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ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΙΑΣΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΧΣΟΔΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

Σα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ πνπδψλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, 

γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε εηδηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο γίλεηαη ζε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξέπεη λα 

πξνζέιζνπλ γηα εγγξαθή θαη νη εηζαγφκελνη έιιελεο πνιίηεο ηεο Μνπζνπικαληθήο 

κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη νη εηζαγφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ εηδηθή θαηεγνξία 

«αιινδαπνί- αιινγελείο».   

 

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ, ν εηζαγφκελνο ή ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, 

θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1-) Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή Γηαβαηήξην, ην νπνίν ζα επηδείμεη γηα λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ εηζαγφκελνπ θνηηεηή 

 

2-) Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθή Σαπηφηεηαο ή ηνπ Γηαβαηεξίνπ  

 

3-) Δθηππσκέλε αίηεζε εγγξαθήο απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

4-) Μηα (1) πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

5-) Σππσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν Δγγξαθήο ηνπ Σκήκαηνο 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

1-) Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο (γηα ηνπο άληξεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ ζσζηά ηα 

ζηνηρεία ηνπο γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγηθήο ρξήζεο). 

 

2-) Δθηχπσζε ΑΜΚΑ (ΜΟΝΟ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ, αιιά δελ ππέβαιαλ ειεθηξνληθή αίηεζε) 

 

3-) Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν θνηηεηήο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα 

(Α.Δ.Η. – Σ.Δ.Η.) ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα – ΜΟΝΟ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ, αιιά δελ 

ππέβαιαλ ειεθηξνληθή αίηεζε εγγξαθήο.  



2 

 

 

ΔΗΑΓΟΜΔΝΟΗ – ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ 

ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ: Οη ππαγφκελνη ζε απηή ηελ θαηεγνξία νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο εηζαγσγήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, εθηφο απφ 

ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, επηπιένλ βεβαίσζε Γήκνπ ησλ Ννκψλ Ξάλζεο, Ρνδφπεο ή 

Έβξνπ ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη. Δάλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν 

Γήκν άιιεο πεξηνρήο, ηφηε ζα πξέπεη, απφ ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δήκνπ, λα 

πξνθχπηεη φηη κεηεγγξάθεθαλ ζ’ απηφλ, απφ Γήκν ησλ αλσηέξσ 3 Ννκψλ (Φ. 151/64998/15-

6-2011 (ΦΔΚ 1307Β΄). 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο αιινδαπψλ-αιινγελψλ θαζνξίδνληαη κε 

Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Γηα ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, φπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζνβαξή αζζέλεηα, 

ζηξάηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθφ, ή γηα πεξίπησζε επηηπρφληα πνπ δελ νινθιήξσζε 

εκπξφζεζκα θαη πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο εγγξαθήο, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή, 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ηφζν ε ζρεηηθή αίηεζε φζν θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη 

απφ ηνλ επηηπρφληα απεπζείαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη κε πηζαλή ππνρξέσζε θπζηθήο παξνπζίαο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο εγγξαθήο. Ζ εγγξαθή νινθιεξψλεηαη ή κε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Σκήκαηνο. Δπηηπρψλ, πνπ δελ εγγξάθεθε νχηε κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο θαζψο θαη γηα ηα επφκελα έηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα 

επηηπρίαο ηνπ. (Βιέπε Τπ. Απφθαζε: Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εγγξαθήο ζε ρνιέο Σξηη/κηαο 

Δθπ/ζεο Δπηηπρφλησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ – Αξ.Πξση.Φ253/139394/Α5/31-08-

2016/ΤΠΠΔΘ) 

 

Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο εγγξαθήο δελ γίλνληαη δεθηέο, εθηφο αλ ην Σκήκα θξίλεη φηη 

ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ εθπξφζεζκε πξνζέιεπζε γηα εγγξαθή θαη 

πάλησο φρη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο.  

 

Φνηηεηηθή Ιδηφηεηα 

Ζ θνηηεηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ζην Σκήκα θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ. Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα φζα εμάκελα, ζπλερφκελα ή κε, επηζπκνχλ 

θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξα  απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα εμάκελα απηά δελ πξνζκεηξψληαη  

ζηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο πνπ δηαθφπηνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ 

έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαζ΄φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ νη θνηηεηέο επαλέξρνληαη ζην Σκήκα. 
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Φνηηεηηθή Σαπηφηεηα 

Κάζε θνηηεηήο κεηά απφ ηελ αξρηθή εγγξαθή ηνπ εθνδηάδεηαη κε θνηηεηηθή ηαπηφηεηα, 

ππνβάιινληαο αίηεζε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα academicid.minedu.gov.gr Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Τπνρξεψζεηο Φνηηεηψλ 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

Οη θνηηεηέο νθείινπλ: 

1. Να παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηηο παξαδφζεηο. 

2. Να πξνζέρνπλ θαη λα θξνληίδνπλ ηα εξγαζηεξηαθά φξγαλα. 

3. Να δηαηεξνχλ θαζαξνχο ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο θαη λα κε δεκηνπξγνχλ 

θζνξέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

4. Να πξαγκαηνπνηνχλ εγθαίξσο  ηηο εγγξαθέο, ηηο αλαλεψζεηο ησλ εγγξαθψλ θαη ηηο 

δειψζεηο ησλ καζεκάησλ. 

5. Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα παλεπηζηεκηαθά φξγαλα ζηα νπνία έρνπλ εθιεγεί σο 

εθπξφζσπνη ηνπ Φνηηεηηθνχ πιιφγνπ. 

 

Πξφγξακκα πνπδψλ 
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαξηίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα 

Άξζξα 24 θαη 25 ηνπ Ν. 1268/82, ην Άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083/92 , ην Άξζξν 1, παξ. 5 ηνπ Ν. 

2188/94 θαη ην Άξζξν 32 ηνπ Ν. 4009/11 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ: 

 

1. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ, πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ θαη' επηινγή 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν θαη ηε ρξνληθή 

αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. 

 

2. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πηπρίν κε Π.Γ. πνπ 

εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ .Α.Π. (πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο) θαη ησλ ρνιψλ 

θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ νθηψ. 

 

3. Κάζε εμακεληαίν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ «δηδαθηηθψλ κνλάδσλ» (δ.κ.). Ζ δ.κ. 

αληηζηνηρεί ζε κηα εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν πξνθεηκέλνπ πεξί 

απηνηεινχο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο θαη ζε κηα κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο 

ή εμάζθεζεο επί έλα εμάκελν γηα ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. ην Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρεηαη θαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο δ.κ. πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

 

4. Η θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο. 

Αληαπνθξίλεηαη πάλησο, ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θνίηεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην 

δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ 
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πξναπαηηνχκελσλ θαη εμαξηψκελσλ απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Με ηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ νξίδνληαη ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηα εμαξηψκελα 

απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ο θνηηεηήο ππνβάιιεη  δήισζε πξνηίκεζεο ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

5. Αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαζεσξείηαη θάζε Απξίιην. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηεί 

Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο απφ κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κε εηήζηα ζεηεία, 

ε νπνία ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε αθνχ πξνεγνπκέλσο 

θσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ. 

