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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ:
ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
I. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ απνθΪζηζε, χζηεξα απφ καθξΪ
ζπδάηεζε, ηελ αλακφξθσζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ κε ζηφρν ηελ πιεξΫζηεξε θαη αξηηφηεξε
θαηΪξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Γηακνξθψζεθε Ϋηζη Ϋλα ηξηεηΫο πξφγξακκα ζπνπδψλ, θνηλφ
θαη γηα ηηο δχν εηδηθεχζεηο. Σα καζάκαηα ηεο εηδέθεπζεο θαηαλΫκνληαη ζην 7ν θαη 8ν
εμΪκελν, ελψ εθεέλα ηεο παηδαγσγηθάο θαη επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο, δηδΪζθνληαη θαηΪ ην
5ν, 6ν, 7ν θαη 8ν εμΪκελν.
Οη αζθάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαηαλΫκνληαη ζηα νθηψ εμΪκελα ζπνπδψλ.
Ο λΫνο Οδεγφο πνπδψλ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηΫο/-ηξηεο πνπ εγγξΪθνληαη ζην πξψην
εμΪκελν απφ ην αθαδ. Ϋηνο 2017-8 θαη κεηΪ.

ΖΜΔΗΑ – ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
Tν Tκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο απνλΫκεη πηπρέν δχν εηδηθεχζεσλ: α)
Kιαζηθάο Φηινινγέαο θαη β) Mεζαησληθάο θαη NΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο.
Kαη ζηηο δχν εηδηθεχζεηο ηα καζάκαηα θαηαλΫκνληαη ζε νθηψ (8) απηνηειά αθαδεκατθΪ
εμΪκελα. Tα καζάκαηα δηδΪζθνληαη ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκΪδα θαη Ϋρνπλ δηΪξθεηα ελφο
εμακάλνπ. ΚΪζε κέα απφ ηηο δχν εηδηθεχζεηο ηνπ Tκάκαηνο πξνυπνζΫηεη 48 καζάκαηα. ΚΪζε
εμΪκελν πεξηιακβΪλεη δεθαπΫληε εθπαηδεπηηθΫο εβδνκΪδεο: δεθαηξεέο πιάξεηο εβδνκΪδεο γηα
δηδαζθαιέα θαη δχν γηα εμεηΪζεηο. Tν εμΪκελν πνπ πεξηιακβΪλεη ηηο δηαθνπΫο ησλ
ΥξηζηνπγΫλλσλ ιΫγεηαη ρεηκεξηλφ θαη ην εμΪκελν πνπ πεξηιακβΪλεη ηηο δηαθνπΫο ηνπ ΠΪζρα
ιΫγεηαη εαξηλφ. Γηα ηνπο θνηηεηΫο πνπ εηζάρζεζαλ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2010-11 ε
εηδέθεπζε αξρέδεη απφ ην Ϋβδνκν εμΪκελν, ελψ γηα ηνπο θνηηεηΫο παιαηνηΫξσλ εηψλ απφ ην
πΫκπην εμΪκελν.
Tα καζάκαηα εέλαη α) ππνρξεσηηθΪ (Τ), ηα νπνέα ν θνηηεηάο δελ κπνξεέ λα αληηθαηαζηάζεη
ζε πεξέπησζε απνηπρέαο θαη β) θαη‟ επηινγάλ ππνρξεσηηθΪ (ΔΤ), ηα νπνέα ν θνηηεηάο, ζε
πεξέπησζε απνηπρέαο, κπνξεέ λα αληηθαηαζηάζεη κε Ϊιια πξνζθεξφκελα καζάκαηα,
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Tκάκαηνο.
Φνηηεηάο πνπ απνηπγρΪλεη ζε Ϋλα ππνρξεσηηθφ κΪζεκα πξΫπεη λα ην επαλαιΪβεη ζηα
επφκελα εμΪκελα, φηαλ δηδΪζθεηαη. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ζε θαη‟ επηινγάλ ππνρξεσηηθφ
κΪζεκα ν θνηηεηάο κπνξεέ λα εγγξαθεέ θαηΪ ην επφκελν (ά Ϊιιν) εμΪκελν ζε Ϊιιν κΪζεκα.
Γηα κΪζεκα πνπ δηδΪζθεηαη ην ρεηκεξηλφ εμΪκελν ν θνηηεηάο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα
εμεηαζηεέ ηνλ IαλνπΪξην. Aλ απνηχρεη, Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλαιΪβεη ηελ εμΫηαζε ηνλ
επηΫκβξην. Γηα κΪζεκα πνπ δηδΪζθεηαη ην εαξηλφ εμΪκελν νθεέιεη λα εμεηαζηεέ ηνλ Ηνχλην
θαη, αλ απνηχρεη, ηνλ επηΫκβξην.
O θνηηεηάο εγγξΪθεηαη σο ην ηΫινο ηεο δεχηεξεο εβδνκΪδαο κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηνπ εμακάλνπ
ζηα καζάκαηα πνπ ζα παξαθνινπζάζεη θαηΪ ην εμΪκελν απηφ. ε θΪζε εμΪκελν ν θνηηεηάο
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εγγξΪθεηαη θαη εμεηΪδεηαη ζηα καζάκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Oδεγφ πνπδψλ
πξνζαπμεκΫλα απφ ηα πξνεγνχκελα εμΪκελα θαηΪ ηΫζζεξα καζάκαηα γηα φια ηα εμΪκελα. O
θνηηεηάο πΫξαλ ηνπ 8νπ εμακάλνπ εγγξΪθεηαη θαη εμεηΪδεηαη ζε φζα καζάκαηα νθεέιεη,
εθφζνλ δηδΪζθνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνζθεξφκελα θαηΪ εμΪκελν καζάκαηα.
Οδεγέα ζρεηηθΪ κε ηηο δηδαθηηθΫο κνλΪδεο E.C.T.S.:
«χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 535/31-5-2011 ζπλεδξέαο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, γηα ηνπο θνηηεηΫο πνπ εηζΪγνληαη ζην Σκάκα Φηινινγέαο απφ ην
αθαδεκατθφ Ϋηνο 2011-2012, θΪζε κΪζεκα πηζηψλεηαη κε 5 δηδαθηηθΫο κνλΪδεο E.C.T.S. Γηα
ηνπο θνηηεηΫο παιαηφηεξσλ εμακάλσλ ε αληηζηνηρέα ηνπ θΪζε καζάκαηνο ζε δηδαθηηθΫο
κνλΪδεο παξακΫλεη σο Ϋρεη». Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ πξέπεη λα έρεη
ζπγθεληξψζεη έλαο θνηηεηήο γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ είλαη 240. Γηα ηα πξνζδνθψκελα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ ΣΦ βι. https://philology.uoi.gr/wpcontent/uploads/2020/03/mathisiaka_apotelesmata_pps.pdf

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
Καζ. ΔιΫλε ΥνπιηαξΪ - ΡΪηνπ
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ΗΗ. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ
Καηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαηά εμάκελα
(γηα ηνπο θνηηεηΫο/ηάηξηεο πνπ εηζΪγνληαη απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2017-8)
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ
ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

*Δηδηθεχζεηο:

Α

Β

1. Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (Τ) (37 καζ.)
α. Μαζάκαηα Σκάκαηνο (31 καζ.)
Κιαζηθά Φηινινγέα
Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα (ΑΔΦ)
Λαηηληθά Φηινινγέα (ΛΦ)
ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα (ΝΔΦ)
Βπδαληηλά Φηινινγέα (ΒΦ)
Μεηαβπδαληηλά Φηινινγέα (ΜΒΦ)
Γισζζνινγέα (Γι.)
β. Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε

1
10
6
6
3
1
4

1
10
6
6
3
1
4

6

6

2. Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤ) (11 καζ.)
α. Μαζάκαηα Δηδέθεπζεο (9 καζ.):
Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα (ΑΔΦ)
Λαηηληθά Φηινινγέα (ΛΦ)
ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα (ΝΔΦ)
Βπδαληηλά Φηινινγέα (ΒΦ)

6ά5ά4
3ά4ε5
6
3

β. Μαζάκαηα απφ Ϊιια Σκάκαηα (2 καζ.)
i) Αξραέα Ηζηνξέα (ΑΗ), Ρσκατθά Ηζηνξέα (ΡΗ), Κιαζηθά Αξραηνινγέα (ΚΑ),
Δπηγξαθηθά (Δπ.).
ii) Βπδαληηλά Ηζηνξέα (ΒΗ), Βπδαληηλά Αξραηνινγέα (ΒΑ),
Ηζηνξέα ΝενηΫξσλ Υξφλσλ (ΗΝΥ).
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Η ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(5)

ΑΔΦ

(2):

Ρεηνξεέα
Αξραέα Διιεληθά Γιψζζα Η

ΛΦ

(1)

Λαηηληθά Γιψζζα

ΝΔΦ

(1):

Ηζηνξέα θαη Ηζηνξίεο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο

ΓΛ

(1)

Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα Η

Δ.Τ.

(1)

Αξραέα Διιεληθά Ηζηνξέα / Ρσκατθά Ηζηνξέα / Κιαζηθά
Αξραηνινγέα / Δπηγξαθηθά (Δπ.) / Βπδαληηλά Ηζηνξέα /
ΝΫα Διιεληθά Ηζηνξέα / Βπδαληηλά Αξραηνινγέα

ΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(6)

ΚΛΑ. ΦΗΛΟΛ.

(1)

Δηζαγσγά ζηελ Αξραηνγλσζέα

ΑΔΦ

(2):

Αξραέα Διιεληθά Γιψζζα ΗΗ
Ηζηνξηνγξαθέα

ΛΦ

(1)

Ρσκατθά Ηζηνξηνγξαθέα

ΝΔΦ

(1):

Δηζαγσγά ζηε Νενειιεληθά Φηινινγέα

ΓΛ

(1)

Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα ΗΗ

ΗΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(6)

ΑΔΦ

(2):

Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα
Σξαγσδέα: Δπξηπέδεο

ΛΦΗ

(1)

Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα (Πεηξψληνο, Απνπιάηνο)

ΝΔΦ

(1):

Δηζαγσγά ζηε πγθξηηηθά Φηινινγέα θαη
Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο

ΒΦ

(1)

Δηζαγσγά ζηε Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

ΓΛ

(1)

Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο Η
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ΗV ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(5)

AEΦ

(1)

Σξαγσδέα: νθνθιάο

ΛΦ

(1)

ΚηθΫξσλαο (Ρεηνξεέα, Ρεηνξηθά, Φηινζνθηθά
Πεδνγξαθέα, Δπηζηνινγξαθέα)

ΝΔΦ

(1)

Ρεχκαηα, Κεέκελα θαη πγγξαθεέο (1830-1880)

ΒΦ

(1)

Βπδαληηλνέ Ηζηνξηθνέ θαη ΥξνλνγξΪθνη / Βπδαληηλά
Ηζηνξηνγξαθέα

ΓΛ

(1)

Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ΗΗ

Δ.Τ.

(1)

Αξραέα Διιεληθά Ηζηνξέα / Ρσκατθά Ηζηνξέα / Κιαζηθά
Αξραηνινγέα / Βπδαληηλά Ηζηνξέα /ΝΫα Διιεληθά Ηζηνξέα
/Βπδαληηλά Αξραηνινγέα

V ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(5)

ΑΔΦ

(2):

Οκάξνπ Ηιηάδα / Οδύζζεηα
Λπξηθά Πνέεζε

ΛΦ

(1)

Δπηθά Πνέεζε (Βεξγέιηνο, Οβέδηνο, Λνπθαλφο)

ΝΔΦ

(1)

Ρεχκαηα, Κεέκελα θαη πγγξαθεέο (1880-1930)

ΒΦ

(1)

Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

ΔΤ / ΠΑΗΓ. ΚΑΣ.

(1)

ΘΫκαηα Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο (Δηζαγσγά ζηελ
Παηδαγσγηθά Δπηζηάκε)

VΗ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(4)

ΑΔΦ

(1)

Κσκσδέα

ΛΦ

(1)

Ρσκατθά Σξαγσδέα

ΝΔΦ

(1)

Ρεχκαηα, Κεέκελα θαη πγγξαθεέο (1930-1980)

ΜΒΦ

(1)

Μεηαβπδαληηλά Λνγνηερλέα (16νο- 17νο αηψλαο)

ΔΤ / ΠΑΗΓ. ΚΑΣ.

(2)

ΘΫκαηα Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο (ΒαζηθΪ Εεηάκαηα
Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο)
Δηδηθά Γηδαθηηθά θαη Πξαθηηθά Άζθεζε (Γηδαθηηθά ηεο ΝΫαο
Διιεληθάο, Γηδαθηηθά ηεο Ηζηνξέαο)
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ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ (ΔΞΑΜΖΝΑ VII-VIII)
ΔΤ

Α. Κιαζηθήο Φηινινγίαο
Μαζάκαηα εηδέθεπζεο (9):
VII ΔΞΑΜΖΝΟ (4): ΑΔΦ (3) θαη ΛΦ (1) ά
ΑΔΦ (2) θαη ΛΦ (2)
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ. (2): ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (ΦΠΦ)
Δηδηθά Γηδαθηηθά θαη Πξαθηηθά Άζθεζε
(Γηδαθηηθά ηεο Αξραέαο Διιεληθάο θαη Λαηηληθάο Γξακκαηεέαο)

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ (5): ΑΔΦ (3) θαη ΛΦ (2) ά
ΑΔΦ (2) θαη ΛΦ (3)
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ. (1) ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (Πξαθηηθά Άζθεζε)

Β. Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο
ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ 6 καζάκαηα
(Δλδεηθηηθνέ ηέηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκΪησλ):
Νενειιεληθή Φηινινγία
-

Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο
Λνγνηερλέα ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ (1830-1880)
Ρνΐδεο – Βηδπελφο – ΠαπαδηακΪληεο
Λνγνηερλέα ηεο γεληΪο ηνπ 1880
ηθειηαλφο, ΚαβΪθεο, ΚαξπσηΪθεο
πγγξαθεέο ηνπ κεζνπνιΫκνπ (πνέεζε – πεδνγξαθέα)
Ζ κνληΫξλα πνέεζε θαη ε «γεληΪ ‟30»
Έιιελεο ππεξξεαιηζηΫο πνηεηΫο
Νεσηεξηθά πεδνγξαθέα
Μεηαπνιεκηθνέ πνηεηΫο θαη πεδνγξΪθνη
Μνληεξληζκνέ θαη πξσηνπνξέεο ζηνλ 20φ αηψλα: ζπγθξηηηθΫο πξνζεγγέζεηο
Νενειιεληθά δξακαηνπξγέα
Νενειιεληθά κεηξηθά
Εεηάκαηα ζπγθξηηηθάο γξακκαηνινγέαο



Ζ εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο ζα επαλαιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-21 εθφζνλ ππάξμεη ηθαλφο
αξηζκφο δηδαζθφλησλ.
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- Εεηάκαηα ζεσξέαο ηεο ινγνηερλέαο
- ΛνγνηερληθΪ πεξηνδηθΪ θαη θέλεζε ηδεψλ
- Ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο θξηηηθάο
VII ΔΞΑΜΖΝΟ:
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.
(2): ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (ΦΠΦ)
Δηδηθά Γηδαθηηθά θαη Πξαθηηθά Άζθεζε
(Γηδαθηηθά ηεο Λνγνηερλέαο)
VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.

(1)

ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (Πξαθηηθά Άζθεζε)

ηα δχν ηειεπηαέα εμΪκελα ηεο εηδέθεπζεο νη θνηηεηΫο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζάζνπλ
Ϋλα κΪζεκα ζην VII εμΪκελν θαη δχν ζην VIII εμΪκελν
(Δλδεηθηηθνέ ηέηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκΪησλ):
Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
-

Βπδαληηλνέ Ηζηνξηθνέ θαη ΥξνλνγξΪθνη
Δηζαγσγά ζηελ ειιεληθά παιαηνγξαθέα
Βπδαληηλά πνέεζε
Βπδαληηλά πκλνγξαθέα
Βπδαληηλά Δπηζηνινγξαθέα
Βπδαληηλά Ρεηνξηθά
Βπδαληηλά Αγηνινγέα
Πξσηνβπδαληηλά Λνγνηερλέα
πλνδηθΪ θεέκελα
Λνγνηερλέα ηεο Μαθεδνληθάο ΑλαγΫλλεζεο
Λνγνηερλέα ηνπ 11νπ- 12νπ αηψλα
Βπδαληηλφ κπζηζηφξεκα
Λνγνηερλέα ησλ Παιαηνινγεέσλ Υξφλσλ
Λνγνηερλέα ηνπ ηΫινπο ηεο Βπδαληηλάο Απηνθξαηνξέαο
Βπδαληηλνέ Λφγηνη
Άιια ζπλαθά αληηθεέκελα

VII ΔΞΑΜΖΝΟ:
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.

