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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Αυτό 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 

και ανεξάρτητα στοιχεία για την βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Σχεδιάστηκε 

για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, του περιεχόμενου και του καθεστώτος 

των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο 

πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν θα 

κρίνεται η αξία και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Θα 

υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τμήματα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες δίδεται η σχετική 

εξήγηση. 

     

 

1. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

1.1 Επώνυμο (α) : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.2 Όνομα (τα) :  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.3 

Ημερομηνία γέννησης (ημέρα / μήνας / έτος)  

πόλη , χώρα γέννησης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.4 Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή ΑΕΜ : (αριθμός μητρώου φοιτητή) 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1 Ονομασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριμένος τίτλος (στην πρωτότυπη 

γλώσσα): 

 Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου: 

 Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

http://www.bscc.duth.gr/


 

ΔΠΘ-ΤΜΗΜΑ Γ.Φ.Π.Π.Χ., ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ, ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ σ.1/6 

2.3 Ονομασία και καθεστώς απονέμοντος Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

2.4 Ονομασία και καθεστώς του Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

 Όπως το 2.3 

2.5 Γλώσσες διδασκαλίας/ εξετάσεων: 

ελληνική, βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική 

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  

3.1 Επίπεδο του τίτλου σπουδών: 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - 1

ος
  Κύκλος Σπουδών 

3.2 Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 

             8 εξάμηνα (4 έτη) 

240 ECTS 

3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής: 

 Με απολυτήριο Λυκείου και Πανελλαδικές Εξετάσεις εισαγωγής ή  

ως υπαγόμενοι σε ειδικές κατηγορίες και με κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων.  

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 

4.1 Τρόπος Σπουδών: 
Πλήρης φοίτηση 

4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος: 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό σπουδών του Τμήματος πτυχιούχος καθίσταται ο/η 

φοιτητής/τρια όταν έχει: 

παρακολουθήσει και εξεταστεί με επιτυχία σε 32 υποχρεωτικά και 16 υποχρεωτικά κατ’ 

επιλογή μαθήματα,   

επιτυχώς ολοκληρώσει και υποστηρίξει την προαιρετική πτυχιακή εργασία 

συγκεντρώσει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη 

δυνατότητα, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της 

λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών, συμπεριλαμβανομένων 

των πολιτών ελληνικής καταγωγής, να εμβαθύνουν στους τομείς ειδίκευσης. Ως εμβάθυνση 

μπορεί να οριστεί η κατάκτηση της γλωσσικής και της επικοινωνιακής ικανότητας του/της 

φοιτητή/τριας στη γλώσσα επιλογής του αλλά και η μελέτη τού -κατά περίπτωση- ιστορικού, 

κοινωνικού και πολιτισμικού συγκείμενου. Μέσω της σπουδής- γνώσης της γλώσσας 

επιλογής του/της και με την πυραμιδοειδή διάταξη των μαθημάτων, εισαγωγή στον 

παρευξείνιο πολιτισμό - ιστορία - κοινωνία - οικονομία - λαογραφία, ο φοιτητής/φοιτήτρια   

οδηγείται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη γνώση της χώρας και του πολιτισμού της. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες καθίστανται ικανοί/ές: 

να μελετούν διεξοδικά τις ευρύτερες, κατά χώρα ή λαό, εξελίξεις,  

να χειρίζονται όλα τα είδη του γραπτού και του προφορικού λόγου, προκειμένου να 

διερευνούν τα επιμέρους του χώρου ειδίκευσής τους: το πολιτισμικό συγκείμενο στο οποίο 
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εμπεριέχεται η γλώσσα,  

να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον 

πολιτισμό των λαών των παρευξείνιων χωρών, όπως Ελλήνων, Βουλγάρων, Ρουμάνων, 

Ρώσων, Τούρκων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων και λοιπών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.bscc.duth.gr 

4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος (π.χ. ενότητες μαθημάτων ή μαθήματα) και οι ατομικοί 

βαθμοί / πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν: 

 Τα μαθήματα στα οποία ο/η πτυχιούχος έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγωγικό βαθμό, 

καθώς και τα μαθήματα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής είναι τα (Υ= 

υποχρεωτικό, ΥΕ= υποχρεωτικό κατ΄ επιλογήν): 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Π.Μ. 

ECTS 

       

       

       

       

    

Αναγνώριση 

Erasmus*   

 **      

       

 Σύνολο Π.Μ. (ECTS)     240 

 

Η στήλη Π.Μ. (ECTS) απεικονίζει τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. 