 

6. Ζ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Παλ/θή χγθιεην θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

8. ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ελφο Σκήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη καζήκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζην γλσζηηθφ πεδίν Σνκέα άιισλ Σκεκάησλ ηεο ίδηαο ή άιιεο ρνιήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα απηνχ, γίλεηαη 

κε απφθαζε ησλ πλειεχζεσλ ησλ Σκεκάησλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο  αληίζηνηρα.  

 

9. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ην 

επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. 

 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 

 

Γεληθή παξνπζίαζε 

Ζ θνίηεζε ζην Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ δηαξθεί 

νθηψ (8) αθαδεκατθά εμάκελα. Σν Σκήκα απηή ηε ζηηγκή δηαζέηεη δχν Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ. 

 

Παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

Σν Παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 θαη πξηλ, δει. ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ νπνίσλ νη Α.Μ. 

αξρίδνπλ απφ 15702003, 15702004, 15702005, 15702006 θαη 15702007. 

Σν Παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

www.turkmas.uoa.gr 

 

Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ 

Σν Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 θαη εμήο, δει. ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ νπνίσλ νη Α.Μ. 

αξρίδνπλ απφ 15702008, 15702009 θ.ν.θ. 

 

http://www.turkmas.uoa.gr/
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Απαηηνχκελε ζεηξά εμέηαζεο ζηα καζήκαηα Σνπξθηθήο Γιψζζαο 

 

ΗΜΔΙΧΗ – ΠΡΟΟΥΗ 

 

Ηζρχεη ε παξαθάησ κεηαβαηηθή ηδηφηεηα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. 

«Αλ Α πξναπαηηνχκελν ηνπ Β θαη Β πξναπαηηνχκελν ηνπ Γ, ηφηε Α πξναπαηηνχκελν ηνπ Γ». 

Tα καζήκαηα: 

Σνπξθηθή Γιψζζα Η (Α, Β, Γ) 

Σνπξθηθή Γιψζζα ΗΗ (Α, Β, Γ) 

Σνπξθηθή Γιψζζα ΗΗΗ (Α, Β, Γ) 

Σνπξθηθή Γιψζζα ΗV (Α, Β, Γ) 

ΓΔΝ έρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

70017 Α Σνπξθηθή Γιψζζα V - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70001 Α Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Φσλεηηθή/Φσλνινγία. Moξθνινγία/χληαμε  
70001 Β Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70001 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξνζι./παξαγ.). Λεμηιφγην  

70005 Α Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Φσλεηηθή/Φσλνινγία.Μνξθνινγία/χληαμε  

70005 Β Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70005 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.). Λεμηιφγην  

70009 Α Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

70009 Β Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70009 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70013 Α Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Μνξθνινγία θαη χληαμε 
70013 Β Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70013 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

 

 

70017 Β Σνπξθηθή Γιψζζα V - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70001 Α Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Φσλεηηθή/Φσλνινγία. Moξθνινγία/χληαμε  
70001 Β Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70001 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξνζι./παξαγ.). Λεμηιφγην  

70005 Α Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Φσλεηηθή/Φσλνινγία.Μνξθνινγία/χληαμε  
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70005 Β Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70005 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.). Λεμηιφγην  

70009 Α Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

70009 Β Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70009 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70013 Α Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

70013 Β Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70013 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70017 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα V - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι.παξαγ.) 

Λεμηιφγην 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70001 Α Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Φσλεηηθή/Φσλνινγία. Moξθνινγία/χληαμε  

70001 Β Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70001 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα Ι - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξνζι./παξαγ.). Λεμηιφγην  

70005 Α Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Φσλεηηθή/Φσλνινγία.Μνξθνινγία/χληαμε  

70005 Β Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70005 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.). Λεμηιφγην  

70009 Α Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

70009 Β Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην  

70009 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα ΙΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) 

Λεμηιφγην  
70013 Α Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

70013 Β Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70013 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα IV - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70021 Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70017 Α Σνπξθηθή Γιψζζα V - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

 

 

70021 Β Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70017 Β Σνπξθηθή Γιψζζα V - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 
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70021 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70017 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα V - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι.παξαγ.) Λεμηιφγην 

70025Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν 

(πξφζι./παξαγσγή) 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70021 Β Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70025Β Σoπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ & νηθνλνκηθψλ 

θεηκέλσλ Ι 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70021 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

 

 

 

70025 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Μεηάθξαζε γεληθψλ θεηκέλσλ 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70021 Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Μνξθνινγία θαη χληαμε 

70021 Β Σνπξθηθή Γιψζζα VΙ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (πξφζι./παξαγ.) Λεμηιφγην 

70017 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα V - Γεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (πξφζι.παξαγ.) Λεμηιφγην 

 

 

 

70029 Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙΙ - Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ & νηθνλνκηθψλ 

θεηκέλσλ ΙΙ 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70025Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ -Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν 

(πξφζι./παξαγσγή) 
70025 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Μεηάθξαζε γεληθψλ θεηκέλσλ 

70025Β Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ & νηθνλνκηθψλ 

θεηκέλσλ Ι 
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70029 Β Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙΙ - Δηδηθή κεηάθξαζε (κεηάθξαζε ηερληθψλ θεηκέλσλ) 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα: 

70025Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ -Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν 

(πξφζι./παξαγσγή) 

70025 Γ Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Μεηάθξαζε γεληθψλ θεηκέλσλ 

70025Β Σνπξθηθή Γιψζζα VΙΙ - Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ & νηθνλνκηθψλ 
θεηκέλσλ Ι. 

ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.turkmas.uoa.gr κπνξείηε επίζεο λα δείηε θαη ηνλ 

πίλαθαπεξηγξαθήο πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ζε κνξθή Excel. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεκάησλ Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαίλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.turkmas.uoa.gr 
ηνπ Σκήκαηνο. 

Πξνυπνζέζεηο Απφθηεζεο Πηπρίνπ 
 

ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΧΝ   

 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ πνπδψλ, ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ έρεη σο εμήο: ην πνζνζηφ ππνρξεσηηθψλ 

(Τ) θαη ππνρξεσηηθήο επηινγήο (ΤΔ) καζεκάησλ, παξνπζηάδνπλ αλαινγία 62:4. Γειαδή 62 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 4 καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο (ΤΔ). Ζ πηπρηαθή εξγαζία 

δελ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο. Γχλαληαη, αλη’ απηήο λα εγγξαθνχλ ζε έλα επηπιένλ 

εηδηθήο θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο επηινγήο κάζεκα (ΤΔ) ζην 7ν θαη ζην 8ν εμάκελν (ζχλνιν 

δχν καζήκαηα αληί ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο). Σα καζήκαηα απηά επηιέγνληαη απφ 

κηα εηδηθή θαηεγνξία ΤΔ καζεκάησλ, ρσξηζηή απφ ηα άιια, θαη θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ 

"Μαζήκαηα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο". Απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ππφινηπα. Δπνκέλσο, 

62:4 ζεκαίλεη φηη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη 93,55% θαη ησλ ΤΔ 

6,45%. 