(2):

ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (ΦΠΦ)
Δηδηθά Γηδαθηηθά θαη Πξαθηηθά Άζθεζε
(Γηδαθηηθά ηεο Λνγνηερλέαο)

VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ.

(1)

ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (Πξαθηηθά Άζθεζε)
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ
ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(εηζαρζέληεο αθαδεκ. ἐηνο 2017-8 θαη εμήο)
ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ
1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ: Σν ελ ιφγσ κΪζεκα, ππνρξεσηηθφ
γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, δηδΪζθεηαη ζην 5ν εμΪκελν ζπνπδψλ, 3
ψξεο Υ 13 εβδνκΪδεο, θαη πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Σν κΪζεκα δηδΪζθεηαη απφ επηζηάκνλα
ζρεηηθφ κε ην αληηθεέκελν (κΫινο ΓΔΠ ά ΔΓΗΠ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ά κεηΪ απφ
αλΪζεζε δηδαζθαιέαο).
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα αθφινπζα δεηάκαηα: Ζ αγσγά
θαη ε ζπνπδαηφηεηΪ ηεο γηα ηνλ Ϊλζξσπν, ην πιαέζην νξηνζΫηεζεο ηεο αγσγάο, ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο Παηδαγσγηθάο επηζηάκεο ά Δπηζηάκεο ηεο αγσγάο,
αληηθεέκελν θαη ιεηηνπξγηθφ πιαέζην ηεο Παηδαγσγηθάο Δπηζηάκεο, ζηΪδηα εμΫιημεο ηεο
Παηδαγσγηθάο Δπηζηάκεο, θιΪδνη θαη θεληξηθΫο θαηεπζχλζεηο ηεο Παηδαγσγηθάο Δπηζηάκεο,
πξνζΫγγηζε θαη αλΪιπζε βαζηθψλ φξσλ ηεο Παηδαγσγηθάο Δπηζηάκεο, επηζηεκνινγηθΫο
πξνζεγγέζεηο ηεο Παηδαγσγηθάο Δπηζηάκεο, κΫζνδνη Ϋξεπλαο ηεο Παηδαγσγηθάο Δπηζηάκεο,
ζθνπνέ θαη ηδεψδε ηεο αγσγάο, δηαρξνληθΪ κνληΫια ηεο παηδαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, ην Ϋξγν
ησλ κεγΪισλ παηδαγσγψλ ζηνλ δηεζλά θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δηαρξνληθΪ. Γεληθφο ζθνπφο
ηνπ καζάκαηνο εέλαη νη θνηηεηΫο λα θαηαλνάζνπλ ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ θαη δνκηθφ
πεξηερφκελν ηεο Παηδαγσγηθάο επηζηάκεο.
2. ΒΑΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ: Σν ελ ιφγσ κΪζεκα,
ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, δηδΪζθεηαη ζην 6ν εμΪκελν
ζπνπδψλ, 3 ψξεο Υ 13 εβδνκΪδεο, θαη πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Σν κΪζεκα δηδΪζθεηαη απφ
επηζηάκνλα ζρεηηθφ κε ην αληηθεέκελν (κΫινο ΓΔΠ ά ΔΓΗΠ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ά κεηΪ
απφ αλΪζεζε δηδαζθαιέαο). ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα θαηαλνάζνπλ νη θνηηεηΫο ην
βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ πιαέζην ηεο Δθπαέδεπζεο θαη ηεο Αγσγάο θαη λα εμνηθεησζνχλ,
εηδηθφηεεξα, κε ηα αθφινπζα δεηάκαηα: ΔλλνηνινγηθΫο νξηνζεηάζεηο ηεο ηππηθάο
Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο, χγρξνλα Ρεχκαηα-Θεσξέεο θαη ΜνληΫια Αγσγάο, Σν ζρνιεέν σο
θνηλσληθνπνηεηηθφο κεραληζκφο, Σν αέηεκα ηεο ηζφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, Ζ
αλζξψπηλε θαη ε θνηλσληθά δηΪζηαζε ηεο Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο, Ζ δηΪζηαζε ηεο
ηνραζηηθν-Κξηηηθάο ζεψξεζεο, Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαέζην ηεο ηνραζηηθνΚξηηηθάο ηεο Αγσγάο, Σα ζχγρξνλα πξνβιάκαηα ηεο Δθπαέδεπζεο θαη ηεο Αγσγάο, Υψξνο
θαη Αγσγά, Ζ αμέα ηνπ ρξφλνπ ζηελ Δθπαέδεπζε θαη ζηελ Αγσγά, Ζ δηαπνιηηηζκηθά
πξννπηηθά ζηελ Δθπαέδεπζε θαη ηελ Αγσγά
ΘΔΜΑΣΑ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1 Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ Ϋλα παηδαγσγηθφ κΪζεκα ζηε
ζεκαηηθά ηεο κΪζεζεο θαη δηδαζθαιέαο, πξνζθεξφκελν απφ ην Σκάκα Φηινζνθέαο
Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο (ΦΠΦ) ηνπ Π.Η (πην ζπγθεθξηκΫλα: Θεσξίεο Μάζεζεο,
Κηλήηξσλ θαη ρνιείνπ, Θεσξίεο Γηδαζθαιίαο, Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο,
Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο, Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε θαη
Δπηκφξθσζε). Σν ελ ιφγσ κΪζεκα, ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο, δηδΪζθεηαη ζην 7ν εμΪκελν ζπνπδψλ, 3 ψξεο Υ 13 εβδνκΪδεο, θαη πηζηψλεηαη κε
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5 ECTS. Γηα αλαιπηηθΫο πεξηγξαθΫο ησλ επηκΫξνπο καζεκΪησλ, βι. ηηο ζρεηηθΫο ζειέδεο ηνπ
Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο ΦΠΦ ηνπ Π.Η. (2014-5, ζει. 130-2, 135-6, 142-5, 147, 1512).
2 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΆΚΖΖ: Σν ελ ιφγσ κΪζεκα, ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο, δηδΪζθεηαη ζην 8ν εμΪκελν ζπνπδψλ, 3 ψξεο Υ 13 εβδνκΪδεο, θαη
πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Σν κΪζεκα δηδΪζθεηαη απφ επηζηάκνλα ζρεηηθφ κε ην αληηθεέκελν
(κΫινο ΓΔΠ ά ΔΓΗΠ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ά κεηΪ απφ αλΪζεζε δηδαζθαιέαο).
ηφρνη ηνπ καζάκαηνο ηεο Πξαθηηθάο Άζθεζεο εέλαη νη αθφινπζνη: α) λα απνθηάζνπλ νη
θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηελ ηθαλφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεθκεξέσζεο ηεο
δηδαθηηθάο πξΪμεο, β) λα εέλαη ζε ζΫζε, θαηΪ ηελ πινπνέεζε ησλ δηδαζθαιηψλ, λα
επαλαπξνζδηνξέδνπλ κε επΫιηθην θαη ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθΫο
κεζφδνπο θαη θΪζε Ϊιιε δηδαθηηθά παξΪκεηξν, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ θαηΪ ην δπλαηφλ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιέα, γ) λα απηφ-αμηνινγνχληαη αζθψληαο απηνθξηηηθά ζην
δηδαθηηθφ Ϋξγν πνπ επηηεινχλ, δ) λα επηηχρνπλ ηε δηδαθηηθά δεμηφηεηα ηεο δηαρεέξηζεο
ζπγθξνχζεσλ θαηΪ ηε δηδαθηηθά δηαδηθαζέα, ε) λα θαηαζηεέινπλ ην Ϊγρνο ηεο δηδαθηηθάο
πξΪμεο, δ) λα ζπλδπΪζνπλ επνηθνδνκεηηθΪ ηελ επηζηεκνληθά ζεσξέα θαη γλψζε κε ηε
βησκαηηθά εθαξκνγά ηεο θαη ηε κεηαηξνπά ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζε δηδΪμηκε ζρνιηθά
γλψζε. Χο «Πξαθηηθά Άζθεζε» (ΠΑ) λνεέηαη ην ηκάκα εθεέλν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, ην νπνέν πξνζθΫξεη γλψζεηο, εκπεηξέεο θαη δεμηφηεηεο «γηα ην»
θαη «από ην» «πεδέν ηεο δηδαθηηθάο δξΪζεο», πνπ εέλαη ην ζρνιεέν. πλεπψο επηδηψθεηαη ε
δπλακηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζχδεπμε ηεο δηδαθηηθάο ζεσξέαο κε ηε δηδαθηηθά πξΪμε. ην
πιαέζην ηνπ καζάκαηνο επηρεηξεέηαη κε εκπξΪγκαην ηξφπν ε αλΪπηπμε θαη θαιιηΫξγεηα
γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ πνπ απαηηεέ ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηπιΫνλ ε
κεέσζε ηνπ Ϊγρνπο ηεο δηδαθηηθάο πξΪμεο αιιΪ θαη ηεο αδπλακέαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
απξφβιεπηνπ παξΪγνληα θαηΪ ηε δηδαθηηθά δηαδηθαζέα. πλεπψο ην κΪζεκα ηεο ΠΑ
απνηειεέ κηα δπλακηθά-ελεξγεηηθά δηαδηθαζέα ζηελ νπνέα εκπεξηΫρεηαη πιεζψξα βησκαηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη δξΪζεσλ. ηε βΪζε απηνέ νη θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο -ππνςάθηνη
εθπαηδεπηηθνέ- απνθηνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο δηακφξθσζεο δηδαθηηθνχ ηξφπνπ ζθΫςεο
αμηνπνηψληαο ηελ αλΪινγε ζεσξεηηθά γλψζε κε ηε βησκαηηθά ηνπο αλακΫηξεζε κε ην
«δηδαθηηθψο πξαθηαέν». Αλαιπηηθφηεξα, ζην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο πξαγκαηνπνηεέηαη
πξνζΫγγηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο δηδαζθαιέαο, γέλεηαη αλΪιπζε ησλ θχξησλ δηδαθηηθψλ
παξαγφλησλ πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιέαο, ζπζρεηέδεηαη ε
δηδαθηηθά ζεσξέα κε ηε δηδαθηηθά πξΪμε κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο αλΪινγσλ βησκαηηθψλ
δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζην Παλεπηζηάκην θαη ζην ζρνιεέν. ην πιαέζην, επέζεο, ηνπ
καζάκαηνο πξαγκαηνπνηεέηαη εξγαζηεξηαθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ κε ηελ
αμηνπνέεζε ηεο ηερληθάο ηεο «κηθξνδηδαζθαιέαο» (microteaching). Δηδηθφηεξα ε δηΪξζξσζε
ηνπ καζάκαηνο ζπγθξνηεέηαη σο αθνινχζσο επέ ζπλφινπ δεθαηξηψλ (13) αθαδεκατθψλ
εβδνκΪδσλ: Πξψηεο ηέζζεξηο (4) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο
δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε». Δπφκελεο πέληε (5) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «Δμάζθεζε κέζσ
ηεο δηδαθηηθήο ηερληθήο ησλ κηθξνδηδαζθαιηώλ ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο». Αθνινπζνχλ δπν (2) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «πζηεκαηηθήο θαη ζπλερνύο
δηδαζθαιία ζην ζρνιείν ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο». ΚαηαιεθηηθΫο
δύν (2) αθαδεκατθέο εβδνκάδεο «Απνηίκεζε ησλ δηδαζθαιηώλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν
από ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο».
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ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο παξαθνινπζνχλ, ζην πιαέζην ηεο παξαπΪλσ
ζεκαηηθάο, δχν καζάκαηα, πξνζθεξφκελα απφ ην Σκάκα ΦΠΦ ηνπ Π.Η ά απφ επηζηάκνλα
ζρεηηθφ κε ην αληηθεέκελν (κΫινο ΓΔΠ ά ΔΓΗΠ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ά κεηΪ απφ
αλΪζεζε δηδαζθαιέαο).
Μαζάκαηα Δηδηθάο Γηδαθηηθάο. Σα καζάκαηα απηΪ, ηα νπνέα φινη νη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο επηιΫγνπλ θαηΪ ην 6ν θαη 7ν εμΪκελν, δηδΪζθνληαη επέζεο 3 ψξεο γηα 13
εβδνκΪδεο θαη πηζηψλνληαη κε 5 ECTS. Πην ζπγθεθξηκΫλα νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ δχν απφ ηα
παξαθΪησ καζάκαηα:
1. Γηδαθηηθά ηεο Αξραέαο Διιεληθάο θαη Λαηηληθάο Γξακκαηεέαο: Σν κΪζεκα εμεηΪδεη ηηο
βαζηθΫο ηΪζεηο ζηε δηδαθηηθά ηεο αξραέαο ειιεληθάο θαη ιαηηληθάο γιψζζαο θαη
γξακκαηεέαο, ηε θηινζνθέα ησλ ζρεηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκΪησλ, θαζψο θαη ηε
γεληθφηεξε πνξεέα ησλ αξραηνειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ καζεκΪησλ ζηε δεπηεξνβΪζκηα
εθπαέδεπζε θαη ηε ζρΫζε ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθά πνιηηηθά ζηελ ΔιιΪδα. ΔπηπιΫνλ,
δηεξεπλΪηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδένπ, ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ζελαξέσλ, ε
ρξάζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαηΪ ηε δηδαζθαιέα, ελψ ηΫινο γέλεηαη εθαξκνγά ηεο ζεσξέαο
ζε επηιεγκΫλα θεέκελα ηεο αξραέαο ειιεληθάο θαη ιαηηληθάο γξακκαηεέαο.
2. Γηδαθηηθά ηεο Λνγνηερλέαο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα πξνζεγγέζεη ζεσξεηηθΪ θαη
πξαθηηθΪ δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιέα ηεο ινγνηερλέαο ζηελ ειιεληθά
εθπαέδεπζε, ψζηε λα εθνδηΪζεη ηνπο θνηηεηΫο κε Ϋλα ζπζηεκαηηθφ πιαέζην ζεσξεηηθψλ
αξρψλ θαη κεζφδσλ, ην νπνέν ζα ηνπο επηηξΫςεη, ζηε ζπλΫρεηα, λα νξγαλψζνπλ δηδαθηηθΫο
παξεκβΪζεηο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν. ΜΫζα απφ ηελ θξηηηθά ζεψξεζε
ησλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ ζρεηηθΪ κε ηε ζηνρνζεζέα, ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιέαο,
ηηο παηδαγσγηθΫο αξρΫο, ηηο δηδαθηηθΫο πξαθηηθΫο, ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην
αέηεκα γηα αμηνπνέεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθά πξΪμε, ζα νδεγεζνχκε ζηελ αλΪιπζε θαη
απνηέκεζε ππαξρφλησλ δηδαθηηθψλ ζελαξέσλ γηα ην κΪζεκα ηεο ινγνηερλέαο θαη ηε
ζχληαμε λΫσλ.
3. Γηδαθηηθά ηεο Γιψζζαο: Σν κΪζεκα εηζΪγεη ηνπο θνηηεηΫο ζην επηζηεκνληθφ πεδέν ηεο
δηδαθηηθάο ηεο ΝΫαο Διιεληθάο γιψζζαο επηρεηξψληαο κηα πξνζΫγγηζε απφ ηελ πιεπξΪ
ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγέαο κε ζθνπφ ηελ (επαλ)εμΫηαζε ηεο ζρΫζεο κεηαμχ
γισζζνινγέαο θαη γισζζηθάο δηδαζθαιέαο. Σν κΪζεκα εμεηΪδεη ζεσξεηηθΪ θαη πξαθηηθΪ
δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιέα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο σο κεηξηθάο γιψζζαο αιιΪ
θαη σο δεχηεξεο γιψζζαο. Σα βαζηθΪ ζεκεέα ηνπ καζάκαηνο εέλαη ηα αθνινχζα:
χγρξνλε γισζζνινγέα θαη δηδαθηηθά γισζζηθνχ καζάκαηνο. Γξακκαηηθά θαη δηδαζθαιέα
ηεο γιψζζαο. ΓξακκαηηθΫο ηεο ΝΫαο Διιεληθάο. ΘεσξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο ζηε δηδαθηηθά
ηεο γιψζζαο θαη βαζηθΪ κνληΫια δηδαζθαιέαο. Εεηάκαηα κεζνδνινγέαο ζηε δηδαθηηθά ηεο
ΝΫαο Διιεληθάο θαη πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο ζε ζρΫζε κε ηα ζεκεέα (i) θαη (ii). Ζ ΝΫα
Διιεληθά σο Γεχηεξε/ΞΫλε γιψζζα: δεηάκαηα ζεσξέαο, κεζνδνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο θαη
δηδαθηηθά.
4. Γηδαθηηθά ηεο Ηζηνξέαο [βι. Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο ΦΠΦ ηνπ Π.Η. (2014-5, ζει.
157)].
Σα σο Ϊλσ καζάκαηα ζπλνδεχνληαη επέζεο απφ πξαθηηθά Ϊζθεζε: παξαθνινχζεζε
ππνδεηγκαηηθάο δηδαζθαιέαο θαη νξγΪλσζε κηθξνδηδαζθαιηψλ.
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(Γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην 2010-11 έσο ην 2016-7)
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ
ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

