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Άρθρο 1 

Έμβλημα 

 

 
Το έμβλημα του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. εγκρίθηκε με απόφαση της Συνέλευσης, στην 5η 

συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2019.  

Η σύνθεση περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και συμβολισμούς:  

Το τετράφυλλο τριφύλλι
1
, στην κεντρική θέση της όλης σύνθεσης συμβολίζει 

την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο που στηρίζεται στην πίστη προς τον άνθρωπο, την 

αγάπη προς τη γνώση και την καλή τύχη. Η σπανιότητα με την οποία απαντά στη 

φύση συμβολίζει, κατ’ αναλογία, τη μοναδικότητα του Τμήματος, το οποίο έχει 

χαρακτηρισθεί ως «ανάδελφο» σε σχέση με τα άλλα τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι.. 

Αναπαριστά, επίσης, μεγάλες διασταυρώσεις (cloverleaf interchanges) μειζόνων 

οδικών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων) που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ελεύθερης 

κίνησης προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπως δηλαδή πρέπει να «ταξιδεύει» η 

γνώση
.
 παντού, πέρα από σύνορα και πάνω από αγκυλώσεις. 

 
Στα τέσσερα φύλλα περιέχονται ισάριθμα σύμβολα που υποδηλώνουν τη 

διαχρονική παρουσία του Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης 

Θαλάσσης: 

 η Αργώ της μυθολογίας και της αναζήτησης από τον Πόντο των μύθων στις οδούς 

της επιστήμης,  

 ο λύχνος ή κάνδυλος του φιλοσόφου Διογένους του Σινωπέως (του καταγόμενου 

από τη Σινώπη, αποικία των Μιλησίων και πρώτη ελληνική αποικία στην παράλια 

ζώνη του Πόντου) ή Κυνικού, ο οποίος υπήρξε κήρυκας της έννοιας της αλήθειας 

πάνω από συμβατικότητες και στερεότυπους της εποχής του,  

 ο μονοκέφαλος αετός της δυναστείας των Μεγαλοκομνηνών (Αυτοκρατορία της 

Τραπεζούντας), το κράτος των οποίων εκτεινόταν μέχρι το νότιο τμήμα της 

Χερσονήσου της Κριμαίας (βυζαντινή περίοδος), 

                                                           
1
 Βλ. σχετικά: Τεσσερομμάτη Χριστίνα, Φυτά με Φαρμακολογικές Ιδιότητες, Αθήνα 2016, σελ. 427-

430. 
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 η ποντική λύρα, το εμβληματικό μουσικό όργανο για τον Ελληνισμό του Πόντου 

όπου γης. 

 
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία είναι εγγεγραμμένα σε διπλό κυκλικό 

διάκοσμο: ενός μαιάνδρου σχήματος Τ μικρότερης διαμέτρου, εσωτερικού, και ενός 

μεγαλύτερης διαμέτρου, εξωτερικού, κυματοειδούς μορφής που συμβολίζει την 

αέναη κίνηση της θάλασσας.  

Τέλος, το έμβλημα περιβάλλεται από απόσπασμα του Διογένους του 

Λαερτίου «ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΕΙΠΕ ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΝΕΟΙΣ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ ΤΟΙΣ ΔΕ 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ ΤΟΙΣ ΔΕ ΠΕΝΗΣΙ ΠΛΟΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΔΕ 

ΠΛΟΥΣΙΟΙΣ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΝΑΙ»
2
.  

 

Άρθρο 2 

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

1. Θέματα Σπουδών 

1.1. Εγγραφή Πρωτοετών 

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/τριών στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

(https://eregister.it.minedu.gov.gr/) του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων 

(Υ.ΠΑΙ.Θ.). 

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που αδυνατούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λόγω έλλειψης Αριθμού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (για θρησκευτικές πεποιθήσεις ή άλλες 

αντικειμενικές δυσκολίες, σύμφωνα με την αρ. Φ.251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.)  προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος (e-mail επικοινωνίας: 

secr@bscc.duth.gr) για την εγγραφή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση για εγγραφή: Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα, 

έντυπη αίτηση, στην οποία αιτείται την εγγραφή του στο Τμήμα, σύμφωνα με 

εγκύκλιο του ΥΠΑΙ.Θ. Η αίτηση αυτή πρέπει να πρωτοκολληθεί αυθημερόν. 

 Υπεύθυνη Δήλωση: Ο/Η φοιτητής/τρια συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση, στην 

οποία αναγράφει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή 

ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τη 

διαγραφή του/της βεβαιώνει ότι θα προσκομίσει τη διαγραφή του/της άμεσα. 

Στη συνέχεια, όταν έχουν αποσταλεί οι καταστάσεις των εγγεγραμμένων από 

το Υπουργείο Παιδείας, ανοίγει  η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην οποία, οι εν λόγω φοιτητές/τριες, πρέπει 

να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή και στη συνέχεια να παραλάβουν τα 

πιστοποιητικά εγγραφής τους. 

                                                           
2
 Diogenes Segm. 68, Lib. VI, σελ. 347. 
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1.2. Διάρκεια Εξαμήνου–Σπουδών 

Τα μαθήματα του Τμήματος Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. κατανέμονται σε οκτώ (8) 

αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα και διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε εξάμηνο 

διαρκεί δεκαπέντε με δεκαέξι εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει δεκατρείς 

εβδομάδες για διδασκαλία και δύο με τρεις εβδομάδες για εξετάσεις.  

Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του 

Δ.Π.Θ. είναι οκτώ (8) εξάμηνα, κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.  

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον αριθμό των οκτώ (8) 

αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Κατά 

συνέπεια, για το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. η διάρκεια κανονικής φοίτησης ισούται με δώδεκα 

(12) εξάμηνα ή έξι (6) έτη. Μετά την περίοδο αυτή της κανονικής τους φοίτησης, οι 

φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους 

όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στην αρμόδια νομοθεσία. 

 

1.3. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα 

του Οκτωβρίου και διαρκούν 13 εβδομάδες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας 

ανακοινώνεται το αργότερο στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.  

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα 

μετά την πάροδο μίας εβδομάδας μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού 

εξαμήνου και διαρκούν επίσης 13 εβδομάδες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας 

ανακοινώνεται το αργότερο στο τέλος της 3ης εβδομάδας του Ιανουαρίου.  

Η Σύγκλητος καθορίζει, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους. Με απόφαση 

Συνέλευσης, το Τμήμα μπορεί να τροποποιήσει την απόφαση της Συγκλήτου ανάλογα 

με τις ανάγκες του. Η απόφαση του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του:  

https://bscc.duth.gr/anakoinoseis/. 

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 

αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών. 

 

1.4. Αναπληρώσεις μαθημάτων 

Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας εκδηλώσεων των φοιτητών/τριών (Γ.Σ. 

Συλλόγου Φοιτητών, εκδηλώσεις κ.ά.) ή δράσεων του Τμήματος πρέπει να 

αναπληρώνονται. Για τον σκοπό αυτό α) ο φοιτητικός σύλλογος ενημερώνει 

εγγράφως τουλάχιστο δύο μέρες ενωρίτερα τον/την Πρόεδρο και την Επιτροπή 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, που ενημερώνουν στη συνέχεια τον/τη 

διδάσκοντα/ουσα για την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης και συνεργάζονται με 

τους/τις αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες, ώστε να βρεθεί ώρα και αίθουσα για την 

αναπλήρωση.  

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να ζητήσει αναπλήρωση μαθήματος που χάνει 

μόνο λόγω προγραμματισμένης άδειας απουσίας του ή ασθένειάς του. Στην 

περίπτωση αυτή καταθέτει γραπτό αίτημα στον/στην Πρόεδρο και την Επιτροπή 

Προγράμματος σπουδών και συνεργάζεται μαζί τους για την εύρεση αίθουσας και 

ώρας αναπλήρωσης. 
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Ο χρόνος και ο τόπος της αναπλήρωσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

στους/στις φοιτητές/τριες τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν. Αν η παραπάνω 

διαδικασία δεν ακολουθηθεί και δεν αναπληρωθεί το μάθημα, ο/η διδάσκων/ουσα 

υποχρεούται να το γνωστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται με ευθύνη του/της διδάσκοντα/ουσας, 

χωρίς να έχει νόμιμη άδεια ή ασθένεια δεν αναπληρώνονται. 

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν στις 

απαιτούμενες ελάχιστες εβδομάδες διδασκαλίας σε κάποιο μάθημα, το μάθημα 

θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο και επιπλέον 

του αριθμού των μαθημάτων που προσδιορίζονται από τον Οδηγό Σπουδών, ύστερα 

από απόφαση της Συνέλευσης (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα μέλη 

Δ.Ε.Π.).  

Η αναπλήρωση ενός μαθήματος δεν είναι δυνατόν να συμπίπτει με άλλο 

μάθημα ίδιας κατηγορίας (υποχρεωτικό, υποχρεωτικό κατ’ επιλογή, ελεύθερης 

επιλογής). Η αναπλήρωση στο ίδιο μάθημα θα πρέπει να γίνεται σε μέρα διαφορετική 

από αυτή που διδάσκεται το μάθημα κανονικά και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 

προηγείται ή να έπεται συνεχόμενα του μαθήματος.  

Αναπληρώσεις που θα πραγματοποιούνται την τελευταία εβδομάδα πριν την 

λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, θα προγραμματίζονται και θα ανακοινώνονται 

τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες νωρίτερα. 

 

1.5. Εγγραφή και ανανέωση εγγραφής 

Κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε 

ημερομηνίες που ορίζονται έγκαιρα από τη Συνέλευση, αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και να δηλώνει τα μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο 

εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Η εγγραφή και η δήλωση μαθημάτων των 

φοιτητών/τριών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, 

προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα.  

 Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 

unistudent (https://unistudent.duth.gr/main.asp/). 

 

Αν ο/η φοιτητής/τρια δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται από το 

Τμήμα.  

 

1.6. Δήλωση μαθημάτων 

Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον/την ίδιο/α 

τον/τη φοιτητή/τρια, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν 

συγγραμμάτων και συμμετοχή του/της στις εξετάσεις του μαθήματος. Ο/Η 

φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες 

που θέτει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.  

Η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 

unistudent.  

Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/ρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα 

που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι 

φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει 

εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις 

επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου (απόφαση 10/22.2.2017 της Συνέλευσης του 

Τμήματος).  
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Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων επόμενου διδακτικού εξαμήνου από 

αυτό που βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια. Εξαιρούνται τα μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής, η δήλωση των οποίων επιτρέπεται ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης 

στο οποίο βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια. 

Κατά τις δηλώσεις των μαθημάτων εφαρμόζεται η απόφαση 3/1.11.2017 της 

Συνέλευσης του Τμήματος για τις προϋποθέσεις δήλωσης της κύριας γλώσσας 

κατεύθυνσης:  

 

ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΤΟΣ/ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

1η  1ο/ ΧΕΙΜ  – 

2η  1ο/ ΕΑΡ  – 

3η  2ο/ ΧΕΙΜ  
Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 1
η
 και 2

η
.  

4η  2ο/ ΕΑΡ  
Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 1
η
 και 2

η
.  

5η  3o / XEIM  
Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 3
η
 και 4

η
.  

6η  3o / ΕΑΡ  
Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 3
η
 και 4

η
.  

7η  4o / XEIM  
Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 5
η
 και 6

η
.  

8η  4o / ΕΑΡ  
Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 5
η
 και 6

η
.  

*Ειδικά για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες (≥8ο εξάμ.) θα υπάρχει η δυνατότητα 

να δηλώνονται όλες οι οφειλές της κύριας γλώσσας. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο/η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να υποβάλει 

αιτιολογημένη αίτηση προκειμένου να ζητήσει την εξέταση σε μάθημα που δεν είχε 

δηλώσει εγκαίρως προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά. 

 

1.7. Δήλωση συγγραμμάτων 

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνεται μέσω της 

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

(https://eudoxus.gr/Announcements.aspx), του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων. 

Η προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 

αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

διάστημα που ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος.  

Για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, 

είναι απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του 

Δ.Π.Θ.. Τον λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια κατά την 

εγγραφή του/της στο πρώτο έτος σπουδών από το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική σελίδα του Δ.Π.Θ.. 

 

1.8. Αναστολή φοίτησης 
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Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους
3
 στην 

Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπου είναι 

ενταγμένο το Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ., (μέσω της Γραμματείας του Τμήματος), τις 

σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι 

περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη 

πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Π.Σ. 

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το ακριβές διάστημα αναστολής. Τα 

εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι 

φοιτητές/τριες που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη 

φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. 

Μετά τη λήξη της διακοπής οι φοιτητές/τριες επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο 

Τμήμα. 

 

1.9. Διαγραφή 

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή 

του/της στη Γραμματεία.  

Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα:  

 Έντυπο αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα του τμήματος)  

 Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία και από την Βιβλιοθήκη του Τμήματός του/της 

ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.  

 Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν 

εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία.  