 

 

 

Τπνινγηζκφο Βαζκνχ Πηπρίνπ 
Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ είλαη εληαίνο γηα φια ηα Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ. αξηζκ. Φ141/Β3/2166 (Φ.Δ.Κ. 308 η. Β. 

18/06/1987), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ππ' αξηζκ. Φ.141/Β3/2457/1988 (Φ.Δ.Κ. 802 η.Β), 

http://www.turkmas.uoa.gr/
http://www.turkmas.uoa.gr/
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Φ.141/Β3/2882/1989 (Φ.Δ.Κ. 507 η.Β) θαη Φ.141/Β3/4182/1989 (Φ.Δ.Κ. 693 η.Β). 

πγθεθξηκέλα: 

 

1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ ησλ Α.Δ.Η.: 

 

α) πνιιαπιαζηάδεηαη ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο επί έλαλ ζπληειεζηή, ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ καζήκαηνο θαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ δηαηξείηαη 

κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φισλ ησλ καζεκάησλ. 

 

β) Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θπκαίλνληαη απφ 1,0 έσο 2,0 θαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 Μαζήκαηα κε 1 ή 2 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,0 

 

 Μαζήκαηα κε 3 ή 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5 

 

 Μαζήκαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

2,0 

 

 Ζ πηπρηαθή εξγαζία δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο , ελψ ηα 

καζήκαηα αληί πηπρηαθήο εξγαζίαο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5 

 

2. Δάλ έλαο θνηηεηήο έρεη βαζκνινγεζεί ζε πεξηζζφηεξα καζήκαηα απφ φζα αληηζηνηρνχλ 

ζηνλ θαηά ην Πξφγξακκα πνπδψλ απαηηνχκελν ειάρηζην αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηε 

ιήςε ηνπ πηπρίνπ, κπνξεί ν θνηηεηήο λα επηιέμεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη΄ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ 

κνλάδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ 

απαηηνχκελν γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

 

Δμεηάζεηο 
Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαηαξηίζεη ε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο  χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ Κνζκεηεία 

ηεο ρνιήο. 

 

Γηθαίσκα πξνζέιεπζεο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ νη θνηηεηέο κφλνλ εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ. 

 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θάζε θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη καδί ηνπ ηελ 

αζηπλνκηθή ή/θαη ηε θνηηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ηνλ λφκν ρξφλνπο, δειαδή 

ζην ηέινο ηνπ Υεηκεξηλνχ Δμακήλνπ (εμεηαζηηθή πεξίνδνο Ηαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ) θαη 

Δαξηλνχ Δμακήλνπ (εμεηαζηηθή πεξίνδνο Ηνπλίνπ) θαζψο θαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή 
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εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: 

1-) κε γξαπηέο εμεηάζεηο, 2-) κε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη 3-) κε εθπφλεζε εξγαζίαο. ε 

νξηζκέλα καζήκαηα κπνξεί λα ππάξρεη ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηξφπσλ 

εμέηαζεο, θπξίσο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαζψο θαη απαιιαθηηθήο εξγαζίαο. 

Οη δηδάζθνληεο ελεκεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ηνπο θνηηεηέο γηα ηνλ ηξφπν 

εμέηαζεο (πξνθνξηθά, γξαπηά ή κε εθπφλεζε εξγαζίαο), ην είδνο θαη ηε κνξθή ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάδνζεο, ελψ ζε πνιιά καζήκαηα ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο δίλνληαη κέζσ 

αλαθνηλψζεσλ ζην ε-Σάμε. 

 

Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη κε ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 

θνηηεηψλ. 

 

ε καζήκαηα φπνπ απαηηείηαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ν ζρνιηαζκφο 

γίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο.  

 

Ο ηξφπνο εμεηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο εθ ηνπ λφκνπ δηαηάμεηο 

θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΔΚΠΑ. Λ.ρ. βαζκνινγηθή θιίκαθα θαη πξνβηβάζηκνη ή κε 

βαζκνί, ηξφπνη εθηίκεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ – εμεηάζεηο γξαπηέο ή (θαη) πξνθνξηθέο 

ή (θαη) ε φιε απφδνζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηηεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηδίσο απφ 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ γηα εηδηθά ζέκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ θνηηεηή.  

Χο πξνο ηηο θνηηεηηθέο ελζηάζεηο, ην Σκήκα εθαξκφδεη ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαηά ηελ 

νπνία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33, παξ. 10 ηνπ Ν. 4009/11, «αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο ζε έλα κάζεκα, κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα εμεηάδεηαη, 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή θαζεγεηψλ ηεο ζρνιήο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην 

ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη νξίδνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα. Απφ ηελ επηηξνπή 

εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλ». 

 

Οξγάλσζε Μαζεκάησλ ζε Δμάκελα 
Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην Υεηκεξηλφ (πεξηηηφ ή "κνλφ") θαη ην 

Δαξηλφ (άξηην ή "δπγφ") εμάκελν. Κάζε θνηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάθεηαη θάζε 

εμάκελν ζηα καζήκαηα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ θαη λα 

εμεηαζηεί ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εγγξαθή γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζα ζε θαζνξηζκέλεο 

εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (δειψζεηο καζεκάησλ). 

 

Φνηηεηήο πνπ δελ έρεη εγγξαθεί κέζα ζηηο νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ζε θάπνην κάζεκα, δελ 

γίλεηαη δεθηφο ζηελ εμέηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, αιιά νχηε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε ηνπ επηεκβξίνπ.  

 

Φνηηεηέο πνπ δελ πεξαηψλνπλ κε επηηπρία ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ 

εγγξαθεί, πξέπεη λα εγγξαθνχλ εθ λένπ ζε κεηαγελέζηεξν εμάκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηνχλ ζην κάζεκα απηφ. 

 



11 

 

πλνπηηθά: 

Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη 13 πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη 3 εβδνκάδεο γηα 

εμεηάζεηο. 

 

Μάζεκα πνπ δηδάρζεθε ζε ιηγφηεξεο απφ 9 εβδνκάδεο ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε επαξθψο, 

νπφηε κε απφθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ ή επαλαιακβάλεηαη ην κάζεκα ή 

παξαηείλεηαη ην εμάκελν. 

 

Φνηηεηήο πνπ απέηπρε ζηηο εμεηάζεηο Ηαλνπαξίνπ ή Ηνπλίνπ θαη επηεκβξίνπ ζε κάζεκα 

επηινγήο, έρεη ηε δπλαηφηεηα ή λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν ή λα ην 

αληηθαηαζηήζεη κε άιιν κάζεκα επηινγήο. 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αξρίδεη ζην 7ν (Ε) εμάκελν, ζπλερίδεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ζην 8ν 

(Ζ) εμάκελν, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 

Καλνληζκφο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο ζην Σκήκα Σνπξθηθψλ 

πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ 

 

Γηα λα απνθηήζεη έλαο θνηηεηήο, κε έηνο εηζαγσγήο ην 2015 θαη εληεχζελ, Πηπρίν ηνπ 

Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ππνρξενχηαη λα 

ζπληάμεη είηε Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) ή λα επηιέμεη δχν (2) επηπιένλ καζήκαηα, πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ (4) ππνρξεσηηθά επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ, αλάινγα κε ηελ εηδηθή θαηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη. Σα 

καζήκαηα απηά ζα θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ «Μαζήκαηα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο» (βι. θαη αλσηέξσ 

Πξνυπνζέζεηο Απφθηεζεο Πηπρίνπ). 