*Δηδηθεχζεηο:

Α

Β

1. Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (Τ) (35 καζ. .)
α. Μαζάκαηα Σκάκαηνο (32 καζ.)
Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα (ΑΔΦ)
Λαηηληθά Φηινινγηα (ΛΦ)
Νεα Διιεληθά Φηινινγέα (ΝΔΦ)
Βπδαληηλά Φηινινγέα (ΒΦ)
Γισζζνινγέα (Γι.)
β. Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε

10
4
10
3
5

10
4
10
3
5

3

3

2. Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤ) (13 καζ.)
α. Μαζάκαηα Δηδέθεπζεο (9 καζ.):
Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα (ΑΔΦ)
Λαηηληθά Φηινινγέα (ΛΦ)
ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα (ΝΔΦ)
Βπδαληηλά Φηινινγέα (ΒΦ)

6−7
2−3
6
3

β. Μαζάκαηα απφ Ϊιια Σκάκαηα (4 καζ.)
i) Αξραέα Φηινζνθέα (ΑΦ), Αξραέα Ηζηνξέα (ΑΗ), Κιαζηθά Αξραηνινγέα (ΚΑ), Δπηγξαθηθά
(Δπ.).
ii) Βπδαληηλά Ηζηνξέα (ΒΗ), Βπδαληηλά Αξραηνινγέα (ΒΑ).
iii) Ηζηνξέα ΝενηΫξσλ Υξφλσλ (ΗΝΥ), Ηζηνξέα ηεο ΣΫρλεο (ΗΣ).
ΖΜΔΗΧΔΗ:
- Σα πξψηα Ϋμη εμΪκελα εέλαη θνηλΪ. Σα δχν ηειεπηαέα εμΪκελα εέλαη ε εηδέθεπζε.
- ε θΪζε εμΪκελν πεξηιακβΪλνληαη Ϋμη καζάκαηα (6 x 8 = 48). ηα ηΫζζεξα πξψηα
εμΪκελα δηδΪζθεηαη επηπιΫνλ ε μΫλε γιψζζα (Ξ. Γ.).
- ηα πξψηα Ϋμη εμΪκελα θαηαλΫκνληαη: ηα 32 θνηλΪ ΤπνρξεσηηθΪ καζάκαηα ησλ
εηδηθεχζεσλ θαη 4 ΔΤ απφ Ϊιια Σκάκαηα (Δ.Τ. 2). Απφ ηνπο ηξεηο απηνχο θχθινπο
καζεκΪησλ (α, β, γ), ν θνηηεηάο επηιΫγεη ζπλνιηθΪ ηΫζζεξα καζάκαηα αλΪινγα κε ηα
ελδηαθΫξνληΪ ηνπ (εμεηΪζεηο ΑΔΠ, θιπ.).
- ην Ϋβδνκν θαη φγδνν εμΪκελν θαηαλΫκνληαη: ηα ελλΫα θαη‟ Δπηινγάλ ΤπνρξεσηηθΪ
καζάκαηα ηεο εηδέθεπζεο θαη ηα ηξέα ΤπνρξεσηηθΪ ηεο Παηδαγσγηθάο θαηΪξηηζεο
* Α: Κιαζηθά Καηεχζπλζε,
Β: Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Καηεχζπλζε
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Καηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαηά εμάκελα (Η-VI)
(Γηα ηνπο θνηηεηΫο/-ηξηεο πνπ εηζάρζεζαλ απφ ην 2010-11 Ϋσο 2016-7)
Η ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(6)

ΑΔΦ

(2):

Ρεηνξεέα
Οκάξνπ Οδχζζεηα

ΛΦ

(1)

Λαηηληθά πεδνγξαθέα

ΝΔΦ

(2):

Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πνέεζε Η
Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πεδνγξαθέα Η

ΓΛ

(1)

Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα Η

Δ.Τ.

(0)

ΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(6)

ΑΔΦ

(2):

Ηζηνξηνγξαθέα
Δηζαγσγά ζηελ Αξραηνγλσζέα

ΛΦ

(1)

Ρσκατθά Ηζηνξηνγξαθέα

ΝΔΦ

(2):

Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πνέεζε ΗΗ
Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πεδνγξαθέα ΗΗ

ΓΛ

(1)

Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα ΗΗ

Δ.Τ.

(0)

ΗΗΗ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(6)

ΑΔΦ

(2):

Φηινζνθηθά πεδνγξαθέα
Σξαγσδέα: Δπξηπέδεο

ΝΔΦ

(2):

ΒΦ

(1)

Δηζαγσγά ζηε Νενειιεληθά Φηινινγέα: ΠεγΫο θαη
Μεζνδνινγέα
Ρεχκαηα ηεο Δπξσπατθάο θαη Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο
(19νο -20νο αη.)
Δηζαγσγά ζηε Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

ΓΛ

(1)

Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο Η

Δ.Τ.

(0)
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ΗV ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(6)

AEΦ

(1)

Σξαγσδέα: νθνθιάο

ΛΦ

(1)

Σξαγσδέα - Διεγεέα

ΝΔΦ

(1)

Δηζαγσγά ζηε πγθξηηηθά Φηινινγέα θαη
ζηε Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο.

ΒΦ

(1)

Βπδαληηλνέ Ηζηνξηθνέ θαη ΥξνλνγξΪθνη Η

ΓΛ

(1)

Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ΗΗ

ΔΤ

(1)

V ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(5)

ΑΔΦ

(2):

Οκάξνπ ΗιηΪδα
Λπξηθά Πνέεζε

ΛΦ

(1)

Δπηθά Πνέεζε

ΝΔΦ

(1)

Κεέκελα θαη πγγξαθεέο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο
(1830-1880)

ΒΦ

(1)

Ο ΛΫσλ Σ΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ

ΔΤ

(1)

VΗ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

(4)

ΑΔΦ

(1)

Κσκσδέα

ΝΔΦ

(2):

ΓΛ

(1)

Κεέκελα θαη πγγξαθεέο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο
(1880-1930)
Κεέκελα θαη πγγξαθεέο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο
(1930-1980)
Γξακκαηηθά ηεο ΝΫαο Διιεληθάο

ΔΤ

(2)
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ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ (ΔΞΑΜΖΝΑ VII-VIII)
Α. Κιαζηθψλ πνπδψλ
VII ΔΞΑΜΖΝΟ:

ΑΔΦ (3):
ΛΦ (1):

Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε (2):
VIII ΔΞΑΜΖΝΟ:

ΑΔΦ (3):
ΛΦ (2):

Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε (1)
* ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο Ϋρνπλ λα επηιΫμνπλ 6 καζάκαηα Αξραέσλ Διιεληθψλ:
3 καζάκαηα ζην VII εμΪκελν θαη 3 καζάκαηα ζην VIII εμΪκελν απφ ηηο παξαθΪησ νκΪδεο
καζεκΪησλ:
- Πνέεζε
- ΒνεζεηηθΫο Δπηζηάκεο (Παιαηνγξαθέα θαη Κξηηηθά ησλ ΚεηκΫλσλ, Παππξνινγέα,
Μεηξηθά)
- Μπζνινγέα – Θξεζθεέα – Αλζξσπνινγέα ηεο αξραέαο ΔιιΪδαο –ΜπθελατθΪ,
- Αξραέα Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο.
- Πεδνγξαθέα.
** ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ 3 καζάκαηα Λαηηληθψλ (1 θαη 2
αληηζηνέρσο):
- ΚηθΫξσλαο: De oratore
- Λαηηληθά Λπξηθά πνέεζε
- Λαηηληθά Κσκσδέα
- Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα
- Ρσκατθά Βηνγξαθέα
*** Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε
ΚαηΪ ην Ϋβδνκν εμΪκελν νη θνηηεηΫο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιΫγνπλ ππνρξεσηηθΪ ην
κΪζεκα: Δηζαγσγά ζηελ Παηδαγσγηθά: ΠαηδαγσγηθΫο ηδΫεο θαη Δθπαέδεπζε ά ελαιιαθηηθΪ
ην κΪζεκα Δηζαγσγά ζηηο Δπηζηάκεο ηεο Αγσγάο θαη Ϋλα απφ ηα αθφινπζα: α) Θεσξέεο ηνπ
ζρνιεένπ: Θεσξέεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθά πνιηηηθά θαη δηνέθεζε ηεο
εθπαέδεπζεο, β) Δθπαηδεπηηθά πνιηηηθά Η: Δπαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνέθεζε
ηεο εθπαέδεπζεο γ) Δηζαγσγά ζηε Γηαπνιηηηζκηθά Παηδαγσγηθά:
ΚαηΪ ην φγδνν εμΪκελν νη θνηηεηΫο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιΫγνπλ Ϋλα απφ ηα
παξαθΪησ καζάκαηα: α) Γηδαθηηθά ηεο Ηζηνξέαο, β) Θεσξέα ηεο Γηδαζθαιέαο: Γλψζε,
ρνιεέν θαη Ηζηνξέα. ΠαιηΫο θαη ΝΫεο Πξνζεγγέζεηο ζηε Γηδαθηηθά ηνπ Μαζάκαηνο ηεο
Ηζηνξέαο, γ) Ηζηνξέα ηεο Δθπαέδεπζεο ΗΗ: O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976.
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Β. Μεζαησληθψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ
Νενειιεληθή Φηινινγία
ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ 6 καζάκαηα
(Δλδεηθηηθνέ ηέηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκΪησλ):
-

Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο
Λνγνηερλέα ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ (1830-1880)
Ρνΐδεο – Βηδπελφο – ΠαπαδηακΪληεο
Λνγνηερλέα ηεο γεληΪο ηνπ 1880
ηθειηαλφο, ΚαβΪθεο, ΚαξπσηΪθεο
πγγξαθεέο ηνπ κεζνπνιΫκνπ (πνέεζε – πεδνγξαθέα)
Ζ κνληΫξλα πνέεζε θαη ε «γεληΪ ‟30»
Έιιελεο ππεξξεαιηζηΫο πνηεηΫο
Νεσηεξηθά πεδνγξαθέα
Μεηαπνιεκηθνέ πνηεηΫο θαη πεδνγξΪθνη
Μνληεξληζκνέ θαη πξσηνπνξέεο ζηνλ 20φ αηψλα: ζπγθξηηηθΫο πξνζεγγέζεηο
Νενειιεληθά δξακαηνπξγέα
Νενειιεληθά κεηξηθά
Εεηάκαηα ζπγθξηηηθάο γξακκαηνινγέαο
Εεηάκαηα ζεσξέαο ηεο ινγνηερλέαο
ΛνγνηερληθΪ πεξηνδηθΪ θαη θέλεζε ηδεψλ
Ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο θξηηηθάο

Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
ηα δχν ηειεπηαέα εμΪκελα ηεο εηδέθεπζεο νη θνηηεηΫο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζάζνπλ
Ϋλα κΪζεκα ζην VII εμΪκελν θαη δχν ζην VIII εμΪκελν.
VII εμΪκελν:
- Γεκψδεο βπδαληηλά θηινινγέα
- Ο ΛΫσλ η΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ
VIII εμΪκελν:
- Βπδαληηλφ κπζηζηφξεκα
- Δηζαγσγά ζηελ ειιεληθά παιαηνγξαθέα
- Βπδαληηλά πνέεζε
- Βπδαληηλά πκλνγξαθέα
- Δπηζηνινγξαθέα
- Ρεηνξηθά
- Αγηνινγέα
- Άιια ζπλαθά αληηθεέκελα
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα απφ άιια Σκήκαηα
Οη θνηηεηΫο φισλ ησλ εηδηθεχζεσλ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζάζνπλ ηξέα καζάκαηα
Παηδαγσγηθάο (βι. αλση.):
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ΠΡΟΟΥΖ
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2019-20
ην πιαέζην ηεο ελέζρπζεο ηεο παηδαγσγηθάο επΪξθεηαο ηνπ Πηπρένπ ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. [Ν. 3848/2010, Ϊξζξν 2, παξΪγξαθνο 3, β΄ (ΦΔΚ η. Α΄ 71/ 19.05.2010)
ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν. 4186/2013, Ϊξζξν 36, παξΪγξαθνο 22, β΄ θαη ε΄ (ΦΔΚ η. Α‟ 193/
17.09.2013) θαη Ν. 4485/2017, Ϊξζξν 83, παξΪγξαθνο 13 (ΦΔΚ η. Α‟, 114/ 04.08-.017),
φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ην Ϊξζξν 111 ηνπ Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ η. A‟ 102 / 12.06.2018)]:
2019-20 / Σξίην Έηνο
Οη θνηηεηΫο πνπ θαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2019-20 δηαλχνπλ ην ηξέην Ϋηνο ζπνπδψλ ηνπο
επηιΫγνπλ σο ΔΤ θαηΪ ην ρεηκεξηλφ εμΪκελν (5ν) ην κΪζεκα Δηζαγσγά ζηελ Παηδαγσγηθά
Δπηζηάκε θαη θαηΪ ην εαξηλφ εμΪκελν (6ν) ην κΪζεκα ΒαζηθΪ Εεηάκαηα Δθπαέδεπζεο θαη
Αγσγάο θαζψο θαη Ϋλα (1) κΪζεκα Παηδαγσγηθάο απφ ηα πξνζθεξφκελα ζην ηκάκα
Φηινινγέαο παηδαγσγηθΪ καζάκαηα ηνπ ΦΠΦ.
2019-20 / Σέηαξην Έηνο
Οη θνηηεηΫο πνπ θαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2019-20 δηαλχνπλ ην 4ν Ϋηνο ζπνπδψλ ηνπο
αθνινπζνχλ ην παξαθΪησ πξφγξακκα ζπνπδψλ:

ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ (ΔΞΑΜΖΝΑ VII-VIII)
Α. Κιαζηθψλ πνπδψλ
Μαζάκαηα εηδέθεπζεο (9):
VII ΔΞΑΜΖΝΟ (4): ΑΔΦ (3) θαη ΛΦ (1) ά
ΑΔΦ (2) θαη ΛΦ (2)
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ. (2): ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (ΦΠΦ)
Δηδηθά Γηδαθηηθά θαη Πξαθηηθά Άζθεζε (Γηδαθηηθά ηεο Αξραέαο Διιεληθάο
θαη Λαηηληθάο Γξακκαηεέαο)
VIII ΔΞΑΜΖΝΟ (5): ΑΔΦ (3) θαη ΛΦ (2) ά
ΑΔΦ (2) θαη ΛΦ (3)
ΠΑΗΓ. ΚΑΣΑΡΣ. (1) ΘΫκαηα ΜΪζεζεο θαη Γηδαζθαιέαο (Πξαθηηθά Άζθεζε)
* ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ απφ ηα παξαθΪησ καζάκαηα ΑΔΦ:
- Πνέεζε
- ΒνεζεηηθΫο Δπηζηάκεο (Παιαηνγξαθέα θαη Κξηηηθά ησλ ΚεηκΫλσλ, Παππξνινγέα,
Μεηξηθά)
- Μπζνινγέα – Θξεζθεέα – Αλζξσπνινγέα ηεο αξραέαο ΔιιΪδαο –ΜπθελατθΪ
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-

Αξραέα Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο
Πεδνγξαθέα

** ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ απφ ηα παξαθΪησ καζάκαηα ΛΦ:
- Λαηηληθά Λπξηθά πνέεζε
- Λαηηληθά Παιαηνγξαθέα
- Ηζηνξέα ηεο Λαηηληθάο Γιψζζαο
- Λαηηληθά Κσκσδέα
- Ρσκατθά Βηνγξαθέα
- Ρσκατθά Ϊηηξα
*** Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε
ΚαηΪ ην Ϋβδνκν εμΪκελν νη θνηηεηΫο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιΫγνπλ ππνρξεσηηθΪ ην
κΪζεκα Γηδαθηηθά ηεο ΝΫαο Διιεληθάο. Δπέζεο επηιΫγνπλ Ϋλα απφ ηα αθφινπζα: α) Θεσξέεο
ηνπ ζρνιεένπ: Θεσξέεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθά πνιηηηθά θαη Γηνέθεζε
ηεο εθπαέδεπζεο, β) Ηζηνξέα ηεο Δθπαέδεπζεο Η, γ) Δηζαγσγά ζηε Γηαπνιηηηζκηθά
Παηδαγσγηθά.
ΚαηΪ ην φγδνν εμΪκελν νη θνηηεηΫο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιΫγνπλ ππνρξεσηηθΪ ην
κΪζεκα Πξαθηηθά Άζθεζε (Παηδαγσγηθά) θαη Ϋλα απφ ηα παξαθΪησ καζάκαηα: α)
Γηδαθηηθά ηεο Ηζηνξέαο, β) Θεσξέα ηεο Γηδαζθαιέαο. Γλψζε, ρνιεέν θαη Ηζηνξέα. ΠαιηΫο
θαη ΝΫεο Πξνζεγγέζεηο ζηε Γηδαθηηθά ηνπ Μαζάκαηνο ηεο Ηζηνξέαο. γ) Ηζηνξέα ηεο
Δθπαέδεπζεο 2 O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976.

