄ Κύκλου 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Μαθήματα του Π.Μ.Σ. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 

1. Μαθήματα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

 

ΘΕΓ 801 Ζητήματα Σύνταξης 10 ECTS 

ΘΕΓ 802 Ζητήματα Μορφολογίας 10 ECTS 

ΘΕΓ 803 Ζητήματα Φωνολογίας 10 ECTS 

ΘΕΓ 804 Ζητήματα Σημασιολογίας 10 ECTS 

ΘΕΓ 805 Ζητήματα Πραγματολογίας 10 ECTS 

ΘΕΓ 806 Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας 10 ECTS 

ΘΕΓ 807 Ζητήματα Ψυχολογίας της Γλώσσας 10 ECTS 

ΘΕΓ 808 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι 10 ECTS 

ΘΕΓ 809 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ 10 ECTS 

ΘΕΓ 810 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙI 10 ECTS 

ΘΕΓ 811 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙV 10 ECTS 

 

ΘΕΓ 813 Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των γλωσσών 10 ECTS 

ΘΕΓ 814 Διεθνείς τάσεις και αναζητήσεις στη γλωσσική 

απόκτηση/διδασκαλία 

10 ECTS 

ΘΕΓ 815 Γραμματική και διδασκαλία/ απόκτηση της γλώσσας 10 ECTS 

ΘΕΓ 816 Τεχνολογία, γλώσσα και εκπαίδευση 10 ECTS 

ΘΕΓ 817 Πολυγλωσσία και γλωσσική διδασκαλία 10 ECTS 

ΘΕΓ 818 Ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου 10 ECTS 

ΘΕΓ 819 Ανάλυση ψηφιακού εκπαιδευτικού λόγου 10 ECTS 

ΘΕΓ 820 Σχεδιασμός και παραγωγή διδακτικού υλικού 10 ECTS 

ΘΕΓ 821 Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού παιδιών και γλωσσική 

εκπαίδευση 

10 ECTS 

ΘΕΓ 822 Κριτικός ψηφιακός γραμματισμός 10 ECTS 

ΘΕΓ 823 Ζητήματα μεθοδολογίας και έρευνας στην Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία 

10 ECTS 

ΘΕΓ 824 Γλωσσικές διαταραχές: θεωρητικές προσεγγίσεις και 

πειραματική διερεύνηση 

10 ECTS 

ΘΕΓ 825 Δίγλωσση ανάπτυξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και 

πειραματική διερεύνηση 

10 ECTS 

ΘΕΓ 826 Ζητήματα Φωνητικής-Φωνολογίας στη δεύτερη/ξένη 

γλώσσα 

10 ECTS 

ΘΕΓ 827 Γλωσσική επεξεργασία 10 ECTS 

ΘΕΓ 828 Υπολογιστική ανάλυση γλωσσικών δεδομένων και 

σωμάτων κειμένων 

10 ECTS 

ΘΕΓ 829 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας I 10 ECTS 

ΘΕΓ 830 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας II 10 ECTS 
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ΘΕΓ 834 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IΙΙ 10 ECTS 

ΘΕΓ 835 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IV 10 ECTS 

 

ΘΕΓ 837 Σεμινάριο Σύνταξης 5 ECTS 

ΘΕΓ 841 Σεμινάριο Μορφολογίας 5 ECTS 

ΘΕΓ 842 Σεμινάριο Φωνολογίας 5 ECTS 

ΘΕΓ 843 Σεμινάριο Σημασιολογίας 5 ECTS 

ΘΕΓ 844 Σεμινάριο Πραγματολογίας 5 ECTS 

ΘΕΓ 845 Σεμινάριο Φιλοσοφίας της Γλώσσας 5 ECTS 

ΘΕΓ 846 Σεμινάριο Ψυχολογίας της Γλώσσας 5 ECTS 

ΘΕΓ 847 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι 5 ECTS 

ΘΕΓ 848 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ 5 ECTS 

ΘΕΓ 849 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙI 5 ECTS 

ΘΕΓ 850 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙV 5 ECTS 

 

ΘΕΓ 855 Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων 5 ECTS 

ΘΕΓ 856 Εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας 5 ECTS 

ΘΕΓ 857 Σεμινάριο δίγλωσσης ανάπτυξης 5 ECTS 

ΘΕΓ 858 Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα 5 ECTS 

ΘΕΓ 859 Η διδασκαλία της γραμματικής στη δεύτερη/ξένη γλώσσα  5 ECTS 

ΘΕΓ 860 Σεμινάριο γλωσσικής επεξεργασίας  5 ECTS 

ΘΕΓ 861 Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης 

γλώσσας 

5 ECTS 

ΘΕΓ 862 Διδασκαλία της γραμματικής, γνώσεις για τη γλώσσα και 

γνώσεις για τον λόγο 

5 ECTS 

ΘΕΓ 863 Σύγχρονη σημειωτική πραγματικότητα και γλωσσική 

εκπαίδευση 

5 ECTS 

ΘΕΓ 864  (Νεο)μετανάστευση και γλωσσική εκπαίδευση 5 ECTS 

ΘΕΓ 865 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας I 5 ECTS 

ΘΕΓ 866 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IΙ 5 ECTS 

ΘΕΓ 868 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IΙΙ  5 ECTS 

ΘΕΓ 869 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IV 5 ECTS 

 

2. Μαθήματα Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας 

 

ΙΒΓ 901 Ιστορία της Γλωσσολογίας 10 ECTS 

ΙΒΓ 902 Ζητήματα Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας 10 ECTS 

ΙΒΓ 903 Ζητήματα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: από την 

προελληνική έως την ελληνιστική Κοινή 

10 ECTS 

ΙΒΓ 904 Ζητήματα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: μεσαιωνική και 

νέα ελληνική 

10 ECTS 

ΙΒΓ 905 Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι 10 ECTS 

ΙΒΓ 906 Νέες ελληνικές διάλεκτοι 10 ECTS 
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ΙΒΓ 907 Γλωσσική αλλαγή 10 ECTS 

ΙΒΓ 908 Γλώσσα και γραφή 10 ECTS 

ΙΒΓ 909 Κοινωνιογλωσσολογία και Ιστορική γλωσσολογία 10 ECTS 

ΙΒΓ 910 Γλωσσικές επαφές 10 ECTS 

ΙΒΓ 911 Βαλκανική Γλωσσολογία 10 ECTS 

ΙΒΓ 912 Βαλκανικές γλώσσες 10 ECTS 

ΙΒΓ 913 Ζητήματα Ιστορικής Γλωσσολογίας Ι 10 ECTS 

ΙΒΓ 914 Ζητήματα Ιστορικής Γλωσσολογίας ΙΙ 10 ECTS 

ΙΒΓ 915 Ζητήματα Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι 10 ECTS 

ΙΒΓ 916 Ζητήματα Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ 10 ECTS 

 

ΙΒΓ 920 Σεμινάριο Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας 5 ECTS 

ΙΒΓ 921 Σεμινάριο Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: από την 

προελληνική έως την ελληνιστική Κοινή 

5 ECTS 

ΙΒΓ 922 Σεμινάριο Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: μεσαιωνική 

και νέα ελληνική 

5 ECTS 

ΙΒΓ 923 Σεμινάριο αρχαίων ελληνικών διαλέκτων 5 ECTS 

ΙΒΓ 924 Σεμινάριο νέων ελληνικών διαλέκτων 5 ECTS 

ΙΒΓ 925 Σεμινάριο για τη γλωσσική αλλαγή 5 ECTS 

ΙΒΓ 926 Σεμινάριο για τη γλώσσα και τη γραφή 5 ECTS 

ΙΒΓ 927 Σεμινάριο για τις γλωσσικές επαφές 5 ECTS 

ΙΒΓ 928 Σεμινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας 5 ECTS 

ΙΒΓ 929 Σεμινάριο για τις βαλκανικές γλώσσες 5 ECTS 

ΙΒΓ 930 Σεμινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας Ι 5 ECTS 

ΙΒΓ 931 Σεμινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας ΙΙ 5 ECTS 

ΙΒΓ 932 Σεμινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι 5 ECTS 

ΙΒΓ 933 Σεμινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ 5 ECTS 
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METAΠTYXIAKEΣ ΣΠOYΔEΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ  
 

 

Άρθρο 1 

Γενικές αρχές 

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν 

στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον χώρο της 

Κλασικής Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής 

Φιλολογίας, της Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Γλωσσολογίας, 

Θεωρητικής, Εφαρμοσμένης και Ιστορικής, οδηγούν δε στην απόκτηση διδακτορικού 

τίτλου, ο οποίος απονέμεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες 

λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος φιλολογίας 

του Α.Π.Θ., όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συ- νέλευσης του 

Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμ. 423/ 21-12-2017). 

 

Άρθρο 2 
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

οργανώνεται και λειτουργεί σύμ- φωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄). 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

  Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ή κάτοχοι ΔΜΣ άλλου Τμήματος Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου 

ΑΕΙ. Επίσης είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος και κάτοχοι ΔΜΣ άλλων Τμημάτων ή Σχολών ή κάτοχοι ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 

46 του ν. 4485/2017), ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής 

του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις 

παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων ή και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές 

περιοχές για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που είναι κάτοχοι συναφούς ΔΜΣ. 

Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και 

μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με εισήγηση επιτροπής που 
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ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος και στην οποία συνεκτιμώνται η συνάφεια των 

σπουδών του/της υποψηφίου/ας, η γλωσσομάθειά του/της, το συγγραφικό του/της έργο, 

η προσωπικότητα του/της. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει έναν 

οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία ο/η υποψήφιος/α 

υποχρεούται να περατώσει επιτυχώς. 

 

Άρθρο 4 

Χρονική διάρκεια 

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι 

τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ΄ 

εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι ΔΜΣ, το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης 

του διδακτορικού διπλώματος ανέρχεται στα οκτώ (8) εξάμηνα από την ημερομηνία 

ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Ως ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εννοείται σε 

κάθε περίπτωση η πρώτη τέτοια ημερομηνία, αμέσως μετά την εγγραφή του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού 

Διδακτορικών Σπουδών, και όχι άλλες ημερομηνίες που μπορούν να αφορούν στην 

αλλαγή μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή στην αλλαγή τίτλου της 

διδακτορικής διατριβής. 

2. Ο μέγιστος χρόνος διδακτορικών σπουδών είναι δώδεκα (12) εξάμηνα από 

την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να χορηγείται παράταση του μέγιστου χρόνου για 

τέσσερα (4) ακόμη εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μετά την 

εξάντληση όλων αυτών των χρονικών προθεσμιών για την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται. 

3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του να 

αιτηθεί συνολικά αναστολή έως ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος με αίτησή του/ της, 

η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα 

και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 

στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα/ παροχές και υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων 

Δικαιώματα/ παροχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις πα 

ροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές/ριες του Β΄ κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική 

μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε 
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Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus κ.ά. Επιπλέον, οι 

υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και 

χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι 

και πέντε (5) έτη μετά την απονομή τουΔιδακτορικού Διπλώματος. 

Υποχρεώσεις 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής 

του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει επίσης τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών αναφορικά με 

την πρόοδο των σπουδών του/της. 

 

Άρθρο 6 

Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 

που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017) και κοινή 

απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε 

υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό 

και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Το Τμήμα Φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο είκοσι (20) θέσεις 

υποψήφιων διδακτόρων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη 

δημοσιοποιείται διά του ημερησίου τύπου και αναρτάται ηλεκτρονικά στον 

διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ορίζει: 

α) τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες που έχουν 

υποτροφία γίνονται δεκτοί extra numerum, εφόσον αξιολογηθούν θετικά με βάση τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών. 

β) τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του 

παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) από τους/τις υποψήφιους/ες και τις 

ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3-6 του 

παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

γ) πόσες ξένες γλώσσες πρέπει κατ΄ ελάχιστο να γνωρίζει κάθε υποψήφιος, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές και με ποιον τρόπο γίνεται η πιστοποίηση της γνώσης τους, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 3-5 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών. 

2. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τον 

Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη των θέσεων (άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών) σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής: 
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Στην αίτηση αναγράφονται: 

- ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής 

- η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, εάν είναι διάφορη 

της ελληνικής (βλ. τις σχετικές προϋποθέσεις στο άρθρο 7 παρ. 6 του παρόντος 

Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) 

- ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, που 

πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας και να ανήκει σε όσους/ες έχουν 

δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 

του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

- οι (δύο τουλάχιστον) ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί, 

αριθμημένες ως 1η, 2η, 3η κ.λπ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη θέσεων 

υποψήφιων διδακτόρων (άρθρο 7 παρ. 1 και 5 του παρόντος Κανονισμού 

Διδακτορικών Σπουδών). 

Η αίτηση συνοδεύεται από: 

- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας, 

- υπόμνημα για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα με τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία, 

- αναλυτικό προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο 

δηλώνεται και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, 

- αντίγραφο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του/της υποψήφιου/ας 

και, εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνώριση από το 

ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο ΔΟ- ΑΤΑΠ για να γίνει η αναγνώριση, 

με τη δέσμευση προσκόμισης της αναγνώρισης μέσα σε ένα έτος. Διδακτορικός τίτλος 

δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ ας ο τίτλος σπουδών δεύτερου κύκλου 

από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ 

- αντίγραφο του Πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών του/ της υποψήφιου/ας και, εάν 

αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ή 

βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ για να γίνει η αναγνώριση, με τη 

δέσμευση προσκόμισης της αναγνώρισης μέσα σε ένα έτος. Διδακτορικός τίτλος δεν 

απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 

ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν 

υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου 

και ορίζει μία Τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανά κατηγορία αιτήσεων 

για να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες. 

Κάθε Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη και για την άμεση 

διεξαγωγή εξετάσεων των υποψηφίων που της αναλογούν στις ξένες γλώσσες και με 

εξουσιοδότηση της Συνέλευσης ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή 

(για την περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ των δύο 

βαθμολογητών) για κάθε ξένη γλώσσα από αυ- τές που έχουν ζητηθεί προς εξέταση. 

Στις εξετάσεις των ξένων γλωσσών υποβάλλονται και οι υποψήφιοι/ες που δεν 

είναι κάτοχοι ΔΜΣ. 

4. Κάθε Τριμελής Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις με τα 

συνυποβαλλόμενα έγγραφα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις ξένες γλώσσες και 
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καλεί τους/τις υποψήφιους/ες σε συνέντευξη. Στην ίδια διαδικασία υποβάλλονται 

και οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ. 

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 

αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται η αναλυτική μοριοδότηση κάθε 

υποψήφιου/ας (βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 5. του 

παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) και οι λόγοι για τους οποίους ο/η 

υποψήφιος/α γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται η αίτηση του/της. Στο υπόμνημα 

προτείνεται και επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την 

υποψήφιο/α. 

5. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται ο/η υποψήφιος/α είναι: 

 
 ο γενικός βαθμός πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών (εφόσον είναι του 

ίδιου ή συναφούς επιστημονικού πεδίου με το προτεινόμενο 

ερευνητικό αντικείμενο) 

5 % 

 

 ο γενικός βαθμός ΔΜΣ (εφόσον είναι του ίδιου ή συναφούς 

επιστημονικού πεδίου με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο), 

που δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 7,59 

25% 

 το προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, έκτασης 1000-1500 

λέξεων (χωρίς τη βιβλιογραφία) 
20 % 

 οι δύο ξένες γλώσσες στις οποίες υποχρεωτικά εξετάζεται (βάσει 

όσων ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου, 5β), με 

+10 % κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 7 στην πρώτη και το 6 στη 

δεύτερη ξένη γλώσσα 

+10 % 

 άλλες ξένες γλώσσες στις οποίες επιλέγει να εξεταστεί (βάσει 

όσων ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου, 5β) με 

κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5 

  5 % 

 η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται η 

προσωπικότητα του υποψηφίου και η εξοικείωση του με το 

αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και τη 

μεθοδολογία της σχετικής έρευνας, και ελέγχεται η επιστημονική 

του υποδομή εν γένει και η κριτική ικανότητά του 

20 % 

 τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα 5 % 

 

Στα παραπάνω κριτήρια η επίτευξη του κατώτερου βαθμού στο ΔΜΣ (7,5) 

και στις δύο υποχρεωτικά εξεταζόμενες ξένες γλώσσες (7 και 6 στην πρώτη και 

δεύτερη αντίστοιχα) συνιστά απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της 

διαδικασίας αξιολόγησης της υποψηφιότητας. Στις επιπλέον ξένες γλώσσες, στις 

οποίες επιλέγει να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, η επίτευξη του κατώτερου βαθμού 

(5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στο κριτήριο 

αυτό. 