 

 

Πεξηγξαθή ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο (Π.Δ.) - Αθνξά ηνπο εηζαρζέληεο θνηηεηέο κέρξη 

θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2014 – 2015 

 

Ζ εξγαζία πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία πξσηνηππίαο. θνπφο ηεο είλαη ν θνηηεηήο λα 

εκβαζχλεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Σνπξθηθψλ πνπδψλ, θαη κέζσ απηήο λα απνδείμεη 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ σο Σνπξθνιφγνο, θαζψο θαη ζηνηρεηψδεηο ηθαλφηεηεο εξεπλεηνχ. 

 

Σν ζέκα ηεο Π.Δ. άπηεηαη ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ησλ Σνπξθηθψλ πνπδψλ. Μπνξεί λα είλαη 

είηε κεηάθξαζε πξνο ηελ Διιεληθή (θεηκέλνπ ζπληαγκέλνπ ζηε ζχγρξνλε ηνπξθηθή ή ηελ 

νζσκαληθή ηνπξθηθή) κε εηζαγσγή θαη κεηαθξαζηνινγηθφ ζρνιηαζκφ, είηε γισζζάξην φξσλ 

κε εηζαγσγή θαη ιεμηινγηθά/νξνινγηθά ζρφιηα, είηε ζεσξεηηθή/ζπλζεηηθή εξγαζία ζε κία απφ 

ηηο πεξηνρέο ησλ ινηπψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Σκήκα, φπσο 

Λνγνηερλία, Γηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, Ηζηνξία, ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη Γεσπνιηηηθή, 

Κνηλσλία, Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία. 
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Οη θνηηεηέο αθνχ ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ην πεδίν ελδηαθεξφλησλ ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε 

Π.Δ. έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αληίζηνηρν δηδάζθνληα. Μεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

δηδάζθνληα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ απηφλ, ν 

θνηηεηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθή Αίηεζε εθπφλεζεο Π.Δ. πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. Οη δηδάζθνληεο δχλαληαη λα αλαιάβνπλ ηελ επίβιεςε έσο πέληε (5) Π.Δ. εηεζίσο. 

 

Σα ζέκαηα θαη νη θνηηεηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ Π.Δ. ζα νξηζηηθνπνηνχληαη έπεηηα απφ απφθαζε 

ηεο πλειεχζεσο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ εηζήγεζε γηα ηελ αλάζεζε Π.Δ. ζα είλαη επζχλε ησλ 

επηβιεπφλησλ δηδαζθφλησλ, επί ηε βάζεη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ζέηνπλ νη ίδηνη (π.ρ. 

επίδνζε ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ηθαλφηεηα θαη βνχιεζε ηνπ θνηηεηή λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο) θαη ζα γίλεηαη κε ζχληνκε εηζήγεζή ηνπο ζηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ θαηάζεζε ηεο Π.Δ. έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

ίδηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη λα έρνπλ ππνζηεξίμεη έσο θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ επνκέλνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 

Δάλ ε ππνζηήξημε δελ είλαη επηηπρήο (εάλ ν θνηηεηήο δελ ιάβεη βαζκφ ίζν ή πςειφηεξν ηνπ 

πέληε (5), ν θνηηεηήο ζα έρεη δηθαίσκα κίαο θαη κφλεο επαλεμέηαζεο, έπεηηα απφ ππφδεημε ηεο 

επηηξνπήο επίβιεςεο, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί έσο ηνλ Γεθέκβξην (δειαδή 

εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ην αξγφηεξν). 

 

Δάλ ε ππνζηήξημε είλαη επηηπρήο θαηά ηα αλσηέξσ, ν θνηηεηήο αλαθεξχζζεηαη πηπρηνχρνο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ράλεη νξηζηηθά ην δηθαίσκα επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αλαηεζείζαο 

εξγαζίαο, φπσο θαη ην δηθαίσκα εθπφλεζεο άιιεο Π.Δ., ζην ίδην ή άιιν γλσζηηθφ πεδίν, θαη 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ECTS πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, 

δειψλνληαο ηα δχν επηπιένλ ππνρξεσηηθά επηιεγφκελα καζήκαηα ηα νπνία φκσο αλήθνπλ 

ζηνλ θαηάινγν καζεκάησλ ηεο εηδηθεχζεψο ηνπ. 

 

Η έθηαζε ηεο Π.Δ. είλαη: 

α) ηνπιάρηζηνλ 100 ζειίδεο, εάλ πξφθεηηαη γηα ζρνιηαζκέλε κεηάθξαζε, ζεκεησηένλ δε φηη 

ην πξσηφηππν θείκελν δελ πξέπεη λα έρεη κεηαθξαζηεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Διιεληθή. Σν 

πξσηφηππν δελ κπνξεί λα είλαη θαη’ αξρήλ κηθξφηεξν απφ 40 ζειίδεο (40+40+20 – εηζαγσγή 

θαη ζρφιηα). 

 

β) ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα γισζζάξην φξσλ, ε Π.Δ. θαιχπηεη 80 πεξίπνπ ζειίδεο. 

 

γ) Αλ, ηέινο, πξφθεηηαη γηα ζεσξεηηθή/ζπλζεηηθή εξγαζία, ν θχξην θνξκφο ηεο δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξνο απφ 60 ζειίδεο. Γηα ηε κείσζε ή ηελ ππέξβαζε ησλ αλαθεξφκελσλ νξίσλ 

απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Π.Δ. 

 

Η Δπηηξνπή Δπίβιεςεο ηεο Π.Δ. 
Σελ Π.Δ. επνπηεχεη, ζε φιν ην δηάζηεκα ηε εθπφλεζήο ηεο, δηκειήο Δπηηξνπή απνηεινχκελε 

απφ δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ηειηθά θαη ζα ηελ θξίλεη. 
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Σν έλα απφ ηα δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν Δπφπηεο ηεο Π.Δ., ν νπνίνο είλαη ν δηδάζθσλ 

πνπ θαζφξηζε ηα ζεκαηηθά πεδία θαη ην ζέκα θαη επέιεμε ηνλ θνηηεηή, ηνπ νπνίνπ επνπηεχεη 

ηελ εξγαζία, θαη απηφο θέξεη ην θχξην βάξνο ηεο θαζνδήγεζήο ηνπ. 