Β. Μεζαησληθψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ
Νενειιεληθή Φηινινγία
ην VII θαη VIII εμΪκελν νη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ 6/5 καζάκαηα
(Δλδεηθηηθνέ ηέηινη πξνζθεξφκελσλ καζεκΪησλ):
-

Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο
Λνγνηερλέα ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ (1830-1880)
Ρνΐδεο – Βηδπελφο – ΠαπαδηακΪληεο
Λνγνηερλέα ηεο γεληΪο ηνπ 1880
ηθειηαλφο, ΚαβΪθεο, ΚαξπσηΪθεο
πγγξαθεέο ηνπ κεζνπνιΫκνπ (πνέεζε – πεδνγξαθέα)
Ζ κνληΫξλα πνέεζε θαη ε «γεληΪ ‟30»
Έιιελεο ππεξξεαιηζηΫο πνηεηΫο
Νεσηεξηθά πεδνγξαθέα
Μεηαπνιεκηθνέ πνηεηΫο θαη πεδνγξΪθνη
Μνληεξληζκνέ θαη πξσηνπνξέεο ζηνλ 20φ αηψλα: ζπγθξηηηθΫο πξνζεγγέζεηο
Νενειιεληθά δξακαηνπξγέα
Νενειιεληθά κεηξηθά
Εεηάκαηα ζπγθξηηηθάο γξακκαηνινγέαο
Εεηάκαηα ζεσξέαο ηεο ινγνηερλέαο
ΛνγνηερληθΪ πεξηνδηθΪ θαη θέλεζε ηδεψλ
Ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο θξηηηθάο
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Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
ηα δχν ηειεπηαέα εμΪκελα ηεο εηδέθεπζεο νη θνηηεηΫο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζάζνπλ
Ϋλα (1) κΪζεκα ζην VII εμΪκελν θαη δχν (2) ζην VIII εμΪκελν.
VII εμΪκελν:
- Γεκψδεο βπδαληηλά θηινινγέα
- Ο ΛΫσλ η΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ
VIII εμΪκελν:
- Βπδαληηλφ κπζηζηφξεκα
- Δηζαγσγά ζηελ ειιεληθά παιαηνγξαθέα
- Βπδαληηλά πνέεζε
- Βπδαληηλά πκλνγξαθέα
- Δπηζηνινγξαθέα
- Ρεηνξηθά
- Αγηνινγέα
- Άιια ζπλαθά αληηθεέκελα
*** Παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε
ΚαηΪ ην Ϋβδνκν εμΪκελν νη θνηηεηΫο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιΫγνπλ ππνρξεσηηθΪ ην
κΪζεκα Γηδαθηηθά ηεο ΝΫαο Διιεληθάο. Δπέζεο επηιΫγνπλ Ϋλα απφ ηα αθφινπζα: α) Θεσξέεο
ηνπ ζρνιεένπ: Θεσξέεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθά πνιηηηθά θαη Γηνέθεζε
ηεο εθπαέδεπζεο, β) Ηζηνξέα ηεο Δθπαέδεπζεο Η, γ) Δηζαγσγά ζηε Γηαπνιηηηζκηθά
Παηδαγσγηθά.
ΚαηΪ ην φγδνν εμΪκελν νη θνηηεηΫο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιΫγνπλ ππνρξεσηηθΪ ην
κΪζεκα Πξαθηηθά Άζθεζε (Παηδαγσγηθά) θαη Ϋλα απφ ηα παξαθΪησ καζάκαηα: α)
Γηδαθηηθά ηεο Ηζηνξέαο, β) Θεσξέα ηεο Γηδαζθαιέαο. Γλψζε, ρνιεέν θαη Ηζηνξέα. ΠαιηΫο
θαη ΝΫεο Πξνζεγγέζεηο ζηε Γηδαθηηθά ηνπ Μαζάκαηνο ηεο Ηζηνξέαο. γ) Ηζηνξέα ηεο
Δθπαέδεπζεο 2 O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976.
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α, Β ΚΑΗ Γ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
(ΜΔΣΑΦΟΡΔ)
Οη θνηηεηΫο παιαηφηεξσλ εμακάλσλ (5ν θαη Ϊλσ) πνπ δελ Ϋρνπλ εμεηαζηεέ επηηπρψο ζην
κΪζεκα Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πεδνγξαθέα Η επηιΫγνπλ σο κεηαθνξΪ ην
κΪζεκα Ηζηνξέα θαη Ηζηνξίεο ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο. ζνη νθεέινπλ ην κΪζεκα
Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πνέεζε Η δειψλνπλ θαη εμεηΪδνληαη ζην κΪζεκα
απηφ θαηΪ ηηο εμεηαζηηθΫο πεξηφδνπο Ηαλνπαξένπ θαη επηεκβξένπ 2019.
Οη θνηηεηΫο παιαηφηεξσλ εμακάλσλ (5ν θαη Ϊλσ) πνπ δελ Ϋρνπλ εμεηαζηεέ επηηπρψο ζην
κΪζεκα Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πνέεζε ΗΗ επηιΫγνπλ σο κεηαθνξΪ ην
κΪζεκα Δηζαγσγά ζηε Νενειιεληθά Φηινινγέα. ζνη νθεέινπλ ην κΪζεκα Ηζηνξέα ηεο
Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: Πεδνγξαθέα ΗΗ δειψλνπλ θαη εμεηΪδνληαη ζην κΪζεκα απηφ θαηΪ
ηηο εμεηαζηηθΫο πεξηφδνπο Ηνπλένπ θαη επηεκβξένπ 2019.
Οη θνηηεηΫο παιαηφηεξσλ εμακάλσλ (5ν θαη Ϊλσ) πνπ νθεέινπλ Ϋλα (1) ά δχν (2) καζάκαηα
ΝΔΛ Γ΄ εμακάλνπ θαη Ϋρνπλ άδε εμεηαζηεέ επηηπρψο ζην κΪζεκα Δηζαγσγά ζηε πγθξηηηθά
Φηινινγέα θαη ηε Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο (παιαηνχ 4νπ εμακάλνπ) δειψλνπλ κε θσδηθφ ΦΤ
α) ΦΤ3937 Λνγνηερλέα θαη Ηζηνξέα ζηελ πεξένδν ηεο κεηαπνιέηεπζεο - Δ. Παλαγηψηνπ ά
/θαη β) ΦΤ3936 Λνγνηερληθνέ δηαγσληζκνέ θαη βξαβεέα: 19νο -20νο αη. – . ΝηΪξνο. Αλ δελ
Ϋρνπλ άδε εμεηαζηεέ επηηπρψο ζην κΪζεκα Δηζαγσγά ζηε πγθξηηηθά Φηινινγέα θαη ηε
Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο, δειψλνπλ σο ππνρξεσηηθφ ην κΪζεκα απηφ ζην 3ν εμΪκελν κε
θσδηθφ ΦΤ4935 θαη Ϋλα απφ ηα Ϊιια δχν (2) σο Ϊλσ καζάκαηα, εθφζνλ ην ρξεηΪδνληαη.
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ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019-20
A. TOMEA KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA
1. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
YΠOXPEΧTIKA (Y)
Δμάκ. Κσδ.
Η
ΦΤ1103
ΦΤ 1102

Μάζεκα
Ρεηνξηθά Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ

Γηδάζθσλ
Δ. ΚαξαθΪζεο

Αξραέα Διιεληθά Γιψζζα Η * (Α-Μα)
(Με -Χ)

Υ. ΕΫθαο
Υ. ΕΫθαο

Αζθάζεηο
ΗΗΗ

V

Μεηαπηπρηαθνέ ΦνηηεηΫο
Γηδαθηνξηθνέ ΦνηηεηΫο

ΦΤ3132
ΦΤ3134

α) Σξαγσδέα: Δπξηπέδνπ Βάθραη (Α-Μα)
Δπξηπέδνπ Ηππόιπηνο (Με-Χ)

Δ. Γθαζηά
. Υξπζαθνπνχινπ

ΦΤ3934α

Μ. ΛηΪηζε

ΦΤ5164

β) Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα: ΑξηζηνηΫινπο
Ζζηθά Νηθνκάρεηα
(Α-Μα)
ΠιΪησλνο πκπόζηνλ (Με-Χ)

ΦΤ5150
ΦΤ1110

α) Οκάξνπ Ηιηάο (, Χ) (Σκάκα Α-Μα)
Οκάξνπ Οδύζζεηα (α, ε) (Σκάκα Με-Χ)

Α. ΕσγξΪθνπ
Υ. ΕΫθαο

ΦΤ5628

β) Λπξηθά Πνέεζε

Υ. Απγεξηλφο

. Υξπζαθνπνχινπ

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VII

ΦΔ0213
ΦΔ0716
ΦΔ0710
ΦΔ0706
ΦΔ0223
ΦΔ0664

Δηζαγσγά ζηελ Παππξνινγέα (εκηλΪξην Δηδέθεπζεο)
Ρεηνξεέα: Αηζρέλεο, Ηζαένο
Ηζηνξηνγξαθέα: Πνιχβηνο
Σξαγσδέα: Αηζρχινπ Υνεθόξνη
Θξεζθεέα
Διιεληθά Παιαηνγξαθέα

Δ. ΥνπιηαξΪ
Γ. Διεπζεξένπ
Γ. Διεπζεξένπ
Δ. Γθαζηά
Α. ΕσγξΪθνπ
Ζ. Υξπζνζηνκέδεο

*Οι θοιηηηέρ πος οθείλοςν ηο μάθημα Ομήπος Οδύζζεια (Τποσπεωηικό Α΄ εξαμήνος) θα δηλώνοςν ζηη
θέζη ηος ηο μάθημα Απσαία Ελληνική Γλώζζα Ι.
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Δμακ. Κσδ.
ΗΗ
ΦΤ2122
ΦΤ2123

Μάζεκα
Ηζηνξηνγξαθέα: Ζξφδνηνο
Αξραέα Διιεληθά Γιψζζα ΗΗ (Α-Μα)
(Με-Χ)

Γηδάζθσλ
. Υξπζαθνπνχινπ
Υ. Απγεξηλφο
Υ. ΕΫθαο

Αζθάζεηο

Μεηαπηπρηαθνέ ΦνηηεηΫο
Γηδαθηνξηθνέ ΦνηηεηΫο

ΦΤ2315

β) Δηζαγσγά ζηελ Αξραηνγλσζέα

Δ. ΥνπιηαξΪ
Μ. ΛηΪηζε
Δ. ΚαξαθΪζεο
Α. ΕσγξΪθνπ
Δ. Γθαζηά
Υ. Απγεξηλφο
. Υξπζαθνπνχινπ
Υ. ΕΫθαο
Β.ΠαππΪο (εθιεγκ. Δπέθ.)

ΗV

ΦΤ4143
ΦΤ4140

Σξαγσδέα: νθνθιΫνπο Αίαο (Α- Μα)
Σξαγσδέα: νθνθιΫνπο Ζιέθηξα (Με-Χ)

Μ. ΛηΪηζε
Δ. Γθαζηά

VI

ΦΤ6172

Κσκσδέα: ΑξηζηνθΪλνπο Νεθέιαη

. Υξπζαθνπνχινπ

ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VIII

ΦΔ0705
ΦΔ0712
ΦΔ0225
ΦΔ0874
ΦΔ0222
ΦΔ0867

Διιεληθά Γξακκαηεέα Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ
Κξηηηθά θαη Δθδνηηθά ησλ Κιαζηθψλ ΚεηκΫλσλ
Δηζαγσγά ζηε Μπθελατθά Φηινινγέα
Φηινζνθέα θαη Ηαηξηθά
Μπζνινγέα
Διιεληζηηθά Πνέεζε
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Π. Αζαλαζφπνπινο
Ζ. Υξπζνζηνκέδεο
Π. Φέινο
Μ. ΛηΪηζε
Α. ΕσγξΪθνπ
Διεπζεξένπ

2. ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Δμάκ. Κσδ.
Η
ΦΤ1302

Μάζεκα
Λαηηληθά Γιψζζα (Α-Μα)
(Με-Χ)

Γηδάζθσλ
Φ. ΠνιπκεξΪθεο
Β. ΠαππΪο (εθιεγκ. Δπέθ.)

Αζθάζεηο

Μεηαπηπρηαθνέ ΦνηηεηΫο
Γηδαθηνξηθνέ ΦνηηεηΫο

ΗΗΗ

ΦΤ 5330

Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα

Α. ΚαιιΫξγε

V

ΦΤ5626

Δπηθά Πνέεζε: Βηξγηιένπ Αηλεηάδα

Φ. ΠνιπκεξΪθεο

ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VII

ΦΔ0373
ΦΔ0714
ΦΔ0713
ΦΔ0369
ΦΔ0715

Λαηηληθά Λπξηθά Πνέεζε
Β. ΠαππΪο (εθι. Δπέθ.)
Γηδαθηηθά Δπηθά Πνέεζε: Λνπθξάηηνο, Βηξγέιηνο
Α. ΚαιιΫξγε
Ηζηνξέα ηεο Λαηηληθάο Γιψζζαο (εκηλΪξην Δηδέθεπζεο) Π. Φέινο
Λαηηληθά Παιαηνγξαθέα
Ζ. Υξπζνζηνκέδεο
Λαηηληθά Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα: ΚηθΫξσλ, ελΫθαο Π. Αζαλαζφπνπινο

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΗΗ

ΦΤ2314

Ρσκατθά Ηζηνξηνγξαθέα (Α-Μα)
(Με-Χ)

Φ. ΠνιπκεξΪθεο
Β. ΠαππΪο (εθιεγκ. Δπέθ.)

IV

ΦY4939

Ρεηνξεέα: ΚηθΫξσλ (Α-Μα)
(Με-Χ)

Φ. ΠνιπκεξΪθεο
Δ. ΚαξαθΪζεο

VI

ΦΤ4938

Ρσκατθά Σξαγσδέα: ελΫθαο Φαίδξα (Α-Μα)
(Με-Χ)

Δ. ΥνπιηαξΪ
Β. ΠαππΪο (εθιεγκ. Δπέθ.)

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VIII

ΦΔ0860
ΦΔ0875
ΦΔ0367

Ρσκατθά Βηνγξαθέα
Λαηηληθά Κσκσδέα: Πιαχηνπ Μέλαηρκνη
Ρσκατθά Ϊηηξα
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Α. ΚαιιΫξγε
Δ. ΚαξαθΪζεο
Π. Αζαλαζφπνπινο

Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA
1. KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA:
A. APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
Δμάκ. Κσδ.
Η (παι. Πξνγξ.)
ΗΗΗ (λ. Πξνγξ.)

Μάζεκα
Ρεηνξεέα

Γηδάζθσλ
Γ. Διεπζεξένπ

ΗΗΗ (παι. Πξφγξ.)
V (λ. Πξφγξ.)

Ηζηνξηνγξαθέα: Πνιχβηνο

Γ. Διεπζεξένπ

VI (λ. Πξφγξ.)