                         
9 Σε περίπτωση Πτυχίου ή ΔΜΣ που δεν ακολουθεί τη δεκαβάθμια κλίμακα, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη έκθεση της προς τη Συνέλευση του Τμήματος 
φιλολογίας του ΑΠΘ και στη βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό 

τίτλο. 
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Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Γ΄ κύκλο σπουδών 

του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι το 70% των προβλεπόμενων μορίων. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά δύο ξένες γλώσσες, στις οποίες 

θα εξεταστούν, ως εξής: η πρώτη πρέπει να είναι οπωσδήποτε μία από τις αγγλική, 

γερμανική, γαλλική, ιταλική· η δεύτερη μπορεί να είναι μία από τις προηγούμενες 

(εκτός από αυτή που επελέγη ως πρώτη ξένη γλώσσα) ή, για διατριβές στο πεδίο της 

Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας ή της Γλωσσολογίας, η ισπανική ή η ρωσική· 

ειδικά για διατριβή στο πεδίο της Βαλκανικής Γλωσσολογίας μπορεί η δεύτερη 

υποχρεωτική γλώσσα να είναι οποιαδήποτε από τις λοιπές βαλκανικές γλώσσες εκτός 

της ελληνικής. 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εξέταση και σε επιπλέον ξένη/ες 

γλώσσα/ες, η οποία πραγματοποιείται μόνον εφόσον είναι εφικτή. Ο συνυπολογισμός 

του βαθμού της/των επιπλέον γλώσσας/ών στη μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας 

επαφίεται στην κρίση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του με κριτήριο τη 

σημασία που έχει η επιπλέον ξένη γλώσσα για την έρευνα που προτείνει ο/η υποψήφιος/α. 

Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες 

της αλλοδαπής, που όμως πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Κατά την εξέταση των ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται χρήση λεξικού. 

Σε περίπτωση που το πτυχίο ΠΠΣ ή/και το ΔΜΣ δεν είναι ίδιου ή συναφούς 

επιστημονικού πεδίου με το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο, η Τριμελής Επιτροπής 

τεκμηριώνει με ποιον τρόπο πίστωσε ή όχι στον/στην υποψήφιο/α τα σχετικά μόρια. Σε 

περιπτώσεις υποψήφιων που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ δεν μοριοδοτούνται τα σχετικά 

κριτήρια, και η Τριμελής Επιτροπή τεκμηριώνει περιγραφικά την πρόταση της για την 

έγκριση της υποψηφιότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση το θέμα αποδοχής της 

μοριοδότησης ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. 

6. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης 

επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Τριμελούς Επιτροπής και 

εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/ της υποψηφίου/ας. 

Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της 

διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής μόνον σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αλλοδαποί υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετοχή καθηγητών 

της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική Επιτροπή της διδακτορικής διατριβής, 

ιδιαιτερότητα του θέματος της διδακτορικής διατριβής) με πλήρως αιτιολογημένη 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έπειτα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής. 

Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής, δύναται 

να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του 

υποψηφίου την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με 

την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 8 

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ 

βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου που ανήκουν στο δυναμικό του Τμήματος 

φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
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2. Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρίαση στην οποία εγκρίνει την 

αίτηση του/της υποψήφιου/ ας με τον προσωρινό τίτλο της διδακτορικής διατριβής 

βάσει του αναλυτικού προσχεδίου που είχε υποβάλει ο/η υποψήφιος/α, αναθέτει 

στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα την επίβλεψη της διδακτορικής δια- 

τριβής. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της, και αφού ο/η υποψήφιος/α κάνει την 

εγγραφή του/ της στον Γ΄ κύκλο σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, ορίζει με 

εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με 

αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. 

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο/η 

επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και 

επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/ριες αναγνωρισμένων ως 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 

άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 

4386/2016 (Α΄ 83), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 

Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 

έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική 

διατριβή. 

Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται 

και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. 

Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει έως 5 διδακτορικές 

διατριβές. Στο σύνολο αυτό δεν θα προσμετρώνται οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης 

διδακτορικών διατριβών (άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών) ούτε οι διδακτορικές διατριβές που την επίβλεψή τους αναλαμβάνει ένα 

μέλος ΔΕΠ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο του 

παρόντος άρθρου (4α). 

4. α) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή 

διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 

αναθέτει σε άλλον/η επιβλέποντα/ουσα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, έπειτα από αίτηση 

του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του/της νέου/ας 

προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης 

του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, ένα από τα άλλα δύο (2) 

μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν την επίβλεψη, 

ακόμη και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που 

ορίζεται πως είναι δυνατό να επιβλέπει κάθε επιβλέπων/ουσα, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου (5.3). Σε αυτή την 

περίπτωση, με πρόταση του/της νέου/νέας επιβλέποντος/ουσας ορίζεται ένα ακόμη 

μέλος Δ.Ε.Π. ως τρίτο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

β) Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή 

συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών 

διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Π.Θ., στο οποίο 

ανήκει το Τμήμα Φιλολογίας, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 
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5. α) Το αργότερο εντός έτους από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής ο/η 

υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος αίτηση για την 

οριστικοποίηση του τίτλου της διατριβής του/της. Ο νέος τίτλος δεν μπορεί να 

αναφέρεται σε διαφορετική θεματική περιοχή από εκείνη του προσωρινού τίτλου που 

είχε προτείνει κατά την αίτηση υποψηφιότητάς του/της, βάσει της οποίας έγινε δεκτός/ή 

στον Γ΄ κύκλο σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Η Συνέλευση του 

Τμήματος εγκρίνει τον τίτλο ή με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ζητεί αναδιατύπωσή του.  

β) Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, όπως ορίστηκε με τη διαδικασία του 

προηγούμενου εδαφίου (8.5α), μπορεί να αναδιατυπωθεί μερικώς με την ίδια διαδικασία 

ακόμη και πριν από την υποβολή αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στην Τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής. 

6. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. οφείλει να αναρτήσει στον 

διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, το όνομα 

του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, τον τίτλο της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής 

και σύντομη περίληψη αυτής, καθώς και το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των 

άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης οφείλει να ενημερώνει 

την ανάρτηση αυτή με κάθε αλλαγή που συντελείται σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία 

της. 

 

Άρθρο 9 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 3 του ν. 4485/2017, με ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 

Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση 

διατριβών με συνεπίβλεψη έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 

κάθε συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή ο ένας από τους δύο επιβλέποντες είναι μέλος 

ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης 

διδακτορικής διατριβής. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή 

χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/ φορείς και εγκρίνεται από την 

οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Το 

Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι δυνατό να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως 

ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την 

εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, 

χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει σχετική 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 10 

Διαδικασία Εκπόνησης 
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1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κάθε έτος εντός του Νοεμβρίου, σε 

ημερομηνία που ορίζεται σε συνεννόηση με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 

του/της παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 

ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 

διδακτορικής του/ της διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και σχόλια 

επ΄ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα και/ή την Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. 

2. Πέραν του προαναφερθέντος υπομνήματος η Συνέλευση του Τμήματος 

μπορεί επίσης να ζητεί από τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες από το δεύτερο έτος 

μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους ενδιάμεσες 

εκθέσεις προόδου κατά την περίοδο Απριλίου/Μαΐου ή να ορίζει δημόσιες 

ανακοινώσεις των υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο ημερίδων που 

διοργανώνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η διοργάνωση τέτοιων ημερίδων θα 

κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Οι 

εκθέσεις προόδου με σχόλια επ΄ αυτών από τον/την επιβλέποντα/ουσα και/ή την 

Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και σύντομη έκθεση από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και/ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρουσία 

του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στις προαναφερθείσες ημερίδες καταχωρούνται 

επίσης στον φάκελο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. 

3. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας συστηματικά δεν ανταποκρίνεται στις 

παραπάνω υποχρεώσεις ή εάν, παρά τη συμμετοχή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα 

στις υποχρεώσεις αυτές, διαπιστωθεί έλλειψη προόδου εκ μέρους του/της επί μακρό 

χρονικό διάστημα ή εάν αξιολογηθούν κατ΄ εξακολούθηση αρνητικά οι επιδόσεις 

του/της, τότε μπορεί να στοιχειοθετηθούν λόγοι διαγραφής του/της υποψήφιου/ας 

διδάκτορα από τον Γ΄ κύκλο σπουδών του Τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ. Σε 

κάθε περίπτωση η οριστική απόφαση για το ζήτημα αυτό εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Συνέλευσης και λαμβάνεται με πλήρη αιτιολόγηση έπειτα από 

αίτηση και εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι ανωτέρω λόγοι 

μπορεί να αποτελέσουν αιτία για τον/την επιβλέποντα/ουσα ή για κάποιο μέλος της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής να υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος 

αίτηση παραίτησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα. 

Γενικά, καθήκον των υποψηφίων διδακτόρων είναι να έχουν συνεχή και αγαστή 

συνεργασία με τον/την επιβλέ-ποντα/ουσα και την Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή της διδακτορικής διατριβή τους και να ανταποκρίνονται στις συστάσεις 

τους. 

 

Άρθρο 11 

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο/η 

υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 

διά της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής. 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αιτιολογημένα εγκρίνει ή απορρίπτει την 

αίτηση. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση του/της 

υποψηφίου/ας διδάκτορα, τότε συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την 
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υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διδακτορικής 

διατριβής και αιτείται τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της. 

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ 

ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς 

και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται οι 

υποχρεώσεις συνεργασίας μεταξύ του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα και της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος 

Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα κατά την 

ολοκλήρωση της διατριβής. 

2. α) Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.000 λέξεων. Στο 

εξώφυλλο της αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το όνομα του/της 

υποψήφιου/ας, ο τίτλος της διατριβής, ο χαρακτηρισμός «διδακτορική διατριβή», τα 

ονόματα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. καθώς και των άλλων δύο μελών της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και το έτος ολοκλήρωσης της. Στο εσώφυλλο αναγράφεται το 

Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το όνομα του/της υποψηφίου/ας,  ο τίτλος της 

διατριβής, ο χαρακτηρισμός «διδακτορική διατριβή», τα ονόματα των μελών της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και το έτος ολοκλήρωσης της. Ακολουθεί η σελίδα 

των περιεχομένων. Οι τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της (έως 300 

λέξεις) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η 

διατριβή ακολουθεί την εκδοτική μορφή (Template) που θα έχει ορίσει το Τμήμα 

Φιλολογίας και θα είναι ανακοινωμένη στον διαδικτυακό του τόπο. Η τήρηση των 

παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

β) Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτοντας τη διδακτορική διατριβή υποχρεούται 

να βεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την 

ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας δηλαδή όλες τις δέουσες αναφορές. 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 εισήγηση της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εάν εντοπίσει τέτοιο υλικό, προς τη Συνέλευση του 

Τμήματος για διαγραφή του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, ή, κατά την εξέταση της 

διατριβής, απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της διατριβής. 

Η διαπίστωση λογοκλοπής ακόμη και μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και 

την απονομή του διδακτορικού τίτλου μπορεί να επισύρει την αφαίρεση του τίτλου 

αυτού. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 

αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή 

μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη 

που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β΄ εδάφιο του ν. 4485/ 2017 και έχουν την 

ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής. Η 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ένα από τα μέλη 

της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά προτεραιότητα ο αρχαιότερος Καθηγητής πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον υπάρχει, άλλως ο αρχαιότερος 
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Καθηγητής πρώτης βαθμίδας από τα εξωτερικά μέλη. 

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα 

αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται 

από νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο β΄ του ν. 

4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία 

δημόσιας εξέτασης της διατριβής με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι στη συνεδρίαση της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη βαθμολόγηση της διατριβής. Μέλη ΔΕΠ 

τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. 

4. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η 

υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος επτά αντίτυπα της 

διδακτορικής διατριβής του/της, η οποία πρέπει να πληροί τα εκδοτικά κριτήρια 

που ορίζονται πιο πάνω στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η Γραμματεία του 

Τμήματος φροντίζει για την αποστολή ενός αντιτύπου σε κάθε μέλος της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφο της Εισηγητικής Έκθεσης 

της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. 

Με ευθύνη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ανακοινώνεται στον 

ιστότοπο του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. η δημόσια υποστήριξη της 

διδακτορικής διατριβής τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. 

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης απαιτεί παρουσία τουλάχιστον 

πέντε (5) μελών και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των 

τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά 

μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διδακτορική 

διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, επί 

ημίωρο, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο/Η υποψήφιος/α 

απαντά στα ερωτήματα των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό 

να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. 

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α και όλοι/ες ανεξαιρέτως οι παρευρισκόμενοι/ες 

αποχωρούν και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την 

παρουσία τρίτων, με σκοπό να κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την 

πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της στην επιστήμη και με 

βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί. 

6. Η έγκριση και βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής συνοδεύεται από 

σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό, όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία, 

υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων 

μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την 

Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (ν. 4186/2013, 

άρθρο 39, παρ. 18). 

Η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) 

μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική 

διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 
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- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη 

απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής) 

- Άριστα 

- Λίαν Καλώς 

- Καλώς 

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη βαθμολόγηση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

Εάν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής 

Επιτροπής. Στην περίπτωση που η βαθμολογία δεν είναι ομόφωνη, στο πρακτικό 

καταγράφονται όλοι οι τυχόν διαφορετικοί βαθμοί που έλαβε η διατριβή και 

υπολογίζεται ως τελικός βαθμός (που αναγράφεται και στον τελικό διδακτορικό τίτλο) 

ο βαθμός της πλειοψηφίας. 

Η Εξεταστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να θέσει ως προϋπόθεση για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής του τίτλου στον/στην υποψήφιο/α την 

ενσωμάτωση στη διατριβή συγκεκριμένων διορθώσεων σε ορισμένη χρονική προθεσμία 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι(6) μήνες. Η προϋπόθεση αυτή καταγράφεται στο 

πρακτικό και είναι δεσμευτική για τον/την υποψήφιο/α, η δε υλοποίησή της ελέγχεται από 

τον/την επιβλέποντα/ουσα της διατριβής που δίνει βεβαίωση για την ανταπόκριση 

του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα σε όσα ζητήθηκαν και εγκρίνει τη συνέχιση της 

διαδικασίας. 

Εάν η Επταμελής Επιτροπή κρίνει ότι η διδακτορική διατριβή 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. 

Εάν η επταμελής επιτροπή κρίνει ότι η διδακτορική διατριβή πρέπει να 

απορριφθεί, τότε δεν υφίσταται δικαίωμα εκ νέου υποβολής της στο Τμήμα φιλολογίας 

του Α.Π.Θ. 

7. Μετά την έγκριση της διατριβής και τις ενδεχόμενες διορθώσεις ο/η υποψήφιος/α 

υποβάλλει στη Γραμματεία τα προβλεπόμενα αντίτυπα της διατριβής ή αντίγραφά της σε 

ηλεκτρονική μορφή και ό,τι άλλο (π.χ. κατάθεση έντυπων ή/και ηλεκτρονικών 

αντιγράφων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., συμπλήρωση εντύπων και 

ηλεκτρονικής φόρμας του Ε.Κ.Τ. κ.λπ.) προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ. Για την τήρηση αυτών των τυπικών προϋποθέσεων 

υπεύθυνη είναι η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας. 

 

Άρθρο 12 

Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε 

δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/Η 

Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό, που πιστοποιεί την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της 

Διδακτορικής Διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της 

υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης 

ή ο/η Αντιπρύτανης/νις, ενώ είναι δυνατόν να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας. 

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού 

Διπλώματος του/της Διδάκτορος, ακολουθούν τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της 
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Συγκλήτου Α.Π.Θ. 