 

Αξκφδηνο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο πξνο ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο, είλαη ν Δπφπηεο ηεο Π.Δ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Δπίβιεςεο είλαη ππνρξεσηηθά κέινο Γ.Δ.Π. κε ην ζπγγελέζηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν σο 

πξνο ην ζεξαπεπφκελν ζέκα. Σν ζέκα εγθξίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε: 1) ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ φπνπ δεισηηθψο παξαπέκπεη ν ηίηινο 

ηνπ ζέκαηνο θαη 2) ηεο επηζηεκνληθήο αξκνδηφηεηνο ησλ δχν κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο 

ηνπ. Ζ ηειηθή επηινγή αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Γηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 
 

Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο (Π.Δ.) ηνπ κεηά 

ην πέξαο ηνπ Σ΄ εμακήλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, έρνληαο βεβαίσζε απφ ηε Γξακκαηεία 

πνπδψλ φηη έρεη νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ησλ ζπνπδψλ ηνπ κέρξη θαη ην Σ΄ εμάκελν θαη 

δελ νθείιεη καζήκαηα. 

 

Η εθπφλεζε ηεο Π.Δ. 
 

Ο Δπφπηεο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απνζαθελίδεη ηε κεζνδνινγία θαη ην νξγαλφγξακκα ηεο 

εξγαζίαο θαη αθνινχζσο ν θνηηεηήο παξνπζηάδεη πξνρσξεκέλν δείγκα εξγαζίαο ηνπ, ην 

νπνίν ειέγρεηαη εκβξηζψο θαη βειηηψλεηαη απφ ηνλ Δπφπηε. Με βάζε απηφ ην δείγκα ν 

Δπφπηεο δίλεη ζπγθεθξηκέλεο γεληθήο θχζεσο νδεγίεο. Σέινο, ν ξφινο ηνπ Δπφπηε ζπλίζηαηαη 

ζηνλ έιεγρν ηεο νινθιεξσζείζαο απφ ηνλ θνηηεηή εξγαζίαο, ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ 

αδπλακηψλ θαη ζε γεληθέο θαηεπζχλζεηο, ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο. 

 

Μεηά ηε βειηίσζε θαη πξψηεο κνξθήο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή, ζπκθψλσο 

πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Δπφπηε ηνπ, ππνβάιιεηαη γηα αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκφ ζην 

δεχηεξν κέινο ηεο Δπηηξνπήο. Με βάζε ηα ζρφιηα θαη ηνπ δεπηέξνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ν 

θνηηεηήο πξνζδίδεη ηελ ηειηθή κνξθή ζηελ Π.Δ. ηνπ θαη θαηαζέηεη δχν λέα αληίγξαθα ζηελ 

Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή δίδεη ζην θνηηεηή ηελ άδεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ηνπ κφλνλ 

εθφζνλ θξίλεη φηη πιεξνί ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθήο αμηνιφγεζεο, φηη δειαδή είλαη 

θαηαξρήλ δπλαηφλ λα βαζκνινγεζεί ηνπιάρηζηνλ κε 5 (πέληε), κεηά απφ ηελ ππνζηήξημε. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, επηζηξέθεη ηελ εξγαζία ζην θνηηεηή πξνο βειηίσζε. Ζ νξζή, αθξηβήο 

θαη πςεινχ επηπέδνπ ρξήζε ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ε εθάζηνηε απαξαίηεηε 

επηζηεκνληθή νξνινγία απνηειεί εθ ησλ νχθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα λα νδεγεζεί κία Πηπρηαθή 

Δξγαζία ζηελ θάζε ηεο ππνζηήξημήο ηεο. Ζ πξνυπφζεζε απηή απνηειεί ππνρξέσζε θαη 

επζχλε ηνπ θνηηεηή. 

 

Όηαλ ιάβεη ηελ άδεηα λα ππνζηεξίμεη ηε εξγαζία ηνπ, ν θνηηεηήο θαηαζέηεη έλα ηξίην 

αληίγξαθν ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο, (Αξρείν Π.Δ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 
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Σ...Α..), ιακβάλεη, επίζεο, βεβαίσζε φηη δελ νθείιεη καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί 

εκεξνκελία ππνζηήξημεο θαη ηελ πξνζθνκίδεη ζηνλ Δπφπηε ηνπ. 

 

Όια ηα θείκελα ή αληίγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζηα κέιε ηε Δπηηξνπήο είλαη 

δαθηπινγξαθεκέλα θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (Φεθηαθφο Γίζθνο/CD κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

θνηηεηή ηππσκέλα επ’ απηνχ.) Ζ κνξθή θαη ε δηάηαμε ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ ηεο Πηπρηαθήο 

Δξγαζίαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ηηο νπνίεο εθδίδεη θαη 

δεκνζηεχεη ην Σκήκα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζήο ηνπ. 

 

Γνκή θαη Μνξθή ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 
 

Γνκή 

Δμψθπιιν (ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θνηηεηή, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο, ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο, ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ, ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο Π.Δ. θαη, ηέινο, ν κήλαο θαη 

ην έηνο ππνζηήξημεο). 

 

1 θχιιν ιεπθφ ζηελ αξρή 

 

ειίδα ηίηινπ (ίδηα κε απηή ηνπ εμσθχιινπ) 

 

Πξφινγνο 

 

Δηζαγσγή – ρφιηα 

 

Κχξην ζψκα 

 

Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Δπίινγνο 

 

Δπίκεηξν (ελδερνκέλσο) 

 

Δπξεηήξηα (ελδερνκέλσο) 

 

Πεξηερφκελα 

 

1 θχιιν ιεπθφ 

 

Μνξθή 

Ζ Π.Δ. είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε ραξηί Α4. Γηαζηάζεηο δαθηπινγξαθεκέλεο επηθάλεηαο: 

1500 θηππήκαηα, ήηνη 25 αξάδεο ησλ 60 θηππεκάησλ ή 30 αξάδεο ησλ 50. Σα αληίηππα πνπ 

ππνβάιινληαη είλαη βηβιηνδεηεκέλα κε ζεξκνζπγθφιιεζε ή ζπηξάι. Σν εχξνο ησλ 

κεηαθξαζηηθψλ εξγαζηψλ ζα απνθαζίδεηαη απφ θνηλνχ κεηαμχ Δπφπηε θαη θνηηεηή. 

 

Τπνζηήξημε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 
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Ζ ππνζηήξημε ηεο Π.Δ. γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαη Φνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

Ο θνηηεηήο παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην θνηλφ θαη θαηφπηλ απαληά 

ζε εξσηήζεηο. Δξσηήζεηο ππνβάιινπλ κφλν ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Μεηά ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ππνζηήξημεο κπνξεί λα δηεμαρζεί ζπδήηεζε κε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ. 

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο Π.Δ. νξίδεηαη ην λσξίηεξν έλα κήλα κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειηθνχ 

θεηκέλνπ ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαη θαηά πξνηίκεζε θνληά ζε εμεηαζηηθή πεξίνδν. 

 

Ο Δπφπηεο έρεη ηελ επζχλε ηνπ θαθέινπ ππνζηήξημεο, πνπ πεξηέρεη: i) ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζέκαηνο απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, θαη ii) έληππν ηνπ Πξσηνθφιινπ Τπνζηήξημεο (εηο 

δηπινχλ). 