Οκάξνπ Ηιηάο

Υ. ΕΫθαο
Υ. Απγεξηλφο

(Α-Μα)
(Με-Χ)

B. ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA
TMHMA ITOPIA – APXAIOΛOΓIA
ΗΗ (παι. Πξφγξ.)
IV (λ. Πξφγξ.)

Ρσκατθά Βηνγξαθέα

Α. ΚαιιΫξγε

Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Ηζηνξέαο – Αξραηνινγέαο επηιΫγνπλ σο ΔΤ ηα καζάκαηα Αξραέσλ
Διιεληθψλ ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο (50 ζε θΪζε κΪζεκα), πιελ ησλ ζεκηλαξέσλ θαη
ησλ θΪησζη καζεκΪησλ:





Ρεηνξηθή Απηνθξαηνξηθώλ Υξόλσλ
Ηζηνξηνγξαθία: Ζξόδνηνο
Οκήξνπ Ηιηάο

Μπνξνχλ επέζεο λα επηιΫμνπλ σο ΔΤ ηα καζάκαηα Λαηηληθάο Φηινινγέαο ηνπ ΣνκΫα
Κιαζηθάο Φηινινγέαο (50 ζε θΪζε κΪζεκα), πιελ ησλ καζεκΪησλ:




Ρσκατθή Ηζηνξηνγξαθία
Ρσκατθή Βηνγξαθία

Μπνξνχλ, ηΫινο, ρσξέο αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ λα επηιΫμνπλ σο ΔΤ ηα θΪησζη καζάκαηα
Λαηηληθάο Φηινινγέαο:





Λαηηληθά Λπξηθά Πνέεζε
Λαηηληθά Παιαηνγξαθέα
Λαηηληθά Κσκσδέα: Πιαχηνπ Μέλαηρκνη
Ρσκατθά Ϊηηξα
ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

1. KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA:
Δμάκ. Κσδ.

Α. ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA
Μάζεκα
Λαηηληθά Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα
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Γηδάζθσλ
Π. Αζαλαζφπνπινο

Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο κπνξνχλ επέζεο λα επηιΫμνπλ (πιελ ησλ ζεκηλαξέσλ)
φια ηα καζάκαηα Αξραέσλ Διιεληθψλ θαη Λαηηληθψλ ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο (50
ζε κΪζεκα).
ΠAPATHPHEI
Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011
1. Γηα ηνπο θνηηεηΫο εηζΪγνληαη ζην Σκάκα Φηινινγέαο απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2010-2011
ηα καζάκαηα ηεο Aξραέαο Eιιεληθάο θαη Λαηηληθάο Γιψζζαο θαη ηεο αληέζηνηρεο
Θεκαηνγξαθέαο γέλνληαη ζε νιηγνκειά ηκάκαηα κε ηε κνξθά πξαθηηθψλ αζθάζεσλ ζην
πιαέζην ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Eξγαζηεξένπ Kιαζηθάο Φηινινγέαο κε ηελ επνπηεέα ηνπ
εθΪζηνηε Γηεπζπληά ηνπ. θνπφο απηψλ ησλ καζεκΪησλ εέλαη αθελφο κελ ε εκπΫδσζε
ηεο Γξακκαηηθάο θαη ηνπ πληαθηηθνχ κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ηε NE
απφδνζε AE θαη Λαηηληθψλ θεηκΫλσλ απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, θαη αθεηΫξνπ ε
πξαθηηθά εμΪζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ Kιαζηθάο Eηδέθεπζεο A΄ θαη B΄
θχθινπ ζε ζΫκαηα δηδαθηηθάο καζεκΪησλ ηεο Kιαζηθάο Φηινινγέαο. O αξηζκφο ησλ
θνηηεηηθψλ ηκεκΪησλ, ην σξνιφγην πξφγξακκα, ε αμηνιφγεζε θαη θαηνρχξσζε ηεο
επέδνζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ελ ιφγσ καζάκαηα
θαζνξέδνληαη ζηελ αξρά θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο.
2. ε θΪζε κΪζεκα αξραέαο ειιεληθάο θηινινγέαο θαη ιαηηληθάο θηινινγέαο εμεηΪδεηαη
ππνρξεσηηθΪ ε γξακκαηηθά θαη ην ζπληαθηηθφ ηεο αξραέαο ειιεληθάο θαη ιαηηληθάο
γιψζζαο αληέζηνηρα. Δπέζεο, ζε θΪζε κΪζεκα αξραέαο ειιεληθάο θηινινγέαο θαη
ιαηηληθάο θηινινγέαο πεξηιακβΪλεηαη θαη εμεηΪδεηαη ππνρξεσηηθΪ ην αληέζηνηρν
θεθΪιαην απφ ηελ αξραέα ειιεληθά θαη ηε ιαηηληθά γξακκαηνινγέα αληέζηνηρα.
3. ηα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ηνπ Σκάκαηνο ε δηαέξεζε ησλ αθξναηεξέσλ ζε δχν ά
πεξηζζφηεξα ηκάκαηα γέλεηαη αιθαβεηηθΪ απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο, σο εμάο:
ηαλ ηα ηκάκαηα εέλαη δχν, απφ A-MA θαη ME-Χ· φηαλ ηα ηκάκαηα εέλαη ηξέα, A-KA,
KE-ΠA θαη ΠE-Χ· φηαλ ηα ηκάκαηα εέλαη ηΫζζεξα, A-Z, H-MA, ME-P θαη -Χ· φηαλ ηα
ηκάκαηα εέλαη πΫληε, A-Γ, E-KO, KP-NI, NO-O θαη Π-Χ· φηαλ ηα ηκάκαηα εέλαη Ϋμη,
A-Γ, Γ-KA, KE-MA, ME-ΠA, ΠE- θαη T-Χ.
4. Σα θαη‟ επηινγάλ ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα Δηδέθεπζεο ηεο AEΦ νξγαλψλνληαη ζε νκΪδεο:
i) Πνέεζε: Οδχζζεηα. Σξαγσδέα. Δηζαγσγά ζην Αξραέν ΓξΪκα. ii) Πεδνγξαθέα:
Ηζηνξηνγξαθέα: Ζξφδνηνο, Θνπθπδέδεο, Ξελνθψλ, Διιεληθά Γξακκαηεέα ησλ
Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ, Φηινζνθέα: ΠιΪησλ, ΑξηζηνηΫιεο. iii) Μπζνινγέα, Θξεζθεέα,
Αλζξσπνινγέα ηεο αξραέαο ΔιιΪδαο, Παππξνινγέα, Παιαηνγξαθέα θαη Κξηηηθά ησλ
ΚεηκΫλσλ, Μπθελατθά Φηινινγέα.
5. Γηα ηα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ησλ Ϊιισλ ηκεκΪησλ ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο
πξνζθΫξνληαη ζπγθεθξηκΫλα καζάκαηα απφ ηελ αξραέα ειιεληθά ηζηνξηνγξαθέα,
θηινζνθέα, ξεηνξεέα, ηξαγσδέα ην Ϋπνο θαη ηε ιαηηληθά ηζηνξηνγξαθέα.
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Β. TOMEA ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
1. ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
YΠOXPEΧTIKA (Y)
Δμάκ. Κσδ.
Η
ΦΤ1934

Μάζεκα
Ηζηνξέα θαη Ηζηνξίεο ηεο ΝΫαο (Α-Μα)
Διιεληθάο Λνγνηερλέαο
(Με-Χ)

Γηδάζθσλ
Γ. ΠαπαζηΪζε
Κ. Καξαβέδαο

ΗΗΗ

ΦΤ4935

Δηζαγσγά ζηε ζπγθξηηηθά θηινινγέα
θαη ζηε ζεσξέα ηεο ινγνηερλέαο

Β. ΠΫηζα

V

ΦΤ4940

Ρεχκαηα, θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο
(1880-1930)

Π. ΘενδνζΪηνπ

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VII

ΦΔ0717
ΦΔ0864
ΦΔ0872
ΦΔ0873
ΦΔ0707
ΦΔ0568
ΦΔ0718

Ζ α΄ θαη β΄ κεηαπνιεκηθά πνηεηηθά γεληΪ
Ο ηθειηαλφο θαη ε επνρά ηνπ
Λνγνηερληθφο ιφγνο, δνθέκην, γξαθά
θαη αλΪγλσζε
ΗζηνξηθΫο πξσηνπνξέεο θαη κνληεξληζκνέ
Πεξέ κεηΪθξαζεο
Δπξσπατθά θαη λενειιελθά πνέεζε ζην
β΄ κηζφ ηνπ 19νπ αη.
Δπξσπατθά ινγνηερλέα: ξεαιηζκφο
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Γ. ΠαπαζηΪζε
Α. Βνγηαηδφγινπ
Β. ΠΫηζα
Κ. Καξαβέδαο
Γ. Καξγηψηεο
Γ. Καξγηψηεο
Α. ακένπ

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Δμακ. Κσδ.
ΗΗ
ΦΤ2935

Μάζεκα
Δηζαγσγά ζηε ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα (Α-Μα)
(Με-Χ)

Γηδάζθσλ
Γ. ΠαπαζηΪζε
Κ. Καξαβέδαο

ΗV

ΦΤ5745

Ρεχκαηα, θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο (1830-1880)

Α. Γηψηε

VI

ΦΤ6756

Ρεχκαηα, θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο (1930-1980)

Γ. ΠαπαζηΪζε

ΚΑΣ’ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VIII

ΦΔ0868
ΦΔ0876
ΦΔ0877
ΦΔ0837
ΦΔ0870
ΦΔ0878
ΦΔ0865
ΦΔ0879
ΦΔ0880

Γηδαθηηθά ηεο ινγνηερλέαο
ςεηο ηνπ ξεαιηζκνχ ζηελ πεδνγξαθέα (19νο-20νο αη.)
ΑλαπαξαζηΪζεηο ηνπ θχινπ ζηε λενειιεληθά
Λνγνηερλέα (19νο-20νο αη.)
Μεηαπνιεκηθά πεδνγξαθέα θαη ηζηνξηθά
πξαγκαηηθφηεηα
Πνέεζε θαη πεδνγξαθέα ηεο «ΓεληΪο ηνπ ‟20»
Γηνλχζηνο νισκφο. Πνέεζε θαη πνηεηηθά ζηνλ
Ηφλην ρψξν
Λνγνηερλέα θαη Ηζηνξέα ζηελ πεξένδν
ηεο κεηαπνιέηεπζεο
Δπξσπατθά ινγνηερλέα: ξνκαληηζκφο
Δπξσπατθά ινγνηερλέα: κνληεξληζκφο
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ΔΓΗΠ
Π. ΘενδνζΪηνπ
Π. ΘενδνζΪηνπ
Κ. Καξαβέδαο
Γ. Καξγηψηεο
Α. Γηψηε
Β. ΠΫηζα
Α. ακένπ
Α. ακένπ

A. ΝΔΑ EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
XEIMEPINO EΞAMHNO
Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα
ΝΫα Διιεληθά Λνγνηερλέα 19νο-20νο αη.

Γηδάζθσλ
Α. ακένπ

ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο επηιΫγνπλ απφ ηα καζάκαηα Δπηινγάο ΤπνρξεσηηθΪ
(VII) ηνπ ΣνκΫα ΜΝΔΦ (50 ζε θΪζε κΪζεκα)

A. ΝΔΑ EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
ΔΑΡΗΝΟ EΞAMHNO
Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα
Δηζαγσγά ζηε ΝΫα Διιεληθά ινγνηερλέα

Γηδάζθσλ
Α. Βνγηαηδφγινπ

ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο επηιΫγνπλ απφ ηα καζάκαηα Δπηινγάο ΤπνρξεσηηθΪ
(VIII) ηνπ ΣνκΫα ΜΝΔΦ (50 ζε θΪζε κΪζεκα)
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2. ΒΤΕΑΝΣΗΝH ΦIΛOΛOΓIA
XEIMEPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΧTIKA (Y)
Δμακ. Κσδ.
ΗΗΗ
ΦΤ3926

Μάζεκα
Δηζαγσγά ζηε Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

Γηδάζθσλ
Α. ΑιεμΪθεο
Δ. ΚαιηζνγηΪλλε

V

ΦΤ7635
ΦΔ0719

Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα
Ο ΛΫσλ Σ΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ (παι. ΔμΪκ.)

Γ. Γεσξγαθφπνπινο
Α. ΑιεμΪθεο

VII

ΦΔ0719
ΦΔ0720

Ο ΛΫσλ Σ΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ
ΘΫκαηα Γεκψδνπο Βπδαληηλάο Λνγνηερλέαο
(εηζαρζΫληεο αθαδ. Ϋηνο 2016-2017)

Α. ΑιεμΪθεο
Γ. Γεσξγαθφπνπινο

ΔΑΡΗΝΟ EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Δμακ. Κσδ.
IV
ΦΤ4941

Μάζεκα
Βπδαληηλά Ηζηνξηνγξαθέα

Γηδάζθσλ
Δ. ΚαιηζνγηΪλλε

VI

ΦΤ6757

Μεηαβπδαληηλά Λνγνηερλέα

Α. ΑιεμΪθεο

VIII

ΦΔ0569

Ζ Λνγνηερλέα ηεο επνράο ησλ Παιαηνιφγσλ

Δ. ΚαιηζνγηΪλλε

ΦΔ0881

Δηζαγσγά ζηελ ειιεληθά παιαηνγξαθέα
θαη Κξηηηθά ησλ ΚεηκΫλσλ

Γ. Γεσξγαθφπνπινο
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A. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦIΛOΛOΓIA
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Η. TMHMA ITOPIA – APXAIOΛOΓIA

Με αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ (50 θνηηεηΫο) νη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Ηζηνξέαο – Αξραηνινγέαο θαη ηνπ
Σκάκαηνο Φηινζνθέαο κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ σο ΔΤ ην θΪησζη κΪζεκα Βπδαληηλάο Φηινινγέαο:
Μάζεκα
Ο ΛΫσλ Σ΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ
Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

Γηδάζθσλ
Α. ΑιεμΪθεο
Γ. Γεσξγαθφπνπινο

ΗΗ. ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα

Γηδάζθσλ

Ο ΛΫσλ Σ΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ

Α. ΑιεμΪθεο

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Η. TMHMA ITOPIA - APXAIOΛOΓIA
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα
Βπδαληηλνέ Ηζηνξηθνέ θαη ΥξνλνγξΪθνη
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Α.

Γηδάζθσλ
ΑιεμΪθεο

Γ. TOMEA ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
XEIMEPINO EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Δμάκ. Κσδ.
Η
ΦΤ1700

Μάζεκα
Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα Η

Γηδάζθσλ
M. Mαζηξνπαχινπ

ΗΗΗ

Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο Η

Π. Φέινο

ΦΤ3720

Πξνζθεξφκελν κάζεκα πξνο ηνπο θνηηεηέο Φηινινγίαο παι.εμακ. (εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο) θαη
ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ΦΠΦ:
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Δμάκ. Κσδ.
V
ΦΔ0401

Μάζεκα
Γεληθά Γισζζνινγέα

Γηδάζθσλ
Α. ΠξΫληδα

ΔΑΡΗΝΟ EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Δμάκ. Κσδ.
ΗΗ
ΦΤ2713

Μάζεκα
Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα ΗΗ (Α-Μα)
(Με-Χ)

Γηδάζθσλ
Μ. ΛεθΪθνπ
Μ. ΠξΫληδα

ΗV

ΦΤ4937

Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ΗΗ

Π. Φέινο

VΗ

ΦΤ6755

Γξακκαηηθά ηεο ΝΫαο Διιεληθάο (παι. ΔμΪκ.)