 

1.10. Κλίμακα βαθμολόγησης 

Η επίδοση των φοιτητών/τριών στα μαθήματα βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10, με 

άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Οι βαθμοί δίνονται με διαβαθμίσεις 

της (ακέραιης/ μισής) μονάδας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. και το 

Παράρτημα Διπλώματος, η βαθμολογία ακολουθεί την κλίμακα: 

8,50 - 10: «Άριστα»  

6,50 - 8,49: «Λίαν Καλώς»  

5,00 - 6,49: «Καλώς»  

0,0 - 4,99: «Ανεπιτυχώς». 

Για την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 5,0.  

  Στον βαθμό πτυχίου δεν υπολογίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων ελεύθερης 

επιλογής. 

  Στον βαθμό πτυχίου υπολογίζονται: 

 ο βαθμός με τον οποίο αξιολογείται η Πτυχιακή Εργασία ως εξής: Ο/Η 

φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει με τον βαθμό αξιολόγησης της 

Π.Ε., με δήλωσή του/της στη Γραμματεία, τους βαθμούς 2 μαθημάτων κατ’ επιλογήν 

Υποχρεωτικών (ΥΕ), υπό την προϋπόθεση ότι είναι συναφή με το θέμα της Π.Ε. και 

με τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της επιτροπής επίβλεψης (βλ. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, https://bscc.duth.gr/κανονισμοί/) 

                                                           
3
 Υποδείγματα αιτήσεων και άλλων εντύπων είναι αναρτημἐνα στην ιστοσελίδα του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.: 

https://bscc.duth.gr/έντυπα/   
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 οι βαθμοί που αναγνωρίζονται από τη Συνέλευση για τους/τις φοιτητές/τριες που 

φοίτησαν σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσω του προγράμματος κινητικότητας 

Erasmus+. 

  Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται τριάντα τρία (33) (βουλγαρική, 

ρουμανική, ρωσική κατεύθυνση) ή τριάντα δύο (32) (τουρκική κατεύθυνση) 

υποχρεωτικά μαθήματα και δεκαπέντε (15) (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική 

κατεύθυνση) ή δεκαέξι (16) (τουρκική κατεύθυνση) μαθήματα κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά, συνολικά σαράντα οκτώ (48) μαθήματα. Σύνολο ECTS CREDITS 

(ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ): 240 (30 ανά εξάμηνο). 

 

1.11. Επανεξέταση 

Επανεξέταση φοιτητή/τριας είναι δυνατή σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά 

νομοθεσία. Ο/Η φοιτητής/τρια συμπληρώνει την απαιτούμενη αίτηση που μπορεί να 

προμηθευτεί είτε από τη Γραμματεία είτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος και την 

καταθέτει στη Γραμματεία. 

 

1.12. Βελτίωση βαθμού 

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να ορίζει ρήτρα για την αξιολόγηση του 

γραπτού του/της. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να την κάνει δεκτή κατά τη κρίση 

του/της.  

  Διαδικασία βελτίωσης  του βαθμού με τον οποίο αξιολογήθηκε φοιτητής/τρια 

δεν υπάρχει μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας από τον /τη διδάσκοντα/ουσα.  

  Ο/Η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα πρόσβασης στο 

γραπτό του/της προς τον υπεύθυνο διδάσκοντα /την υπεύθυνη διδάσκουσα 

προκειμένου να συζητήσει με τον/την υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια επί του 

περιεχομένου και της αξιολόγησης. 

  Για την αλλαγή εξεταστή/τριας Καθηγητή/τρια εφαρμόζεται η ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

1.13. Αναγνωρίσεις μαθημάτων 

Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να του/της αναγνωριστούν μαθήματα, που έχει περάσει 

σε προηγούμενο Τμήμα στο οποίο έχει φοιτήσει, υποβάλει προς τη Συνέλευση του 

Τμήματος τα εξής:  

α. Αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι τίτλο των μαθημάτων του 

Τμήματος προέλευσης (όχι μεταπτυχιακού) από τα οποία επιθυμούν να τύχουν 

απαλλαγής και τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μαθήματα του 

Τμήματος Χ (~80% κάλυψη της ύλης).  

β. Επικυρωμένο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης, στον οποίο θα 

περιλαμβάνονται οι περιλήψεις των μαθημάτων που αιτούνται να λάβουν απαλλαγή, 

ή επικαιροποιημένα περιγράμματα των μαθημάτων.  

γ. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης 

Η Συνέλευση αποφαίνεται για την ικανοποίηση του αιτήματος ή για την 

απόρριψή του σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από έναν μήνα από την υποβολή της 

αίτησης. Η απόφαση κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η. 

Αίτημα αναγνώρισης μαθήματος/των έχουν και οι φοιτητές/τριες που 

εγγράφονται μέσω της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων, εφόσον τα 

μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Π.Π.Σ. του 

Τμήματος. Υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Συνέλευση, η οποία, λαμβάνοντας 

υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση του/της Καθηγητή/τριας που διδάσκει το/τα 

μάθημα/τα, αποφασίζει σχετικά. 
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Μαθήματα που έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια στη διάρκεια των σπουδών 

του/της στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ αναγνωρίζονται μετά από σχετική 

εισήγηση του/της ακαδημαϊκού/ής Υπεύθυνου/ης Erasmus, σε συνεργασία με τους/τις 

διδάσκοντες/ουσες τα μαθήματα προς αναγνώριση και αντιστοίχηση χωρίς να 

απαιτείται να υπάρχει κάλυψη της ύλης σε οποιοδήποτε ποσοστό. Η βαθμολογία των 

μαθημάτων που επέτυχε ο/η φοιτητής/τρια στο εξωτερικό αντιστοιχίζεται με το 

ελληνικό βαθμολογικό σύστημα και καταχωρίζεται στο classweb. 

 

1.14. Ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο 

Για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού 

Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους 

στον δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr/. Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η 

αίτηση από τη Γραμματεία του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., μπορούν να παραλαμβάνουν το δελτίο 

ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχουν 

επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες κάθε ακαδημαϊκό έτος στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του 

Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. (https://bscc.duth.gr/). 

 

1.15. Πιστοποιητικά 

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος unistudent. 

Μέσω του ίδιου συστήματος, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να παρακολουθεί την καρτέλα 

του/της και κατά συνέπεια την πρόοδό του/της. O/Η φοιτητής/τρια προσέρχεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης προκειμένου να 

παραλάβει τα πιστοποιητικά. Οι ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών/τριών είναι 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω από τη Γραμματεία και 

τηρούνται με αυστηρότητα.  

Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:  

 Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι 

ενεργός/ή φοιτητής/τρια.  

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του/της 

φοιτητή/τρια στα μαθήματα που διδάχθηκε.  

 Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, για όσους/ες ενδιαφερόμενους/ες έχουν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει 

απονεμηθεί το πτυχίο.  

 Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια (διαγραφές) και 

αναστολή σπουδών. 

 Πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της 

γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών. 

 

Δεν χορηγούνται πιστοποιητικά σε φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες διαμένουν σε δωμάτιο 

στις φοιτητικές εστίες, χωρίς να είναι δικαιούχοι. 

 

1.16. Παράρτημα διπλώματος 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. 

από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 χορηγεί στους/στις πτυχιούχους φοιτητές/τριες 

του Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος 

του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση 
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της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση 

των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). 

Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, 

του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 

επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο 

οποίο επισυνάπτεται αυτό το Παράρτημα. 

 

1.17. Παιδαγωγική επάρκεια 

Με στόχο την προετοιμασία των φοιτητών/τριών για επιτυχή ένταξη στην αγορά 

εργασίας, στους/στις τεταρτοετείς φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-16, σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 23544/Ν1 (Φ.Ε.Κ. 595/22-02-

2018 και την ΥΑ Αριθμ. 194021/Ν1 (Φ.Ε.Κ. 5453/05-12-2018) παρέχεται η 

δυνατότητα να λάβουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το 

οποίο εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. τη δυνατότητα να 

απασχοληθούν ως διδάσκοντες/ουσες τις παρευξείνιες γλώσσες στον τομέα της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης (Κέντρα Ξένων Γλωσσών). Για τους/τις απόφοιτους/ες των 

παλαιοτέρων ετών, πριν την αλλαγή του προγράμματος το 2015-16, που επιθυμούν 

να λάβουν το ως άνω Πιστοποιητικό, συγκροτήθηκε μια ομάδα μαθημάτων που 

απαιτούνται για την απόκτησή του: 

1η Θεματική περιοχή:    Θέματα εκπαίδευσης και Αγωγής 

Μαθήματα (υπάρχουν στο Πρόγραμμα): Γενική Παιδαγωγική (ΥΕ, Α΄ εξ.) 

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική (ΥΕ, Β΄ εξ). 

 

2η Θεματική περιοχή:    Θέματα μάθησης και Διδασκαλίας 

Μαθήματα (υπάρχουν στο Πρόγραμμα): Διδακτική Γλώσσας (Υ, Δ΄ εξ.) 

Διδακτική λογοτεχνίας (Υ, Ε΄ εξ.) 

Εκμάθηση Γλωσσών (ΥΕ, Γ΄ εξ.) 

 

3η Θεματική περιοχή:    Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση 

Μαθήματα (υπάρχουν στο Πρόγραμμα): Πρακτικές Ασκήσεις Ι και ΙΙ (ΥΕ, Ζ΄ και 

Η΄ εξ.) 

Έρευνα και Διδασκαλία του Λεξιλογίου 

(ΥΕ, ΣΤ΄ εξ.) 

Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση 

στον παρευξείνιο χώρο (ΥΕ, Ε΄ εξ). 

Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση 

στον παρευξείνιο χώρο (ΥΕ, ΣΤ΄ εξ). 

Τα μαθήματα είναι συνολικά 10. Από αυτά τα δύο είναι υποχρεωτικά, οπότε ούτως ή 

άλλως οι φοιτητές/τριες τα παρακολουθούν. 

 

Πέραν των μαθημάτων αυτών, ως ελάχιστος μέσος όρος στη βαθμολογία των 

γλωσσικών μαθημάτων ορίστηκε ο βαθμός 8.  

 

1.18. Ολοκλήρωση Σπουδών-ανακήρυξη πτυχιούχων 

Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και του/της απονέμεται ο τίτλος 

σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση 

για την Ορκωμοσία τους στη Γραμματεία σε διάστημα που ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος, καταθέτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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1. Αίτηση Ορκωμοσίας 

2. Δήλωση Ορκωμοσίας 

3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη οφειλή βιβλίων στις 

βιβλιοθήκες του ΔΠΘ και στον Εύδοξο  

4. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία Κομοτηνής (Γραφ.Σ4) ότι δεν έχουν δωμάτιο ( 

5. Επιστρέφονται στη Γραμματεία η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) και το βιβλιάριο 

υγείας (εφόσον είχατε Πανεπιστημιακή ασφάλεια). 

Τα έντυπα ορκωμοσίας (Αίτηση και Δήλωση) είναι αναρτημένα στον 

δικτυακό τόπο του Τμήματος (https://bscc.duth.gr/έντυπα/). 

 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

πραγματοποιεί τρεις (3) ορκωμοσίες τον χρόνο (μία μετά την εξεταστική του 

Ιανουαρίου, μία μετά την εξεταστική του Ιουνίου και μία μετά την εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου). 

 

1.19. Οδηγός Σπουδών 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών οφείλει να 

ετοιμάζει τον ετήσιο Οδηγό Σπουδών του όπου περιέχονται αναλυτικά το Πρόγραμμα 

Σπουδών, τα επί μέρους μαθήματα για λήψη πτυχίου, τα μαθησιακά αποτελέσματα 

του πτυχίου και κάθε μαθήματος καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Ο Οδηγός 

Σπουδών αναρτάται υποχρεωτικά και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος (https://bscc.duth.gr/) και εφόσον είναι έντυπος διατίθεται στους 

πρωτοετείς φοιτητές στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 

 

1.20. Λοιπές διατάξεις 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος  

α. δηλώνουν και αξιολογούνται στα υποχρεωτικά μαθήματα των γλωσσών κάθε 

κατεύθυνσης σπουδών, τηρώντας την αλυσίδα των προαπαιτούμενων (βλ. 1.6. 

Δήλωση μαθημάτων). 

β. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα στο πλαίσιο της κινητικότητας 

του προγράμματος Eramsus+ και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν Πρακτική 

Άσκηση στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα (2 έως 4 μήνες), με κύριο 

στόχο την άσκηση στη χρήση της γλώσσας την οποία σπουδάζουν στο Τμήμα. 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι/ες τον φορέα υποδοχής και να 

εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί/ές για το διάστημα που τους/τις ενδιαφέρει, 

καθώς δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς 

μετακίνησης. Χρήσιμες πληροφορίες παρέχει η ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ 

Δ.Π.Θ. (http://erasmus.duth.gr) ενώ με κάθε Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης 

Erasmus+ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος οι προθεσμίες και τα 

κριτήρια επιλογής. 

