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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
ΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΕΙΑΦΘΕΝΣΕ ΥΟΙΣΗΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2015-2016 ΚΑΙ ΕΥΕΞΗ 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 καταργείται η υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και γίνεται 

προαιρετική για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 και εφεξής. 

 

την αρχή του Ζ΄ εξαμήνου οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να 

επιλέξουν δύο  (2) επιπλέον μαθήματα επιλογής, πέραν  των τεσσάρων (4) υποχρεωτικά επιλεγομένων 

μαθημάτων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ανάλογα με την ειδική κατεύθυνση του τμήματος που 

έχουν ακολουθήσει. Σα μαθήματα αυτά θα φέρουν το διακριτικό «Μαθήματα Πτυχιακής Εργασίας». 

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να επιλέξουν ένα θεματικό πεδίο, ανάλογα 

με την ειδική κατεύθυνση του τμήματος που έχουν ακολουθήσει. Σα θεματικά πεδία  καθορίζονται και 

ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες του Σμήματος, στους οποίους οφείλουν να απευθύνονται οι φοιτητές. 

 

Κάθε διδάσκων καθορίζει το θέμα κάθε πτυχιακής και επιλέγει τους υποψηφίους. 

 

Ο νέος κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας εμπεριέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. 

 

Σα δύο (2) επιπλέον μαθήματα, αντί της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι:  

 

Ειδική Κατεύθυνση Α΄: Σουρκικής Γλώσσας και Υιλολογίας 

 

Ζ΄- Φειμερινό εξάμηνο 

 

1) 70231- Οθωμανική Μουσική Παράδοση 

 

Η΄- Εαρινό Εξάμηνο 

 

1) 70229- Ανθολογία της Νέας Σουρκικής Λογοτεχνίας- Θέατρο 

2) 70230- Εισαγωγή στην Αρμενική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

 

 
ΦΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα 

 



 

Ειδική Κατεύθυνση Β΄: Ιστορικών, Κοινωνικών ,τρατηγικών πουδών και Γεωπολιτικής 

 

Ζ΄ –Φειμερινό Εξάμηνο 

 

1) 70050- Πολιτικά Κόμματα στη ύγχρονη Σουρκία 

2) 70232- Κοινωνικά Κινήματα στη ύγχρονη Σουρκία 

 

Η΄- Εαρινό Εξάμηνο 

 

1) 70087- Γεωγραφία της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής: Αφοπλισμοί και Ασφάλεια ΙI 

 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω μαθήματα με κωδικούς αριθμούς 70050 και 70087, από το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδ. έτους 2017-2018, ΔΕΝ θα εμφανίζονται μεταξύ των Τποχρεωτικά Επιλεγομένων Μαθημάτων Ε΄-Η΄ 

εξαμήνων, αλλά θα συγκαταλέγονται ΜΟΝΟ  μεταξύ των μαθημάτων της Πτυχιακής Εργασίας, στα Ζ΄ και Η΄ 

Εξάμηνα. 