* Αναγνώριση πιστωτικών μονάδων τις οποίες ο φοιτητής έχει κατοχυρώσει συμμετέχοντας σε άλλο 

Πρόγραμμα Σπουδών ή στο πρόγραμμα Erasmus.  

** Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας:  (πλήρης τίτλος) 

 

4.4 Σύστημα Βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών: 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Θ., η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη 

κλίμακα και διαμορφώνεται ως εξής: 

             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. 
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4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

 «Λίαν Καλώς», 7,30 Επτά και τριάντα εκατοστά 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 

5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 

 Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
 
 

5.2 Επαγγελματικά δικαιώματα 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών μπορούν να δραστηριοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση της επαρκούς κατάκτησης 

της γλώσσας επιλογής τους, και σύμφωνα με το ΦΕΚ 95/τ. Α΄/22-6-2009: 

α. στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (ρωσικής, 

ρουμανικής, τουρκικής, βουλγαρικής κ.τ.λ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και 

την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού 

των λαών των παρευξείνιων χωρών, 

β) στην εκπαίδευση - δημόσια και ιδιωτική (ΥΑ 6117/Α5 ΦΕΚ 324, τ. Β΄, 8-2-2017 και 

ΥΑ 77728/11-5-2017 ΦΕΚ 1773, τ. Β΄, 23-5-2017, όπως υλοποιούνται με την ΥΑ 

23544/Ν1, ΦΕΚ 595, τ. Β΄, 22-2-2018) - ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών 

των παρευξείνιων χωρών  

γ) και δυνητικά σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς 

πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και 

ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), 

εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη 

φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, 

επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως 

ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως 

διερμηνείς. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  http//www.bscc.duth.gr  

 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Erasmus: 

Πρακτική Άσκηση: 

 (Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες διακρίσεις στο εξωτερικό, διακρίσεις σε 

διαγωνισμούς, πρακτική άσκηση, υποτροφίες, κ.λπ.) 

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών: 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, http://www.duth.gr 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών:  

https://bscc.duth.gr/ 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 

http://www.minedu.gov.gr  

 

7.           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

https://bscc.duth.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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7.1 Ημερομηνία: (ημερομηνία έκδοσης του Διπλώματος) 

7.2 Όνομα και Υπογραφή:  

7.3 

Ιδιότητα: 

Πρόεδρος  

του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

7.4 Επίσημη Σφραγίδα:  

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(i) Δομή 

Η Τριτοβάθμια – Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δημόσια και παρέχεται δωρεάν, κατά την 

έννοια του άρθρου 16, Παράγραφος 5 του Συντάγματος και, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

περιλαμβάνει δύο παράλληλους τομείς: 

α) τον Πανεπιστημιακό (ΑΕΙ): Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και 

β) τον Τεχνολογικό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΤΕΙ και την Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Λειτουργούν επίσης κρατικά ιδρύματα Ανώτερης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την εποπτεία 

άλλων Υπουργείων, τα οποία προσφέρουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας 

από δύο έως τρία έτη. 

(ii) Εισαγωγή 

Δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού και 

Επαγγελματικού). Το σύστημα εισαγωγής στα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης βασίζεται στις 

προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις (numerus clausus), στις προτιμήσεις σχολών/τμημάτων από 

τους υποψηφίους και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασής τους. Για ορισμένες Σχολές απαιτείται 

εξέταση σε ειδικά μαθήματα (π.χ. Σχέδιο για την Αρχιτεκτονική), ή πρακτικές δοκιμασίες.  

(iii) Τίτλοι σπουδών 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των σχολών των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο οδηγεί στην αγορά εργασίας, καθώς και δίνει 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές του μεταπτυχιακού κύκλου: δηλαδή σε σπουδές του 

δεύτερου κύκλου που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ισότιμο με πτυχίο Master) 

και του τρίτου κύκλου που οδηγούν στο Διδακτορικό Δίπλωμα. Το Πτυχίο είναι τίτλος που 

απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες διαρκούν από τέσσερα έως 

έξι έτη ανάλογα με το αντικείμενο. 

Πρόσφατος νόμος για την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το σύστημα 

μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, καθορίζει το πλαίσιο των διαδικασιών και των 

κριτηρίων για την αξιολόγηση των τμημάτων των ΑΕΙ, καθώς και για την πιστοποίηση των 

σπουδών των φοιτητών. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών 

και συμβάλλουν στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Λεπτομερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχει και στον Εθνικό 

Φάκελο που συντάχθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 

Εκπαίδευση ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  

http://www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.Ppdf   

(pages 82,83) http://www.eurydice.org  

  

 

http://www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.Ppdf
http://www.eurydice.org/
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