Τόσο η μετακίνηση Erasmus+ για σπουδές όσο και η μετακίνηση Erasmus+ 

Πρακτική Άσκηση καταγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος του/της 

φοιτητή/τριας. 

γ. για κάθε κατεύθυνση σπουδών, παρακολουθούν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης Ι 

και ΙΙ (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνα σπουδών). Τα μαθήματα αυτά είναι ΥΕ αλλά υποχρεωτικά 

για τη διασφάλιση της πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τη 

χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται μέσω μικροδιδασκαλιών. Αποτελεί επιδίωξη του 

Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε δομές τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 
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δ. έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.). Η εκπόνηση Π.Ε. 

είναι προαιρετική τόσο για τους/τις φοιτητές/τριες όσο και για τα μέλη Δ.Ε.Π. 

Αναλαμβάνεται και εκπονείται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων της 

φοίτησης. Μπορεί να αντικαταστήσει με τον βαθμό αξιολόγησης της Π.Ε., με δήλωσή 

του/της στη Γραμματεία, τους βαθμούς 2 μαθημάτων κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών 

(ΥΕ), υπό την προϋπόθεση ότι είναι συναφή με το θέμα της Π.Ε. και με τα γνωστικά 

αντικείμενα των μελών της επιτροπής επίβλεψης (βλ. https://bscc.duth.gr/κανονισμοί/). 

 

Άρθρο 2  

Θέματα Προγράμματος Σπουδών 

 

2.1. ECTS 

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες 

ECTS που αντανακλούν τη σχετική βαρύτητα (και το φόρτο εργασίας) των διαφόρων 

μαθημάτων. 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

1. Μία από 

τις εξής 

παρευξείνιες 

γλώσσες: 

Βουλγαρική γλώσσα Ι ΥΒ1 7 

Ρουμανική γλώσσα Ι  ΥΡ1 7 

Ρωσική γλώσσα Ι  ΥΡΣ1 7 

Τουρκική γλώσσα Ι ΥΤ1 7 

2. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία  Υ2 5 

3. 
Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του 

Παρευξείνιου Χώρου  
Υ3 5 

4. Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης Υ4 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου  ΥΕ36 4 

2. 
Γενική Παιδαγωγική 

 
ΥΕ10 4 

3. 

Εισαγωγή στην οργάνωση της διεθνούς 

κοινωνίας 

 

ΥΕ2 4 

4. Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΥΕ37 4 

5. 

Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας 

(Τουρκικά Ι, Ρωσικά Ι, Βουλγαρικά Ι, 

Ρουμανικά Ι) 

 

ΥΕ4 4 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

1.  Πληροφορική Ι – Εισαγωγή στην πληροφορική ΕΕ1 - 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

1. Μία από 

τις εξής 

παρευξείνιες 

γλώσσες: 

Βουλγαρική γλώσσα ΙΙ ΥΒ6 7 

Ρουμανική γλώσσα ΙΙ ΥΡ6 7 

Ρωσική γλώσσα ΙΙ ΥΡΣ6 7 

Τουρκική γλώσσα ΙΙ ΥΤ6 7 

2. Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου Υ7 5 
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χώρου 

3. 
Ιστορία του ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο 

κατά την αρχαιότητα 
Υ8 5 

4. 
Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων 

κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο 
Υ38 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. 
Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθόδοξων 

της Ανατολικής Θράκης 
ΥΕ38 4 

2. Διαπολιτισμική παιδαγωγική ΥΕ32 4 

3. Μυθολογία με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο ΥΕ6 4 

4. 
Αττική κεραμική: εικονογραφία, εμπόριο και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης 
ΥΕ40 4 

5. 

Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας 

(Τουρκικά Ι, Ρωσικά Ι, Βουλγαρικά Ι, 

Ρουμανικά Ι) 

ΥΕ8 4 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

1.  Πληροφορική ΙΙ – Εφαρμογές του Διαδικτύου ΕΕ2 - 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

1. Μία από 

τις εξής 

παρευξείνιες 

γλώσσες: 

Βουλγαρική γλώσσα ΙΙΙ ΥΒ11 7 

Ρουμανική γλώσσα ΙΙΙ ΥΡ11 7 

Ρωσική γλώσσα ΙΙΙ ΥΡΣ11 7 

Τουρκική γλώσσα ΙΙΙ ΥΤ11 7 

2. Σημασιολογία Υ12 5 

3. Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού  Υ13 5 

4. 
Θρησκεία και πολιτισμός με έμφαση στον 

Παρευξείνιο Χώρο 
Υ39 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. Εκμάθηση γλωσσών ΥΕ13 4 

2. 
Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες 

του Εύξεινου Πόντου 
ΥΕ12 4 

3. 
Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και 

αρχαιολογική επισκόπηση 
ΥΕ41 4 

4. 

Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 

Τενέδου 

ΥΕ42 4 

5. 

Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας 

(Τουρκικά ΙΙΙ, Ρωσικά ΙΙΙ, Βουλγαρικά ΙΙΙ, 

Ρουμανικά ΙΙΙ) 

ΥΕ11 4 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

1.  
Πληροφορική ΙΙΙ – Μεθοδολογία της Έρευνας 

με τη χρήση Η/Υ 
ΕΕ3 - 

2.  Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου Ι ΕΕ5 - 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

1. Μία από 

τις εξής 

Βουλγαρική γλώσσα ΙV ΥΒ15 7 

Ρουμανική γλώσσα ΙV ΥΡ15 7 
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παρευξείνιες 

γλώσσες: 

Ρωσική γλώσσα ΙV ΥΡΣ15 7 

Τουρκική γλώσσα ΙV YT15 7 

2. Ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία Υ28 5 

3. Ο Κόσμος του Ισλάμ Υ17 5 

4. Διδακτική της Γλώσσας Υ18 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. Ορολογία της μετάφρασης ΥΕ17 4 

2. Ελληνοβαλκανική συγκριτική λαογραφία ΥΕ15 4 

3. Στοιχεία δημόσιου διεθνούς δικαίου ΥΕ18 4 

4. 
Κλασική αρχαιολογία: Ζητήματα νομικής, 

ηθικής και πολιτικής φύσεως 
ΥΕ43 4 

5. 

Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας 

(Τουρκικά ΙV, Ρωσικά ΙV, Βουλγαρικά ΙV, 

Ρουμανικά ΙV) 

ΥΕ16 4 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

1.  
Πληροφορική ΙV – Εκπαιδευτική τεχνολογία - 

Πολυμέσα 
ΕΕ4 - 

2.  Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου ΙΙ ΕΕ6 - 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

Α. Κατεύθυνση βουλγαρικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Βουλγαρική γλώσσα V ΥΒ19 7 

2. Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας Ι  ΥΒ40 5 

3. Βουλγαρική γλώσσα και γραμματεία ΥΒ41 5 

Β. Κατεύθυνση ρουμανικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρουμανική γλώσσα V ΥΡ19 7 

2. Ρουμανική γλώσσα και γραμματεία ΥΡ43 5 

3. Ιστορία και πολιτισμός της Ρουμανίας Ι ΥΡ44 5 

Γ. Κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρωσική γλώσσα V ΥΡΣ19 7 

2. Ρωσική γλώσσα και γραμματεία Ι ΥΡΣ46 5 

3. Ιστορία της Ρωσίας Ι ΥΡΣ22 5 

Δ. Κατεύθυνση τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Τουρκική  γλώσσα V  ΥΤ19 7 

2. Οθωμανική ιστορία Ι ΥΤ20 5 

3. Οθωμανική γλώσσα I ΥΤ30 5 

Υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις 

4.  Διδακτική της λογοτεχνίας Υ23 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. Διόνυσος και Ορφέας ΥΕ44 4 

2. 
Ιστορία των πόλεων της Θράκης κατά την ύστερη 

οθωμανική περίοδο 
ΥΕ45 4 

3. 
Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον 

παρευξείνιο χώρο 
ΥΕ20 4 

4. Η Θράκη κατά τη ρωμαϊκή εποχή ΥΕ46 4 

5. Διόνυσος και Ορφέας ΥΕ44 4 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 
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Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

Α. Κατεύθυνση βουλγαρικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Βουλγαρική γλώσσα VΙ  ΥΒ24 7 

2. Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας ΙΙ  ΥΒ42 5 

3. 
Βουλγαρική λογοτεχνία Ι 

 
ΥΒ21 5 

Β. Κατεύθυνση ρουμανικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρουμανική γλώσσα VΙ ΥΡ24 7 

2. Ρουμανική ιστορία και πολιτισμός ΙΙ ΥΡ45 5 

3. Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι ΥΡ21 5 

Γ. Κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρωσική γλώσσα VΙ ΥΡΣ24 7 

2. Ρωσική γλώσσα και γραμματεία ΙΙ ΥΡΣ47 5 

3. Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ ΥΡΣ27 5 

Δ. Κατεύθυνση τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Τουρκική γλώσσα VΙ  ΥΤ24 7 

2. Οθωμανική Ιστορία ΙΙ ΥΤ25 5 

3. Οθωμανική γλώσσα II ΥΤ35 5 

Υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις 

4.  Θεωρία της ορολογίας Υ10 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου ΥΕ23 4 

2. 
Πολιτισμική εικονολογία: Η εικόνα του Οθωμανού 

Τούρκου στη ν.ε. λογοτεχνία του 19
ου

 αιώνα 
ΥΕ47 4 

3. 
Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον 

παρευξείνιο χώρο 
ΥΕ24 4 

4. Η Σύγχρονη πολιτική των Παρευξείνιων χωρών ΥΕ48 4 

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

Α. Κατεύθυνση βουλγαρικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ ΥΒ29 7 

2. Βουλγαρική λογοτεχνία ΙΙ ΥΒ26 5 

3. Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας ΥΒ31 5 

4. Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής 

γλώσσας 

ΥΚΒ49 4 

Β. Κατεύθυνση ρουμανικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρουμανική  γλώσσα VΙΙ ΥΡ29 7 

2. Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙ ΥΡ26 5 

3. Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας ΥΡ31 5 

4.  
Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρουμανικής 

γλώσσας 
ΥΚΡ49 4 

Γ. Κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρωσική γλώσσα VΙΙ ΥΡΣ29 7 

2. Ρωσική λογοτεχνία Ι ΥΡΣ21 5 

3. Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας ΥΡΣ31 5 

4. Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ΥΚΡΣ49 4 

Δ. Κατεύθυνση τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Τουρκική γλώσσα VΙΙ  ΥΤ29 7 

2. Οσμανική και τουρκική ιστορία Ι ΥΤ21 4 

3. Οθωμανική λογοτεχνία ΥΤ48 4 
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Υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις 

4.  Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Υ33 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. 
Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, 

βουλγαρικής, ρουμανικής γλώσσας ως ξένης Ι 

ΥΕΒ, ΥΕΡ, 

ΥΕΡΣ, ΥΕΤ 

29 

4 

2. Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές ΥΕ28 4 

3. Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός ΥΕ50 4 

4. 
Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό 

κράτος Ι 
ΥΕ30 4 

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ECTS 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

Α. Κατεύθυνση βουλγαρικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ ΥΒ34 7 

2. Βουλγαρική λογοτεχνία ΙΙΙ ΥΒ30 5 

3. 
Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της 

βουλγαρικής 
ΥΒ35 5 

Β. Κατεύθυνση ρουμανικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρουμανική γλώσσα VΙΙΙ ΥΡ34 7 

2. Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ ΥΡ30 5 

3. Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής ΥΡ35 5 

Γ. Κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ ΥΡΣ34 7 

2. Ρωσική λογοτεχνία ΙΙ ΥΡΣ26 5 

3. Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής ΥΡΣ35 5 

Δ. Κατεύθυνση τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας 

1. Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ  ΥΤ34 7 

2. Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ ΥΤ26 4 

3. Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία ΥΤ49 4 

Υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις 

4.  
Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση 

τους στον παρευξείνιο χώρο 
Υ37 5 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) 

1. 
Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, 

βουλγαρικής, ρουμανικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ 

ΥΕΒ, ΥΕΡ, 

ΥΕΡΣ, ΥΕΤ 

33 

4 

2. Αστική λαογραφία ΥΕ51 4 

3. 
Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό 

κράτος ΙΙ 
ΥΕ34 4 

* Τα μαθήματα: Ιστορία των πόλεων της Θράκης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο (ΥΕ 

45), Η Θράκη κατά τη ρωμαϊκή εποχή, (ΥΕ 46) του Ε΄ εξαμήνου, Πολιτισμική εικονολογία: 

Η εικόνα του Οθωμανού Τούρκου στη ν.ε. λογοτεχνία του 19
ου

 αιώνα (ΥΕ 47), Η Σύγχρονη 

πολιτική των Παρευξείνιων χωρών (ΥΕ 48) του ΣΤ΄ εξαμήνου δεν έχουν διδαχτεί σε κανένα 

ακαδημαϊκό έτος, λόγω μετακίνησης του μέλους Δ.Ε.Π. που τα είχε προτείνει σε άλλο Τμήμα 

του Δ.Π.Θ..  