 

ην ηέινο ηεο ππνζηήξημεο ε Δπηηξνπή απνζχξεηαη ζε ζχζθεςε, θάζε κέινο ηεο βαζκνινγεί 

ηελ Π.Δ. θαη ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν, φπνπ αλαγξάθνληαη νη δχν βαζκνί. 

 

Χο βαζκφο ηεο Π.Δ. ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν Μειψλ (Δπφπηε θαη 

Μέινπο). Σν απνηέιεζκα αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζηνλ ππνςήθην. 
 

Αθξνηειεχηην άξζξν 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ππνζηήξημεο, ν θάθεινο ηεο Π.Δ. (ζρεηηθά έγγξαθα 

ππνζηήξημεο θαη βαζκνινγίαο ηεο Π.Δ. ζπλ ηελ Π.Δ. ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή -

C.D.) θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία. 

 

Ζ Γξακκαηεία ηεξεί αιθαβεηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ζπγγξαθέσλ, ησλ ζεκάησλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ θάζε Π.Δ. θαη ζπληεξεί ην ζρεηηθφ αξρείν Π.Δ. ηνπ Σκήκαηνο. Οη Π.Δ. δελ 

δαλείδνληαη, αιιά είλαη δπλαηφλ λα ηηο ζπκβνπιεπζεί θαλείο εληφο ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

εκείσζε: Ζ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αθνξά ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

Π.Δ. απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018. Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο νη επξηζθφκελεο ελ εμειίμεη 

θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζεζηψο. 

 

 

ΑΝΣΙ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Αθνξά ηνπο εηζαρζέληεο θνηηεηέο απφ ην Αθαδ. Έηνο 2015 – 2016 θαη εθεμήο 

(Αλαθνίλσζε ηνπ Σκήκαηνο 23-11-2017) 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2017 – 2018 θαηαξγείηαη ε ππνρξεσηηθή εθπφλεζε πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη γίλεηαη πξναηξεηηθή. 

ηελ αξρή ηνπ Ε΄ εμακήλνπ νη θνηηεηέο πνπ δελ επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία, 

ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ δχν (2) επηπιένλ καζήκαηα επηινγήο, πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4) 

ππνρξεσηηθά επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, αλάινγα 

κε ηελ εηδηθή θαηεχζπλζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη. Σα καζήκαηα απηά ζα 

θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ «Μαζήκαηα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο». 
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Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα επηιέμνπλ έλα 

ζεκαηηθφ πεδίν, αλάινγα κε ηελ εηδηθή θαηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη. 

Σα ζεκαηηθά πεδία θαζνξίδνληαη θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, 

ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα απεπζχλνληαη νη θνηηεηέο. 

Κάζε δηδάζθσλ θαζνξίδεη ην ζέκα θάζε πηπρηαθήο θαη επηιέγεη ηνπο ππνςεθίνπο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο ηζρχεη φ,ηη θαη αλσηέξσ (βι. Ζ εθπφλεζε ηεο 

Πηπρηαθήο Δξγαζίαο) 

 

Σα δχν (2) επηπιένλ καζήκαηα, αληί ηεο εθπφλεζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο επηιέγνληαη κεηαμχ 

ησλ θάησζη: 

Δηδηθή Καηεχζπλζε Α΄: Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

Ε΄ Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

70231 – Οζσκαληθή Μνπζηθή Παξάδνζε 

 

Ζ΄ Δαξηλφ Δμάκελν  

1-) 70229 – Αλζνινγία ηεο Νέαο Σνπξθηθήο Λνγνηερλίαο – Θέαηξν  

2-) 70230 – Δηζαγσγή ζηελ Αξκεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία 

 

Δηδηθή Καηεχζπλζε Β΄: Ιζηνξηθψλ, Κνηλσληθψλ, ηξαηεγηθψλ πνπδψλ θαη  

Γεσπνιηηηθήο 

Ε΄ Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

1-) 70050 – Πνιηηηθά Κφκκαηα ζηε ζχγρξνλε Σνπξθία 

2-) 70232 – Κνηλσληθά Κηλήκαηα ζηε χγρξνλε Σνπξθία 

 

Ζ΄ Δαξηλφ Δμάκελν  

70087 – Γεσγξαθία ηεο Δπξχηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο: Αθνπιηζκνί θαη Αζθάιεηα ΗΗ 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ δσξεάλ ηφζα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα φζα θαη ηα 

καζήκαηα  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 ζηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε δεχηεξνπ πηπρίνπ ρνξεγνχληαη δσξεάλ έληππα ζπγγξάκκαηα.  

Γελ ρνξεγνχληαη έληππα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα ζε θνηηεηέο γηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ γηα δεχηεξε θνξά, γηα ηα νπνία ηνπο έρεη ήδε ρνξεγεζεί δσξεάλ ζχγγξακκα. 
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ (Π.Π.Γ.Δ.) 

 

 

Σν Σκήκα  Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο/ζηηο θνηηήηξηεο ηελ 

απαηηνχκελε απφ ηνλ λφκν παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε. Γηα ηνπο θνηηεηέο/ηηο 

θνηηήηξηεο νη νπνίνη/εο εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 θαη πξηλ ν 

λφκνο δελ απαηηνχζε εηδηθή πηζηνπνίεζε παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο. Γηα ηνπο 

εηζαρζέληεο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 θαη εμήο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο.  

 

 Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί Πιζηοποίηζη Παιδαγωγικής και Διδακηικής Επάρκειας  

απαηηείηαη ε πιήξσζε ησλ εμήο πξνυπνζέζεσλ: 

 

α) ε ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ επξσπατθψλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ  ΔCTS 

απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηεο Π.Π.Γ.Δ., θαη 

 

β) ε επηηπρήο εμέηαζε ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα απφ ηε ζεκαηηθή πεξηνρή 

“Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο”, ζε ηξία  (3) ηνπιάρηζηνλ κάζεκα απφ ηε ζεκαηηθή 

πεξηνρή “Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο” θαη ζε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα 

απφ ηε ζεκαηηθή πεξηνρή “Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε”. 

 

πγθεθξηκέλα: 

απφ ηνλ θάησζη θαηάινγν καζεκάησλ – Τπνρξεσηηθψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Δπηινγήο- 

δχλαληαη λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο/ θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηφο καο ηα απαξαίηεηα εθείλα 

καζήκαηα ψζηε, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, λα ηνπο ρνξεγεζεί, ηαπηνρξφλσο κε ην  

Πηπρίν ηνπο, ε Πηζηνπνίεζε Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

σο άλσ πηζηνπνίεζεο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ επξσπατθψλ 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ  ΔCTS βάζεη ησλ καζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη. 