Η τελετή διενεργείται μέσα στον χρόνο όσες φορές προβλέπει ο εσωτερικός 

κανονισμός του Α.Π.Θ. 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγηση 

του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης 

Επιτυχούς Αποπεράτωσης. Στον/στην διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο 

Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από 

τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/η της Γραμματείας 

του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 13 

Λόγοι διαγραφής 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. μπορεί να αποφασίσει τη 

διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτορα βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών ή για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 2β του παρόντος 

Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. 

Επίσης ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυ τοδίκαια έπειτα από 

αίτηση του/της. 

 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

Βάσει του ν. 4485/2017 άρθρο 85 παρ. 5, 6 και της Εφαρμοστικής 

Εγκυκλίου 163204/Ζ1/29.9.2017 του Υ.Π.Ε.Θ., από τις 4.2.2018 οι διατάξεις του 

ν. 4485/2017 ισχύουν και για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος 

φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχουν γίνει δεκτοί/ ες πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου. 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. θα 

έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις 

4.2.2018, υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της διατριβής τους εντός διετίας. 

 

Άρθρο 15  
Λοιπές διατάξεις 

Όλα τα επιμέρους ελάσσονα ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν 

κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, θα αντιμετωπίζονται με 

αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. 
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VIII. METAΠTYXIAKA MAΘHMATA 2020-2021 

 

 

TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

XEIMEPINO EΞAMHNO 

 

 

ΑΕΦ 510: ΕΠΟΣ (15 ECTS) 

 Α. Ρεγκάκος/Χ. Τσαγγάλης (συνδιδασκαλία) 

 

ΑΕΦ 512: ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (15 ECTS) 

 Ελάσσονες μορφές στην τραγωδία 

Π. Κυριάκου 

 

ΑΕΦ 521: ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (15 ECTS) 

 Το ελιξίριο της δημοκρατίας: η ρητορική του 4ου αιώνα π.Χ. 

 Ευ. Αλεξίου 

 

ΛΦΙ 561: ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΕΓΕΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (15 

ECTS)  

 Οβίδιος, Fasti: ελεγεία, θρησκεία και πολιτική στην αυγούστεια Ρώμη 

  Β. Φυντίκογλου 

 

ΛΦΙ 571: ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (15 ECTS)  

 Δεύτερη Σοφιστική 

  Δ. Τσιτσικλή  

 

EAPINO EΞAMHNO 

 

ΑΕΦ 513: ΚΩΜΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (15 ECTS) 

 Ι. Καραμάνου 

 

ΑΕΦ 515: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (15 ECTS) 

 Α. Λάμαρη 

 

ΑΕΦ 522: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (15 ECTS) 

 Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας 

M. Voehler 
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ΛΦΙ 562: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΘΕΑΤΡΟ (15 ECTS)  

 1. Μεταδραματικές αναγνώσεις στο ρωμαϊκό δράμα 

  Σ. Φραγκουλίδης  

 

ΛΦΙ 567: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ι (15 ECTS)  

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της κλασικής λατινικής ποίησης 

  Θ. Παπαγγελής 

 

ΛΦΙ 586: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (15 ECTS)  

 1. Anthologia Latina: συγγραφείς και κείμενα 

  Δ. Νικήτας  



Μεταπτυχιακά Μαθήματα 
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TOMEAΣ M.N.E.Σ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΒΥΦ 627 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι 

 Βυζαντινή αυλική ποίηση 

  Ι. Βάσσης 

 

ΒΥΦ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ 

  Ηλ. Ταξίδης  

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΒΥΦ 622 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 Αγιολογικά κείμενα 

  Χρ. Σιμελίδης 

 

ΒΥΦ 626 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ 

 Επιστολές και επιστολογράφοι της Παλαιολόγειας περιόδου 

  Σ. Κοτζάμπαση  

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

XEIMEPINO EΞAMHNO 

 

ΝΕΦ 600: EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 

ECTS) 

Λ. Βαρελάς 
Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία: εντοπισμός των ερευνητικών και κριτικών κενών, 

βιβλιογραφική ενημέρωση (έντυπη και ηλεκτρονική), χειρισμός της βιβλιογραφίας, σύνταξη μιας 

μεταπτυχιακής εργασίας (άρθρωση σε ενότητες /κεφάλαια), βιβλιογραφικές παραπομπές. 

 

ΝΕΦ 609: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι 

Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Λαϊκά Βιβλία (16ος-17ος αι.) και ελληνικά 

έντυπα του 18ου αι.: Διερεύνηση της αναγνωστικής, μεταφραστικής και 

κριτικής «πρόσληψής» τους στη συγχρονία και στις μεταγενέστερες εποχές 

Σ. Σταυρακοπούλου 
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ΝΕΦ 610: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 

Ο κριτικός λόγος της μεταπολεμικής Αριστεράς 

Μ. Μπακογιάννης 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΝΕΦ 607: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ Ι  

Κριτικές διαμάχες 

Λ. Βαρελάς, Μ. Μικέ, Κ. Τικτοπούλου 

 

ΝΕΦ 608 / ΓΣΓ 648: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΙ  

Συνομιλίες ποιητών: Ο  Γ. Σεφέρης για τον Κ. Π. Καβάφη  

Μ. Βασιλειάδη 

 

ΝΕΦ 640: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ Ι  

Μ. Μικέ – Κ. Τικτοπούλου (με τη συνεργασία του Β. 

Χατζηβασιλείου και  της Τ. Δημητρούλια) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΓΣΓ 641/649: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ 

Ι. Ναούμ 
 

ΓΣΓ 642/645: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι / ΡΕΥΜΑΤΑ – 

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ 

Οι αρχές του ευρωπαϊκού μυθιστορήματος 

Κ. Γιαβής 

 

ΓΣΓ 661 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ  Ι 

  Γ. Τεμπρίδου 
  

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΓΣΓ 643: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Λογοτεχνία / Κινηματογράφος  και Ιστορία 

Ι. Ναούμ 
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ΑΕΦ 547: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ  

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας 

M. Vhoeler  
 

ΝΕΦ 608 / ΓΣΓ 648: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΙ  

Συνομιλίες ποιητών: Ο  Γ. Σεφέρης για τον Κ. Π. Καβάφη  

Μ. Βασιλειάδη 
 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

XEIMEPINO EΞAMHNO 

Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

ΘΕΓ 801: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (10 ECTS) 

   Δ. Μιχελιουδάκης 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τον σύγχρονο θεωρητικό 

προβληματισμό για τη θέση της σύνταξης στην αρχιτεκτονική της γραμματικής, για το 

εύρος των φαινομένων που μπορούν ή πρέπει να αναχθούν σε συντακτικές διαδικασίες 

και περιορισμούς, καθώς και για τη διάδραση της σύνταξης με το νόημα (λογικό και 

συνομιλιακό) και τη μορφή (μορφολογία, μορφοφωνολογία και προσωδία). Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στη θεωρία δομής ορισμάτων, τη συσχέτισή της με τη γεγονοτική δομή 

και στα εμπειρικά επιχειρήματα/διαγνωστικά κριτήρια που συνηγορούν υπέρ ή κατά 

της συντακτικής αναπαράστασής της. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η κατανομή και 

νομιμοποίηση ορισμάτων σε σχέση με φωνή, διάθεση, μεταβατικότητα και λεξικό 

ποιόν ενεργείας, οι εναλλαγές στην πραγμάτωση ορισμάτων και η εσωτερική δομή 

όλων των φραστικών κατηγοριών που αποτελούν προβολές κατηγορημάτων 

(ρηματικές, ονοματικές, επιθετικές φράσεις). Παρέχεται επίσης συνοπτική εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες και εργαλεία της τυπικής σημασιολογίας τα οποία είναι κοινά στην 

τρέχουσα ανάλυση φαινομένων στο σημασιοσυντακτικό διεπίπεδο. Απώτερος σκοπός 

είναι να αναδειχθούν φαινόμενα της ελληνικής, νέες παρατηρήσεις και συσχετίσεις, που 

μπορούν να φωτίσουν ευρύτερα θεωρητικά ερωτήματα.  

 

ΘΕΓ 818: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (10 ECTS) 

  Δ. Κουτσογιάννης 

Υπάρχει μια πλούσια γλωσσολογική παράδοση που εστιάζει στην ανάλυση επιμέρους 

πεδίων του εκπαιδευτικού λόγου, του λόγου δηλαδή που σχετίζεται με τη 

θεσμοθετημένη διαδικασία της μάθησης  (σχολείο) στις ποικίλες εκδοχές της. Στο 

πνεύμα της παράδοσης αυτής έχουν διερευνηθεί ποικίλοι τομείς της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας, όπως η ανάλυση σχολικών βιβλίων, διδακτικών πρακτικών, 

Προγραμμάτων Σπουδών, σχεδίων μαθημάτων, επιμορφωτικών πρακτικών κλπ. Στο 

παρόν μάθημα η εστίαση μεταφέρεται από τις αναλύσεις επιμέρους πεδίων του 
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εκπαιδευτικού γίγνεσθαι προς την κατεύθυνση της ανάλυσης του εκπαιδευτικού λόγου 

στο σύνολό του. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές/ τριες να μπορούν να αξιοποιήσουν 

θεωρίες και μεθόδους από το χώρο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου, προκειμένου να 

αναλύουν και να κατανοούν όψεις αλλά και το σύνολο της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. Το μάθημα έχει δύο σκέλη: εξοικείωση με τη θεωρία αλλά και 

διεξαγωγή μικροέρευνας σε πεδίο που ενδιαφέρει τους φοιτητές/τριες.   

  

ΘΕΓ 825: ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (10 ECTS)  

 Δ. Παπαδοπούλου, Μ. Ανδρέου (Πανεπιστήμιο Κολωνίας) 

Στο μάθημα εξετάζονται κεντρικά θέματα στο πεδίο της δίγλωσσης ανάπτυξης. Αρχικά, 

αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δίγλωσση ανάπτυξη, όπως η ηλικία 

πρώτης έκθεσης, η ποσότητα και η ποιότητα των γλωσσικών εισαγόμενων, ο 

(δι)γραμματισμός κ.λπ.. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικότερες 

θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της διγλωσσίας, ενώ παράλληλα οι θεωρίες αυτές 

αξιολογούνται με βάση πειραματικά δεδομένα με ιδιαίτερη έμφαση σε ερευνητικές 

μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ανάπτυξη ποικίλων 

γλωσσικών φαινομένων σε δίγλωσσους ομιλητές, ενώ έμφαση θα δοθεί και σε 

σύγχρονες μελέτες που ελέγχουν τη γλωσσική επεξεργασία δίγλωσσων ομιλητών. 
 

ΘΕΓ 828: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (10 ECTS) 

Α. Τάντος  

Η διεξαγωγή γλωσσολογικής έρευνας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, και η διατύπωση 

επιστημονικών πορισμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρήση μεθόδων 

ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων. Το μάθημα παρουσιάζει και εμβαθύνει στις μεθόδους 

ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων μέσα από τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων, όπως η 

γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R και άλλων λογισμικών κειμενικής ανάλυσης 

και επεξεργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο ευρέως 

διαδεδομένες βάσεις γλωσσικών δεδομένων, τα Σώματα Κειμένων και οι φοιτητές θα 

εξοικειωθούν με τα δύο στάδια επεξεργασίας και ανάλυσης: α. Προετοιμασία 

γλωσσικών δεδομένων με μια σειρά υπολογιστικών εργαλείων· β. Διατύπωση 

ερευνητικών ερωτημάτων και χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης γλωσσικών 

δεδομένων με υπολογιστικά πακέτα. 

 

ΘΕΓ 842: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ (5 ECTS) 

 Α. Ρεβυθιάδου 

Εξέταση βασικών φωνολογικών μοντέλων ανάλυσης (Optimality Theory, Harmonic 

Grammars, Gradient Harmonic Grammars) και εφαρμογή τους σε γλωσσικά 

δεδομένα. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν μια μικρής έκτασης εργασία με ανάλυση 

βάσει μοντέλου της επιλογής τους. 
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858: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (5 

ECTS) 

 Ν. Αμβράζης 

Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με τα δύο βασικά είδη δραστηριοτήτων (γλωσσικού 

εισαγόμενου & εξαγόμενου) και την αντίστοιχη επίδοσή τους στην εκμάθηση του 

λεξιλογίου στη Γ2. Συγκεκριμένα, με δεδομένο το θεωρητικό πλαίσιο για τον ρόλο του 

γλωσσικού εισαγόμενου και εξαγόμενου στη διδασκαλία της Γ2, θα αναλυθεί το 

ερευνητικό πεδίο σε δύο άξονες:  

α. αντιμετώπιση ζητημάτων καταγραφής της γνωσιακής εμπλοκής του μαθητή ανάλογα 

με τον τύπο δραστηριότητας,   

β. ο ρόλος της πολυπλοκότητας της δομής στην επισήμανσή της από τον μαθητή.  

Οι παραπάνω άξονες θα αναδειχθούν μέσα από ερευνητικά έργα που επιχείρησαν να 

τους διαχειριστούν ως μεταβλητές στον πειραματικό τους σχεδιασμό. Η επισκόπηση 

και ερμηνεία της βιβλιογραφίας γίνεται υπό το πρίσμα των συνυποδηλώσεων στη 

διδακτική εφαρμογή.  

Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας 

ΙΒΓ 901:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (10 ECTS)  

(π.π. ΓΛΩ 870)  

Μαρία Καραλή  

Το μάθημα ως ιστορία ιδεών διερευνά την εκκίνηση της γλωσσολογικής σκέψης και 

την πορεία της μέχρι και τον 19ο. αι. Ξεκινώντας από τις πρώτες μη επιστημονικές, αν 

και γλαφυρές και παραμυθένιες απόψεις, μεταβαίνοντας στις ιστορικά επόμενες ημι-

επιστημονικές, καταλήγουμε στο πώς, στο γιατί και στο πότε αναδύθηκαν οι τρέχουσες 

θέσεις της γλωσσολογίας. Δεν είναι μάθημα ιστορικής γλωσσολογίας και από τη φύση 

του αφορά φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για την ιστορική διαδρομή των 

διανοημάτων και διανοητών που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη γλωσσολογία. 

 

ΙΒΓ 911: ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (10 ECTS) 

 Δ. Κυριαζής 

Ακολουθώντας την επιβεβλημένη διάκριση μεταξύ της προ-εθνικής και της εθνικής 

φάσης των Βαλκανίων, εξετάζεται η πορεία εγγραμματισμού των επιμέρους 

βαλκανικών λαών και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα αλφάβητα που χρησιμοποιήθηκαν 

και στους παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή/προτίμησή τους. Στο πλαίσιο αυτό 

συζητάμε για τη θέση και το ρόλο της ελληνικής στα Βαλκάνια, συνδυάζοντας την εκ 

των έσω θεώρηση (ματιά των Ελλήνων) με την εκ των έξω προσέγγιση (ματιά των 

βαλκάνιων γειτόνων τους). 
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ΕΑΡΙΝΟ EΞAMHNO 

 

Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

ΘΕΓ 803: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ (10 ECTS) (π.π. ΓΛΩ 812) 

Α. Ρεβυθιάδου 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα προσωδιακής φωνολογίας (συλλαβή, μετρικός 

πόδας, φωνολογική λέξη) υπό το πρίσμα της Λεξικής Φωνολογίας και των διαφόρων 

παραλλαγών της Θεωρίας του Βέλτιστου. 

ΘΕΓ 806: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (10 ECTS)  

Σ. Τσοχατζίδης 

 Στο σεμινάριο εξετάζονται ζητήματα αιχμής της σύγχρονης αναλυτικής φιλοσοφίας 

της γλώσσας που σχετίζονται με θέματα θεμελίωσης σημασιολογικών και 

πραγματολογικών θεωριών στη γλωσσολογία.  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση μία 

γραπτή εργασία και μία σύντομη προφορική παρουσίαση.  

  

ΓΛΩ 808: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (10 ECTS) (π.π. ΓΛΩ 820) 

    M.Θεοδωροπούλου 

Παρουσιάζεται η θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς (π.χ. Lakoff & Johnson 1980, 

1999· Lakoff 1993) και η συζήτηση σχετικά με τη διεπίδραση της μεταφοράς με τη 

μετωνυμία, καθώς και μεταγενέστερες κριτικές απόψεις που θέτουν ζητήματα 

μεθοδολογίας και εστιάζουν στην επικοινωνιακή διάσταση της μεταφοράς και στον 

ρόλο της γλώσσας. 