 

2.2. Κατηγορίες μαθημάτων 

Το Τμήμα περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του τις ακόλουθες κατηγορίες 

μαθημάτων: 
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 Μαθήματα Υποβάθρου: Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα 

στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία 

προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα 

άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν 

 Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που 

αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό 

αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. 

 Μαθήματα Γενικών Γνώσεων: Μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 

με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην 

ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. 

 Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή 

επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην 

καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. 

  Στο Π.Π.Σ., του Τ..Φ.Π.Π.Χ. τα μαθήματα κατανέμονται  

 σε τριάντα τρία (33) υποχρεωτικά (Υ) για τις κατευθύνσεις βουλγαρικής, 

ρουμανικής και ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας και 32 για την κατεύθυνση 

τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας 

 σε τριάντα έξι (36) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ), τα οποία 

προσφέρονται ανάλογα με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος 

 σε έξι (6) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), τα οποία προσφέρονται κάθε 

ακαδημαϊκό έτος στους/στις φοιτητές/τριες στο εξάμηνο σπουδών στο οποίο έχουν 

ενταχθεί. 

 

2.3. Δομή Προγράμματος Σπουδών 

Το Π.Π.Σ του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. διαρθρώνεται σε δύο (2) κύκλους: 

Α. Τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών συνιστούν τον Α΄ Κύκλο και 

περιλαμβάνουν μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών, πλην των 

γλωσσικών μαθημάτων: 

 

Α΄ Κύκλος Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

Α
΄,

 Β
΄,

 Γ
, 
Δ

΄ 
εξ

ά
μ

η
να

 
 

 Βουλγαρική γλώσσα Ι 

 Ρουμανική γλώσσα Ι 

 Ρωσική γλώσσα Ι 

 Τουρκική γλώσσα Ι 

 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία  

 Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου  

 Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης 

 Βουλγαρική γλώσσα ΙΙ 

 Ρουμανική γλώσσα ΙΙ 

 Ρωσική γλώσσα ΙΙ 

 Τουρκική γλώσσα ΙΙ 

 Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου 

 Ιστορία του ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την 

αρχαιότητα 

 Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη 

οθωμανική περίοδο 

 Βουλγαρική γλώσσα ΙΙΙ 

 Ρουμανική γλώσσα ΙΙΙ 

 Ρωσική γλώσσα ΙΙΙ 

 Τουρκική γλώσσα ΙΙΙ 

 Σημασιολογία 
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Β. Α. Τα εξάμηνα σπουδών Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ συνιστούν τον Β΄ Κύκλο και 

περιλαμβάνουν μαθήματα που εντάσσονται στις ειδικεύσεις σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις σπουδών. 

 Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού  

 Θρησκεία και πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο 

 Βουλγαρική γλώσσα ΙV 

 Ρουμανική γλώσσα ΙV 

 Ρωσική γλώσσα ΙV 

 Τουρκική γλώσσα ΙV 

 Ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία 

 Ο Κόσμος του Ισλάμ 

 Διδακτική της Γλώσσας 

Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ΥΕ) 

 Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου  

 Γενική Παιδαγωγική 

 Εισαγωγή στην οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας 

 Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία 

 Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά Ι, Ρωσικά 

Ι, Βουλγαρικά Ι, Ρουμανικά Ι) 

 Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθόδοξων της 

Ανατολικής Θράκης 

 Διαπολιτισμική παιδαγωγική 

 Μυθολογία με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο 

 Αττική κεραμική: εικονογραφία, εμπόριο και αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ Αθήνας και Θράκης 

 Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά Ι, Ρωσικά 

Ι, Βουλγαρικά Ι, Ρουμανικά Ι) 

 Εκμάθηση γλωσσών 

 Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου 

Πόντου 

 Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική 

επισκόπηση 

 Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της 

Ίμβρου και της Τενέδου 

 Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά ΙΙΙ, 

Ρωσικά ΙΙΙ, Βουλγαρικά ΙΙΙ, Ρουμανικά ΙΙΙ) 

 Ορολογία της μετάφρασης 

 Ελληνοβαλκανική συγκριτική λαογραφία 

 Στοιχεία δημόσιου διεθνούς δικαίου 

 Κλασική αρχαιολογία: Ζητήματα νομικής, ηθικής και 

πολιτικής φύσεως 

 Επιλογή δεύτερης παρευξείνιας γλώσσας (Τουρκικά ΙV, 

Ρωσικά ΙV, Βουλγαρικά ΙV, Ρουμανικά ΙV) 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

 Πληροφορική Ι – Εισαγωγή στην πληροφορική 

 Πληροφορική ΙΙ – Εφαρμογές του Διαδικτύου 

 Πληροφορική ΙΙΙ – Μεθοδολογία της Έρευνας με τη χρήση 

Η/Υ 

 Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου Ι 

 Πληροφορική ΙV – Εκπαιδευτική τεχνολογία - Πολυμέσα 

 Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου ΙΙ 
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Β΄ Κύκλος 
Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ 

εξάμηνα 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Βουλγαρική γλώσσα V 

 Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας Ι  

 Βουλγαρική γλώσσα και γραμματεία 

 Βουλγαρική γλώσσα VΙ  

 Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας ΙΙ  

 Βουλγαρική λογοτεχνία Ι 

 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ 

 Βουλγαρική λογοτεχνία ΙΙ 

 Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας 

 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας 

 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ 

 Βουλγαρική λογοτεχνία ΙΙΙ 

 Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της βουλγαρικής 

Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ 

εξάμηνα 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

 Ρουμανική γλώσσα V 

 Ρουμανική γλώσσα και γραμματεία 

 Ιστορία και πολιτισμός της Ρουμανίας Ι 

 Ρουμανική γλώσσα VΙ 

 Ρουμανική ιστορία και πολιτισμός ΙΙ 

 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι 

 Ρουμανική  γλώσσα VΙΙ 

 Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙ 

 Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας 

 Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρουμανικής γλώσσας 

 Ρουμανική γλώσσα VΙΙΙ 

 Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ 

 Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής 

Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ 

εξάμηνα 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

 Ρωσική γλώσσα V 

 Ρωσική γλώσσα και γραμματεία Ι 

 Ιστορία της Ρωσίας Ι 

 Ρωσική γλώσσα VΙ 

 Ρωσική γλώσσα και γραμματεία ΙΙ 

 Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ 

 Ρωσική γλώσσα VΙΙ 

 Ρωσική λογοτεχνία Ι 

 Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας 

 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας 

 Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ 

 Ρωσική λογοτεχνία ΙΙ 

 Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής 

 

 

 

Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ 

εξάμηνα 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

 Τουρκική  γλώσσα V  

 Οθωμανική ιστορία Ι 

 Οθωμανική γλώσσα I 

 Τουρκική γλώσσα VΙ  

 Οθωμανική Ιστορία ΙΙ 

 Οθωμανική γλώσσα II 
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ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Τουρκική γλώσσα VΙΙ  

 Οσμανική και τουρκική ιστορία Ι 

 Οθωμανική λογοτεχνία 

 Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ  

 Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ 

 Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία 
 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

 Διδακτική της λογοτεχνίας 

 Θεωρία της ορολογίας 

 Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον 

παρευξείνιο χώρο 

Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ΥΕ) 

 Διόνυσος και Ορφέας 

 Ιστορία των πόλεων της Θράκης κατά την ύστερη οθωμανική 

περίοδο 

 Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο 

 Η Θράκη κατά τη ρωμαϊκή εποχή 

 Διόνυσος και Ορφέας 

 Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου 

 Πολιτισμική εικονολογία: Η εικόνα του Οθωμανού Τούρκου 

στη ν.ε. λογοτεχνία του 19ου αιώνα 

 Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο 

 Η Σύγχρονη πολιτική των Παρευξείνιων χωρών 

 Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, βουλγαρικής, 

ρουμανικής γλώσσας ως ξένης Ι 

 Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός 

 Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι 

 Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον 

παρευξείνιο χώρο 

 Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, βουλγαρικής, 

ρουμανικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ 

 Αστική λαογραφία 

 Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ 

 

2.4. Προαπαιτούμενα μαθήματα 

Στο ισχύον Π.Π.Σ. του Τμήματος υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα σε δύο (2) 

περιπτώσεις:  

α. για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των γλωσσικών μαθημάτων κάθε 

εξαμήνου από το Γ΄ μέχρι το Η΄ ακολουθείται η «αλυσίδα» των μαθημάτων, όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΤΟΣ/ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ  

1η  1ο/ ΧΕΙΜ  – 

2η  1ο/ ΕΑΡ  – 

3η  2ο/ ΧΕΙΜ  Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 1
η
 και 2

η
. 
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4η  2ο/ ΕΑΡ  Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 1
η
 και 2

η
.  

5η  3o / XEIM  Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 3
η
 και 4

η
. 

6η  3o / ΕΑΡ  Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 3
η
 και 4

η
.  

7η  4o / XEIM  Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 5
η
 και 6

η
. 

8η  4o / ΕΑΡ  Να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στην 5
η
 και 6

η
.  

*Ειδικά για τους επί πτυχίω φοιτητές (≥8ο εξάμ.) θα υπάρχει η δυνατότητα να 

δηλώνονται όλες οι οφειλές της κύριας γλώσσας. 

 

β. για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΥΕ μαθήματος Πρακτικές 

ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, βουλγαρικής, ρουμανικής γλώσσας ως ξένης ΙΙ είναι 

προαπαιτούμενη η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Πρακτικές ασκήσεις 

τουρκικής, ρωσικής, βουλγαρικής, ρουμανικής γλώσσας ως ξένης Ι. 
 

2.5. Πτυχιακή εργασία 

Η Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. με απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 

(συνεδρίαση 24/12-11-2003) ενέκρινε Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών, ο οποίος 

ίσχυσε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους/τις φοιτητές/τριες του 

τελευταίου έτους σπουδών σε επίπεδο προαιρετικό και όχι προϋπόθεσης για τη λήψη 

του πτυχίου. Με απόφαση της 8
ης

/06-03-2020 Συνέλευσης επικαιροποιήθηκε ο 

Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών (Π.Ε.), ο οποίος ισχύει για το σύνολο των 

φοιτητών/τριών (βλ. https://bscc.duth.gr/undergraduate/πτυχιακές-εργασίες/). Ως 

σκοπός ορίστηκε α. η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη χρήση της σχετικής 

βιβλιογραφίας και ορολογίας, β. η διαχείριση επιστημονικών προβλημάτων που 

αναφύονται κατά την πραγμάτευση του θέματος, γ. η παράθεση λογικά 

θεμελιωμένων λύσεων και δ. η απόδειξη της δυνατότητας για επεξεργασία δεδομένου 

επιστημονικού υλικού. 

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει με τον βαθμό 

αξιολόγησης της Π.Ε., με δήλωσή του/της στη Γραμματεία, τους βαθμούς δύο (2) 

μαθημάτων κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών (Υ.Ε.), υπό την προϋπόθεση ότι είναι 

συναφή με το θέμα της Π.Ε. και με τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της 

επιτροπής επίβλεψης. 
 

2.6. Ένταξη και αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών 

Οι φοιτητές/τριες εντάσσονται σε κατεύθυνση σπουδών κατά την εγγραφή τους στο 

Τμήμα, βάσει της ποσόστωσης η οποία εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2016
4
 και παρακολουθούν συστηματικά επί οκτώ εξάμηνα μία από τις 4 

προσφερόμενες παρευξείνιες γλώσσες. 

 Αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής/τρια στο Α΄ εξάμηνο 

σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι η κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να μετακινηθεί 

έχει χαμηλότερη βάση πρόσβασης, βάσει της εφαρμοζόμενης ποσόστωσης, από αυτή 

                                                           
4
 Με την εφαρμογή της ποσόστωσης (Απόφαση Συγκλήτου 47/40/17.05.2017), το 45% των 

εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών/τριών γίνεται δεκτό στη ρωσική κατεύθυνση, το 25% στην 

τουρκική κατεύθυνση, το 15% στη βουλγαρική κατεύθυνση και το 15% στη ρουμανική κατεύθυνση. 
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στην οποία έχει αρχικά εγγραφεί. Σε επόμενο εξάμηνο μπορεί να αιτηθεί αλλαγή 

κατεύθυνσης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξετασθεί και δεν έχει καταχωρηθεί 

βαθμός αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος (επικαιροποίηση της απόφασης στη 

12
η
/29-4-2020 Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.). 

 

2.7. Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται τριάντα τρία (33) υποχρεωτικά μαθήματα και 

δεκαπέντε (15) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά για τις κατευθύνσεις σπουδών 

βουλγαρική, ρουμανική και ρωσική. Για την τουρκική κατεύθυνση απαιτούνται 

τριάντα δύο (32) υποχρεωτικά μαθήματα και δεκαέξι (16) κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά. Συνολικά απαιτούνται σαράντα οκτώ (48) μαθήματα, με σύνολο 

πιστωτικών μονάδων (ECTS – European Credit Transfer System) τις διακόσιες 

σαράντα (240) (30 ανά εξάμηνο). 