 

 

1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ : Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο 

 

Σνπιάρηζηνλ δχν (2) καζήκαηα Τπνρξεσηηθά πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζην 

Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ: 

 

 Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο:  

 

Α)Μάζεκα ππνρξεσηηθφ  

70101 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, ECTS 4 

 

Β) Μαζήκαηα ππνρξεσηηθά επηινγήο 

1. 70102 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, ECTS 4 

2. 70103 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, ECTS 4 

3. 70104 Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ECTS 4 

4. 70105 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, ECTS 4 
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 Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο:  
 

Α)Μάζεκα ππνρξεσηηθφ  

70112 ρνιηθή Φπρνινγία: χλδεζε Θεσξίαο θαη Πξάμεο, ECTS 4  

 

Β) Μαζήκαηα ππνρξεσηηθά επηινγήο 

1. 70111 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, ECTS 4  

2. ΦΥ81 Φπρνινγία ησλ νκάδσλ: ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε (δελ παξέρεηαη πιένλ) 

 

 

 

2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο 

 

Σνπιάρηζηνλ ηξία (3) καζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο απφ ηα αθφινπζα καζήκαηα ηνπ 

Σκήκαηνο θαη απφ καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη 

χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ απφ ην  Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

θαη απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α.: 

 

 Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ ην Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ πνπδψλ: 
1. 70022 ρέζεηο ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο γιψζζαο κε ζηφρν ηε Γηδαθηηθή ηεο  

Σνπξθηθήο [Δίλαη Τ ζηελ Α' Δηδηθή Καηεχζπλζε θαη ΤΔ ζηε Β'], ECTS 4 

2. 70062 Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία κε έκθαζε ζε δεηήκαηα Γηδαθηηθήο [ Δίλαη Τ   

ζηελ Α' Δηδηθή Καηεχζπλζε θαη ΤΔ ζηε Β'], ECTS 4 

3.  70055 Εεηήκαηα Γηγισζζίαο [ Δίλαη ΤΔ ηφζν ζηελ Α' φζν θαη ηελ Β' Δηδηθή 

Καηεχζπλζε],  ECTS 4 

 

 Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθαίδεπζεο: 
1. 70106 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ECTS 4 

2. 70110 Απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηε δηδαθηηθή πξάμε, 

ECTS 4 

3. 70108 Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε, ECTS 4 

4. 70109 Δηδηθή Αγσγή, ECTS 4 

 

 Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο: 
5. 70115 Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία, ECTS 4 

6. 70114 Γλσζηηθή Φπρνινγία I, ECTS 4 

7. 70113 Κνηλσληθή Φπρνινγία, ECTS 4 

 

 

3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε 

 

Σνπιάρηζηνλ 4 καζήκαηα 2 Τπνρξεσηηθά [ηα εμήο καζήκαηα: 70031 θαη 70091 Α] θαη 2 

Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο) απφ ηα αθφινπζα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ 

θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ: 
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 Α) Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

 

1. 70031 Μεζνδνινγία δηδαθηηθήο μέλσλ γισζζψλ: δηδαθηηθή ηεο Σνπξθηθήο  [Δίλαη Τ 

ζηελ Α' Δηδηθή Καηεχζπλζε  θαη ΤΔ ζηε Β'], ECTS 4 

2. 70091 Α Σνπξθηθή Γιψζζα VΗΗ - Γεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαη ε 

Γηδαθηηθή ηνπο - κάζεκα ζπλδεδεκέλν κε Πξαθηηθή Άζθεζε ζε θνξέα ζρεηηθφ κε ηελ 

Δθπαίδεπζε   [Δίλαη Τ ζηελ Α' Δηδηθή Καηεχζπλζε θαη ΤΔ ζηε Β'] 

 

 Β) Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο 

 

3. 70085 Σνπξθηθή Γιψζζα: Πξφζιεςε θαη παξαγσγή Πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ε 

Γηδαθηηθή ηνπ - κάζεκα ζπλδεδεκέλν κε Πξαθηηθή Άζθεζε ζε θνξέα ζρεηηθφ κε ηελ 

Δθπαίδεπζε  [Δίλαη ΤΔ ζηελ Α' θαη ηε Β' Δηδηθή Καηεχζπλζε], ECTS 4 

4. 70063 Θεσξία θαη πξάμε ηεο Μεηάθξαζεο: ε Μεηάθξαζε σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

μέλσλ γισζζψλ [Δίλαη Τ ζηελ Α' Δηδηθή Καηεχζπλζε θαη ΤΔ ζηε Β'], ECTS 4 

5. 70092 Α Σνπξθηθή Γιψζζα VIII- Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ & νηθνλνκηθψλ 

θεηκέλσλ ΗΗ θαη ε Γηδαθηηθή ηεο Σνπξθηθήο [Δίλαη Τ ζηελ Α' θαη ηε Β' Δηδηθή 

Καηεχζπλζε], ECTS 3 

6. 70092 Β Σνπξθηθή Γιψζζα VIIΗ- Δηδηθή Μεηάθξαζε (κεηάθξαζε ηερληθψλ 

θεηκέλσλ)θαη ε Γηδαθηηθή ηεο Σνπξθηθήο [Δίλαη Τ ζηελ Α' θαη ηε Β' Δηδηθή 

Καηεχζπλζε], ECTS 3 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεη δχν Δηδηθέο 

Καηεπζχλζεηο: Α' Δηδηθή Καηεχζπλζε: Τοσρκικής Γλώζζας και Φιλολογίας θαη Β' Δηδηθή 

Καηεχζπλζε: Ιζηορικών, Κοινωνικών, Σηραηηγικών Σποσδών και Γεωπολιηικής. Σφζν νη 

θνηηεηέο/ηξηεο ηεο A' Δηδηθήο Καηεπζχλζεσο φζν θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηεο Β' εηδηθήο 

Καηεπζχλζεσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ Πηζηνπνίεζε Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Δπάξθεηαο, νθείινπλ αθνινπζήζνπλ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ -ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

 

 

Σν Σκήκα κεηέρεη ζην Πξφγξακκα “Erasmus+”
1
, πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη 

λενιαίαο http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html . 

 

Σν πξφγξακκα ΔRASMUS+πξνβιέπεη ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο βάζεη 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πνπ θαηέρνπλ ηνλ 

Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε ERASMUS+. χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ παλεπηζηεκίσλ, ν Πίλαθαο ζπλεξγαδνκέλσλ παλεπηζηεκίσλ έρεη σο εμήο: 

 

 

1      

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html
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Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη θξηηήξηα επηινγήο εμεξρνκέλσλ θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ 

 

Γηα ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  ησλ θνηηεηψλ ζην 

Πξφγξακκα Δrasmus+,  ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα  επηινγήο θαζψο 

θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ κειεηήζηε ην αλεξηεκέλν έγγξαθν 

ζηελ ηζηνζειίδα Erasmus+ ηνπ Σκήκαηνο:http://www.turkmas.uoa.gr/erasmus.html 

 

Πίλαθαο ζπλεξγαδνκέλσλ Ιδξπκάησλ ππνδνρήο θνηηεηψλ Δrasmus+ 2019-20  

κε ην Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ ΔRASMUS+  ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ 

πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αληηθεηκεληθφηεξε δπλαηή επηινγή ησλ θνηηεηψλ νη νπνίνη 

ππνβάιινπλ αίηεζε
2
 ζην Πξφγξακκα Erasmus+ γηα ζπκκεηνρή, εθαξκφδνληαη ηα εμήο εηδηθά 

θξηηήξηα επηινγήο: 

 Μέζνο Όξνο Βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ επηηπρψο έσο ηε 

ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus. 