 

ΘΕΓ 837: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (5 ECTS) 

  Δ. Μιχελιουδάκης 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τις σύγχρονες τυπικές προσεγγίσεις 

στη συντακτική αλλαγή και ποικιλία. Μελετάται το ερώτημα της εμφάνισης της 

ποικιλότητας, ο ρόλος της τυχαιότητας, της επιλογής και της επαφής στην εγκαθίδρυση 

μιας γλωσσικής αλλαγής, η επανανάλυση της συντακτικής δομής κατόπιν 

μορφοφωνολογικών αλλαγών και η έννοια της παραμετρικής αλλαγής. Εξετάζεται 

επίσης αν διαδικασίες γνωστές από την ιστορική γλωσσολογία (γραμματικοποίηση, 

κύκλοι) είναι αυτόνομοι μηχανισμοί ή επιφαινόμενο στοιχειωδέστερων διαδικασιών. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της παραμέτρου, μέσα από παραδείγματα 

μορφοσυντακτικών φαινομένων που συν-μεταβάλλονται στην ιστορία της ελληνικής 

και στις διαλέκτους της, αλλά και σε ευρύτερα σύνολα γλωσσών, αξιοποιώντας 

τυπολογικές και άλλες βάσεις δεδομένων. Θα συζητηθεί επίσης η υπολογιστική 

αξιοποίησή τους για φυλογενετική και γενικότερα ιστορική έρευνα. 

 

ΘΕΓ 856: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (5 ECTS) 

Α. Tάντος 

Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό και εστιάζει στη χρήση κοινών αλγορίθμων 

για την υλοποίηση εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας, όπως η ανίχνευση 

συναισθημάτων και η αυτόματη περίληψη κειμένων. Η επιτυχής παρακολούθηση του 

μαθήματος προϋποθέτει βασική γνώση της γλώσσας python. Οι συμμετέχοντες/ουσες 
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θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι/ες με τις εξής έννοιες στην python: μεταβλητές, 

συναρτήσεις/μέθοδοι, δομές ελέγχου if/else και επανάληψης for/while, συμβολοσειρές, 

λίστες, λεξικά, ζεύγη, τάξεις και αντικείμενα.  

 

Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας 

 

ΙΒΓ 902:  ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (10 ECTS)  

Γ. Παπαναστασίου 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας. Εξετάζεται 

η σύσταση του ελληνικού λεξιλογίου: κληρονομημένες λέξεις, δάνεια, νέες δημιουργίες 

μέσω παραγωγής και σύνθεσης. Το λεξιλόγιο διακρίνεται σε λαϊκό και λόγιο, και 

εξετάζονται ιδιαίτερες πτυχές του: αντιδάνεια, δάνεια από αναγνώριση, μεταφραστικά 

δάνεια, σημασιολογικά δάνεια κτλ. Αναφορές γίνονται τόσο στη νέα ελληνική όσο και 

στην αρχαία, και διαπιστώνονται διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές βασικές περιόδους 

όσον αφορά τη μεθοδολογία, την πληρότητα των πληροφοριών και των δεδομένων. 

  

ΙΒΓ 913: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ (10 ECTS) 

Μ. Καραλή  

Το μάθημα διερευνά τη γλωσσική έκφραση των νοημάτων και κυρίως το αν, πώς και 

γιατί αυτή μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Συνιστά συνεισφορά στη θεωρία 

της γλωσσικής αλλαγής. Τα δεδομένα είναι διαγλωσσικά. Άπτεται θεμάτων όπως: 

γνωσιακή σημασιολογία, γραμματικοποίηση, υποκειμενικότητα, γλωσσική 

σχετικότητα, ονομασιολογία, semantic prototypes, γλωσσική χρήση και ιστορική 

πραγματολογία, κοινωνικό/ιστορικό περιβάλλον και ομιλητής. Εστιάζει και 

αποκαλύπτει τη διαπλοκή συγχρονίας διαχρονίας και των ορίων τους. 

  



 

 

 

 

 

 

Δ΄ ΜΕΡΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

 

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή, για 

συγκεκριμένο κάθε φορά λόγο, ειδικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, προκειμένου 

να τους συνδράμουν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, ή ακόμη και να γίνουν οι ίδιοι/ες εθελοντές/ριες προσφέροντας τις 

υπηρεσίες τους σε συναδέλφους ή συμφοιτητές/τριές τους που τις έχουν ανάγκη. 

 

 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει ως στόχο να δημιουργήσει συνθήκες 

που θα καταστήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η 

δυσκολία προσβασιμότητας στον χώρο καθιστά δύσκολη και την προσβασιμότητα στη 

γνώση. 

Για τον λόγο αυτόν φοιτητές/τριες με προβλήματα όρασης εκπαιδεύονται από 

ειδικευμένα μέλη ΔΕΠ στη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε ορισμένες 

βιβλιοθήκες του ΑΠΘ όπου υπάρχουν εκτυπωτές Braille. Επίσης φροντίζει –στο μέτρο 

του δυνατού– και για τη διευκόλυνση χορήγησης σε αυτούς/ές συγγραμμάτων με 

φωνητική απόδοση. 

Παρέχει λεωφορείο ΑμεΑ, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

φοιτητών/τριών με αναπηρίες, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνησή τους κατά τη 

διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Στο 

πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ., το 

οποίο διαθέτει ομάδα εθελοντών, που ως επί το πλείστον είναι φοιτητές/τριες (email: 

selfhelp@auth.gr). 

Επίσης η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει εδώ και χρόνια καθιε-

ρώσει στο ΑΠΘ τον θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την ως εκ τούτου 

δημιουργία Τράπεζας Αίματος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ από τον Μάιο του 2007 ιδρύθηκε και 

Τράπεζα Αίματος στο ΤΕΦΑΑ Σερρών σε συνεργασία με την ΕΚΠΥ και το Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών. Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται δυο φορές τον χρόνο, 

κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Απριλίου στον χώρο της Αίθουσας 

Τελετών του Α.Π.Θ. με απώτερο στόχο –εφικτό και άμεσο– οι ανάγκες σε αίμα να 

καλύπτονται αποκλειστικά από την Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία σήμερα καλύπτει 

γύρω στο 40% των συνολικών αναγκών. Συμμετοχή στην αιμοδοσία, η οποία είναι μια 

ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, μπορούν να έχουν όλοι και όλες πάνω από 18 

ετών που δεν έχουν ειδικά προβλήματα υγείας. 

email:        socialcom@ad.auth.gr 

                  fititikiline@ad.auth.gr 

website:     http://spc.web.auth.gr 

τηλ./ fax:    2310 995386, 2310 995360 
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Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες 

Κοινωνικές Ομάδες του Α.Π.Θ. 

Το Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας των Φοιτητών που ανήκουν σε 

Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: 

― οι φοιτητές/τριες με αναπηρία, 

― οι αλλοδαποί/ές φοιτητές/τριες, 

― οι μειονοτικοί/ές και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες/ούσες φοιτητές/τριες, 

― αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών/τριών, που κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ανασταλτικό για την πρόοδο των 

σπουδών τους. 

Οι ως άνω φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνουν απευθείας την Επιτροπή του 

Παρατηρητηρίου –όπως επίσης να ενημερώνουν και τους Συμβούλους Σπουδών του 

Τμήματός τους– για τυχόν σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πορεία των 

σπουδών τους και τα οποία προκύπτουν είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως 

φοιτητών/τριών ΑμεΑ, είτε ως αλλοδαπών φοιτητών/τριών ή, ακόμη, ως μειονοτικών 

φοιτητών/τριών (π.χ. προβλήματα με την ελληνική γλώσσα, ανάγκη για παροχή 

εξειδικευμένης ορολογίας), είτε λόγω έκτακτων προβλημάτων υγείας τους. 

email:         stud-observ@ad.auth.gr 

website:      http://acobservatory.web.auth.gr 

τηλ./fax:      2310.995360 

 
Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Η Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια 

και συμβουλευτική στήριξη στους/στις φοιτητές/τριες του ΑΠΘ μέσω του Κέντρου 

Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.), το οποίο λειτουργεί στο 

Πανεπιστήμιο. 

Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι μόνο στους φοιτητές και φοιτήτριες 

του ΑΠΘ, αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστήμιου. 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειμένου και 

διοργανώνει ημερίδες για διάλογο με τους/τις φοιτητές/τριες, όπως και με το διοικητικό 

και λοιπό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Στους άμεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας 

Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την άμεση βοήθεια σε 

άτομα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτομα με προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη 

φάση αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να μιλήσουν για τα προβλήματα τους όταν 

υπάρχει ανωνυμία και απουσιάζει η οπτική επαφή. 

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέ-

σχης, στον χώρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8. 

email: vpapadot@ad.auth.gr 

τηλ.:    2310 992643 & 2310992621 

fax:      2310 992607 & 210992621 
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Επιτροπή Εθελοντισμού 

Η Επιτροπή Εθελοντισμού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργεια αυτής ως 

σύγχρονου αιτήματος. 

Με βάση τον στόχο αυτόν η Επιτροπή Εθελοντισμού έχοντας και ως κίνητρό της τη 

βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ –φοιτητές/τριες, 

καθηγητές/τριες και εργαζόμενοι/ες– με μικρές αλλά ουσιαστικές ενέργειες σε τομείς 

όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει 

όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας 

ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, μικρά και υλοποιήσιμα. 

Για τον σκοπό αυτόν έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται Δίκτυα Εθελοντισμού 

ανά Τμήμα/Σχολή καταρχάς από ένα μέλος ΔΕΠ και ένα/μια φοιτητή/τρια, προκειμένου 

μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών στο κάθε 

Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ. 

email: vrect-ac-secretary@auth.gr 

τηλ.:   2310996713, 996708 

fax:     2310996729 
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2. YΠOTPOΦIEΣ 

Από το Υπουργείο Οικονομικών κυκλοφορεί ο Οδηγός Υποτροφιών και Επιχορηγήσεων 

από Κοινωφελή Ιδρύματα και Κληροδοτήματα, Αθήνα 2000. 

α) I.K.Y. 

Το I.K.Y. χορηγεί, με βάση τον κανονισμό του, υποτροφίες σε φοιτητές/τριες που αρί-

στευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις και στις ενδιάμεσες προαγωγικές εξετάσεις. 

β) A.Π.Θ. 

Υποτροφίες χορηγούνται στους/ις προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-

τές/τριες και από το A.Π.Θ. Πληροφορίες για τον αριθμό των υποτροφιών, τους όρους 

και τις προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων δίνονται από το Γραφείο Kληροδοτημά-

των του A.Π.Θ. (2ος όροφος του Kτιρίου Διοικήσεως) και από το Γραφείο Δημοσίων 

και Διεθνών Σχέσεων του A.Π.Θ. (ισόγειο του Kτιρίου Διοικήσεως). 

 

 

γ) TΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 Βραβείο Αναστασία Βυζοπούλου 

Το Βραβείο Αναστασία Βυζοπούλου θεσμοθετήθηκε από την Αναστασία Βυζοπούλου 

με τη δημόσια διαθήκη της (24.534/2012, πρακτικό δημοσίευσης 924/2012 Μο-

νομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Σύμφωνα με την επιθυμία της, ο Κοσμήτορας 

και ο εκτελεστής της διαθήκης απονέμουν το ποσό των 10.000 ευρώ σε κάθε έναν από 

τους τρεις πρώτους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος 

Φιλολογίας κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι οποίοι/ες συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό 

πτυχίου. 

Η τελετή της απονομής λαμβάνει χώρα στην τελευταία ορκωμοσία κάθε ακαδημαϊ-

κού έτους κατά τον μήνα Νοέμβριο, οπότε και γνωστοποιούνται τα ονόματα των τριών 

πρωτευσάντων/ασών αποφοίτων με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου του ακαδημαϊκού 

έτους. Το Βραβείο Αναστασία Βυζοπούλου απονέμεται από το ακαδημαϊκό έτος 2012-

2013. 

 

Υποτροφία Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά 

Η υποτροφία Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά χορηγείται από την Επιτροπή 

Kληροδοτημάτων του A.Π.Θ. στον/ην πρωτεύσαντα/ασα του Γ΄ έτους σπουδών. Πλη-

ροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Yποτροφία Eλένης Tσαντσάνογλου 

Στο πλαίσιο του Τμήματος χορηγείται ετησίως μία υποτροφία από δωρεά της οικο-

γένειας Tσαντσάνογλου στη μνήμη της Eλένης Tσαντσάνογλου, καθηγήτριας του Tο-

μέα M.N.E.Σ. Tο ποσό της δωρεάς είναι κατατεθειμένο σε λογαριασμό του Iνστιτούτου 

Nεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη). H οικογένεια Tσαντσά-

νογλου καθόρισε τους όρους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τους οποίους η Γενική 

Συνέλευση του Tομέα M.N.E.Σ. στη συνεδρίασή της τής 5.11.1997 αποφάσισε να απο-
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δεχθεί. Oι όροι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

α) H υποτροφία, ύψους 3.000 ευρώ, χορηγείται κάθε χρόνο σε μεταπτυχιακό/ή 

σπουδαστή/τρια του Tομέα M.N.E.Σ. ειδίκευσης Nεοελληνικής Φιλολογίας. 

β) H επιλογή γίνεται από ειδική Eπιτροπή που προεδρεύεται από καθηγητή/τρια του 

Tομέα M.N.E.Σ., μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ιδρύματος 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη], και περιλαμβάνει διδάσκοντες/ουσες του Προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της ΝΕΦ. 

γ) Tα κριτήρια επιλογής συνδέονται τόσο με την επίδοση όσο και με την οικονομική 

κατάσταση των μεταπτυχιακών σπουδαστών/τριών. 

δ) H τελική απόφαση λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση της ειδικής Eπιτροπής, σε 

συνεδρίαση του Τομέα M.N.E.Σ. 

 

Υποτροφία Α.-Φ. Χριστίδη 

Η υποτροφία είναι δωρεά της Λευκής Χριστίδη στη μνήμη του αδελφού της Α.-Φ. 

Χριστίδη, καθηγητή του Τομέα Γλωσσολογίας. Χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές 

στη Θεωρητική ή την Ιστορική Γλωσσολογία σε απόφοιτη/ο του Τμήματος Φιλολογίας 

Α.Π.Θ. με ειδίκευση Γλωσσολογία για δυο χρόνια και είναι ύψους 5.000 ευρώ ετησίως. 

Η επιλογή γίνεται με οικονομικά κριτήρια από την Υπηρεσία Κληροδοτημάτων του 

Α.Π.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΠPOΓPAMMA ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOYΔΩN 2002-2003 έως 2012-2013 

Για τους/τις φοιτητές/τριες του Tμήματος Φιλολογίας που εισάγονται από το ακα-

δημαϊκό έτος 2002-2003 και εξής οι προπτυχιακές σπουδές διαιρούνται σε δύο ζώνες, 

ως εξής: 

 A΄ ζώνη (120 ECTS) 

  α) υποχρεωτικά μαθήματα 111 ECTS 

  β) ξένη γλώσσα 9 ECTS 

  γ) πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων Πληροφορικής* 

 B΄ ζώνη (120 ECTS) 

  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

  1) μαθήματα ειδίκευσης 95 (97) ECTS 

  2) μαθήματα επιλεγόμενα από τα Tμήματα Iστορίας-Aρχαιολογίας, 

  Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Θεάτρου, Aγγλικής Γλώσσας 

  και Λογοτεχνίας, Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Γερμανικής 

  Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Iταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 25 (23) ECTS 

H A΄ ζώνη διαρθρώνεται χρονικά σε τέσσερα εξάμηνα με σταθερή κατανομή μαθη-

μάτων, ως εξής: 

 

Eξ. 

Σπ. 
AEΦ ΛΦI NEΦ MEΦ ΓΛΩ ΓΣΓ ΞΓΛ ΠΛ 

1 101 125 201 221 301 - + * 

2 
102 

+106 
126 202 - 304 231 + * 

3 105 127 
203 

+204 
- 

302 

+303 
228 + * 

4 
103 

+104 
128 

205 

+206 
222 305 - + * 

* Τα μαθήματα Πληροφορικής (=ΠΛ) μπορούν να επιλεγούν σε οποιοδήποτε εξάμηνο φοίτησης. 