 

2.8. Μεταβατικές διατάξεις 

Για ζητήματα φοίτησης φοιτητών/τριών που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα πριν από το 

2008, η Συνέλευση αποφασίζει κατά περίπτωση εξετάζοντας τα έγγραφα αιτήματα 

που υποβάλλονται από τους/τις φοιτητές/τριες. Για τους/τις υπόλοιπους/ες η φοίτηση 

ακολουθεί το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. 

 

2.9. Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών 

Υπεύθυνη για την έγκριση, την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Π.Π.Σ. του 

Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι η Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 

Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. που 

εκπροσωπούν τις τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών (βουλγαρική, ρουμανική, 

ρωσική, τουρκική), δύο μέλη Δ.Ε.Π. που εκπροσωπούν τα υπόλοιπα γνωστικά 

αντικείμενα και τα 2 μέλη Ε.ΔΙ.Π. Τα μέλη της Ε.Π.Σ. βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία με τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. Με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από 

την ΟΜ.Ε.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εκπροσώπων του Συλλόγου 

Φοιτητών, τα μέλη της Συνέλευσης συζητούν τα σχετικά ζητήματα και 

προβαίνουν στην έγκριση ή στην τροποποίηση της εισήγησης της Ε.Π.Σ. Κάθε 

τέταρτο έτος το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. έχει το δικαίωμα της αναμόρφωσης του Π.Π.Σ. Το 

ισχύον Π.Π.Σ. εγκρίθηκε το 2015-16, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα υπόκειται σε 

διαρκή αξιολόγηση και σε μερικές τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τη 

φυσιογνωμία του Τμήματος και δεν παρεκκλίνουν από τον γενικό εκπαιδευτικό, 

επιστημονικό και επαγγελματικό προσανατολισμό του. 

 

Άρθρο 3 

Επιτροπές Τμήματος 

 

Στο Τμήμα έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές: 

1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., στην οποία 

συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που εκπροσωπούν τις τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών 

(βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική), δύο μέλη Δ.Ε.Π. που εκπροσωπούν 

τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και τα 2 μέλη Ε.ΔΙ.Π. Στις συζητήσεις της 

Επιτροπής συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φοιτητών. Σκοπός της είναι  

να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη μερική αναθεώρηση του Π.Π.Σ. ή την 

αναμόρφωσή του ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα που διαπιστώνονται μέσα 

από τις διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται, να επικαιροποιείται 

ακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς που θεραπεύονται και να 
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προσαρμόζεται κατά το δυνατόν στις ανάγκες σύνδεσης του πτυχίου με την αγορά 

εργασίας.  

2. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., στη 

δικαιοδοσία της οποίας ανήκουν οι διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού έργου 

και των μαθημάτων στο Τμήμα και η κοινοποίηση αποτελεσμάτων της στη 

Συνέλευση με σταθερό στόχο την ανατροφοδοτική αξιοποίηση και αποτίμησή τους 

για την ποιοτική βελτίωση του Π.Π.Α. και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

3. Επιτροπή για την ενημέρωση της Διεθνούς Επιστημονικής Κινητικότητας/ 

Έρευνας, η οποία έχει την ευθύνη να πληροφορεί τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. 

και όλους/ες τους διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος για συνέδρια 

και επιστημονικές δραστηριότητες, για προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων και 

για δραστηριότητες διεθνών οργανισμών που αφορούν το Τμήμα. 

4. Επιτροπή Υπευθύνων των διδασκομένων Γλωσσών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., η οποία 

αναλαμβάνει να εποπτεύει τη διδασκαλία των γλωσσών ανά κατεύθυνση (διδακτικά 

μέσα, διδακτικές μεθόδους, τρόπους αξιολόγησης στη διδασκαλία των γλωσσών) και 

να συντάσσει το syllabus του κάθε γλωσσικού μαθήματος. 

5. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και Επιτροπή Ενστάσεων του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., τα 

μέλη της οποίας συντονίζουν την Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών του Ζ΄ και του 

Η΄ εξαμήνου.  

6. Επιτροπή Υπεύθυνων των Ετών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., η οποία είναι επιφορτισμένη 

με την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για το Π.Π.Σ. και την ανάδειξη και επίλυση 

διαφόρων φοιτητικών θεμάτων ανά έτος σπουδών, την επίλυση οποιασδήποτε 

απορίας αφορά το Π.Π.Σ. Τα μέλη της αναλαμβάνουν να εξηγούν στους/στις 

προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες τη δομή και τη λογική του Π.Π.Σ.  

7. Επιτροπή Σύνδεσης με την Τοπική Κοινωνία του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ, που έχει την 

ευθύνη διαμόρφωσης βασικών στρατηγικών στόχων και επιμέρους δράσεων για την 

επίτευξη της εξωστρέφειας του Τμήματος (συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, συνεργασία με παράγοντες εκπαίδευσης, συνεργασία με τοπικούς 

οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, υποστήριξη διεξαγωγής επιστημονικών 

ημερίδων ανοικτών προς την κοινωνία και τους επιστημονικούς φορείς, διαβούλευση 

με κοινωνικούς φορείς).  

8. Επιτροπή Επίβλεψης και Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού του 
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., η οποία είναι υπεύθυνη για την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, 

τον έλεγχο/καταγραφή αναγκών, την ενημέρωση υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και υποβολή 

προτάσεων για την καταγραφή και προώθηση αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Το 

Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ, έχει ολοκληρώσει την πλήρη καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού 

και των αναγκών σε ιεραρχημένο κατάλογο και έχει προχωρήσει τις διαδικασίες 

απόκτησης εξοπλισμού, αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής, διαμόρφωσης των 

εσωτερικών χώρων και των αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων με στόχο να 

εξυπηρετεί τις κατά περίπτωση ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. 

9. Επιτροπή διαχείρισης πληροφορίας ιστοσελίδας του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., η οποία 

είναι υπεύθυνη για την ανανέωση του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων του 

Τμήματος τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, για τη συλλογή 

πληροφοριακού υλικού προς ενημέρωση της ιστοσελίδας, για την αποτελεσματική 

λειτουργία των προφίλ του Τμήματος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), για 

την επικοινωνία και τη συνεργασία με το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Δικτύων 

του Δ.Π.Θ. 

10. Επιτροπή προγράμματος ERASMUS+ του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., που εποπτεύει τη 

συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+ για την υποδοχή και 

την αποστολή φοιτητών/τριών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακών, 
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μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) από και προς άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, το 

Τμήμα διατηρεί στενή συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και Βαλκανικών και Παρευξείνιων Χωρών. Οι φοιτητές/τριες, επίσης, έχουν 

την ευκαιρία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ στο 

εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Παράλληλα, η εύρυθμη λειτουργία του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ επικουρείται και από τις 

ακόλουθες επιτροπές: 

1. Επιτροπή Οδηγού Σπουδών,  

2. Επιτροπή Βιβλιοθήκης,  

3. Επιτροπή εκδόσεων Τμήματος/Προβολής Τμήματος,  

4. Επιτροπή τελετών/εκδηλώσεων/ετήσιας διημερίδας,  

5. Επιτροπή σύνταξης ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξεταστικών 

περιόδων, 

6. Επιτροπή Παραλαβής Διδακτικών Βιβλίων. 

 

Σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. ΔΠΘ/MODIP/63589/506/22-08-2019 έγγραφο της 

ΜΟ.ΔΙ.Π., από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με την απόφαση την οποία έλαβε η Συνέλευση στη 

2η/16-102019 έκτακτη συνεδρίασή της εφαρμόζει τον Θεσμό του Ακαδημαϊκού 

Συμβούλου Σπουδών. Ο Κανονισμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών του 

Τμήματος αποτελεί παράρτημα του Παρόντος Κανονισμού (έγκριση με απόφαση της 

12
ης

/2-/4-2020 Συνέλευσης). 

 

Άρθρο 4  

Αξιολόγηση Μαθημάτων ΠΠΣ 

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Π.Σ. του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. από τους/τις 

φοιτητές/τριες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση τόσο του 

περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας όσο και των ευρύτερων σχέσεων μεταξύ 

φοιτητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. Με απόφαση της 2ης/16-10-2019 

Συνέλευσης, και ακολουθώντας τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/14638/742/12-12-2017 απόφαση 

της Συγκλήτου, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον τρόπο και τον χρόνο 

αξιολόγησης των μαθημάτων ως εξής: πρόσβαση στη διαδικασία έχουν όσοι/ες 

παρακολουθούν το μάθημα στη διάρκεια του οποίου, χωρίς να έχει προκαθοριστεί και 

γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία, διεξάγεται η διαδικασία αξιολόγησης. 

Διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών, η οποία επιτυγχάνεται με την 

παροχή ειδικών κουπονιών με μοναδικό κωδικό για κάθε φοιτητή/τρια και 

προτείνεται να πραγματοποιείται μεταξύ της 8
ης

 και 10
ης

 εβδομάδας μαθημάτων. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα από τη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. και η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος διασφαλίζει την ακεραιότητα της όλης 

διαδικασίας. 

 

Άρθρο 5 

Κανονισμός Εξετάσεων-λογοκλοπή 

 

Προετοιμασία των εξετάσεων 

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

και στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με την έναρξη κάθε 
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ακαδημαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων επικυρώνεται πριν από την 

εξεταστική περίοδο από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνει την 

ημερομηνία, τόπο και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε μάθημα. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες 

που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο Unistudent στο αντίστοιχο εξάμηνο 

φοίτησης. Φοιτητές/τριες οι οποίοι διαμένουν σε δωμάτιο στις φοιτητικές εστίες, 

χωρίς να είναι δικαιούχοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.  

 

Έναρξη εξέτασης 

Τα μέλη της επιτροπής σύνταξης του προγράμματος των εξετάσεων συγκροτούν τη 

λίστα των υπεύθυνων για την επιτήρηση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Οι 

επιτηρητές/τριες της εξέτασης κάθε μαθήματος προσέρχονται στον χώρο των 

εξετάσεων 20 λεπτά πριν από την έναρξή της εξέτασης, ώστε να φροντίσουν για την 

επιτυχή διεξαγωγή της. 

Κάθε εξεταζόμενος/η οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη αίθουσα το 

αργότερο 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη για την εξέταση ώρα. 

Κανείς φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν εισέρχεται στο αμφιθέατρο ή στην 

αίθουσα εξετάσεων, αν είναι άδειο, προτού εισέλθουν οι επιτηρητές/τριες και του/της 

υποδείξουν πού θα καθίσει.  

Φοιτητής/τρια που θα γίνει αντιληπτός/ή να γράφει πάνω στα έδρανα πριν από 

την έναρξη των εξετάσεων, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του/της σε αυτές. 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά τις εξετάσεις αποδεικτικό 

στοιχείο της ταυτότητάς τους και πιο συγκεκριμένα την κάρτα φοιτητή σε συνδυασμό 

με άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα 

οδήγησης, κτλ.). Σε περίπτωση που κάποιος/α το αμελεί, δεν θα γίνεται δεκτός/ή η 

συμμετοχή του/της στις εξετάσεις και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το όνομα 

του/της εξεταζόμενου/ης φοιτητή/τριας δεν είναι το ίδιο με το όνομα εκείνου/ης που 

παραδίδει την κόλλα, θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες 

περί πλαστοπροσωπίας και απάτης. 

Ο/Η εξεταζόμενος/η αναγράφει τα στοιχεία του/της στο γραπτό του/της και 

επιδεικνύει τη φοιτητική του/της ταυτότητα στον/στην επιτηρητή/τρια που έχει 

οριστεί από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα, ώστε να γίνει ταυτοποίηση, ενώ 

συγχρόνως ο επιτηρητής υπογράφει την κόλα εξέτασης.  

Πριν από τη διανομή των θεμάτων δίνονται σαφείς οδηγίες από τον 

διδάσκοντα/τη διδάσκουσα ότι τα κινητά οφείλουν να είναι απενεργοποιημένα (όχι 

απλά σε ρύθμιση αθόρυβης κλήσης) και να τοποθετηθούν σε θέση εμφανή (π.χ. δίπλα 

στο άδειο έδρανο, στην έδρα). Απομακρύνονται, επίσης, οι σημειώσεις, τα βιβλία, οι 

τσάντες και τα λοιπά προσωπικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που κάποιος/α 

φοιτητής/ρια δεν ακολουθεί την οδηγία, θα αποκλείεται από τις εξετάσεις. Αν κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων βρεθούν προσωπικά αντικείμενα ή βιβλία σε άλλη θέση (π.χ. 

κάτω από το έδρανο), το γραπτό θα μονογράφεται. 

Όποιος/α φοιτητής/τρια γίνει αντιληπτός/ή από τους/τις επιτηρητές/τριες ή τον 

διδάσκοντα/τη διδάσκουσα ότι χρησιμοποιεί σμικρύνσεις ή άλλα μέσα αντιγραφής 

(π.χ. ακουστική αντιγραφή), απομακρύνεται από τον χώρο των εξετάσεων και το 

γραπτό του/της μονογράφεται και μηδενίζεται (δηλαδή στο βαθμολόγιο να 
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εμφανίζεται ο βαθμός «Μηδέν» και όχι «Ένα» ή «Μονάδα»), ασχέτως αν έγινε 

αντιληπτός/ή προτού αρχίσει να γράφει ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Απαγορεύεται η έξοδος των φοιτητών/τριών που παραδίδουν λευκή κόλλα, αν 

δεν έχει περάσει μισή ώρα (30΄) από την έναρξη της εξέτασης.  