Α. ΠξΫληδα
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ΗV. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ
A. TOMEA KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA
1. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
XEIMEPINO EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΦΤ1103 – ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ – Τ(Η)
(Δ. Καξαθάζεο)
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ζηελ ηζηνξέα ηεο Ρεηνξηθάο θαη εμνηθεέσζε κε ηα
ζπνπδαηφηεξα νλφκαηα ξεηφξσλ ηνπ Δ´ θαη Γ´ αη. π. Υ. Μχεζε θαη εμνηθεέσζε κε ηνλ
Αηηηθηζκφ θαη ηε Γεχηεξε νθηζηηθά. Δμνηθεέσζε κε ηελ αλΪπηπμε ηεο Ρεηνξηθάο ζηα
ξσκατθΪ ρξφληα ζηα πιαέζηα ηεο Γεχηεξεο νθηζηηθάο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζην
επηδεηθηηθφ θαη ζπκ βνπιεπηηθφ εέδνο (παλεγπξηθνέ θαη εγθσκηαζηηθνέ ιφγνη ηνπ
απηνθξΪηνξα, ηεο Ρψκεο θαη Ϊιισλ πφιεσλ). Γλσξηκέα κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη
εθγχκλαζε ζηελ εξκελεπηηθά πξνζΫγγηζε, ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκάο θαη ηελ αλΪιπζε ηνπ
πεξηερνκΫλνπ ησλ Ϋξγσλ ηνπο. Δθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζηε λενειιεληθά απφδνζε, ηηο
γισζζηθΫο, γξακκαηηθΫο, ζπληαθηηθΫο, εηπκνινγηθΫο, θξηηηθΫο, πθνινγηθΫο θαη
πξαγκαηνιηθΫο παξαηεξάζεηο επηιεγκΫλσλ απνζπαζκΪησλ.
A. EIAΓΧΓIKA
Δηζαγσγή ζηε ξεηνξηθή: Οξηζκφο ηεο Ρεηνξηθάο. χληνκε ηζηνξέα ηεο Ρεηνξηθάο θαη
ζπνπδαηφηεξα νλφκαηα ξεηφξσλ ηνπ Δ´ θαη Γ´ αη. π. Υ. ΑλΪπηπμε ηεο Ρεηνξηθάο ζηα
ξσκατθΪ ρξφληα ζηα πιαέζηα ηεο Γεχηεξεο νθηζηηθάο θαη πεξηνξηζκφο ηεο ζην επηδεηθηηθφ
θαη ζπκβνπιεπηηθφ εέδνο (παλεγπξηθνέ θαη εγθσκηαζηηθνέ ιφγνη ηνπ απηνθξΪηνξα, ηεο Ρψκεο
θαη Ϊιισλ πφιεσλ).
Αηηηθηζκφο θαη Γεχηεξε νθηζηηθή.
B. KEIMENΑ
1. ΛOYKIANOY Πεξὶ ηνπ ελππλίνπ ήηνη Bίνο ηνπ Λνπθηαλνύ: Δηζαγσγά (Βηνγξαθηθφ
ζρεδέαζκα, ην ζπγγξαθηθφ Ϋξγν ηνπ Λνπθηαλνχ). Δξ-κελεπηηθά εηζαγσγά ζην
Δλύπληνλ. Λνπθηαλφο – ΚαβΪθεο. Λνπθηαλφο – νπξάο.
Κεέκελν, λενειιεληθά απφδνζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ θεθ. 1-18.
2. AIΛIOY APITEIΓH, Eηο Ρώκελ: Δηζαγσγά (ΒηνγξαθηθΪ θαη εξγν-γξαθηθΪ, εγθψκηα
Ρψκεο, δνκά θαη αλΪιπζε ηνπ ιφγνπ).
Κεέκελν: ΔπηιεγκΫλα απνζπΪζκαηα απφ ηνλ Eηο Ρώκελ (λενειιεληθά απφδνζε θαη
ζρνιηαζκφο).
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ΦΤ1102 – ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΉ ΓΛΧΑ Η – Τ(Η)
(Υ. Εέθαο)
Αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο απνηειεέ ε εμΫηαζε ησλ βαζηθψλ πιεπξψλ ηεο κνξθνινγέαο θαη
ζχληαμεο ηεο θιαζηθάο αηηηθάο δηαιΫθηνπ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηΫξσ εμνηθεέσζε κε ηε γιψζζα
ηεο αξραέαο ειιεληθάο πεδνγξαθέαο θαη ηελ ελέζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαηΪ ηελ πξνζπΫιαζε
απζεληηθψλ θεηκΫλσλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα εμεηΪδνληαη:
Χο πξνο ηε κνξθνινγέα: Σφλνη θαη πλεχκαηα. ΦζνγγηθΪ πΪζε. Οη θιέζεηο νπζηαζηηθψλ θαη
επηζΫησλ. Αλησλπκέεο. ΠαξαζεηηθΪ. ΑξηζκεηηθΪ.
Χο πξνο ηε ζχληαμε: Τπνθεέκελν. Αληηθεέκελν. Καηεγνξνχκελν. Οκνηφπησηνη θαη
εηεξφπησηνη πξνζδηνξηζκνέ. Ζ κεηνρά. Ζ ρξάζε ησλ πξνζΫζεσλ.
Οη παξαδφζεηο ηνπ καζάκαηνο ζπλδπΪδνπλ αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ηεο ζεσξέαο κΫζσ
παξαδεηγκΪησλ θαη αζθάζεσλ, θαζψο θαη πξνζΫγγηζε θεηκΫλσλ θαηΪ ηελ νπνέα δέλεηαη
Ϋκθαζε ζην ιεμηιφγην, ζηε ζπληαθηηθά επεμεξγαζέα θαη ζε δφθηκεο κεηαθξαζηηθΫο ηερληθΫο.
ΔπηπιΫνλ, ε δηδαζθαιέα πεξηιακβΪλεη ζηνηρεηψδε εμΪζθεζε ζε αληέζηξνθν θεέκελν (κΫζσ
ζχληνκσλ εθθξΪζεσλ θαη πξνηΪζεσλ), θαζψο θαη εμνηθεέσζε κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ θαη
Ϋληππσλ ιεμηθψλ.
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ΦΤ3132 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: EYPIΠIΓOY BAKXAI – Τ(ΗΗΗ)
(E. Γθαζηή)
Όιε εμεηάζεσλ:
1. Oη παξαδφζεηο ησλ καζεκΪησλ (κεηΪθξαζε ηνπ Ϋξγνπ απφ ηελ δηδΪζθνπζα ζηα e
courses).
2. A. Lesky, H ηξαγηθή πνίεζε ησλ αξραίσλ ειιήλσλ, Tφκνο B΄, O Eπξηπίδεο θαη ην ηέινο
ηνπ είδνπο κηθξ. N.X. XνπξκνπδηΪδε, MIET Aζάλα 1993, ζζ. 9-31, 358-382, 394-418.
3. E.R. Dodds, Δπξηπέδνπ Βάθραη. Κξηηηθά θαη εξκελεπηηθά Ϋθδνζε, κηθξ. Γ. Πεηξέδνπ θαη
Γ. παζΪξαο, εθδφζεηο Καξδακέηζα, Αζάλα 2004.

39

1.
2.
3.
4.
5.

ηηο εμεηΪζεηο ζα δεηεζνχλ:
Κξηηηθά κεηΪθξαζεο ελφο ρσξένπ.
ρνιηαζκφο πνπ ζα αθνξΪ ηα ηακβηθΪ θαη ηα ιπξηθΪ κΫξε (δνκά, ιεηηνπξγέα, Ϋληαμε ηνπ
ρνξηθνχ, ζΫκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρνξηθφ).
Mεηξηθά αλΪιπζε 2-3 ζηέρσλ (ηακβηθφ ηξέκεηξν).
AλΪιπζε θξηηηθνχ ππνκλάκαηνο, γξακκαηηθΫο θαη ζπληαθηηθΫο παξαηεξάζεηο.
ΓξακκαηνινγηθΫο παξαηεξάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ην Ϋξγν Bάθραη (ε παξΪδνζε ηνπ
κχζνπ θαη νη θαηλνηνκέεο πνπ πηνζεηεέ ν Eπξηπέδεο, ζθεληθΪ πξνβιάκαηα ηνπ Ϋξγνπ,
δνκά ηνπ Ϋξγνπ θ.ι.π.) θαη ηνλ Eπξηπέδε γεληθφηεξα (βηνγξαθηθΪ ζε ζρΫζε
κε
ηα
testimonia, χθνο θαη γιψζζα, ν Eπξηπέδεο σο ζηνραζηάο, νη ζενινγηθΫο απφςεηο ηνπ
Eπξηπέδε θ.ι.π.).
ΦΤ3134 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: EYPIΠIΓOY ΙΠΠΟΛΤΣΟ – Τ(ΗΗΗ)
(. Υξπζαθνπνχινπ)

Πξφθεηηαη γηα ηνλ Ηππόιπην ηεθαλνθόξν πνπ ρΪξηζε ηνλ ζηΫθαλν ηεο λέθεο ζηνλ Δπξηπέδε
ην 428 π.Υ. Ζ Αθξνδέηε πξναλαγγΫιιεη εμ αξράο ηελ εθδέθεζά ηεο ελαληένλ ηνπ Ηππνιχηνπ
πνπ ηελ αγλνεέ ελ νλφκαηη ηεο αγλφηεηνο, πνπ αθηεξψλεη ζηελ παξζΫλν ζεΪ Άξηεκη. Ζ ζεΪ
ηνπ θπλεγηνχ δΫρεηαη παζεηηθΪ ηελ ιαηξεέα ηνπ γηνχ ηεο Ακαδφλαο, κΫρξη ηνλ ηξαγηθφ ηνπ
ζΪλαην, ζηνλ νπνέν ηνλ θαηαδηθΪδεη ν παηάξ ηνπ, Θεζεχο. Μφλνλ φηαλ ν Ηππφιπηνο
ςπρνξξαγεέ ε ζεΪ Άξηεκηο απνθαιχπηεη ζηνλ βαζηιηΪ ησλ Αζελψλ ηελ πιεθηΪλε ηεο
Αθξνδέηεο: φηη ε λεθξά ζχδπγφο ηνπ θαη απηφρεηξ Φαέδξα δελ απηνθηφλεζε επεηδά ηελ βέαζε
ν Ηππφιπηνο, ζχκθσλα κε ην γξΪκκα πνπ Ϊθεζε πξηλ ηνλ ζΪλαηφ ηεο, αιιΪ επεηδά δελ βξάθε
αληαπφθξηζε ζηνλ παξΪλνκν ΫξσηΪ πνπ ηελ ελΫπλεπζε ε Αθξνδέηε γηα ηνλ γην ηεο
Ακαδφλαο.
Ζ αληέζεζε κεηαμχ Αθξνδέηεο θαη ΑξηΫκηδνο δελ επζπγξακκέδνληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνέν δηαρεηξέδεηαη ε επγελάο Φαέδξα ηνλ ΫξσηΪ ηεο γηα ηνλ αγλφ πξφγνλφ ηεο. Ζ ηξαγσδέα
απνηειεέ εμαηξεηηθφ πεδέν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ Ϋλλνηα ηεο επζΫβεηαο πξνο ηνπο ζενχο θαη
ηεο ζρΫζεο ηνπ αλδξφγπλνπ, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ κνέξα ηεο γπλαέθαο. Γέλεηαη ηδηαέηεξε
βαξχηεηα ζηελ πινθά ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη ηελ κεηαβνιή σο κεηαζηξνθά ζπκπεξηθνξΪο θαη
σο ηξαγηθά θαηΪιεμε ησλ πξνζψπσλ εμαηηέαο ησλ αληηιάςεψλ ηνπο πεξέ επζεβεέαο θαη
πέζηεσο πξνο ηελ νηθνγΫλεηα.

ΦΤ3934 – ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΗΘΙΚΑ
ΝΙΚΟΜΑΥΕΙΑ – Τ(ΗΗΗ)
(Μ. Ληάηζε)
Σα Ζζηθά Νηθνκάρεηα απνηεινχλ Ϋλα απφ ηα πην βαζηθΪ θαη πινχζηα ζε επηδξΪζεηο θεέκελα
ηεο δπηηθάο ζθΫςεο θαη θηινζνθέαο. Γηα πξψηε θνξΪ αλαπηχζζεη εδψ ν ΑξηζηνηΫιεο Ϋλα
αλαιπηηθφ ζεσξεηηθφ εζηθφ κνληΫιν πεξί ηνπ αγαζνύ βίνπ θαη πξαγκαηεχεηαη φια ηα
θεληξηθΪ ζΫκαηα ηεο εζηθάο θηινζνθέαο, φπσο εέλαη παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ ε επδαηκνλέα, νη
αξεηΫο ηνπ ραξαθηάξα, ε αλζξψπηλε πξΪμε θαη επζχλε, ε δηαδηθαζέα ηεο ζθΫςεο, επηινγάο
θαη απφθαζεο, ε δχλακε θαη αδπλακέα ηεο ζΫιεζεο, ε εδνλά, ε θηιέα, ε δηθαηνζχλε.
Σν ελδηαθΫξνλ καο ζα εζηηαζηεέ ζηα δχν πξψηα απφ ηα ζπλνιηθΪ δΫθα βηβιέα, ζηα νπνέα
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δηαηξνχληαη ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα, πνπ εέλαη θαη απφ ηα πην ζεκαληηθΪ. Δθεέ ζα καο
απαζρνιάζνπλ εξσηάκαηα, φπσο: Πνηνο ν ηειηθφο ζηφρνο, πξνο ηνλ νπνέν πξνζαλαηνιέδεηαη
ε αλζξψπηλε πξΪμε θαη ε αλζξψπηλε δσά γεληθφηεξα; Πνην εέλαη ην χςηζην αγαζφ γηα ηνπο
αλζξψπνπο; Ζ επδαηκνλία, θαηαιάγεη ν ΑξηζηνηΫιεο. Ζ απΪληεζε ζην εξψηεκα ηη εέλαη
επδαηκνλέα θαη πνην εέλαη ην κΫζν γηα ηελ επέηεπμά ηεο, θαζνξέδεη εληΫιεη φιν ην πεξηερφκελν
ησλ Ζζηθώλ Νηθνκαρείσλ. ε ζπλΪξηεζε κε απηφ ην εξψηεκα ζα εμεηΪζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο
αξεηάο θαη ην ξφιν ηεο ζηηο ελΫξγεηεο ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ην πψο πεηπραέλνληαη,
ζχκθσλα κε ηνλ ΑξηζηνηΫιε, νη επηκΫξνπο αξεηΫο.
Κεέκελν:
L. Bywater (ed.), Aristotelis Ethica Nikomachea, Oxford Classical Texts, Oxford 1894
(Ϋθηνηε πνιιαπιΫο επαλεθδφζεηο)
Δγρεηξέδην:
Ingemar Düring, ΑξηζηνηΫιεο. Παξνπζέαζε θαη εξκελεέα ηεο ζθΫςεο ηνπ. ΜΗΔΣ, Αζάλα
1991 (Σφκνο Α‟ ), Αζάλα 1994 (Σφκνο Β‟).