 Μέζνο Όξνο Βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ Σνπξθηθήο Γιψζζαο ζηα νπνία 

εμεηάζηεθαλ επηηπρψο έσο  ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus. 

 Σν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζηα καζήκαηα Σνπξθηθήο γιψζζαο ζηα νπνία έρεη 

επηηπρψο εμεηαζζεί ν θνηηεηήο: ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη 

 

2  Αίηεζε:http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/ERASMUS/2019-

2020/ERASMUS_AITHSH_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS_2019-20.pdf) 

D FRANKFU 01

Bulgarian Academy of Sciences BG SOFIA 30

Ankara University TR ANKARA 01

Galatasaray Universitesi TR ISTANBU 02

Alt inbas University TR ISTANBU 38

Kirikkale University TR KIRIKKA 01

Trakye Universitesi TR EDIRNE 01

Bogazici Universitesi TR ISTANBU 01

Istanbul Universitesi TR ISTANBU 03

Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi TR ISTANBU 06

Yildiz Teknik University TR ISTANBU 07

Yeditepe University TR ISTANBU 21

Johann Wolfgang Goethe Universitat 
Frankfurt  am Main

http://www.turkmas.uoa.gr/erasmus.html
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/ERASMUS/2019-2020/ERASMUS_AITHSH_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS_2019-20.pdf
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/ERASMUS/2019-2020/ERASMUS_AITHSH_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS_2019-20.pdf
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ηνπιάρηζηνλ ην Γ΄εμάκελν ζπνπδψλ ησλ καζεκάησλ Σνπξθηθήο γιψζζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζηα ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα. 

 Σν εμάκελν θνίηεζεο ησλ θνηηεηψλ: νη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο πξνεγνχληαη εθείλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ ηνπο. 

 Ο αξηζκφο καζεκάησλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ (Α΄ θαη Β΄ εμακήλσλ) πνπ 

νθείινπλ νη θνηηεηέο έσο ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus. 

 Σα Πηζηνπνηεηηθά επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ζηελ αγγιηθή, γαιιηθή ή γεξκαληθή 

γιψζζα (γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα Παλεπηζηήκηα ηα νπνία ζεσξνχλ απαξαίηεηε 

ηελ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο). 

 Σε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηα νπνία δήισζαλ νη ελδηαθεξφκελνη 

θνηηεηέο ζηηο αξρηθέο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Οη επηιεγέληεο θνηηεηέο 

Αθνχ γίλεη ε επηινγή θαη αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα, νη επηιεγέληεο/είζεο θνηηεηέο/ηξηεο θαινχληαη ζε αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο  

ζην Σκήκα κε ηνπο αθαδεκατθνχο ππεπζχλνπο Δrasmus+ ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ νη 

θνηηεηέο λα βνεζεζνχλ ζηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα δεισζνχλ πξνο 

αληηζηνίρηζε (ζπκπιήξσζε ηνπ Learning Agreement/ ECTS) θαζψο θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηεο 

αίηεζεο πξνο ηε Γηεχζπλζε Έξαζκνο-Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην  Σκήκα 

Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ).  

Οη θνηηεηέο, αθνχ κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηα αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ μέλσλ 

παλεπηζηεκίσλ, πξνηείλνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ππεχζπλν ηφζν ηα καζήκαηα ηα νπνία 

ζθνπεχνπλ λα επηιέμνπλ φζν θαη ηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη 

χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ηα νπνία ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηνηρεζνχλ 

πξνο ηα πξνεγνχκελα θαη λα αλαγλσξηζηνχλ.  

Τπελζπκίδνπκε φηη θχξηνο ζηφρνο ησλ θνηηεηψλ Δrasmus ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ 

θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ είλαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ηεο 

Σνπξθηθήο, πξάγκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη επηιέγνληαο καζήκαηα ηα νπνία θαιιηεξγνχλ ηελ 

Σνπξθηθή γιψζζα ή ηηο Σνπξθηθέο πνπδέο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Σνπξθηθή σο γιψζζα δηδαζθαιίαο. 

Πξηλ ηελ αλαρψξεζε γηα ην εμσηεξηθφ, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ 

εγγξάθσο ηε ζπκθσλία ησλ θαζεγεηψλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα κε απηά 
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πνπ έρνπλ επηιεγεί, νχησο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ καζεκάησλ 

απηψλ κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ θνηηεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν θνηηεηήο 

ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ πξνο 

επηινγή καζεκάησλ (syllabus ησλ καζεκάησλ ην νπνίν ζα βξείηε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο). 

 

Ζ επηινγή ησλ καζεκάησλ απνηππψλεηαη ζηε πκθσλία πνπδψλ (Learning Agreement) ε 

νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θνηηεηή, ηνπο αθαδεκατθνχο ππεχζπλνπο θαη ηνπο πληνληζηέο 

ERASMUS+ θαη ησλ δχν (2) Ηδξπκάησλ. ε πεξίπησζε αιιαγψλ σο πξνο ηελ πξψηε 

εγθξηζείζα επηινγή  ησλ  καζεκάησλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξσζνχλ νη ελ ιφγσ αιιαγέο. 

 

Μεηά ηελ επηζηξνθή απφ ην εμσηεξηθφ, θαη εθφζνλ έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο ζηα καζήκαηα 

πνπ είρε επηιέμεη, ν θνηηεηήο πξνζθνκίδεη ζηνλ αθαδεκατθφ ππεχζπλν πηζηνπνηεηηθφ 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (Σrascript of Records) ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάζηεθε, ψζηε 

λα γίλεη ε αληηζηνηρία κε ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο 

θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο.  

Ζ πιήξεο αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο θηλεηηθφηεηαο 

κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ θαη δεζκεπηηθφο φξνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Ηδξπκάησλ ζ' 

απηφ. 

 

Σν Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ κεηέρεη επίζεο  

α) ζην Πξφγξακκα “Κηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα Πξαθηηθή Άζθεζε ζην εμσηεξηθφ ζην 

Πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔRASMUS+”. Ζ δξάζε “ERASMUS+ πξαθηηθή άζθεζε” 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία πεξίνδν 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζε Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 

ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα Erasmus+. ην πιαίζην ηεο δξάζεο 

Erasmus+ γηα πξαθηηθή άζθεζε αλαθνηλψλεηαη θαη’ έηνο
3
 ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο γηα 

πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθφ. 

 

3      http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html θαη 

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/2019-3-

15_PROKIRYXI_ERASMUS__GIA_PRAKTIKI_ASKISI_2019-2020.pdf 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
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θαζψο θαη  

β) ζην Πξφγξακκα «Δπξσπατθή Παλεπηζηεκηαθή πλεξγαζία γηα ηνπο Πνιίηεο ηεο 

Δπξψπεο -CIVIS»
4
/ Παλεπηζηήκην Πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο (European Civic University), 

ην νπνίν ζπληζηά δίθηπν δεκφζησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

4      http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html θαη 

http://www.turkmas.uoa.gr/civis.html 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