Συνοδεύεται οπωσδήποτε όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να εξέλθει για λίγο 

από τον χώρο εξετάσεων για οποιονδήποτε λόγο (ζαλάδα, τουαλέτα κ.λπ.). 

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της 

αντιγραφής με οιονδήποτε τρόπο, της πλαστογράφησης ταυτότητας φοιτητή/τριας, 

της εξύβρισης επιτηρητή/τριας ή εξεταστή/τριας από φοιτητή/τρια), ο/η Πρόεδρος 

του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση του περιστατικού, διαβιβάζει το υλικό στον 

Πρύτανη προς πειθαρχικό έλεγχο για την επιβολή κυρώσεων. 

 

Διεξαγωγή εξετάσεων 

Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι φοιτητές/τριες 

μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον/στην υπεύθυνο/η 

εξεταστή/τρια εφόσον αυτός/ή το αποδέχεται. 

Ο/Η καθηγητής/τρια οφείλει να διενεργήσει προφορικές εξετάσεις για 

φοιτητές/τριες που έχουν σχετικό δικαιολογητικό προφορικής εξέτασης σε άλλο χώρο 

από αυτόν της γραπτής εξέτασης του μαθήματος. 

Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση ώρας 

ο/η επιτηρητής/τρια ενημερώνει σχετικά τους/τις εξεταζόμενους/ες. Μόλις 

ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, ο/η επιτηρητής/τρια οφείλει 

να διακόψει την εξέταση και να παραλάβει τα γραπτά. Κατά την παράδοση /η 

εξεταζόμενος/η υπογράφει το σχετικό φύλλο παρουσίας. Ο αύξων αριθμός του/της 

φοιτητή/τριας στο φύλλο παρουσίας σημειώνεται στο γραπτό του/της. 

Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές/τριες που 

έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό. 

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών που επιτρέπεται να μείνουν στο τέλος 

στην αίθουσα είναι δύο (2). 

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης ο/η φοιτητής/τρια με την είσοδό του/της 

στον τόπο εξέτασης υπογράφει στο φύλλο παρουσίας. ΠΟΤΕ δεν εξετάζεται 

προφορικά μόνος/η του/της φοιτητής ή φοιτήτρια, πλην της περίπτωσης κατά την 

οποία η εξέταση γίνεται βάσει δικαιολογητικού προφορικής εξέτασης.  

 

Διακοπή εξέτασης 

Η εξέταση του μαθήματος είναι δυνατόν να διακοπεί εφόσον προκύψουν έκτακτοι 

λόγοι (π.χ. διακοπή ρεύματος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κ.τ.λ.). Η διακοπή 

γίνεται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης εξεταστή/τριας. Στην περίπτωση αυτή η 

εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η εξεταστή/τρια σε 

συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η κατάρτισης προγράμματος εξετάσεων 

επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου για όσους/ες 

δεν παρέδωσαν το γραπτό τους. 

 

Ακύρωση εξέτασης 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων και μετά από απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια μπορεί να ακυρώσει την 

εξέταση. Η Συνέλευση αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτασης. 

 

Υποβολή ένστασης 
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Φοιτητής ή φοιτήτρια που θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο αδικήθηκε κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης μπορεί να υποβάλει έγγραφη ένσταση είτε α) στον/στην επιτηρητή/τρια 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε β) στη Γραμματεία του Τμήματος μετά τη λήξη 

της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 

Αποτελέσματα εξετάσεων 

Η βαθμολογία κατατίθεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια σε διάστημα 20 

ημερών από τη διεξαγωγή της εξέτασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 20 

μέρες μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (βλ. Απόφαση Συγκλήτου 41/630/4 

Δεκεμβρίου 2008). Σε περίπτωση που μέλη Δ.Ε.Π., λόγω του μεγάλου αριθμού των 

γραπτών, δεν μπορούν να ανταποκριθούν εντός εικοσαήμερου καταθέτουν αίτημα 

προς τη Συνέλευση για παράταση του χρόνου υποβολής των βαθμολογιών. Η 

Συνέλευση αποφασίζει σχετικά. 

Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

βαθμολογίας του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτησή του/της, φοιτητής/τρια που 

συμμετείχε στην εξέταση μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για τον βαθμό του/της από 

τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια. Στη συνέχεια, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, το θέμα 

παραπέμπεται στη Συνέλευση η οποία αποφασίζει σχετικά, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

Δεν καταχωρούνται βαθμοί για ονόματα φοιτητών/τριών που δεν συμπεριλαμβάνο-

νται στον κατάλογο εξεταζόμενων. 

 

Υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών ως εξεταζόμενων 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να: 

 έχουν μαζί τους φοιτητική ταυτότητα, 

 σέβονται τον παρόντα κανονισμό, 

 ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών, 

 μην φέρνουν στο χώρο εξέτασης καφέδες, αναψυκτικά, τρόφιμα, 

 μην καπνίζουν, 

 μη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ούτε να έχουν ενεργοποιημένο το τηλέφωνό 

τους. 

 

Υποχρεώσεις των καθηγητών/τριών 

 Οι καθηγητές/τριες οφείλουν να αναρτούν στο eclass και έξω από το γραφείο τους 

την εξεταζόμενη ύλη.  

 Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να εντάσσονται στην ύλη που έχει οριστεί προς 

εξέταση. 

 Η φύση των θεμάτων να είναι τέτοια ώστε η εξέταση να μπορεί να ολοκληρωθεί 

κατά το προβλεπόμενο χρόνο. 

 

Τήρηση του κανονισμού 

Αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη, την τήρηση, τη συμπλήρωση, τροποποίηση καθώς 

και την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι η Συνέλευση του 

Τμήματος. 

 

5.2. Λογοκλοπή 

Οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την ευθύνη να μην υποπέσουν στο παράπτωμα της 

λογοκλοπής. Εφόσον διαπιστωθεί λογοκλοπή κινούνται οι προβλεπόμενες 

πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό του Ιδρύματος.  
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Οι εργασίες υπόκεινται και σε ηλεκτρονικό έλεγχο λογοκλοπής από τον/τη 

διδάσκοντα/ουσα. Κάθε εργασία που κατατίθεται, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή ή 

διδακτορική, συνοδεύεται με την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση, η οποία 

επισυνάπτεται στο τελικό κείμενο πριν από τη σελίδα περιεχομένων της εργασίας:  

«Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή 

παραπέμψει σε αυτή, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση 

δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο 

πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η 

εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για την συγκεκριμένη έρευνα ή το 

συγκεκριμένο μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών». 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέλος Δ.Ε.Π. έχει διαπράξει λογοκλοπή, 

παραπέμπεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος στην Επιτροπή Ηθικής και 

Δεοντολογίας του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 6 

Πρακτική Άσκηση 

 

Αποτελεί μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν στο Ζ΄ και στο Η΄ (ΥΕ) εξάμηνο:  

 Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, βουλγαρικής, ρουμανικής γλώσσας ως 

ξένης Ι 

 Πρακτικές ασκήσεις τουρκικής, ρωσικής, βουλγαρικής, ρουμανικής γλώσσας ως 

ξένης ΙΙ. 

Περιλαμβάνονται στα μαθήματα των οποίων η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί στην 

πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τη χορήγηση άδειας 

διδασκαλίας σε κέντρα Ξένων Γλωσσών σε απόφοιτους/ες του Τμήματος (βλ. 

https://bscc.duth.gr) και αφορούν ζητήματα σχετικά με τις διδασκόμενες γλώσσες.  

 Το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. εφαρμόζει τον Κανονισμό της Πράξης Πρακτική Άσκηση 

φοιτητών/τριών του ΔΠΘ κωδ. ΟΠΣ 5033025, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 

ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/52852/2181/11-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου και αποτελεί 

παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ορίζει για κάθε ακαδημαϊκό έτος τα 

κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για την ΠΑ  

-ως προς τον χρόνο άσκησης 

-ως προς τον φορέα απασχόλησης/άσκησης. 

Ισχύουν και οι εξής προϋποθέσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι/ες ασκούμενοι/ες 

γνωρίζουν, καθώς στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται επίσημη ενημέρωση 

στους φοιτητές/τριες του 4ου έτους για το Πρόγραμμα ΠΑ. 

-για απασχόληση/άσκηση στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. η πολύ καλή γνώση της αγγλικής 

-για απασχόληση σε εκπαιδευτικές δομές να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα 

παιδαγωγικής και διδακτικής του προγράμματος σπουδών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. 

 

Άρθρο 7 

Προσωπικό, Διδασκαλία, Επικοινωνία με φοιτητές/τριες 
 

Το διδακτικό προσωπικό του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

και Ε.Ε.Π. Σε αυτό προσφέρουν ανά ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Τμήματος και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του Δ.Π.Θ., συμβασιούχοι/ες 

σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες/ουσες μέσω Ε.Σ.Π.Α. (Έργο: Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού), 

επιστημονικοί/ές συνεργάτες/τιδες, αποσπασμένοι/ες από τη Ρουμανία και τη 
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Βουλγαρία (στο πλαίσιο Πρωτοκόλλων συνεργασίας), από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. Όλα τα στοιχεία των διδασκόντων/ουσών είναι 

διαθέσιμα σε ειδικό υπερσύνδεσμο (Ανθρώπινο Δυναμικό/Προσωπικό) στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος (https://bscc.duth.gr). 

Στα μαθήματα εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές μέθοδοι (όπως π.χ. 

διαλέξεις, διαλέξεις από επισκέπτες ομιλητές, σεμινάρια, διαδικτυακές παρουσιάσεις, 

προβολή ντοκιμαντέρ, βιωματική μάθηση, επιτόπια έρευνα, ομαδικές εργασίες, 

μελέτη στο σπίτι κ.ά.) με στόχο αφενός να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες, κλίσεις και 

ανάγκες κάθε φοιτητή/τριας και αφετέρου την προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, συνεργατικότητας και 

διεπιστημονικότητας. Τόσο μέσα από τις αναλυτικές περιγραφές μαθημάτων 

(https://bscc.duth.gr/Περιγράμματα μαθημάτων) όσο και μέσα από προσεγγίσεις 

αντίστοιχες με την ιδιαίτερη επιστημονική φύση κάθε αντικειμένου προάγεται η 

αποτελεσματικότητα των μαθησιακών προσδοκώμενων, ο αμοιβαίος σεβασμός 

μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και η συμμετοχικότητα του φοιτητικού 

σώματος. Μέλημα του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του/της 

φοιτητή/τριας και η προετοιμασία του/της για τη μετέπειτα σταδιοδρομία (βλ. 

διοργάνωση Διημερίδας Φοιτητή, Πρακτική Άσκηση, Δράσεις Κέντρου Ρωσικής 

Γλώσσας), η επιβράβευση του εθελοντισμού (βλ. συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα, δράσεις Συλλόγου Φοιτητών) και η ενημέρωση σχετικά με φορείς και 

μεταπτυχιακά προγράμματα (συζητήσεις με διδάσκοντες/ουσες, Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και 

Δωρεάν Π.Μ.Σ. «Παρευξείνιος χώρος και Ελληνισμός», Πρακτική Άσκηση). 

 Πέραν των καθορισμένων ωρών επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και 

φοιτητών/τριών, η αποτελεσματική επικοινωνία διασφαλίζεται μέσω του υπεύθυνου 

μέλους Δ.Ε.Π. για κάθε κατεύθυνση σπουδών, του υπεύθυνου μέλους Δ.Ε.Π. για 

κάθε έτος σπουδών και των Ακαδημαϊκών Συμβούλων.  

Η επικοινωνία όσον αφορά θέματα μαθημάτων και προσδοκώμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται μεταξύ διδασκόντων/ουσών και 

διδασκομένων μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης  eClass (https://eclass.duth.gr/).  

 

Άρθρο 8 

 Erasmus 

 

Το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+ για την υποδοχή 

και αποστολή φοιτητών/τριών από όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακών 

μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων) από και προς άλλες χώρες. Για αυτόν τον 

σκοπό, το Τμήμα διατηρεί συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και συμμετέχει στο σύστημα αναγνώρισης μαθημάτων με βάση τις 

πιστωτικές μονάδες ECTS. Πέραν των συνεργασιών που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, 

καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες διεύρυνσης των συμφωνιών συνεργασίας με νέα 

Πανεπιστήμια, ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες κινητικότητας στους 

φοιτητές/τριές του. 