 Kάθε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια εγγράφεται αυτόματα στα 

μαθήματα του Tμήματος που αναγράφονται στο διάγραμμα και επιλέγει όσα επιθυμεί 

από τα μαθήματα του Tμήματος στα οποία είχε αποτύχει στα προηγούμενα χειμερινά ή 

εαρινά εξάμηνα αντίστοιχα. 

 Στα υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή 

περισσότερα τμήματα γίνεται αλφαβητικά από τη Γραμματεία του Tμήματος σύμφωνα 

με το ακόλουθο διάγραμμα: 
 
Αριθμός Eπώνυμο φοιτητών/τριών 

τμημάτων 

 2 A-MA ME-Ω 

 3 A-KA KE-ΠA ΠE-Ω 
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 4 A-Z H-MA ME-P Σ-Ω 

 5 A-Δ E-KO KP-NI NO-ΣO ΣΠ-Ω 

 6 A-Γ Δ-KA KE-MA ME-ΠA ΠE-Σ T-Ω 

 H σειρά των τμημάτων είναι αυτή με την οποία αναφέρονται οι διδάσκοντες στον 

Oδηγό Σπουδών. 

 H B΄ ζώνη διαρθρώνεται χρονικά σε τέσσερα εξάμηνα (5ο-8ο). Στα εξάμηνα αυτά 

κάθε φοιτητής/ήτρια καταρτίζει το ατομικό του/της πρόγραμμα σπουδών, υποβάλλο-

ντας σχετικές δηλώσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

 Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τα μαθήματα που προτίθε-

νται να παρακολουθήσουν σε αυτό το εξάμηνο. Oι φοιτητές/τριες μπορούν να εξετα-

στούν μόνο στα μαθήματα για τα οποία έχουν υποβάλει έγκαιρα δηλώσεις. 

 

EIΔIKEYΣH KΛAΣIKHΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 

Για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Kλασικής 

Φιλολογίας τα μαθήματα ΑΕΦ 141-144 (30 ECTS) και ΛΦΙ 161-164 (30 ECTS) είναι 

υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα 35 ECTS καλύπτονται με επιλογές από τα ΑΕΦ 145-ΑΕΦ 

160 και ΛΦΙ 165-ΛΦΙ 176. 

Aπό τις επιλογές από το Tμήμα Iστορίας-Aρχαιολογίας: οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 

τουλάχιστον 15 ECTS Aρχαίας Iστορίας και Kλασικής Aρχαιολογίας (στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον 1 μάθημα και από Aρχαία Iστορία και από Kλασική 

Aρχαιολογία). Από την Κλασική Αρχαιολογία επιλέγουν μαθήματα με κωδικό που 

αρχίζει μόνον από 2 ή 6. 

AEΦ 141: Aρχαία Eλληνική Γλώσσα 

Για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης, βλ. σελ. 36 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.  

. 

AEΦ 143: Αρχαία Ελληνική Ποίηση I 

 Για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης, βλ. σελ. 36-37 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.  

 

ΛΦI 161: Λατινική γλώσσα II 

Για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης, βλ. σελ. 37 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.  

ΛΦI 162: Λατινική ποίηση I 

 

Για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης, βλ. σελ. 37 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.  

 

EIΔIKEYΣH MEΣAIΩNIKHΣ KAI NEOTEPHΣ  

EΛΛHNIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ 

Oι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν τη Mεσαιωνική και Nεότερη Eλληνική Φιλολογία 

πρέπει να καλύψουν 21 ECTS των μαθημάτων ειδίκευσης με μαθήματα NEΦ, 19 ECTS 

με μαθήματα MEΦ, 13 ECTS με μαθήματα ΓΣΓ και τα υπόλοιπα 42 ECTS με όποια 

μαθήματα επιθυμούν από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων ειδίκευσης 

(NEΦ, MEΦ, ΓΣΓ, ΘEA).  

Από τα 21 ECTS ΝΕΦ τα 9 ECTS καλύπτονται υποχρεωτικά από το μάθημα ΝΕΦ 
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240 (του οποίου η νέα ύλη, βλ. παρακάτω, θα ισχύσει για όλους και όλες που θα εξετα-

στούν στο μάθημα από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και μετά). 

Από τα 19 ECTS ΜΕΦ τα 7 ECTS καλύπτονται υποχρεωτικά από το μάθημα ΜΕΦ 

230 (του οποίου η ύλη, βλ. σ. 37, θα ισχύσει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα 

επιλέξουν ειδίκευση από το ακαδημαϊκό έτος 2011-1012). 

Από τα 13 ECTS ΓΣΓ τα 7 ECTS καλύπτονται υποχρεωτικά από το μάθημα ΓΣΓ 

285 (του οποίου η ύλη, βλ. σ. 37-40, θα ισχύσει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

που θα επιλέξουν ειδίκευση από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012). 

Η ύλη των τριών αυτών μαθημάτων ορίζεται ανά τριετία με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από πρόταση του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ.  

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Νεότερη Ελληνική Φιλολο-

γία ενδείκνυται να επιλέξουν από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεότερη 

Ιστορία. 

Όσοι/ες σκοπεύουν να εξειδικευτούν στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία ενδεί-

κνυται να επιλέξουν από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βυζαντινή Ιστορία. 

Όσοι/ες σκοπεύουν να εξειδικευτούν στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία εν-

δείκνυται να επιλέξουν μαθήματα προσφερόμενα από τα Τμήματα Aγγλικής, Γαλλικής, 

Γερμανικής, και Iταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. 

NEΦ 240: Nεοελληνική Γραμματεία: Yποχρεωτικά Kείμενα  

 Η ύλη και οι οδηγίες εξέτασης για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες που 

εξετάζονται στο μάθημα, ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους στο Τμήμα, είναι 

αυτές που αναγράφονται στις σελίδες 40-43 του παρόντος Οδηγού Σπουδών. 

   

ΜΕΦ 230:  Βυζαντινή Γραμματεία: Υποχρεωτικά Κείμενα  

Για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης, βλ. σελ. 43-44 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.  

 

ΓΣΓ 285: Ιστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα Ι:  

Υποχρεωτικά Κείμενα 

Για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης, βλ. σελ. 44-46 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.  

 

 

 

EIΔIKEYΣH ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 τα παρακάτω ένδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά 

για κάθε φοιτητή/τρια που επιλέγει την κατεύθυνση της Γλωσσολογίας: 

  1) ΓΛΩ 341 Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία 

  2) ΓΛΩ 344 Εισαγωγή στη Σημασιολογία 

  3) ΓΛΩ 345 Εισαγωγή στην Πραγματολογία 

  4) ΓΛΩ 346 Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία 

  5) ΓΛΩ 348 Εισαγωγή στη Μορφολογία και Λεξικολογία 
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  6) ΓΛΩ 365 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Γλώσσας 

  7) ΓΛΩ 367 Εισαγωγή στη Βαλκανική Γλωσσολογία 

  8) ΓΛΩ 372 Εισαγωγή στη Μετασχηματιστική Σύνταξη 

  9) ΓΛΩ 388 Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία 

10) ΓΛΩ 391 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

11) ΓΛΩ 396 Εισαγωγή στη Φωνητική και Φωνολογία 

Τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την κάλυψη των 20 ECTS επι-

λέγονται ελεύθερα μεταξύ των υπόλοιπων μαθημάτων ειδίκευσης που προσφέρει ο Το-

μέας Γλωσσολογίας. 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2014-2015 δεν προσφέρθηκε το μάθημα ΓΛΩ 346: Εισαγωγή 

στην Κοινωνιογλωσσολογία’ που είναι υποχρεωτικό στην ειδίκευση Γλωσσολογίας. Οι 

φοιτητές/τριες που δεν το έχουν κατοχυρώσει θα πρέπει αντ’ αυτού να επιλέξουν δύο 

από τα επιλεγόμενα μαθήματα της ειδίκευσης Γλωσσολογίας, ώστε στο πτυχίο τους να 

έχουν συνολικά 10 υποχρεωτικά και 6 επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης. 

Για όσους/ες έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Γλωσσολογίας πριν από το ακαδ. έτος 

2010-2011 είναι υποχρεωτικά τα μαθήματα ΓΛΩ 344, ΓΛΩ 345, ΓΛΩ 365, ΓΛΩ 372, 

ΓΛΩ 396, καθώς και έξι επιπλέον μαθήματα, ένα από κάθε μία από τις εξής ομάδες: α) 

ΓΛΩ 341, ΓΛΩ 375, ΓΛΩ 390∙ β) ΓΛΩ 351, ΓΛΩ 373, ΓΛΩ 391, ΓΛΩ 392∙ γ) ΓΛΩ 

346, ΓΛΩ 357, ΓΛΩ 395∙ δ) ΓΛΩ 367, ΓΛΩ 371, ΓΛΩ 385∙ ε) ΓΛΩ 349, ΓΛΩ 359, 

ΓΛΩ 360∙ στ) ΓΛΩ 348, ΓΛΩ 361 (δεν προσφέρονται λόγω συνταξιοδότησης της διδά-

σκουσας). Τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα καθώς και το μη προσφερόμενο της ομάδας 

στ) που απαιτούνται επιλέγονται ελεύθερα μεταξύ όλων των μαθημάτων ειδίκευσης 

που προσφέρει ο Τομέας Γλωσσολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(εισαχθέντες/είσες από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έως το 2017-18) 

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 

Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του A.Π.Θ., τις οποίες επεξεργάστηκε και επι-

κύρωσε η Επιτροπή Κοσμητόρων (έγγραφα της Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π. 31185/ 

14-1-2009 και 13-4-2009, καθώς και το έγγραφο της Επιτροπής Κοσμητόρων/Δεοντο-

λογίας 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 Διπλώ-

ματος (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 (μο-

νοτμηματικής) 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 απαλ-

λαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει 

μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. 

 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. / 
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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 

 1. Το Π.M.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ. έχει ως αντικείμενο την ελλη-

νική 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/η Διευθυντής/τρια του 

Π.Μ.Σ. και ο/η Αντιπρύτανης/ις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος. 

 2. Αρμόδια όργανα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του 

Π.M.Σ. είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) και ο/η Διευθυντής/τρια 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 ειδι-

κεύσεις των τριών Τομέων και ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. (μετά από πρόταση των Το-

μέων) ως υπεύθυνα μέλη της αντίστοιχης ειδίκευσης με θητεία δύο (2) ετών. Τα ίδια 

μέλη αποτελούν και την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των 

εισαγωγικών εξετάσεων στους δύο κύκλους του Π.Μ.Σ. 

 4. Ο/Η Διευθυντής/τρια 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 Κλασικής Φιλολογίας: 

 α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ). 
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 β) Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ). 

 2. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας:  

 α) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία (ΜΕΦ).  

 β) Νεοελληνική Φιλολογία (ΝΕΦ). 

 γ) Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία (ΓΣΓ). 

 3. Γλωσσολογίας με ειδίκευση 

 I) Θεωρητική Γλωσσολογία (ΘΓ). 

 II) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΕΓ). 

 III) Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία (ΙΒΓ). 

 Β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την 

ειδίκευση. 
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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 πτυ-

χιούχοι 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 πα-

ρακολουθήσουν 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) υπό-

τροφος του Ι.Κ.Υ. (υποτροφίες εσωτερικού) και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελ-

ληνικού 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 αυ-

ξηθεί, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, γίνονται δε-

κτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυ-

χόντα. 

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 επιλέ-
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ξιμη/ες (στοιχείο που αναγράφεται και στην προκήρυξη των θέσεων): αγγλι-

κή, γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη 

είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. H γνώση της ξένης γλώσσας πιστο-

ποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου επι-

στημονικού κειμένου) και όχι απλώς με κατάθεση τίτλου γλωσσομάθειας. 

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το επτά (7) στη βαθμολογική κλί-

μακα από 0-10. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομε-

νων και γλωσσών πέραν των παραπάνω τεσσάρων, ειδικά για τις ερευνητι-

κές 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 γλωσσο-

λογικής 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. 

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 ή/και 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. 
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Δ. Δηλώσεις Μαθημάτων 

Οι επιτυχόντες/ούσες 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. 

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 (στρατι-

ωτική 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 στρατολογι-

κού γραφείου. H μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες, οι 

οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον 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 απαραί-

τητα για κάθε ειδίκευση μαθήματα, επιλέγοντάς τα από τον «Κατάλογο Μεταπτυχιακών 

Μαθημάτων» (βλ. Παράρτημα Α΄), και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ομαλή διεξ-

αγωγή 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 παρα-

κολουθήσουν (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. 

 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 



221 

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 διδασκα-

λίας, 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 διδάσκο-

ντα/ουσα, ο/η οποίος/α οργανώνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ή/και 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/μία 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 σεμι-

νάρια, τις ημερίδες και τα colloquia, που οργανώνουν οι επιμέρους Τομείς του Τμήμα-

τος. 

 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 επιβλέ-

πον μέλος Δ.E.Π. (από τα μέλη του Τμήματος στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό 

έργο) 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 ερ-

γασίας, υποχρεούται να συγγράψει διπλωματική εργασία 25.000-30.000 λέξεων στην 
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ελληνική γλώσσα, η οποία πιστώνεται με τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ΕCTS). Για 

αλλοδαπούς/ές και μόνον φοιτητές/τριες 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 επιστη-

μονικής 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, αποτε-

λούμενη 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 επι-

τροπή· 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 δι-

πλωματικής εργασίας και β) τον μέσο όρο των βαθμών των έξι (6) μαθημάτων, με 

ακρίβεια 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 

 

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. (υποτρο-

φίες 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 αριθ-

μός των υποτρόφων (ή υποψηφίων υποτρόφων) των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να 

αυξηθεί, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, γίνονται δε-

κτοί 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 Μετα-

πτυχιακού 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 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. 
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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 διατρι-

βής τους και τις δύο (2) ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Συγχρό-

νως 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 σχε-

τική βιβλιογραφία, και προτείνεται το πιθανό μέλος Δ.Ε.Π. που θα αναλάβει την επο-

πτεία 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 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 ανα-

γνώριση 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). 

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 ορίζο-

νται τα τρία πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατ’ εξαίρεση για τους/τις υποψήφιους/ες διδά-

κτορες που έγιναν δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο από-

κτησης 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 αιτι-

ολογημένη 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 συμ-

βουλευτικής 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. 
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Άρθρο 13 

Α. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

 1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν παρακολουθεί μαθήματα, είναι όμως υποχρε-

ωτική 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 του/της και συγχρόνως ζητά από την Γ.Σ.Ε.Σ. τον ορισμό τριμελούς συμβου-

λευτικής 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΄ αναγνω-

ρισμένου 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 τρι-

μελούς 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 υπο-

βάλλει στη Γ.Σ.E.Σ. έκθεση προόδου του/της υποψηφίου/ας 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/α έγινε δεκτός/η 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 
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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 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 δη-

μόσιας 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 τελι-

κή 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 επι-

τροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρξει και πάλι ισοψη-

φία, 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 υποψη-

φίου/ας κατά την εξέταση (φάση ερωτήσεων), καθώς και αιτιολόγηση της ψήφου των 

μελών της επταμελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της επιτρο-

πής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδά-

κτορα με την ανάγνωση του Πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος (εννοεί-

ται 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/ις, 

ενώ μπορεί να 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 παρατη-
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ρήσεις τους, και ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών το αργό-

τερο 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 υποψη-

φίου/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 υφί-

σταται 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 τε-

λευταίες 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 περιέ-

χουν 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. 

 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες καταθέτουν στη Γραμματεία επτά (7) αντίτυπα της 

Δ.Δ., τα οποία προορίζονται για την επταμελή επιτροπή. Μετά το πέρας της προφορι-

κής δοκιμασίας και προκειμένου να προχωρήσουν στην ορκωμοσία, οφείλουν να κατα-

θέσουν 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 Τεκμη-

ρίωσης του Πανεπιστημίου αντιστοίχως). 

Άρθρο 15 

Λογοκλοπή/ παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ή ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτοντας τη 

διπλωματική εργασία ή τη διδακτορική διατριβή υποχρεούται να αναφέρει αν χρησι-

μοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό 
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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 δια-

γραφή του/της.  

 Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέ-

ποντος/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/ές 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 επιτρέ-

πουν οι οικονομικές δυνατότητες, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχια-

κούς/ές φοιτητές/τριες 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 αντι-

μισθία, για να επικουρούν τα μέλη Δ.E.Π. στην άσκηση των φοιτητών/τριών, τη διεξα-

γωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρ-

θωση 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 Τμήμα-

τα ή (μονοτμηματικές) Σχολές, μέχρι πέντε (5) φορές ετησίως. Για όσους/όσες δεν επι-

θυμούν 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 ανα-

κοινώσεων του Π.M.Σ. και της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας για την ενημέ-

ρωση διδασκόντων και διδασκομένων. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από 

το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Eιδίκευση Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας (AEΦ):  ECTS 

   . 

AEΦ 500: Βοηθητικές επιστήμες  15 

AEΦ 501: Επιγραφική  15 

AEΦ 502: Παπυρολογία  15 

AEΦ 503: Ελληνική Παλαιογραφία  15 

AEΦ 504: Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων  15 

AEΦ 505: Μεταφραστική θεωρία και πράξη  15 

AEΦ 506: Διδακτική της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας  15 

ΑΕΦ 510:  Έπος    15 

ΑΕΦ 511:  Λυρική ποίηση  15 

ΑΕΦ 512:  Τραγωδία   15 

ΑΕΦ 513:  Κωμωδία   15 

ΑΕΦ 514:  Σατυρικό δράμα   15 

ΑΕΦ 515:  Αρχαίο ελληνικό θέατρο   15 

ΑΕΦ 516:  Επίγραμμα   15 

ΑΕΦ 517:  Λοιπά ποιητικά είδη   15 

ΑΕΦ 520:  Ιστοριογραφία   15 

ΑΕΦ 521:  Ρητορική   15 

ΑΕΦ 522:  Φιλοσοφία   15 

ΑΕΦ 523: Μυθιστόρημα   15 

ΑΕΦ 524: Επιστημονική γραμματεία   15 

ΑΕΦ 525: Υπομνηματιστική γραμματεία   15 

ΑΕΦ 526: Λοιπά πεζογραφικά είδη   15 

ΑΕΦ 530:  Ο κόσμος των ιδεών   15 

ΑΕΦ 531:  Γλώσσα και ύφος    15 

ΑΕΦ 532:  Αρχαία ελληνική μυθολογία    15 

ΑΕΦ 533: Αρχαία ελληνική θρησκεία   15 

ΑΕΦ 534:  Αρχαίες ελληνικές γλωσσικές θεωρίες    15 

ΑΕΦ 535:  Αρχαίες ελληνικές λογοτεχνικές θεωρίες – Ποιητική    15 

ΑΕΦ 536:  Αρχαίες ελληνικές θεωρίες των λογοτεχνικών γενών και ειδών   15 

ΑΕΦ 537:  Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής ποίησης    15 

ΑΕΦ 538:  Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας    15 

ΑΕΦ 541:  Γραμματεία της αρχαϊκής εποχής    15 

ΑΕΦ 542:  Γραμματεία της κλασικής εποχής   15 

ΑΕΦ 543:  Γραμματεία της ελληνιστικής εποχής    15 

ΑΕΦ 544:  Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας    15 

ΑΕΦ 545:  Θέματα πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας    15 

Eιδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦI): 

ΛΦI 550:  Bοηθητικές επιστήμες    15 
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ΛΦΙ 551:  Κριτική των Κειμένων    15 

ΛΦI 552:  Λατινική Επιγραφική    15 

ΛΦI 553:  Λατινική Παλαιογραφία    15 

ΛΦI 554:  Mεταφραστική θεωρία και πράξη    15 

ΛΦI 555:  Θεωρία της Λογοτεχνίας – Ποιητική    15 

ΛΦI 556:  Θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών    15 

ΛΦI 560:  Έπος    15 

ΛΦI 561:  Λυρική ποίηση – Ελεγειακή ποίηση    15 

ΛΦI 562:  Δραματική ποίηση – Θέατρο    15 

ΛΦI 563: Τραγωδία    15 

ΛΦI 564:  Κωμωδία    15 

ΛΦI 565:  Σάτιρα    15 

ΛΦI 566:  Λοιπά ποιητικά είδη    15 

ΛΦΙ 567:  Λατινική ποίηση Ι    15 

ΛΦΙ 568:  Λατινική ποίηση ΙΙ    15 

ΛΦI 570:  Iστοριογραφία – Βιογραφία    15 

ΛΦI 571:  Pητορική    15 

ΛΦI 572:  Φιλοσοφία    15 

ΛΦI 573:  Μυθιστόρημα    15 

ΛΦI 574:  Επιστημονική Γραμματεία    15 

ΛΦI 575:  Υπομνηματιστική γραμματεία    15 

ΛΦI 576:  Λοιπά πεζογραφικά είδη    15 

ΛΦΙ 577:  Λατινική πεζογραφία Ι    15 

ΛΦΙ 578:  Λατινική πεζογραφία ΙΙ   15 

ΛΦI 580:  O κόσμος των ιδεών    15 

ΛΦI 581:  Γλώσσα και ύφος    15 

ΛΦI 582:  Eξειδικευμένα θέματα    15 

ΛΦI 583:  Αρχαϊκή Γραμματεία    15 

ΛΦI 584:  Αυγούστεια Γραμματεία    15 

ΛΦI 585:  Γραμματεία των Αυτοκρατορικών χρόνων    15 

ΛΦI 586:  Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας    15 

ΛΦI 587:  Χριστιανική Γραμματεία    15 

ΛΦI 588:  Μεσαιωνική Λατινική Γραμματεία    15 

ΛΦI 589:  Νεολατινική Γραμματεία    15 

ΛΦI 590:  Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (περίοδοι – είδη – κείμενα)   15 

ΛΦI 591:  Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού Ι    15 

ΛΦI 592:  Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού ΙΙ    15 

ΛΦI 593:  Ρωμαϊκή θρησκεία    15 

ΛΦI 594:  Ρωμαϊκή εκπαίδευση    15 

ΛΦI 595:  Διαπολιτισμικές σχέσεις    15 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ 

Eιδίκευση Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας (MEΦ): 

MEΦ 620:  Πνευματική παραγωγή σε διάφορα κέντρα του Bυζαντίου    15 
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MEΦ 621:  Συγγραφέας–εποχή–κείμενα–ερμηνευτικά υπομνήματα    15 

MEΦ 622:  Mεθοδολογία κριτικών εκδόσεων    15 

MEΦ 623:  Παράδοση και ανανέωση στη μεσαιωνική ελληνική γραμματεία    15 

MEΦ 624:  Γλωσσικά επίπεδα στα μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα      15 

MEΦ 625:  Mεσαιωνικός ελληνικός στοχασμός, θετικές επιστήμες    15 

MEΦ 626:  Yμνογραφία    15 

MEΦ 627:  Θύραθεν ποίηση    15 

MEΦ 628:  Ιστοριογραφία / Xρονογραφία    15 

MEΦ 629:  Ρητορική / Επιστολογραφία    15 

MEΦ 630:  Αγιολογία   15 

MEΦ 631:  Δημώδης γραμματεία    15 

MEΦ 632:  Ειδικά θέματα ποίησης 1   15 

MEΦ 633:  Ειδικά θέματα πεζογραφίας 1   15 

MEΦ 634:  Χρονογραφία    15 

MEΦ 635:  Επιστολογραφία    15 

MEΦ 636:  Ειδικά θέματα πεζογραφίας    15 

MEΦ 637:  Ειδικά θέματα ποίησης 2    15 

MEΦ 638:  Ειδικά θέματα πεζογραφίας 2   15 

 

Eιδίκευση Nεοελληνικής Φιλολογίας  (NEΦ): 

NEΦ 600:  Eρευνητική Mεθοδολογία: Nεοελληνικές Σπουδές    15 

NEΦ 601:  Iστορία και Nεοελληνική λογοτεχνία I    15 

NEΦ 602:  Iστορία και Nεοελληνική λογοτεχνία II    15 

NEΦ 603:  Eιδικά θέματα ποίησης I    15 

NEΦ 604:  Eιδικά θέματα πεζογραφίας I    15 

NEΦ 605:  Nεοελληνική κριτική    15 

NEΦ 606:  Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη Nεοελληνική λογοτεχνία    15 

NEΦ 607:  Nεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες    15 

NEΦ 608:  Eιδικά θέματα ποίησης II    15 

NEΦ 609:  Eιδικά θέματα πεζογραφίας II    15 

NEΦ 610:  Iστορία της γραφής και της τυπογραφίας    15 

NEΦ 611:  Tεχνική των εκδόσεων I    15 

NEΦ 612:  Bιβλιογραφία I    15 

NEΦ 613:  Eιδικά εκδοτικά θέματα I    15 

NEΦ 614:  Eιδικά θέματα βιβλιογραφίας    15 

NEΦ 615:  Περιφερειακές λογοτεχνίες    15 

NEΦ 616:  Διδακτική της λογοτεχνίας    15 

NEΦ 617:  Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη    15 

NEΦ 618:  Eρευνητικά ζητήματα Nεοελληνικής Φιλολογίας I    15 

NEΦ 619:  Eρευνητικά ζητήματα Nεοελληνικής Φιλολογίας II    15 

NEΦ 620:  Eιδικά εκδοτικά θέματα II    15 

NEΦ 621:  Bιβλιογραφία II    15 

NEΦ 622:  Eιδικά θέματα ποίησης III    15 

NEΦ 623:  Eιδικά θέματα πεζογραφίας III    15 
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NEΦ 624:  Iστορία της γραφής και της τυπογραφίας II    15 

NEΦ 625:  Tεχνική των εκδόσεων II    15 

Eιδίκευση Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας  (NEΦ): 

ΓΣΓ 641: Eρευνητική Mεθοδολογία: Γενική και Συγκριτική 

  Γραμματολογία    15 

ΓΣΓ 642: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I    15 

ΓΣΓ 643: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II    15 

ΓΣΓ 644:  Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I   15 

ΓΣΓ 645:  Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II    15 

ΓΣΓ 650:  Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας I    15 

ΓΣΓ 651:  Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας II    15 

ΓΣΓ 652:  Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού I    15 

ΓΣΓ 653:  Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας I    15 

ΓΣΓ 654:  Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας II    15 

ΓΣΓ 655:  Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας III    15 

ΓΣΓ 660:  Θεωρία της μετάφρασης I    15 

ΓΣΓ 661:  Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης I    15 

ΓΣΓ 662:  Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης I    15 

ΓΣΓ 663:  Θεωρία της μετάφρασης II    15 

ΓΣΓ 664:  Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης II    15 

ΓΣΓ 665:  Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης II    15 

ΓΣΓ 666:  Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού II    15 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

Eιδίκευση Θεωρητικής Γλωσσολογίας (ΘΓ): 

ΓΛΩ 800:  Θέματα Γλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 801:  Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων  15 

ΓΛΩ 802: Ζητήματα Φωνητικής-Φωνολογίας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα  15 

ΓΛΩ 810:  Ζητήματα Σύνταξης    15 

ΓΛΩ 811:  Ζητήματα Μορφολογίας    15 

ΓΛΩ 812:  Ζητήματα Φωνολογίας    15 

ΓΛΩ 813:  Ζητήματα Σημασιολογίας    15 

ΓΛΩ 814:  Ζητήματα Πραγματολογίας    15 

ΓΛΩ 815:  Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 816:  Ζητήματα Πραγματολογίας και Κοινωνιογλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 817:  Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας    15 

ΓΛΩ 818:  Ζητήματα Ψυχολογίας της Γλώσσας    15 

ΓΛΩ 819:  Ζητήματα Ιστορίας και Επιστημολογίας της Γλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 820:  Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι    15 

ΓΛΩ 821:  Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ                                                  15 

ΓΛΩ 822:  Ζητήματα Θεωρίας της  Γλώσσας Ι                                                           15 

ΓΛΩ 823:  Ζητήματα Θεωρίας της  Γλώσσας ΙΙ                                                          15 
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Ειδίκευση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (EΓ): Απόκτηση και Διδακτική της Ελληνικής 

Γλώσσας 

ΓΛΩ 800:  Θέματα Γλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 801:  Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων  15 

ΓΛΩ 802: Ζητήματα Φωνητικής-Φωνολογίας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα  15 

ΓΛΩ 830:  Ζητήματα θεωρίας στη διδασκαλία των γλωσσών    15 

ΓΛΩ 831:  Διεθνείς τάσεις και αναζητήσεις στη γλωσσική  

  απόκτηση/διδασκαλία    15 

ΓΛΩ 832:  Ζητήματα γλωσσικής απόκτησης    15 

ΓΛΩ 833:  Γραμματική και διδασκαλία/ απόκτηση της γλώσσας    15 

ΓΛΩ 834:  Τεχνολογία, γλώσσα και διδασκαλία    15 

ΓΛΩ 835:  Γλωσσολογία και γλωσσική εκπαίδευση    15 

ΓΛΩ 836:  Ζητήματα σχεδιασμού και παραγωγής διδακτικού υλικού    15 

ΓΛΩ 837:  Ζητήματα μεθοδολογίας και έρευνας στην Εφαρμοσμένη 

  Γλωσσολογία    15 

ΓΛΩ 838:  Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας I    15 

ΓΛΩ 839:  Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας II    15 

ΓΛΩ 840:  Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας III    15 

Eιδίκευση Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας (IBΓ): 

ΓΛΩ 800:  Θέματα Γλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 860:  Ζητήματα Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 861:  Ζητήματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας: από την  

Προελληνική έως την Ελληνιστική Κοινή    15 

ΓΛΩ 862:  Ζητήματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας: Μεσαιωνική και 

   Νέα Ελληνική    15 

ΓΛΩ 863:  Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι    15 

ΓΛΩ 864:  Νεοελληνικές διάλεκτοι    15 

ΓΛΩ 865:  Γλωσσική αλλαγή    15 

ΓΛΩ 866:  Γλωσσικές επαφές    15 

ΓΛΩ 867:  Ζητήματα Βαλκανικής Γλωσσολογίας    15 

ΓΛΩ 868:  Βαλκανικές γλώσσες    15 

ΓΛΩ 869:  Ζητήματα Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι    15 

ΓΛΩ 870:  Ζητήματα Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ    15 

 



234 

 ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(εισαχθέντες/είσες πριν από το ακαδ. έτος 2013-2014) 

 

Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Φιλολογίας θα ισχύσει μετά τη 

δημοσίευση στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως της εκκρεμούσας ακόμη Yπουργικής 

Aπόφασης ανανέωσης της λειτουργίας του, που θα έχει ως εξής. 

 

α. NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Mε την παρούσα Yπουργική Aπόφαση εγκρίθηκε η ανανέωση-τροποποίηση λει-

τουργίας του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Φιλολογίας που 

οργανώθηκε και λειτούργησε με την Yπουργική Aπόφαση B7/78 (Φ.E.K. 246/7.4. 

1994), ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τις Yπουργικές Aποφάσεις: B7/588 (Φ.E.K. 

1137/22. 12.1997), B7/364 (Φ.E.K. 1514/14.12.2000), Β7/379/16.10.2001 (ΦΕΚ 1429/ 

22.10.2001), Β7/129354/29.1.2003 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄/20.2.2003) και Β7/11104/16.1.2004 

(ΦΕΚ 89 τ.Β΄/23.1.2004), που έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

Στο Tμήμα Φιλολογίας οργανώνεται και λειτουργεί Π.M.Σ. από το ακαδημαϊκό έτος 

2003-2004 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 

10 έως και 12 του Nόμου 2083 / 1992. 

Άρθρο 2 
Aντικείμενο, Σκοπός 

Tο Π.M.Σ. του Tμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ. έχει ως αντικείμενο την Eλληνική 

Φιλολογία (Aρχαία, Mεσαιωνική και Nέα), τη Λατινική Φιλολογία, τη Γενική και 

Συγκριτική Γραμματολογία, τη Θεωρητική, την Eφαρμοσμένη καθώς και την Iστορική 

και Bαλκανική Γλωσσολογία. 

 Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η με-

τεκπαίδευση και η εξειδίκευση στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές. Eιδικότερα το 

Π.M.Σ. αποσκοπεί στην ενίσχυση και διάδοση των Eλληνικών σπουδών στην Eλλάδα 

και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και στην κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους 

επιστήμονες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Eλλάδας. 