Παράλληλα, το Τμήμα λαμβάνει μέρος σε Προγράμματα Διεθνούς 

Κινητικότητας με χώρες όπως είναι η Ουκρανία, η Ρωσία κ.ά., δίνοντας στους 

φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε 

συνεργαζόμενα ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), λαμβάνοντας 

υποτροφία.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η επιτυχής 

εξέταση του/της υποψηφίου/ας σε όλα τα μαθήματα της γλώσσας (μέχρι το τρέχον 

εξάμηνο) της χώρας υποδοχής (π.χ. Βουλγαρία) ή της γλώσσας σπουδών στο Τμήμα 
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που επιθυμεί να πάει (πχ. Πολωνία - Ρωσικά). Φοιτητές/τριες που δεν έχουν 

εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 70% των μαθημάτων των προηγουμένων 

εξαμήνων δεν είναι επιλέξιμοι/ες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Επίσης, 

γνωστοποιείται εξαρχής στους/στις υποψήφιους/ες ότι σύμφωνα με απόφαση της 

Επιτροπής Erasmus του Δ.Π.Θ. δεν θα καταβάλλεται το 20% της υποτροφίας εφόσον 

οι φοιτητές/τριες επιστρέφουν με λιγότερα από 10 ECTS μετά από ένα εξάμηνο 

σπουδών. 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις προθεσμίες, τα συνεργαζόμενα 

Πανεπιστήμια, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος https://bscc.duth.gr/erasmus/ και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων (π.χ. https://bscc.duth.gr/) όπου αναρτάται κάθε Προκήρυξη 

Κινητικότητας. 

 

Άρθρο 9 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 

 

Η Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3404/2005 (Α΄ 

260), του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 57 του 

Ν. 4186/2013 (Α΄193), της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (Α΄268), των 

παρ. 1 & 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 (Β΄1758/5-12-2006) και 

Φ1/192329/Β3/16-12-2013(Β΄3185/16-12-2013) Υπουργικών Αποφάσεων, για την 

διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει το ποσοστό (επί 

του αριθμού των εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο Τμήμα σε 10%.  

Οι επιτυχόντες/ούσες κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο του Α΄ έτους σπουδών 

(απόφαση της 5
ης

/18-12-2019 Συνέλευσης). Αναλυτικές πληροφορίες για τα 

μαθήματα, την ύλη των εξετάσεων, την Επιτροπή Κατατάξεων, τον ορισμό 

βαθμολογητών και ανά-βαθμολογητών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(https://bscc.duth.gr/κατατακτήριες-εξετάσεις/). 

 

Άρθρο 10   

Συνελεύσεις 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος συνεδριάζει ως τακτική την τελευταία Τετάρτη κάθε 

μήνα και ως έκτακτη όποτε προκύπτουν θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν 

άμεσα και να ληφθούν αποφάσεις. 

Τα Πρακτικά των Συνελεύσεων τηρούνται με την ευθύνη του/της Προέδρου 

και του/της (Αναπληρωτή/τριας) Γραμματέως και  επικεντρώνονται στη διαδικασία 

με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας κατά 

περίπτωση διάταξης και στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Συζητούνται και 

εγκρίνονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του σώματος. 

 

Άρθρο 11   

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 

Το Τμήμα διαθέτει δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

 Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa της Νάπολης, το οποίο 

λειτουργεί από το 2015  

 Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός. 
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Οι Κανονισμοί τους έχουν δημοσιευτεί στα Φ.Ε.Κ. 3746/31.08.2018  και  

4017/4.11.2019, αποτελούν παράρτημα του παρόντος οργανισμού και βρίσκονται 

αναρτημένοι στον υπερσύνδεσμο https://bscc.duth.gr/κανονισμοί. 

 Το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. στηρίζει την ίδρυση Π.Μ.Σ. και συζητάει στη Συνέλευση 

κάθε σχετική πρόταση μελών Δ.Ε.Π.. 

 

Άρθρο 12   

Διδακτορικές Σπουδές 

 

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) έχει 

δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 498/16.02.2018, αποτελεί παράρτημα του παρόντος 

Κανονισμού και είναι αναρτημένος στον υπερσύνδεσμο: https://bscc.duth.gr/κανονισμοί. 

 

Άρθρο 13 

Μεταδιδακτορικές Σπουδές 

 

Ο Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος είναι σύμφωνος 

με τον πρότυπο Κανονισμό μεταδιδακτορικών σπουδών του Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ 1407/τ. 

Β΄/15-4-2020) και αποτελεί παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 14  

Κανονισμοί Εργαστηρίων 

 

Στο Τμήμα έχουν ιδρυθεί και βρίσκονται σε λειτουργία τέσσερα (4) Εργαστήρια: 
Α. Εργαστήριο  Παρευξείνιων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας  

 

Φ.Ε.Κ. 2097/τ. Β΄/29-09-2009, αριθμ. 115198/Β1 

Ίδρυση Εργαστηρίου Παρευξεινίων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του 

κανονισμού 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 

α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γλώσσας, 

Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα Παρευξεινίων 

γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και 

ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 

εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ή 

άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, 

συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, 

συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την 

πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και 

ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

δ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (53/A΄). 
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Β. Εργαστήριο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης 

Γλώσσας 

 

Φ.Ε.Κ. 705/τ. Β΄/02-03-2018 

Α.Π. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/4326/706/153 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 

Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» στο Τμήμα 

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών 

και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 

Καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 

 

Άρθρο 3 

Αποστολή-Σκοπός-Τομείς δραστηριότητας 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 

1. Την κάλυψη ερευνητικών, επιμορφωτικών και διδακτικών αναγκών των 

διδασκόντων την ελληνική ως Γ2/ΞΓ στον παρευξείνιο χώρο και στα Βαλκάνια. 

2. Την κάλυψη επιμορφωτικών και διδακτικών αναγκών των διδασκόντων την 

ελληνική ως Γ2/ΞΓ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε φορείς διά βίου 

εκπαίδευσης καθώς και σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και 

μεταναστών. 

3. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών φοιτητών της Σχολής Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. οι οποίοι σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ μετά τη λήψη του πτυχίου τους.  

4. Την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού για τις ανάγκες των διδασκόντων την 

ελληνική ως Γ2/ΞΓ. 

5. Την παραγωγή διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ στο 

πλαίσιο του σύγχρονου κοινωνικοπολιτισμικού περικείμενου. 

6. Τη συνεργασία με τη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και άλλους φορείς, κρατικούς, 

επιστημονικούς και κοινωνικούς, οι οποίοι ασχολούνται με ζητήματα διδασκαλίας 

της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. 

7. Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την επίτευξη 

των σκοπών και των στόχων, όπως αυτοί αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3. 

8. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, 

θερινών μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τη διδακτική και 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. 

9. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους για την 

ανάπτυξη συνεργασιών σε ζητήματα διδακτικής και διδασκαλίας της ελληνικής ως 

Γ2/ΞΓ.  

10. Τη δημιουργία ιστοσελίδας του Εργαστηρίου στην οποία θα αναρτώνται οι 

δράσεις που θα αναπτύσσονται, καθώς και το επιμορφωτικό και το διδακτικό υλικό 

που θα παράγεται. 

11. Τη δημιουργία διαδραστικού αποθετηρίου στο οποίο θα συγκεντρώνονται και θα 

διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο εργασίες σχετικές με τη διδακτική και τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. 

 

Γ. Εργαστήριο Πληροφορικής και Ψηφιακού Γραμματισμού 

 

Φ.Ε.Κ. 990/τ. Β΄/22-03-2019 

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/28001/2752 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 

Πληροφορικής και Ψηφιακού Γραμματισμού» στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας 

και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
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Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έγκριση του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας 

 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 

1. Την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που 

εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής με έμφαση στις 

επιστημονικές προσεγγίσεις με βάση τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και 

ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1. 

3. Την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών του Τμήματος στις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών με σκοπό την απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων. 

4. Τη δημιουργία, ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

έρευνας σε θέματα που αφορούν στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία στο πλαίσιο του 

Ψηφιακού Γραμματισμού.  

5. Την περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 

επιπέδου στα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου μέσα από σεμινάρια και 

δραστηριότητες σχεδιασμού, υλοποίησης προγραμμάτων ΤΠΕ και ψηφιακού υλικού. 

6. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών, προκειμένου οι 

φοιτητές να εξοικειωθούν προσομοιωτικά με την επίλυση προβλημάτων που θα 

αντιμετωπίσουν ως απόφοιτοι. 

7. Τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων 

είτε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είτε από εξωτερικούς χρηματοδότες, 

καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων.  

8. Την υποστήριξη συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και 

άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 

επιστημόνων αναγνωρισμένης αξίας και άλλων προσωπικοτήτων που θα συμβάλλουν 

στην προαγωγή των σκοπών του Εργαστηρίου. 

9. Την έκδοση έντυπων ή ψηφιακών περιοδικών δημοσιευμάτων, πορισμάτων των 

ερευνών, πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, καθώς και αυτοτελών 

μελετών αφιερωμένων στα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στην 

παράγραφο 1, τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των επιστημονικών 

δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. 

10. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιστημονικούς Φορείς ή Συλλόγους Εκπαιδευτικών της 

ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, 

συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. 11. Τη 

συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο 

Πολιτισμού κ.ά.) καθώς και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικούς 

Φορείς. 

12. Την οργάνωση βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές, 

λογισμικά και καινοτόμες πρακτικές που συνδέονται με τη διδασκαλία των 

γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. 

13. Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και διά βίου εκπαίδευσης για φοιτητές, αποφοίτους και 

ενδιαφερόμενους για τις δράσεις του Εργαστηρίου. 

 

Δ. Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου  
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Φ.Ε.Κ. 266/τ. Β΄/02-03-2020 

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης 

της Ποντιακής διαλέκτου» στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας 

 

Άρθρο 3 

Αποστολή - Σκοπός - Τομείς δραστηριότητας 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 

1. Την κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του εργαστηρίου. 

2. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών φοιτητών/τριών της Σχολής Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., οι οποίοι/ες σκοπεύουν να ασχοληθούν με την 

έρευνα της διαλέκτου μετά τη λήψη του πτυχίου τους. 

3. Την παραγωγή ερευνητικού έργου, ως αποτέλεσμα επιτόπιων ερευνών. 

4. Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την επίτευξη 

των σκοπών και των στόχων, όπως αυτοί αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3. 

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, 

θερινών μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τη μελέτη, την 

καταγραφή και τη διάσωση της Ποντιακής διαλέκτου 

6. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους για την 

ανάπτυξη συνεργασιών σε ζητήματα που αφορούν την Ποντιακή διάλεκτο. 

7. Τη δημιουργία ιστοσελίδας του Εργαστηρίου στην οποία θα αναρτώνται οι δράσεις 

που θα αναπτύσσονται, καθώς και το επιμορφωτικό και το διδακτικό υλικό που θα 

παράγεται. 

8. Τη δημιουργία διαδραστικού αποθετηρίου στο οποίο θα συγκεντρώνονται και θα 

διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η εργασίες και μελέτες σχετικές με την Ποντιακή 

διάλεκτο. 

12. Οποιαδήποτε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή 

δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτει σε όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 

του παρόντος. 

 

Άρθρο 15 

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος 

 

Στόχος της Βιβλιοθήκης του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι η συγκρότηση συλλογής που να 

καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών/φοιτητριών του, καθώς και του διδακτικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, η 

Βιβλιοθήκη εστιάζει στις προσκτήσεις υλικού συναφούς με το αντικείμενο σπουδών 

του Τμήματος μέσω της αξιοποίησης του τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού της, 

μέσω της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων για Φοιτητές 

«Εύδοξος» και μέσω δωρεών. Ωστόσο, δεν αποκλείει από τις προσκτήσεις της 

τίτλους γενικού ενδιαφέροντος ή βιβλία επιστημονικών τομέων διαφορετικών από 

αυτούς του Π.Σ. του Τμήματος. 

 Για την αποτελεσματική  λειτουργία της Βιβλιοθήκης δίνεται βαρύτητα στην 

αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της και στον διαρκή εκσυγχρονισμό των 

υπηρεσιών της που προσφέρονται ψηφιακά. 

Για τη λειτουργία της ισχύει ό,τι ορίζεται από τον Κανονισμό λειτουργίας της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. (βλ. σχετικά https://lib.duth.gr). 
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Άρθρο 16  

Φοιτητική Μέριμνα-Υποτροφίες-Βραβεία 

 

Το Δ.Π.Θ. παρέχει ένα σύνολο παροχών στους/στις φοιτητές/τριες που αποσκοπούν 

στην υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η 

παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές/τριες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), η 

δωρεάν μεταφορά, η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτροφίες 

και άλλα. Επίσης, στους/στις φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο και ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον κεντρικό 

ιστότοπο του Δ.Π.Θ. στους ακόλουθους συνδέσμους:  

 Πανεπιστημιακό e-mail «Ερμής»: https://webmail.duth.gr 

 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων για Φοιτητές 

(το Πρόγραμμα «Εύδοξος»): https://eudoxus.gr/ 

 Πρόγραμμα Γραμματειών (Φοιτητολόγιο/Unistudent): 

https://idp.duth.gr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e4s1   

 Ακαδημαϊκή Ταυτότητα: http://academicid.minedu.gov.gr/  

 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-class): https://eclass.duth.gr/ 

 Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Συνέργεια): https://synergia.duth.gr/ 

 Υπηρεσία VPN: http://noc.duth.gr/services/vpn/ 

 Ασύρματη πρόσβαση (wi-fi) [μέσω eduroam]: http://noc.duth.gr/services/wifi/  

 Ψηφιακές και ηλεκτρονικές συλλογές της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου 

Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ.: https://lib.duth.gr/  

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: http://praktiki.duth.gr/ 

 Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας: https://dasta.duth.gr/  

 Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή: http://duth.gr/Υπηρεσίες/Δομές/Γραφείο-

Συνήγορου-του-Φοιτητή 

 Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ.: dosyp@duth.gr  

 Παρέχει υποστήριξη σε ΑΜΕΑ και Συμβουλευτική σε άτομα που το επιθυμούν. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα, σύμφωνα με τις προκηρύξεις του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας για κάθε δικαιούχο φοιτητή/τρια που αιτείται την υποτροφία.  

Από τον ιστότοπο του Τμήματος οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για όλες τις 

προσφερόμενες από Ιδρύματα και φορείς, του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

υποτροφίες. 

Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την εφαρμογή κριτηρίων 

χορήγησης και την επιλογή δικαιούχων της  υποτροφίας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (απόφαση 

της Συγκλήτου υπ’ αριθ. 84/45/25.07.2017). 

 

Άρθρο 17 

Υποστήριξη φοιτητών ΑμΕΑ 

 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων κάθε ακαδημαϊκό 

έτος εγγράφει στο Α΄ εξάμηνο εισαχθέντες/είσες ΑμΕΑ. Καταβάλει κάθε προσπάθεια 

για να διασφαλίσει στο σύνολο των φοιτητών/τριών ΑμΕΑ ίσες ευκαιρίες φοίτησης 

και μάθησης. Οι ράμπες στις εισόδους καθιστούν κατάλληλες τις αίθουσες του 

ισογείου, οπότε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται έτσι ώστε 

τα μαθήματα των εξαμήνων στα οποία φοιτούν να διεξάγονται σε αυτές. Η ίδια 

https://eudoxus.gr/
https://idp.duth.gr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e4s1
http://academicid.minedu.gov.gr/
https://eclass.duth.gr/
https://synergia.duth.gr/
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μέριμνα λαμβάνεται και για την αξιολόγηση των μαθημάτων αυτών κατά τις 

εξεταστικές περιόδους. Για τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικές αναπτυξιακές 

διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων (μαθησιακές διαταραχές) εφαρμόζονται όσα 

αναφέρονται στο έγγραφο 2195/12-02-2019 της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβα-

σιμότητας Δ.Π.Θ. (ΔΟ.ΣΥ.Π.). 

Σε ζητήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης οι φοιτητές/τριες υποστηρίζονται 

από τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν ορισθεί υπεύθυνα κάθε έτους σπουδών, από τους/τις 

υπεύθυνους/ες των κατευθύνσεων σπουδών, από τους/τις Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 

και από το σύνολο του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. 

 Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα συνεργάζεται για θέματα φοιτητών/τριών 

ΑμΕΑ με τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ.   
 

Άρθρο 18  

Διαφύλαξη περιουσίας Τμήματος 

 

18.1 Υπεύθυνος/ η για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Τμήματος είναι ο/ η 

Πρόεδρος του Τμήματος. Με ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (που 

περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των ειδών του Τμήματος και υπογράφεται σε 

τέσσερα αντίτυπα), ο/η νέος/α Πρόεδρος παραλαμβάνει και ο/η απερχόμενος/η 

Πρόεδρος παραδίδει όλο τον εξοπλισμό του Τμήματος (εκτός εκείνου που έχει 

χρεωθεί σε μέλη Δ.Ε.Π.). Ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου κρατά ο/η νέος/α 

Πρόεδρος, ένα ο/η απερχόμενος/η, ένα αντίγραφο παραμένει στη Γραμματεία του 

Τμήματος και ένα κατατίθεται με διαβιβαστικό του/της νέου/ας Προέδρου στον/στην 

αρμόδιο/α υπάλληλο στη Διεύθυνση Οικονομικών. 

18.2 Η Γραμματεία τηρεί αρχείο με τον εξοπλισμό που είναι χρεωμένος σε κάθε 

μέλος Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. Με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος, κατά την 

αφυπηρέτηση ή αποχώρηση μέλους Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. από το Τμήμα, ο 

εξοπλισμός επιστρέφεται στο Τμήμα. 

18.3 Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα στη χρήση των εγκαταστάσεων και 

των μέσων του Τμήματος στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος σπουδών. Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων τους, οι φοιτητές/τριες 

είναι υποχρεωμένοι/ες να παραδίδουν τις εγκαταστάσεις και τα παρεχόμενα μέσα σε 

άρτια κατάσταση όπως που τους διατέθηκαν. Σε περίπτωση ζημιών, ο φοιτητικός 

σύλλογος οφείλει να αποκαταστήσει κάθε βλάβη. 

18.4 H χρήση των εγκαταστάσεων του Τμήματος από τον φοιτητικό σύλλογο ή από 

ομάδες φοιτητών/τριών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις, αποτελεί κεκτημένο 

δικαίωμα των φοιτητών/τριών, εκτός αν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και 

στον βαθμό που τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να 

ενημερώνεται και να εγκρίνει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος. 

18.5 Δανεισμός: Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να δανείζονται τεχνολογικό εξοπλισμό 

από το Τμήμα (οπτικοακουστικό εξοπλισμό κ.ά.) για χρήση εντός του Τμήματος και 

είναι υποχρεωμένοι/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον/στην Πρόεδρο του 

Τμήματος (Νόμος 4485/2017, Άρθρο 7, Κεφάλαιο Β΄, Εδάφιο ββ.).  

18.6 Σε περίπτωση που ο δανεισμός εξοπλισμού είναι απαραίτητος για να καλυφθούν 

ανάγκες εκτός των χώρων του Τμήματος (εκθέσεις, εκδηλώσεις σχετικές με το 

μάθημα) με τη συγκατάθεση του/της διδάσκοντα/ουσας, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να 

υποβάλλει αίτηση στον/στην Πρόεδρο υπογραμμένη από τον/την Καθηγητή/τρια του 

μαθήματος. Η έγκριση του δανεισμού επαφίεται στην απόφαση του/της Προέδρου 

που έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το ζήτημα στη Συνέλευση του Τμήματος.  
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18.7 Τα δανεισμένα αντικείμενα οφείλουν να επιστρέφονται στον/στην υπεύθυνο/η 

δανεισμού σε άρτια κατάσταση και να δηλώνεται η επιστροφή τους και στη 

Γραμματεία- εφόσον της είχε κοινοποιηθεί ο δανεισμός- ώστε να αποφεύγεται 

μεγάλος αριθμός αρχείων που εισρέουν σε αυτή.  

18.8 Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να 

επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το αντικείμενο που συνιστά περιουσία του 

Δημοσίου. Είναι δεδομένο ότι για να παραδοθεί το πτυχίο σε έναν/μία φοιτητή/τρια, 

ο/η τελευταίος/α δεν θα πρέπει να έχει καμία εκκρεμότητα όσον αφορά τα 

περιουσιακά στοιχεία του Τμήματος. Ο/Η Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί 

δανεισμό αντικειμένου σε φοιτητή/τρια που στο παρελθόν έχει καθυστερήσει την 

επιστροφή του εξοπλισμού, εφόσον η επιστροφή ξεπέρασε τις επτά (7) μέρες.  

18.9 Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια έχει καταστρέψει υλικό και δεν το έχει 

αποκαταστήσει, απαγορεύεται οποιοσδήποτε δανεισμός στον ίδιο και στην ομάδα 

εργασίας του στο σχετικό μάθημα,  

18.9 Η καθαριότητα και ο σεβασμός της αισθητικής αρτιότητας του πανεπιστημιακού 

χώρου και των εγκαταστάσεών του είναι υποχρέωση όλων των μελών του Τμήματος 

19.0 Φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. έχουν δικαίωμα στη χρήση των 

εγκαταστάσεων και των μέσων του Τμήματος για την υλοποίηση δράσεων που 

συνάδουν προς τη φοιτητική ιδιότητα, εφόσον το αίτημα που υποχρεωτικά 

υποβάλλουν στη Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. εγκριθεί.  

Οι χώροι του Τμήματος, με βάση πάγια απόφαση της Συνέλευσής του, δεν 

διατίθενται για τη διενέργεια φοιτητικών εκλογών σε φοιτητές/τριες άλλων 

Τμημάτων. 

 

Άρθρο 19 

Θέματα Εθιμοτυπικού χαρακτήρα (ορκωμοσία, αναγορεύσεις) 

 

Σε θέματα εθιμοτυπικού χαρακτήρα (αναγορεύσεις Επιτίμων Διδακτόρων, Επίτιμων 

Καθηγητών, Ομότιμων Καθηγητών) και ορκωμοσίας των τελειοφοίτων του  το 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών  ακολουθεί τη 

διαδικασία που ορίζεται με αποφάσεις της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. και αποτελούν 

μέρος του Οργανισμού του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 20  

Διεθνείς συνεργασίες 

 

Το Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ. συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+ για την 

υποδοχή και την αποστολή φοιτητών/τριών από όλους τους κύκλους σπουδών 

(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων) από και προς άλλες χώρες. 

Για αυτόν τον σκοπό διατηρεί συνεργασίες με αντίστοιχα Τμήματα της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης και συμμετέχει στο σύστημα αναγνώρισης μαθημάτων με βάση τις μονάδες 

ECTS. Παράλληλα, το Τμήμα λαμβάνει μέρος σε προγράμματα Διεθνούς 

Κινητικότητας με χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρωσία κ.ά., δίνοντας στους/στις 

φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε 

συνεργαζόμενα Ιδρύματα, λαμβάνοντας υποτροφία. Επίσης, οι φοιτητές/τριες έχουν 

την ευκαιρία να εκπονήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. 

 Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έχει 

συνάψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τα εξής Πανεπιστήμια/Ιδρύματα: 
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  1. Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (2006-2008) 

  2. Πανεπιστήμιο Târgovişte (2006) 

  3. Πανεπιστήμιο Lomonosov (2008-13) 

  4. Κρατικό Πανεπιστήμιο Ερεβάν (2007-) 

  5. Κρατικό Πολυτεχνείο Ερεβάν / Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

(2008-) 

  6. Ίδρυμα «Ρωσικός Κόσμος» (2009-11) 

  7. Κρατικό Πανεπιστήμιο Oriol (2009) 

  8. Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας (2011-2016) 

  9. Κρατικό Πανεπιστήμιο Σοχούμι (2011-2016) 

10. Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της 

Αρμενίας (2011-) 

11. Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης (2012-) 

12. Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (2014-) 

13. Πανεπιστήμιο Lublin (UMCS) (2014-) 

14. Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία) (2015-2023) 

15. Petroleum-Gas University of Ploiesti (2016-) 

16. Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας (2016-) 

17. Ίδρυμα «Ρωσικός κόσμος» (2017-) 

18. Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης (2017-2019) 

19. Ινστιτούτο Παγκόσμιας Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας (2018-) 

21. Σχολή Ρωσικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Ερεβάν (2018-) 

22. Sofia University «St. Kliment Ohridski» (2019- ) 

23. Institute of Slavic Culture, Moscow State University “A. N. Kosygin”, Russia 

(2019- ) 

24. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης (2019-2021) 

25. Πανεπιστήμιο Τιράνων (2019-2021) 

(βλ. Οδηγός Σπουδών σ. 39-46, διαθέσιμος στον ιστότοπο: 

 https://bscc.duth.gr/Τμήμα). 

 

Άρθρο 21  

Λειτουργία Γραμματείας 

 

Η Γραμματεία του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.  στεγάζεται σε τρεις (3) χώρους του ισογείου του 

κτιρίου Β΄ της Παλιάς  Νομικής (Π. Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή), όπου στεγάζεται το 

Τμήμα. Λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και 

των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.:  καθημερινά από τις 7.00  έως τις 15.00. Οι 

φοιτητές/τριες εξυπηρετούνται διά ζώσης σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται για 

κάθε ακαδημαϊκό έτος και όλες τις εργάσιμες ημέρες μέσω των υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής Γραμματείας. Για τη διευκόλυνση των διαδικαστικών υποχρεώσεών 

τους στον ιστότοπο https://bscc.duth.gr/έντυπα   υπάρχουν αναρτημένα υποδείγματα 

εντύπων (αιτήσεων κ.λπ.). Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής και της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας της Γραμματείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 
Άρθρο 22  

Εποπτεία Τήρησης του Κανονισμού 
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Η εποπτεία της υλοποίησης του Κανονισμού αυτού είναι αρμοδιότητα του/της 

Πρόεδρου του Τμήματος και η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.Ε.Π. του Τμήματος.  

 

Άρθρο 23  

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού 

 

Αλλαγή στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορεί να γίνει, μετά από γραπτή 

εισήγηση του/της Προέδρου, από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
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