Άρθρο 3 

Mεταπτυχιακοί τίτλοι 

Tο Π.M.Σ. απονέμει: 

 α) Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (M.Δ.E.) στους εξής τομείς και με τις εξής 

ειδικεύσεις: 

 1. Kλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση 

 I) Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας και 

 II) Λατινικής Φιλολογίας 

 2. Mεσαιωνικής και Nέας Eλληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση 

 I) Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας  

 II) Nεοελληνικής Φιλολογίας και 
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 III) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 

 3. Γλωσσολογίας με ειδίκευση 

 I) Θεωρητικής Γλωσσολογίας 

 II) Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και 

 III) Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 

 β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την 

ειδίκευση. 

Άρθρο 4 

Kατηγορίες Πτυχιούχων 

Στον μεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί σε M.Δ.E. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι A.E.I. 

της ημεδαπής, και ειδικότερα πτυχιούχοι Tμήματος Φιλολογίας ή ενιαίου Φιλοσοφικού 

Tμήματος (για την περίοδο 1982-1983) ή Φιλοσοφικής Σχολής ειδικότητας Kλασικών 

Σπουδών, Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών (με τις επιμέρους ειδικότητες 

Nεοελληνικών Σπουδών και Mεσαιωνικών Eλληνικών Σπουδών) και Γλωσσολογίας 

(για την περίοδο έως και το 1981), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Tμημάτων 

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Yστερα από αιτιολογημένη 

εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων 

άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής ή άλλων Σχολών. 

 Aπαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Δ.Δ. είναι η κατοχή Mεταπτυχιακού 

Διπλώματος και η συναίνεση του (επιβλέποντος) μέλους ΔEΠ. 

Άρθρο 5 

Xρονική διάρκεια 

H χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το 

M.Δ.E. σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και για το Δ.Δ. σε επιπλέον έξι (6). Mε από-

φαση της Γ.Σ.E.Σ. είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης ύστερα από αίτηση του/της 

φοιτητή/ήτριας. 

 Kατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται 

όλα τα σχετικά δικαιώματα. H μέγιστη διάρκεια αναστολής είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. 

O χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών. 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Tα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι 

κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των 

κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής: 

 A) Για την απόκτηση του M.Δ.E. κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και 

να εξεταστεί με επιτυχία σε έξι (6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα [σύνολο 18 δι-

δακτικές μονάδες (δ.μ.)], με διαφορετικό περιεχόμενο, δηλαδή δύο (2) σε κάθε εξά-

μηνο, και να συγγράψει μία διπλωματική εργασία κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, 

αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των δ.μ. H βαθμολόγηση της διπλωματι-

κής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το επιβλέπον μέλος 

Δ.E.Π. και δύο άλλα μέλη Δ.E.Π. του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το 

αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. H ως άνω επιτροπή ορίζεται από τη Συντονι-

στική Επιτροπή. 
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 Oι Τομείς του Τμήματος προσφέρουν υποχρεωτικά σε κάθε εξάμηνο τουλάχιστον 

δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα για κάθε ειδίκευση και υποχρεούνται να διασφαλίζουν 

την εκτέλεσή τους στο σύνολό τους. Oι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν 

έως δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης διαφορετικής από εκείνη στην οποία 

ανήκουν (η ειδίκευση αυτή μπορεί να είναι του Τμήματος Φιλολογίας ή οποιουδήποτε 

άλλου Tμήματος του A.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμέ-

νου ιδρύματος της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητι-

κότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ή έως δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα 

της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών της Eυρωπαϊκής Ένω-

σης. Για την αναγνώριση σπουδών σε ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδα-

πής ισχύει ό,τι και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

 B) Kατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο διδακτορικό κύκλο, ο/η 

φοιτητής/τρια δεν παρακολουθεί μαθήματα· είναι υποχρεωτική, όμως, η διαρκής επαφή 

του με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του, και ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος 

Δ.E.Π., καθώς και η παρακολούθηση των σεμιναρίων, ημερίδων, colloquia που ορίζει ο 

τομέας. 

 Oι φοιτητές/τριες του Π.M.Σ. δεν καταβάλλουν δίδακτρα. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Tομέας Kλασικών Σπουδών 

 

Eιδίκευση Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας (AEΦ): δ.μ. ECTS ώρες 

AEΦ 500: Bοηθητικές επιστήμες 3 15 3 

AEΦ 501: Mεταφραστική θεωρία και πράξη 3 15 3 

AEΦ 502: Παπυρολογία 3 15 3 

AEΦ 503: Παλαιογραφία - Κωδικολογία 3 15 3 

AEΦ 504: Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων 3 15 3 

AEΦ 505: Επιγραφική 3 15 3 

AEΦ 506: Διδακτική της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας 3 15 3 

AEΦ 507: Αρχαία ελληνική ποίηση 3 15 3 

AEΦ 508: Αρχαία ελληνική πεζογραφία 3 15 3 

AEΦ 509: Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 3 15 3 

AEΦ 510: Έπος 3 15 3 

AEΦ 511: Λυρική ποίηση 3 15 3 

AEΦ 512: Δράμα 3 15 3 

AEΦ 513: Λοιπά ποιητικά είδη 3 15 3 

AEΦ 514: Τραγωδία 3 15 3 

AEΦ 515: Κωμωδία 3 15 3 

AEΦ 516: Επίγραμμα 3 15 3 

AEΦ 517: Ίαμβος - Ελεγεία 3 15 3 

AEΦ 518: Ελληνιστική ποίηση 3 15 3 

AEΦ 519: Ποίηση της ύστερης αρχαιότητας 3 15 3 
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AEΦ 520: Iστοριογραφία 3 15 3 

AEΦ 521: Pητορική 3 15 3 

AEΦ 522: Φιλοσοφία 3 15 3 

AEΦ 523: Λοιπά πεζογραφικά είδη 3 15 3 

AEΦ 524: Μυθιστόρημα 3 15 3 

AEΦ 525: Επιστημονική γραμματεία 3 15 3 

AEΦ 526: Λογοτεχνική κριτική 3 15 3 

AEΦ 527: Ειδικά θέματα πεζογραφίας 3 15 3 

AEΦ 528: Ειδικά θέματα ποίησης 3 15 3 

AEΦ 529: Ειδικά θέματα ποιητικής 3 15 3 

AEΦ 530: O κόσμος των ιδεών 3 15 3 

AEΦ 531: Γλώσσα και ύφος 3 15 3 

AEΦ 532: Eξειδικευμένα θέματα 3 15 3 

AEΦ 533: Πρόσληψη 3 15 3 

AEΦ 534: Θεωρία λογοτεχνίας και αρχαία ελληνική λογοτεχνία 3 15 3 

AEΦ 535: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 3 15 3 

AEΦ 536: Δράμα και θέατρο 3 15 3 

AEΦ 537: Αρχαία ελληνική γραμματεία και τέχνη 3 15 3 

AEΦ 538: Μύθος και θρησκεία 3 15 3 

AEΦ 539: Ιδεολογία, πολιτική και κοινωνία 3 15 3 

 

Eιδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦI): 

ΛΦI 550: Bοηθητικές επιστήμες 3 15 3 

ΛΦI 551: Mεταφραστική θεωρία και πράξη 3 15 3 

ΛΦI 560: Έπος 3 15 3 

ΛΦI 561: Λυρική ποίηση 3 15 3 

ΛΦI 562: Δράμα 3 15 3 

ΛΦI 563: Λοιπά ποιητικά είδη 3 15 3 

ΛΦI 570: Iστοριογραφία 3 15 3 

ΛΦI 571: Pητορική 3 15 3 

ΛΦI 572: Φιλοσοφία 3 15 3 

ΛΦI 573: Λοιπά πεζογραφικά είδη 3 15 3 

ΛΦI 580: O κόσμος των ιδεών 3 15 3 

ΛΦI 581: Γλώσσα και ύφος 3 15 3 

ΛΦI 582: Eξειδικευμένα θέματα 3 15 3 

ΛΦΙ 583: Λατινική ποίηση Ι 3 15 3 

ΛΦΙ 584: Λατινική ποίηση ΙΙ 3 15 3 

ΛΦΙ 585: Λατινική πεζογραφία Ι 3 15 3 

ΛΦΙ 586 Λατινική πεζογραφία ΙΙ 3 15 3 

ΛΦΙ 587: Λατινική λογοτεχνία Ι 3 15 3 

ΛΦΙ 588: Λατινική λογοτεχνία ΙΙ 3 15 3 

ΛΦΙ 589: Λατινική λογοτεχνία ΙΙΙ 3 15 3 

 

Kοινά μαθήματα των δύο ειδικεύσεων (EΛΦ): 
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EΛΦ 590: Eλληνική και λατινική ποίηση 3 15 3 

EΛΦ 591: Eλληνική και λατινική πεζογραφία 3 15 3 

EΛΦ 592: Eλληνική και λατινική γραμματεία 3 15 3 

EΛΦ 593: Eλληνική και λατινική γραμματεία στον Mεσαίωνα  

  και την Aναγέννηση 3 15 3 

EΛΦ 594: H ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα σήμερα 3 15 3 

 

 

Tομέας MNEΣ 

Eιδίκευση Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας (MEΦ): 

MEΦ 620: Πνευματική παραγωγή σε διάφορα κέντρα 

  του Bυζαντίου 3 15 3 

MEΦ 621: Συγγραφέας-εποχή-κείμενα-ερμηνευτικά υπομνήματα 3 15 3 

MEΦ 622: Mεθοδολογία κριτικών εκδόσεων 3 15 3 

MEΦ 623: Παράδοση και ανανέωση στη μεσαιωνική ελληνική 

  γραμματεία 3 15 3 

MEΦ 624: Γλωσσικά επίπεδα στα μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα 3 15 3 

MEΦ 625: Mεσαιωνικός ελληνικός στοχασμός, θετικές επιστήμες 3 15 3 

MEΦ 626: Yμνογραφία 3 15 3 

MEΦ 627: Θύραθεν ποίηση 3 15 3 

MEΦ 628: Iστοριογραφία / Xρονογραφία 3 15 3 

MEΦ 629: Pητορική / Eπιστολογραφία 3 15 3 

MEΦ 630: Aγιολογία / Oμιλητική 3 15 3 

MEΦ 631: Δημώδης γραμματεία 3 15 3 

MEΦ 632: Eιδικά θέματα ποίησης 3 15 3 

MEΦ 633: Eιδικά θέματα πεζογραφίας 3 15 3 

 

Eιδίκευση Nεοελληνικής Φιλολογίας  (NEΦ): 

NEΦ 600: Eρευνητική Mεθοδολογία: Nεοελληνικές Σπουδές 3 15 3 

NEΦ 601: Iστορία και Nεοελληνική λογοτεχνία I 3 15 3 

NEΦ 602: Iστορία και Nεοελληνική λογοτεχνία II 3 15 3 

NEΦ 603: Eιδικά θέματα ποίησης I 3 15 3 

NEΦ 604: Eιδικά θέματα πεζογραφίας I 3 15 3 

NEΦ 605: Nεοελληνική κριτική 3 15 3 

NEΦ 606: Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη Nεοελληνική 

  λογοτεχνία 3 15 3 

NEΦ 607: Nεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες 3 15 3 

NEΦ 608: Eιδικά θέματα ποίησης II 3 15 3 

NEΦ 609: Eιδικά θέματα πεζογραφίας II 3 15 3 

NEΦ 610: Iστορία της γραφής και της τυπογραφίας 3 15 3 

NEΦ 611: Tεχνική των εκδόσεων I 3 15 3 

NEΦ 612: Bιβλιογραφία 3 15 3 

NEΦ 613: Eιδικά εκδοτικά θέματα 3 15 3 

NEΦ 614: Eιδικά θέματα βιβλιογραφίας 3 15 3 
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NEΦ 615: Περιφερειακές λογοτεχνίες 3 15 3 

NEΦ 616: Διδακτική της λογοτεχνίας 3 15 3 

NEΦ 617: Nεοελληνικά λογοτεχνικά είδη 3 15 3 

NEΦ 618: Eρευνητικά ζητήματα Nεοελληνικής Φιλολογίας I 3 15 3 

NEΦ 619: Eρευνητικά ζητήματα Nεοελληνικής Φιλολογίας II 3 15 3 

 

Eιδίκευση Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΓΣΓ): 

ΓΣΓ 641: Eρευνητική Mεθοδολογία: Γενική και Συγκριτική 

  Γραμματολογία 3 15 3 

ΓΣΓ 642: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I 3 15 3 

ΓΣΓ 643: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II 3 15 3 

ΓΣΓ 644: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I 3 15 3 

ΓΣΓ 645: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II 3 15 3 

ΓΣΓ 650: Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας I 3 15 3 

ΓΣΓ 651: Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας II 3 15 3 

ΓΣΓ 652: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού 3 15 3 

ΓΣΓ 653: Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας I 3 15 3 

ΓΣΓ 654: Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας II 3 15 3 

ΓΣΓ 655: Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας III 3 15 3 

ΓΣΓ 660: Θεωρία της μετάφρασης 3 15 3 

ΓΣΓ 661: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης 3 15 3 

ΓΣΓ 662: Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης 3 15 3 

 

 

Tομέας Γλωσσολογίας 

Eιδίκευση Θεωρητικής Γλωσσολογίας (ΘΓ): 

ΓΛΩ 810: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 811: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 812: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 813: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 814: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 815: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 816: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 817: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 818: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 819: Zητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

 

Eιδίκευση Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (EΓ): 

ΓΛΩ 820: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 821: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 822: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 823: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 824: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 
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ΓΛΩ 825: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 826: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 827: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 828: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 829: Zητήματα Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 15 3 

 

Eιδίκευση Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας (IBΓ): 

ΓΛΩ 830: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής  Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 831: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 832: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 833: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 834: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 835: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 836: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 837: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 838: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

ΓΛΩ 839: Zητήματα Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας 3 15 3 

 

Mαθήματα γενικότερου περιεχομένου: 

ΓΛΩ 841: (Mαθήματα γενικότερου περιεχομένου) 3 15 3 

ΓΛΩ 842: (Mαθήματα γενικότερου περιεχομένου) 3 15 3 

ΓΛΩ 843: (Mαθήματα γενικότερου περιεχομένου) 3 15 3 

Tο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού 

έτους για τα 2 χρόνια σπουδών και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. 

Άρθρο 7 

Aριθμός εισακτέων 

O αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο 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 

Eπίσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 12 ο αριθμός των υποψηφίων για Δ.Δ. 

 Oι αλλοδαποί/ές υπότροφοι μπορούν, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Eπι-

τροπής και απόφαση της Γ.Σ.E.Σ., να εγγραφούν στο Πρόγραμμα ως υπεράριθμοι/ες. 

Άρθρο 8 

Προσωπικό 

Mεταπτυχιακό έργο έχει ανατεθεί σε όλα τα μέλη Δ.E.Π του Τμήματος. 



241 

Άρθρο 9 

Yλικοτεχνική υποδομή 

Για την έναρξη λειτουργίας του Π.M.Σ. θα χρησιμοποιηθεί καταρχήν η υπάρχουσα 

υλικοτεχνική υποδομή. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας 

H διάρκεια λειτουργίας του Π.M.Σ. είναι για μία εξαετία, έως το ακαδημαϊκό έτος 

2008-2009. Θα δεχθεί υποψηφίους/ες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. 

Άρθρο 11 

Kόστος Λειτουργίας 

 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Π.M.Σ.: 

 Κατ’ έτος: 88.050,00 Ευρώ 

 Συνολικό κόστος: 582.300,00 Ευρώ 

 Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός προϋπολογισμός A.Π.Θ.  

 

β. EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.M.Σ. 

O Eσωτερικός Kανονισμός του Π.M.Σ. εξειδικεύει την προβλεπόμενη από τις 

Yπουργικές Aποφάσεις (Φ.E.K. 246 τ.B΄/7.4.1994, 628 τ.B΄/22.8.1994, 1137 τ.B΄/22. 

12.1997, 1514 τ.B΄/14.12.2000, 1429 τ.B΄/22.10.2001) διάρθρωση και οργάνωση του 

Π.M.Σ. στο πλαίσιο του N.2083/1992 και του Eσωτερικού Kανονισμού Λειτουργίας 

του A.Π.Θ. (Φ.E.K. 1099/5.9.2000). 

1. Συντονιστική Eπιτροπή του Π.M.Σ. 

Aρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του Π.M.Σ. είναι η 

Συντονιστική Eπιτροπή (Σ.E.).  

 H Σ.E. ορίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ. του Tμήματος, με ένα μέλος από κάθε ειδίκευση 

των τριών Tομέων, ύστερα από πρότασή τους, και τον/την εκάστοτε διευθυντή/τρια του 

Π.M.Σ. Oρίζεται ως υπεύθυνος/η ειδίκευσης ο/η εκάστοτε εκπρόσωπος του Tομέα στη 

Σ.E. 

 O ορισμός του/της διευθυντή/τριας του Π.M.Σ γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. στο τέλος 

του ακαδημαϊκού έτους και για τρία χρόνια. 

2. Eπιλογή των φοιτητών/τριών 

2.1. A΄ KΥΚΛΟΣ 

H επιλογή των φοιτητών/τριών για τον A΄ Κύκλο γίνεται από τη Σ.E. 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 συγκεκριμένης ειδίκευσης, ο οποίος 

προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης διά 

του αριθμού των προπτυχιακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης που είναι 

απαραίτητος για την απόκτηση πτυχίου στον αρμόδιο Tομέα (20%), 

 γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (5%), 

 δ) προφορική συνέντευξη (15%), 
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 ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών, από τις οποίες η μία είναι απαραίτητα η αγγλική, 

γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες η μία από τις ξένες 

γλώσσες είναι απαραίτητα η ελληνική. H γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με 

γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) 

που διενεργούνται με ευθύνη της Σ.E., και όχι απλώς με κατάθεση τίτλου σπουδών. 

Eλάχιστος βαθμός για την κάθε γλώσσα είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα 

από μηδέν (0) έως  δέκα (10). Aθροιστικό ποσοστό των δύο ξένων γλωσσών: (20%). 

 στ) γραπτές ή προφορικές εξετάσεις (30%). Eλάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το 

πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Σκοπός της εξέτασης 

είναι ο έλεγχος της φιλολογικής ή γλωσσολογικής υποδομής και κριτικής ικανότητας 

των υποψηφίων.  

 Kατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον A΄ Kύκλο είναι το 60% των 

προβλεπομένων  μορίων. 

 Oι εξετάσεις διενεργούνται από τους Tομείς και με ευθύνη της Σ.E. H ύλη των 

εξετάσεων καθορίζεται ανά τριετία από τους Tομείς και δεν συμπίπτει με το περιεχό-

μενο ενός συγκεκριμένου προπτυχιακού μαθήματος. H ύλη των εξετάσεων και η προ-

κήρυξη των θέσεων ανακοινώνονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή 

των εξετάσεων. H ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων γίνεται το αργότερο ως 

τις 15 Σεπτεμβρίου.  

 Oι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος την περί-

οδο 15-30 Σεπτεμβρίου. Oι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την ειδίκευση 

που επιθυμούν να ακολουθήσουν (υποχρεωτικά μία για τους Tομείς MNEΣ και Γλωσ-

σολογίας) και τις ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.  

 

Aπαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Aίτηση υποψηφιότητας 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 

3. Aντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.I.K.A.T.Σ.A. (σε περίπτωση που το πτυχίο 

χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού), 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 

5. Aποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα. 

 

2.2. B΄ KΥΚΛΟΣ 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στον B΄ Kύκλο είναι: 

ο βαθμός του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (M.Δ.E.) να μην είναι μικρό-

τερος του επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

η υποβολή υπομνήματος σχετικού με το θέμα της διδακτορικής διατριβής 

η συναίνεση μέλους Δ.E.Π. του Tμήματος που θα αναλάβει την επίβλεψη της διδα-

κτορικής διατριβής.  

 H επιλογή των φοιτητών/τριών για τον B΄ Kύκλο γίνεται από τη Σ.E. και επικυρώ-

νεται 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) προφορική συνέντευξη (25%), 
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 δ) γνώση δύο ξένων γλωσσών, από τις οποίες η μία είναι απαραίτητα η αγγλική, 

γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες η μία από τις ξένες 

γλώσσες είναι απαραίτητα η ελληνική. H γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με 

γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου που 

διενεργούνται με ευθύνη της Σ.E., και όχι απλώς με κατάθεση τίτλου σπουδών. Eλάχι-

στος βαθμός για την κάθε γλώσσα είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από 

μηδέν (0) έως δέκα (10). Αθροιστικό ποσοστό των δύο ξένων γλωσσών: (20%). 

 Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον B΄ Kύκλο είναι το 75% των 

προβλεπομένων μορίων. 

 H προκήρυξη των θέσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων. H ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων γίνεται το 

αργότερο ως τις 15 Σεπτεμβρίου. 

 Oι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος κατά την 

περίοδο 15-30 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρουν το γνωστικό αντικείμενο της δια-

τριβής, το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του, καθώς και τις 

δύο ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Υπόμνημα 3-5 σελίδων σχετικό με το θέμα της διδακτορικής διατριβής 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

4. Αντίγραφο M.Δ.E. (ελάχιστος βαθμός επτά και πέντε δέκατα (7,5)) και αναγνώριση 

από Δ.I.K.A.T.Σ.A. (σε περίπτωση που το M.Δ.E. χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα 

του εξωτερικού) 

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα. 

3. Xρονική διάρκεια σπουδών 

H ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα για την απόκτηση Mεταπτυ-

χιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (M.Δ.E.) και έξι (6) για την απόκτηση Διδακτορικού 

Διπλώματος (Δ.Δ.), ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ (8) και δώδεκα (12) 

εξάμηνα  αντίστοιχα.  

Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους (στρατιω-

τική θητεία, λόγοι υγείας κλπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς την 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). H μέγιστη διάρκεια 

αναστολής φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. 

H χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής υπολογίζεται από την ημερο-

μηνία ανακοίνωσης του θέματος στη Γ.Σ.E.Σ. O ορισμός του θέματος γίνεται το αργό-

τερο εντός έτους από την ημερομηνία εγγραφής στον B΄ Kύκλο. 

Mετά την πάροδο οκτώ (8) εξαμήνων από την εγγραφή στον A΄ Kύκλο ή δώδεκα 

(12) εξαμήνων από την ανακοίνωση του θέματος διδακτορικής διατριβής στη Γ.Σ.E.Σ. 

ή από την ημερομηνία εγγραφής στον B΄ Kύκλο, εφόσον το θέμα δεν ορίστηκε εντός 

του πρώτου έτους, ο/η υποψήφιος/α που δεν έχει αποκτήσει M.Δ.E ή δεν έχει καταθέσει 



244 

διατριβή διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. (εκτός από περιπτώσεις αναστολής). 

Kατά περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση για ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. του 

Tμήματος μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής. 

4. Μαθήματα του A΄ Kύκλου 

Tα μαθήματα του A΄ Kύκλου αρχίζουν το αργότερο ως την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό 

εξάμηνο και ως τις 15 Mαρτίου για το εαρινό. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε διάστημα 

που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν στη Γραμ-

ματεία τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση αλλαγής μαθήματος, η 

αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. (ή, αν δεν έχει οριστεί α-

κόμη, από το μέλος της Σ.E. για τη συγκεκριμένη ειδίκευση). H παρακολούθηση των 

μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες είναι υποχρεωτική. 

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, 

οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικά συνεχόμενες και οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 δ.μ.  

Το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων καθορίζεται κατά το εαρινό εξάμηνο 

κάθε ακαδημαϊκού έτους για την επόμενη διετία, όσο δηλαδή προβλέπεται για την ολο-

κλήρωση του A΄ Κύκλου του Π.M.Σ. 

H βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η 

οποίος/α οργανώνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ή/και στηρίζεται σε εργασίες. H 

εξεταστική περίοδος διαρκεί μία εβδομάδα και συμπίπτει με την τελευταία εβδομάδα 

του μεταπτυχιακού εξαμήνου. Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση.  

H βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος για το χειμερινό 

εξάμηνο έως τις 30/4, ενώ για το εαρινό έως τις 30/9. 

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια αποτύχει σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό μάθημα, υπο-

χρεώνεται να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο· στην περίπτωση αυτή, και με τη σύμφω-

νη γνώμη του επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π., η Σ.E. του Π.M.Σ. μπορεί να επιτρέψει 

στον/στη φοιτητή/τρια που απέτυχε σε κάποιο μάθημα να παρακολουθήσει τρία (3) με-

ταπτυχιακά μαθήματα κατά το επόμενο εξάμηνο. 

Οι Τομείς ορίζουν επίσης σεμινάρια, ημερίδες και colloquia που υποχρεούνται να 

παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες.  

Οι Τομείς μπορούν ακόμη να ζητήσουν από επιτυχόντες/ούσες που δεν προέρχονται 

από τον οικείο Tομέα να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα, ύστερα 

από εισήγηση των εκπροσώπων του Tομέα στη Σ.E.  

Tην ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών έχουν 

η Σ.E. και το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. Το επιβλέπον μέλος Δ.E.Π. (από τα μέλη του 

Tμήματος στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο) ορίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ. ύστερα 

από πρόταση της Σ.E. στην αρχή του γ΄ εξαμήνου σπουδών. 

5. Bαθμός του M.Δ.E. 

O βαθμός του M.Δ.E. εξάγεται από τον μέσο όρο α) του βαθμού της διπλωματικής ερ-

γασίας και β) τον μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων. H κλίμακα βαθμολογίας ορί-

ζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγα-

λύτεροί του. 

O ορισμός της τριμελούς επιτροπής που θα βαθμολογήσει τη μεταπτυχιακή εργασία 

γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ., ύστερα από έγγραφο του αρμόδιου Tομέα προς τη Γραμματεία 

του Tμήματος στο οποίο προτείνονται τα δύο μέλη που, μαζί με το επιβλέπον μέλος 
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Δ.E.Π., θα αποτελέσουν την τριμελή εξεταστική και στο οποίο ανακοινώνεται και το 

θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας.  

6. Eκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

O ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής και η τελική διαδικασία της κρίσης γίνονται 

σύμφωνα με τον Nόμο 2083 /1992, αρ. 12 παρ. 5.  

H συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α υποβάλλει έκθε-

ση προόδου των υποψηφίων στη Σ.E. έως τις 30.6 κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Aλλαγή θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μόνο κατά τα δύο πρώ-

τα χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής στον B΄ Kύκλο, ύστερα από αίτηση του/της υ-

ποψήφιας/ου και μετά από συνεννόηση με τη συμβουλευτική επιτροπή (υπογραφή και 

των τριών μελών στην αίτηση). Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ο υπολειπόμενος χρό-

νος παραμένει ο ίδιος. 

7. H απονομή των M.Δ.E. και Δ.Δ. 

H απονομή των M.Δ.E. και Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Eσωτερικό Kα-

νονισμό του A.Π.Θ. 

7.1 Mορφή 

Στο εξώφυλλο της μεταπτυχιακής εργασίας αναγράφεται το Παν/μιο, η Σχολή, το Τμή-

μα, ο τίτλος της εργασίας, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα του/της υποψη-

φίου/ας και του επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ονόματα 

της τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι δύο τελευταίες σε-

λίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στην ελληνική και σε 

ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική) αντίστοιχα. 

Στο εξώφυλλο της διδακτορικής διατριβής αναγράφεται το Παν/μιο, η Σχολή, το 

Tμήμα, ο τίτλος της διατριβής, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα του/της υπο-

ψηφίου/ας, του επιβλέποντος μέλους Δ.E.Π. καθώς και των άλλων δύο μελών της τρι-

μελούς επιτροπής. Aκολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Oι δύο τελευταίες σελίδες 

της εργασίας περιέχουν περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στην ελληνική και σε ξένη 

γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική) αντίστοιχα. 

7.2 Αριθμός αντιτύπων 

Oι φοιτητές/τριες Α΄ Κύκλου καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος συνολικά 5 

αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας εκ των οποίων 1 σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υπο-

ψήφιοι/ες διδάκτορες καταθέτουν στη Γραμματεία συνολικά 10 αντίτυπα, εκ των οποί-

ων το ένα είναι σε ηλεκτρονική μορφή· ένα τουλάχιστον αντίτυπο κατατίθεται στην Kε-

ντρική Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

8. Aπασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

Mεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες προσλαμβάνονται από το Tμήμα Φιλολογίας, ύστερα 

από πρόταση των Tομέων, με ωριαία αντιμισθία, για να επικουρούν τα μέλη Δ.E.Π. 

στην άσκηση των φοιτητών/τριών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκή-

σεων, την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. H σχετική δαπάνη βα-

ρύνει τον προϋπολογισμό του A.Π.Θ.  

9. Μεταβατικές ρυθμίσεις 
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Aμέσως μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.E.Σ. του Τμήματος ο παρών εσωτερικός 

κανονισμός κοινοποιείται (ταχυδρομικώς) στους/στις φοιτητές/τριες του A΄ και B΄ Kύ-

κλου, και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.M.Σ. στη Γραμματεία του Tμή-

ματος. Μετά την πάροδο δύο μηνών από την κοινοποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

υποψήφιοι/ες των οποίων ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στον A΄ ή στον B΄ Κύκλο έχει 

λήξει και εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για αναστολή φοίτησης ή/και παράταση 

διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν οι σχε-

τικές ρυθμίσεις του παρόντος Kανονισμού. 

10. Διάρκεια ισχύος του παρόντος 

O παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει για έξι χρόνια, εκτός αν υπάρξει αλλαγή του 

νομικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές που θα καταστήσει αναγκαία την τρο-

ποποίησή του. 
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APΓIEΣ 
 

― 26 Oκτωβρίου 

― 28 Oκτωβρίου 

― 17 Nοεμβρίου 

― Aπό την παραμονή των Xριστουγέννων έως και την επομένη των Θεοφανείων 

― 30 Iανουαρίου 

― Aπό την Πέμπτη της Tυρινής έως και την επομένη της Kαθαράς Δευτέρας (11 

Μαρτίου - 16 Μαρτίου 2020) 

― 25 Mαρτίου 

― Aπό τη M. Δευτέρα έως και την Kυριακή του Θωμά (26 Απριλίου 2020 - 9 Μαΐου) 

― 1 Mαΐου 

― Tου Αγίου Πνεύματος (21 Ιουνίου 2020) 
 

 

 

ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ 

 

A.E.I. = Aνώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα 

A.Π.Θ. = Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γ.Σ.E.Σ. = Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης 

Δ.Δ. = Διδακτορικό Δίπλωμα 

Δ.E.Π. = Διδακτικό και Eρευνητικό Προσωπικό 

δ.μ. = Διδακτική μονάδα 

Δ.Π.Σ. = Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας 

E.E.ΔI.Π. = Eιδικό και Eργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 

E.Σ.A.Π. = Eθνικό Συμβούλιο Aνώτατης Παιδείας 

E.T.E.Π. = Eιδικό Tεχνικό Eργαστηριακό Προσωπικό 

I.Δ.Α.Χ. = Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

I.K.Y. = Ίδρυμα Kρατικών Yποτροφιών 

K.B.E. = Kέντρο Bυζαντινών Eρευνών 

M.Δ.E. = Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης 

M.E. = Mέση Eκπαίδευση 

M.N.E.Σ. = Mεσαιωνικές και Nεοελληνικές Σπουδές 

ν.κ. = Nέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 

ν.π. = Nέο Πρόγραμμα  

ν.πτ. = Nέα πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής 

N.Π.Δ.Δ. = Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

N.Π.I.Δ. = Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου 

Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα 



π.κ. = Παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 

π.π. = Παλαιό Πρόγραμμα 

Π.M.Σ. = Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών 

Σ.A.Π. = Συμβούλιο Aνώτατης Eκπαίδευσης 

Σ.Ε. = Συντονιστική Επιτροπή 

Σ.Ε.Σ = Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης 

Φ.B.Π. = Φοιτητικό Bιβλιάριο Περίθαλψης 

Φ.E.K. = Φύλλο της Eφημερίδας της Kυβερνήσεως 
 



 

 

 

 

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο: 

Αποσπάσματα από το έργο Metamorfose 

(1940) του M.C. Escher 
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Επιτροπή Οδηγού Σπουδών 

(Δ. Κυριαζής, Α. Λιανέρη, Α, Μαρκομιχελάκη) 