ΦΤ5164 – ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΠΛΑΣΧΝΟ ΤΜΠΟΙΟΝ – Τ(ΗΗΗ)
(. Υξπζαθνπνχινπ)
Ο δηΪινγνο δηαδξακαηέδεηαη ην 416 π.Υ. ζηελ Αζάλα ζηελ νηθέα ηνπ ΑγΪζσλνο, λεαξνχ
ληθεηά ηνπ βξαβεένπ πνηάζεσο ζηα Λάλαηα. ην ζπκπφζην πνπ παξαζΫηεη ν νηθνδεζπφηεο ηελ
επαχξην ηεο ενξηάο, ιακβΪλνπλ κΫξνο ν Αξηζηφδεκνο, ν Φαέδξνο, ν ηαηξφο Δξπμέκαρνο, ν
Παπζαλέαο θη ν ΑξηζηνθΪλεο. Ο σθξΪηεο πξνζΫξρεηαη θαζπζηεξεκΫλνο, ελψ ν ΑιθηβηΪδεο
θαηαθζΪλεη ηειεπηαένο θαη κεζπζκΫλνο. ΠιΫθεη ην εγθψκην ηνπ σθξΪηε, ν νπνένο εληνχηνηο
κΫλεη αζπγθέλεηνο απφ ηελ εθδάισζε ηνπ Ϋξσηα ηνπ σξαηφηεξνπ θη επηθαλΫζηεξνπ λΫνπ ησλ
Αζελψλ, ελψ φινη νη πξνεγνχκελνη ζπλδαηηπκφλεο Ϋρνπλ πιΫμεη ην εγθψκην ηνπ έδηνπ ηνπ
Έξσηα σο ζενχ, ζηνλ νπνέν θαη εέλαη αθηεξσκΫλνο ν δηΪινγνο. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα απφ ηα
θνξπθαέα δεέγκαηα ηεο παγθνζκένπ ινγνηερλέαο θαη ηνλ πην απνιαπζηηθφ πιαησληθφ
δηΪινγν.
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ πιαησληθά θηινζνθέα θαη
γιψζζα εληφο ηεο πεξηζηΪζεσο ηνπ ζπκπνζένπ, πνπ απνηεινχζε ζεκειηψδε ζεζκφ ηεο
πνιηηηθάο θαη ζξεζθεπηηθάο δσάο ζηελ θιαζζηθά Αζάλα. ΑθηεξσκΫλν ζηνλ Ϋξσηα, ηνλ
πξσηόγνλν ζεφ ζχκθσλα κε ηελ Ζζένδεηα Θενγνλία, αιιΪ θαη κε ηνλ ΔιεΪηε Παξκελέδε
θαηΪ ΠιΪησλα, ην πκπφζην κεηαηξΫπεηαη ζε ινγόδεηπλνλ. ΚΪζε ιφγνο εμεηΪδεηαη ρσξηζηΪ,
αιιΪ θαη ζε ζπλΪθεηα κε ηνπο Ϊιινπο ιφγνπο, θαζψο αιιεινδηαπιΫθνληαη ζηνλ δηΪινγν
κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ εθπξνζψπσλ ηεο θιαζηθάο Αζάλαο φρη κφλνλ ζηελ πνέεζε, αιιΪ θαη
ζηελ ηαηξηθά. Ο σθξΪηεο παξνπζηΪδεη σο ζπλάζσο εαπηφλ ελ αγλνέα, ψζηε λα κεηαθΫξεη
ηνλ ιφγν ηεο Γηνηέκαο, ηΫξεηαο απφ ηελ Μαληέλεηα, πνπ ηνλ κχεζε ζηα κπζηάξηα ηνπ Ϋξσηα.
Ζ Ϋιεπζε ηνπ ΑιθηβηΪδε ζην ηΫινο ηνπ ζπκπνζένπ επηηξΫπεη λα ηρλνγξαθάζνπκε ην
πνξηξΫην ηνπ σθξΪηε θαη δε ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν κΫζα απφ ηελ πνιπζπδεηεκΫλε
Ϋλλνηα ηνπ πιαησληθνχ Ϋξσηα.
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ΦΤ5150 – OMHPOY IΛIA – Τ(V)
(Α. Εσγξάθνπ)
Η. Δηζαγσγή ζηελ νκεξηθή πνίεζε:
- ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηεο αξρατθάο επνράο
- Πξνθνξηθά θαη γξαπηά πνέεζε
- Σν Ϋπνο σο γξακκαηεηαθφ εέδνο, νκεξηθά δηΪιεθηνο, δαθηπιηθφ εμΪκεηξν
- Οη βηνγξαθηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ΄Οκεξν: κχζνο θαη ηζηνξέα
- O επηθφο θχθινο
- To νκεξηθφ θεέκελν (ζχλζεζε, κεηΪδνζε), νη αιεμαλδξηλνέ θαη νη λεφηεξεο ζρνιΫο
- Σν νκεξηθφ δάηεκα
- Ο πνιηηηζκφο ησλ νκεξηθψλ επψλ
- Θενέ θαη Ϊλζξσπνη ζηα νκεξηθΪ Ϋπε
II. Κείκελν: ξαςσδίεο  θαη Χ
ΜεηΪθξαζε, γισζζηθά επεμεξγαζέα, κεηξηθά αλΪιπζε θαη εξκελεέα.
Ηδηαέηεξα ζα εμεηαζηνχλ ηα παξαθΪησ ζΫκαηα:
- Θξάλνη θαη γφνη
- ΘΪλαηνο θαη επηθάδεηεο ηειεηΫο
- Ζ «Αζπέδα ηνπ ΑρηιιΫα»
- Σν ηαμέδη ηνπ ΠξηΪκνπ θαη ε ζπλΪληεζε ΠξηΪκνπ-ΑρηιιΫα
Θα δηαλεκεζνχλ:
D. B. Monro, T. W. Allen, Homeri Opera II, Il. XIII-XXIV, Oxford, 19203
N. J. Richardson, Oκήξνπ ΗιηΪδα. Κείκελν θαη εξκελεπηηθό ππόκλεκα, Σ‟, Θεζζαινλέθε,
2005
Αλαιπηηθά βηβιηνγξαθέα θαη βνεζεηηθφ πιηθφ ζα δνζεέ θαηΪ ηηο παξαδφζεηο.
ΦΤ1110 – OMHPOY ΟΔΤΕΙΑ – Τ(V)
(Υ. Εέθαο)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα εηζαγΪγεη ηνπο θνηηεηΫο ζηε κειΫηε ηνπ νκεξηθνχ Ϋπνπο θαη
εηδηθφηεξα ηεο Οδύζζεηαο. ΑξρηθΪ εμεηΪδνληαη ηα εμάο δεηάκαηα: ην Ϋπνο σο ινγνηερληθφ
εέδνο, αξραέα ειιεληθά επηθά πνέεζε, παξΪδνζε ησλ νκεξηθψλ επψλ, ηζηνξέα ηεο νκεξηθάο
θηινινγέαο θαη ζχγρξνλεο ηΪζεηο ηεο Ϋξεπλαο. ηε ζπλΫρεηα κειεηψληαη επηιεγκΫλα
απνζπΪζκαηα (θπξέσο απφ ηηο ξαςσδέεο α θαη ε) δέλνληαο Ϋκθαζε ζηνλ πξνθνξηθφ
ραξαθηάξα θαη ηε ινγνηερληθφηεηα ηεο νκεξηθάο πνέεζεο.
Κεέκελν: Homeri Odyssea , εθδ. P. von der Mühll (3ε εθδ., ηνπηγΪξδε 1984).

ΦΤ5628 – ΛYPIKH ΠOIHH – Τ(V)
ΦΤ7180 – ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ (ΑΝΘΟΛΟΓΗΑ) – Τ(VΗΗ) ΠΑΛ. ΔΞ.
(Υ. Απγεξηλφο)
1. Γεληθά:
Σὸ κΪζεκα ἀλάθεη ζηὰ ὑπνρξεσηηθὰ ἀληηθεέκελα ηνῦ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαὶ πξνζθΫξεηαη
ζηὸ 5ν ἑμΪκελν ζπνπδῶλ. ΓηδΪζθεηαη κηὰ κᾶιινλ ζπλνπηηθὴ ἀλζνινγέα ἀπνζπαζκΪησλ, κὲ
βαζηθὸ ζηφρν ηὴλ εὐξεέα παξνπζέαζε βαζηθῶλ ἐθπξνζψπσλ ηνῦ εἴδνπο.
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2. Ὕιε ηνῦ καζήκαηνο:
Δἰζαγσγὴ ζηὸ γξακκαηεηαθὸ εἶδνο ηῆο Ἀξρατθῆο Λπξηθῆο πνέεζεο θαὶ ζηὶο ἐπηκΫξνπο
θαηεγνξέεο ηνπ. Πξνβιάκαηα κεζφδνπ θαὶ ἑξκελεέαο ηῶλ παξαδνκΫλσλ ἀπνζπαζκΪησλ θαὶ
δεηάκαηα παηξφηεηαο. Ἡ ἀλΪδπζε ηῆο πξνζσπηθφηεηαο, ηὸ πνηεηηθφ «ἐγψ» θαὶ ἡ πνηεηηθὴ
persona. Σὸ θνηλσληθφ, ηὸ πνιηηηζκηθὸ θαὶ ηὸ πνιηηηθὸ πιαέζην. Εεηάκαηα ἐπηβέσζεο θαὶ
παξΪδνζεο ηῶλ θεηκΫλσλ. Ἡ ἐιεγεέα θαὶ νἱ θαηαβνιΫο ηεο – θπξηφηεξνη ἐθπξφζσπνη
(ΘΫνγληο, φισλ). Οἱ ἀξρατθὲο ἠζηθὲο ἀμέεο ζηὸ ἔξγν ηνῦ ΠηλδΪξνπ. Ὁ ἴακβνο θαὶ ἡ
θαηαγσγά ηνπ. ρΫζε κὲ ιαηξεπηηθὲο θαὶ ηειεηνπξγηθὲο παξαδφζεηο. Σὸ ἔξγν ηνῦ Ἀξρηιφρνπ
θαὶ ηνῦ εκσλέδε. Ἡ «πξνζσπηθὴ πνέεζε» – ἡ θαζαπηὸ κειηθὴ ιπξηθὴ πνέεζε θαὶ νἱ
ἐθπξφζσπνέ ηεο. ἘπηκΫξνπο θαηεγνξέεο. Ὁ ἈλαθξΫσλ θαὶ ηὰ Ἀλαθξεφληεηα. Ἡ ιεζβηαθὴ
ιπξηθὴ πνέεζε ηνῦ Ἀιθαένπ θαὶ ηῆο απθνῦο. Ἰδηαέηεξε ἔκθαζε ζα δνζεῖ ζηὸ θεέκελν ηῶλ
ἀπνζπαζκΪησλ θαὶ ηὴ γιῶζζα ηνπο. Μεηξηθὰ δεηάκαηα (ἐιεγεηαθὸ δέζηηρν, ἰακβηθὸ θαὶ
ηξνρατθὸ κΫηξν, πνηθέια ιπξηθὰ κΫηξα). ρεηηθὴ βηβιηνγξαθέα δηαλΫκεηαη κὲ ηὴλ ἔλαξμε ηῶλ
καζεκΪησλ.
Ἀξραῖα θείκελα:
ΘΫνγληο
: ζη. 1-18, 19-38, 53-68, 145-158, 183-192, 667-682 W.
φισλ
: ἀπ. 4, 4a-c, 6, 12, 13, 36 W.
Πέλδαξνο : Ἰζζκ. Η θαὶ ΗΗ.
Ἀξρέινρνο : ἀπ. 1, 2, 3, 5, 13, 19, 122, 114, 128, 191, 193 W.
εκσλέδεο : ἀπ. 7 W.
ἈλαθξΫσλ : 13, 14, 43, 50, 68, 72 P.
Ἀιθαῖνο : 326, 346, 347a, 357 L.-P.
απθψ
: ἀπ. 1 P., 31 L.-P. + 137, 94 L.-P.
Σὰ παξαπΪλσ θεέκελα ἀληινῦληαη ἀπὸ ηὶο ἀθφινπζεο θξηηηθὲο ἐθδφζεηο:
Lobel, E. – Page, D.L., Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Oxford 1955.
Page, D.L., Poetae Melici Graeci, Oxford 1962.
______ , Lyrica Graeca Selecta, Oxford 1968.
______ , Supplementum Lyricis Graecis. Poetarum Lyricorum Graecorum Fragmenta quae
recens innotuerunt, Oxford 1974.
Voigt, E.-M., Sappho et Alcaeus, Amsterdam 1971.
West, M.L., Delectus ex Iambis et Elegis Graecis, Oxford 1980.
Λνηπὴ Ἐμεηαζηέα ὕιε – Βνεζήκαηα
Bowra, C.M., Ἀξραία ἑιιεληθὴ ιπξηθὴ πνίεζε, ηφκ. Α-Β (ζρεηηθὲο ἑλφηεηεο θαὶ εἰζαγσγηθὰ
ζηὸλ ηφκ. 1, ζζ. 17-37).
Easterling, P.E. – Knox, B.M.W., Ἱζηνξία ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο ινγνηερλίαο (ηὰ ζρεηηθὰ
θεθάιαηα).
ΠεξπζηλΪθεο, Η.Ν., Ἀξρατθὴ ιπξηθὴ πνίεζε, ζζ. 19-46, 257-412, 417-472, 595-679.
θηαδᾶο, Α., Ἀξρατθὸο ιπξηζκόο, ηφκ. 1-2 (ζρεηηθὲο ἑλφηεηεο θαὶ Δἰζαγσγή, ζζ. 11-17).
Snell, B., Ἡ ἀλαθάιπςε ηνῦ πλεύκαηνο. Ἑιιεληθὲο ξίδεο ηῆο εὐξσπατθῆο ζθέςεο (κηθξ. Γ.
Ἰαθψβ), Ἀζάλα 1981, ζζ. 81-114.
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
1. Bowra, C.M., Ἀξραία ἑιιεληθὴ ιπξηθὴ πνίεζε, ηφκ. Α΄ (κηθξ. Η.Ν. ΚαδΪδε), Ἀζάλα 1983.
2. ΠεξπζηλΪθεο, Η.Ν., Ἀξρατθὴ ιπξηθὴ πνίεζε. Ἠζηθὲο ἀμίεο θαὶ πνιηηηθὴ ζπκπεξηθνξὰ ζηὴλ
ἀξραία ἑιιεληθὴ ινγνηερλία: πξνβιήκαηα ἑξκελείαο θαὶ κεηάθξαζεο ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο
ινγνηερλίαο: κηὰ ἑξκελεπηηθὴ πξνζέγγηζε. Ἀλζνινγία ἀξρατθῆο ιπξηθῆο πνίεζεο κὲ βάζε ηὴλ
ἀξεηὴ θαὶ ηὸλ ἀγαζόλ, Ἀζάλα 2012.
3. θηαδᾶο, Α., Ἀξρατθὸο ιπξηζκόο, ηφκ. 2, Ἀζάλα 1981.
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KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA (EY)
ΦΔ0213 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ – ΔΤ(VΗΗ, εκηλάξην Δηδίθεπζεο)
(Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ)
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ επηζηάκε ηεο Παππξνινγέαο.
Δμνηθεέσζε κε ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαέζην ηεο πηνιεκατθάο, ξσκατθάο θαη βπδαληηλάο
Αηγχπηνπ, ηελ ειιεληθά κεγαινγξΪκκαηε θηινινγηθά θαη κε θηινινγηθά γξαθά θαη ηε
κΫζνδν ηεο θξηηηθάο Ϋθδνζεο ησλ ειιεληθψλ παπχξσλ. Δθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ
αλΪγλσζε ειιεληθψλ θηινινγηθψλ παπχξσλ θαη παππξηθψλ εγγξΪθσλ, ζηελ ρξνλνιφγεζε
ειιεληθψλ θηινινγηθψλ παπχξσλ θαη παππξηθψλ εγγξΪθσλ, ηε ζχληαμε, ηε γξακκαηηθά θαη
ην ιεμηιφγην ηεο Διιεληθάο Κνηλάο γιψζζαο.

Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
Oξηζκφο, ραξαθηάξαο, απηνλνκέα θαη αληηθεέκελν ηεο Παππξνινγέαο.
Υξνληθφο θαη εηδνινγηθφο ρσξηζκφο ηεο Παππξνινγέαο.
Ζ Αίγππηνο θαη νη Ϊιινη ηφπνη αλεχξεζεο παπχξσλ (Παιαηζηέλε, Μεζνπνηακέα, ειιαδηθφο
ρψξνο, Herculaneum θ. Ϊ.).
Καηαζθεπή ηνπ παπχξηλνπ ρΪξηνπ.
Μεηαγξαθηθφ ζχζηεκα ησλ παππξηθψλ θεηκΫλσλ.
Γηάθξηζε ησλ παπχξσλ ζε θηινινγηθνχο θαη κε θηινγηθνχο παπχξνπο (ά Ϋγγξαθα).
Γξαθή (θηινινγηθά γξαθά ά βηβιηαθά ά γξαθά ησλ αληηγξαθΫσλ – γξαθά ησλ γξαθΫσλ ά
επηζεζπξκΫλε γξαθά – scriptura cursiva). Γιψζζα ησλ παπχξσλ.
πκβνιή ηεο Παππξνινγέαο ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο ησλ αξραηνγλσζηηθψλ επηζηεκψλ (π.ρ.
Κιαζηθά Φηινινγέα, Αξραέα Ηζηνξέα, κειΫηε πηπρψλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βένπ ζηελ
ειιελνξσκατθά θαη βπδαληηλά Αέγππην θ. Ϊ.).

Β. ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ αλΪγλσζε εγγξΪθσλ θαη θηινινγηθψλ παπχξσλ.

ΠΑΠΤΡΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ
I. ΈΓΓΡΑΦΑ:
SB XIV 11942 (331[;] π. Υ. – αθθΪξα· Μεκθέηεο λνκφο)· πξβι. R. Seider, Pa-läographie
der griechischen Papyri III1, II θση. 4.
P. Eleph. I (311-310 π. Υ. – Διεθαληέλε)· πξβι. Chrest. Mitt. 283. P. Gr. Berol. 2. Hunt –
Edgar, Sel. Pap. I 1. R. Seider, Paläographie der griechischen Papyri I, 1. G. Milligan,
Selections from the Greek Papyri, Chicago 1980, αξηζκ. 1. O. Montevecchi, La
Papirologia, αξηζκ. 10. ΜαλδειαξΪ, Πάππξνη, αξηζκ. 45.
P. Eleph. III (284-283 π. Υ. – Διεθαληέλε)· πξβι. P. Gr. Berol. 4a = R. Seider, Paläographie
der griechischen Papyri I, 2.
P. Petrie II 10 [25] (ca 240 π. Υ. – απφ ηνλ Αξζηλνΐηε λνκφ· ζεκ. Φαγηνχκ).
SB Η 4639 (209 κ. Υ. – ΘεαδΫιθεηα· Φαγηνχκ)· πξβι. P. Gr. Berol. 35. R. Seider,
Paläographie der griechischen Papyri I, 42. O. Montevecchi, La Papirologia, αξηζκ. 72.
BGU I 321 (216 κ. Υ. – Φαγηνχκ)· πξβι. P. Gr. Berol. 34b. Chrest. Mitt. II2 114·
ΜαλδειαξΪ, Πάππξνη, αξηζκ. 63.
P. Herm. Rees 5 (Γ΄ αη. κ. Υ. – Δξκνχπνιε [;])· πξβι. E. G. Turner (– P. J. Parsons), Greek
Manuscripts of the Ancient World (Bulletin, Supp. 46), London 21987, αξηζκ. 70. O.
Montevecchi, La Papirologia, αξηζκ. 10. ΜαλδειαξΪ, Πάππξνη, αξηζκ. 71.
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II. ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΠΤΡΟΗ:
P. Gr. Berol. 1 = U. von Wilamowitz-Möllendorf, Der Timotheos-Papyrus: gefunden bei
Abusir am 1. Februar 1902 (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen OrientGesellschaft, 3), Leipzig 1903· πξβι. C. H. Roberts, Greek Literary Hands, 350 B. C. – A.
D. 400, Oxford 1951, θση. 1. D. L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford 1962. Ν. Υ.
Κνλνκά, Ἕιιελεο Λπξηθνί (Ἐθιoγή θεηκέλσλ) Α´, Θεζζαινλέθε, ζζ. 102 θ. εμ. T. H.
Janssen, Timotheus Persae (G. Giangrande – H. White [εθδ.], Classical and Byzantine
Monographs), Amsterdam 1984, ζη. 187-247). O. Montevecchi, La Papirologia, αξηζκ. 8.
ΜαλδειαξΪ, Πάππξνη, αξηζκ. 15.
P. Gr. Berol. 85 = P. Lond. III 733 (ηΫινο Β΄ αη. κ. Υ.)· πξβι. H. J. M. Milne, P. Lond. Lit.
46. R. Seider, Paläographie der griechischen Papyri II, 37.
III. ΆΛΛΑ ΠΑΠΤΡΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ:
P. Magd. (ά P. Lille II) 33 = P. Ent. 82 (221 π. Υ. – Μαγδῶια, ΜΫζε Αέγππηνο)· πξβι.
Chrest. Mitt. 39. Sel. Pap.II 269.
BGU III 975 (45 κ. Υ. – νθλνπαένπ Νάζνο· Φαγηνχκ)· πξβι. G. Milligan, Selections from
the Greek Papyri, αξηζκ. 16.
P. Fay. I 28 (150-151 κ. Υ. – Φαγηνχκ)· πξβι. Sel. Pap. II 309. C. Pap. Hengstl 25.
P. Oxy. VΗ 905 (170 κ. Υ. – Ομχξπγρνο).
P. Oxy. I 79 (επνράο Κφκκνδνπ: 180-192 κ. Υ. – Ομχξπγρνο)· πξβι. G. Milligan, Selections
from the Greek Papyri, αξηζκ. 35).
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΜειΫηεο γηα ηε γιψζζα ησλ Παπχξσλ (E. Mayser, S. G. Kapsomenakis, L. R. Palmer, F.
Gignac, B. G. Mandilaras).
Bataille, A., Les Papyrus (Traité d‟Études Byzantines II), Paris 1955.
Bataille, A., Papyrologie (Encyclopédie de la Pléiade, 11, 1961: κεηαθξ. E. ηεθαλΪθε,
Iζηνξία θαη κέζνδνί ηεο, B2, Aζάλα 1981, MIET, ζει. 67-102).
Blanchard, Α., Sigles et abreviations dans les papyrus documentaires grecs: Recherches
de Paleographie, Λνλδέλν 1974.
Calderini, A., Papiri, I: Guida allo studio della Papirologia antica greca e romana,
MηιΪλν 1962.
David, M. – B. A. v. Groningen, Papyrological Primer, ΛΫηληελ 41965.
Gallo, I., Greek and Latin Papyrology (κεηΪθξ. απφ ηα ΗηαιηθΪ), London 1986.
Gradenwitz, O., Einführung in die Papyruskunde, Λεηςέα 1900 (αλαη. 1970).
Groningen D. M. ( – Pestman, P. W.), The New Papyrological Primer, Leiden New York –
Koln 1990.
Hagedorn, D., «Παππξνινγέα», in H.-G. Nesselrath, Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία
(κεηΪθξ. Η. Αλαζηαζένπ et alii. Δπηκ.: Γ. Ηαθψβ – Α. ΡεγθΪθνο), Αζάλα 2001, ζζ. 6173.
Johnson, A. Ch., Roman Egypt to the Reign of Diocletian, New Jersey 1936 (αλαη. 1959).
Mitteis, L. – Wilcken, U, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde (4 ηφκνη),
Λεηςέα 1912.
Montevecchi, O., La Papirologia (Ristampa riveduta e corretta con Addenda), Brescia
1991.
Mπακπηληψηεο, Γ., πλνπηηθή ηζηνξία ηεο Eιιεληθήο Γιώζζαο, Aζάλα 1985, ζει. 107-144
(Aιεμαλδξηλή Kνηλή).
Naldini, Μ., Il Cristianesimo in Egitto. Lettere private nei papiri dei secoli II-IV,
Φισξεληέα 1968.
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Oikonomides, Α. Ν. – Avi-Yonah, Μ. – Kenyon, F. G. – Allen, T. W. et alii,
Abbreviations in Greek Inscriptions, Papyri, Manuscripts and Early Printed Books,
ηθΪγν 1974.
Rupprecht, H.-A., Kleine Einführung in die Papyruskunde, Darmstadt 1994.
Schubart, W., Einfuhrung in die Papyruskunde, Bεξνιέλν 1918 (αλαη. 1980).
Schwartz, J., Une déclaration de sacrifice du temps de Dece, Revue Biblique 54 (1947),
ζει. 365-369.
Schwartz, J., Les archives de Sarapion et de ses fils. Une exploitation agricole aux
environs d’Hermoupolis Magna (de 90 a-133 p. C.), KΪηξν, IFAO XXIX, 1961.
Youtie, H. C., The Textual Criticism of Documentary Papyri. Prolegomena, Λνλδέλν
21974.
Wallace, Sh. LeRoy, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, NΫα Yφξθε 1938
(αλαη. 1969).
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ
Turner, E. G., Greek Papyri. An Introduction (ειιελ. κεηΪθξ. Γ. M. ΠαξΪζνγινπ:
Eιιεληθνί Πάππξνη. Eηζαγσγή ζηε κειέηε θαη ηε ρξήζε ησλ παππξηθώλ θεηκέλσλ, MIET,
Aζάλα 1981).
ΜαλδειαξΪο, Β., Πάππξνη θαη Παππξνινγία. Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Παππξνινγίαο,
Αζάλα 42014.
ΦΔ0716 – ΡΖΣΟΡΔΗΑ: ΑΗΥΗΝΖ, ΗΑΗΟ – ΔΤ(VΗΗ)
(Γ. Διεπζεξίνπ - ΔΓΒΜ82)
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη Δηζαγσγά: Οη Ϋλλνηεο ξάησξ, ξεηνξεέα, ξεηνξηθά. Οη παξΪγνληεο
αλΪπηπμεο ηεο ξεηνξεέαο. Γηθαζηάξηα ζηελ αξραέα Αζάλα. Μεραληζκνέ πεηζνῦο ζηελ
αξραηφηεηα. Ζ επέδξαζε ηεο αξραέαο ξεηνξηθάο ζηε ζχγρξνλε ζθΫςε. Γηαδηθαζέα ζχλζεζεο
ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ, κΫξε θαη εέδε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Δπέζεο επηιεγκΫλα ρσξέα απφ ην
ξεηνξηθφ Ϋξγν ηνπ Ηζαένπ θαη ηνπ Αηζρέλε κε Ϋκθαζε ζηελ γισζζηθά αλΪιπζε θαη ηε
ξεηνξηθά εξκελεέα.
ΦΔ0710 – ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΠΟΛΤΒΗΟ – ΔΤ(VΗΗ)
(Γ. Διεπζεξίνπ - ΔΓΒΜ82)
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη εηζαγσγά ζηελ αξραέα ηζηνξηνγξαθέα, ηε δσά θαη ην Ϋξγν ηνπ
Πνιχβηνπ, ηηο πεγΫο θαη ηελ ηζηνξηθά ηνπ κΫζνδν, ηα αθεγεκαηηθΪ κΫζα, ηε γιψζζα θαη ην
χθνο ηνπ. Δπέζεο επηιεγκΫλα ρσξέα απφ ηνλ Πνιχβην κε Ϋκθαζε ζηελ γισζζηθά αλΪιπζε
θαη ηελ ηζηνξηθά εξκελεέα.
ΦΔ0706 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: AIXYΛOY ΥΟΗΦΟΡΟΙ – ΔΤ(VII)
(E. Γθαζηή)
Πεξηερφκελν καζάκαηνο: Αξραέεο καξηπξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ Αηζρχιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ
ηνπ Ϋξγνπ ηνπ, παξΪδνζε ηνπ κχζνπ, αλαιπηηθά εξκελεέα ηνπ θεηκΫλνπ θαη ζχγθξηζε κε ηα
νκφζεκα Ϋξγα ηνπ νθνθιά θαη ηνπ Δπξηπέδε, ζπγθξηηηθά εμΫηαζε δηαθνξεηηθψλ
κεηαθξαζηηθψλ εθδνρψλ ζε επηιεγκΫλα ρσξέα ηνπ θεηκΫλνπ. Ζ εμΫηαζε ζα εέλαη πξνθνξηθά.
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ΦΔ0223 – ΘPHKEIA – ΔΤ(VII)
(A. Εσγξάθνπ)
Πεξηερφκελν θαη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο
- Δηζαγσγά ζηε κειΫηε ησλ πνιπζετζηηθψλ ζπζηεκΪησλ ησλ αξραέσλ ειιεληθψλ πφιεσλ
θπξέσο θαηΪ ηελ θιαζηθά επνρά.
- Παξνπζέαζε βαζηθψλ κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκΪησλ, φπσο ε αλΪγθε πξνβιεκαηηζκνχ ζε
ζρΫζε κε Ϋλλνηεο θαη θαηεγνξέεο νηθεέεο κΫζσ ησλ κνλνζετζηηθψλ ζξεζθεηψλ, ε
εηεξνγΫλεηα θαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ πεγψλ, ε ζρΫζε κεηαμχ ιαηξεέαο, κχζνπ θαη
απεηθνλέζεσλ.
- ΔμΫηαζε βαζηθψλ φξσλ: ἱεξφο, ὅζηνο, ἁγλφο, ἄγνο, εὐζΫβεηα, δεηζηδαηκνλέα. –ΜειΫηε ηεο
ζρΫζεο ζξεζθεπηηθάο θαη πνιηηηθάο δσάο.
- Παλειιάληα ηεξΪ, καληεέα θαη ζεξαπεπηηθΪ ηεξΪ.
- Καηεγνξηνπνέεζε θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ απνδεθηψλ ηεο ιαηξεέαο: ζενέ-άξσεο-λεθξνέ.
- Σειεηνπξγέεο: ζπζέα θαη αλαζεκαηηθά πξαθηηθά, πξνζεπρά θαη χκλνο, φξθνο, νξγΪλσζε
ενξηψλ θαη κπζηάξηα.
- Οξθηθνέ θαη ππζαγφξεηνη.
- Μαγεέα.
H παξνπζέαζε θΪζε ελφηεηαο γέλεηαη κε βΪζε αλζνιφγην αξραέσλ θεηκΫλσλ ην νπνέν
κνηξΪδεηαη ζηελ αξρά ηνπ εμακάλνπ.
πγγξάκκαηα
- L. Bruit-Zaidman & P. Schmitt Pantel, Ζ Θξεζθεία ζηηο Διιεληθέο πόιεηο ηεο θιαζηθήο
επνρήο, Αζάλα, 2004 (1989).
- W. Burkert, Αξραία Διιεληθή Θξεζθεία. Αξρατθή θαη Κιαζηθή Δπνρή, Αζάλα, 1993
(1977).
- H. W. Parke, Οη ενξηέο ζηελ Αξραία Διιάδα, Λνλδέλν, 2000 (1977).
- J. P. Vernant, Μύζνο θαη θέςε ζηελ Αξραία Διιάδα I-II, Αζάλα, 1989 (1965).
ΦΔ0664 – ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VII)
(Ζ. Υξπζνζηνκίδεο - ΔΓΒΜ82 )
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Α΄. Δηζαγσγά ζηελ Παιαηνγξαθέα (Οξηζκφο, εέδε, ηζηνξέα θαη Ϋθηαζε ηεο Παιαηνγξαθέαο,
ζπγγελεέο θιΪδνη).
Β΄. Ηζηνξέα ηεο γξαθάο κε Ϋκθαζε ζηελ ηζηνξέα ηεο ειιεληθάο γξαθάο.
Γ΄. ΤιηθΪ γξαθάο θαη κνξθΫο ρεηξφγξαθσλ βηβιέσλ. Βξαρπγξαθέεο, αησξάζεηο, ζπκπιΫγκαηα
θαη ηαρπγξαθηθΪ ζχκβνια. ΒηβιηνγξαθηθΪ ζεκεηψκαηα, κνλνθνλδπιηΫο, θξππηνγξαθηθΪ θαη
ρξνλνινγηθΪ ζπζηάκαηα.
Γ΄. ΜεγαινγξΪκκαηνη θαη κηθξνγξΪκκαηνη θψδηθεο. Ζ πξΪμε ηεο αληηγξαθάο θαη ηα
ζθΪικαηΪ ηεο. Μηθξνγξαθέεο θαη πδαηφζεκα. Πεξηγξαθά ησλ ρεηξνγξΪθσλ.
Δ΄. πνπδαηφηεξνη θαηΪινγνη ρεηξνγξΪθσλ θαη βηβιηνζάθεο κε ζεκαληηθΫο ζπιινγΫο
ρεηξνγξΪθσλ. Φσηνγξαθέεο, κηθξνηαηλέεο, κηθξνδειηέα, ςεθηαθΫο ζπιινγΫο θαη ειεθηξνληθΫο
ηξΪπεδεο θαηαιφγσλ ρεηξνγξΪθσλ θαηΪ ζπγγξαθΫα.
Σ΄. ΑλΪγλσζε θσηνγξαθηψλ ρεηξνγξΪθσλ.
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ΦΔ0716 – ΡΖΣΟΡΔΗΑ: ΑΗΥΗΝΖ, ΗΑΗΟ
(Γ. Διεπζεξίνπ - ΔΓΒΜ82)
Βι. παξαπΪλσ.

ΦΔ0710 – ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΠΟΛΤΒΗΟ
(Γ. Διεπζεξίνπ - ΔΓΒΜ82)
Βι. παξαπΪλσ.
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EAPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΧTIKA (Y)
ΦΤ2121 – ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΖΡΟΓΟΣΟ – Τ(ΗΗ)
(. Υξπζαθνπνχινπ)
ΓηδαθηΫα χιε: 1-2-3-8: 1-5, 8-13, 23-24, 30-45, 53-58, 85-91 19-27, 43-45, 50-58, 112-120.
Πεξηερφκελν καζάκαηνο: Δηζαγσγά ζηελ αξραέα ηζηνξηνγξαθέα· βένο θαη Ϋξγν ηνπ
Ζξνδφηνπ· ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ ππφβαζξν, νθεηιΫο ζην Ϋπνο θαη ηελ ηξαγσδέα,
ζρΫζε κε ζχγρξνλα πλεπκαηηθΪ ξεχκαηα, ζηΪζε ηνπ ζπγγξαθΫσο Ϋλαληη ηεο ζξεζθεέαο θαη
ηνπ κχζνπ, κΫζνδνο, γιψζζα, χθνο.
ηφρνο καζάκαηνο: λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηΫο κε ηε γιψζζα ηεο Ἱζηνξίεο, ηελ ησληθά,
ψζηε λα θαηαλννχλ ην Ϋξγν απφ ην πξσηφηππν· λα κειεηεζεέ θαη λα αλαδεηρζεέ ε δηηηά θχζε
ηνπ Ζξνδφηνπ: σο ηζηνξηθνχ κε Ϋκθαζε ζηε κΫζνδφ ηνπ, σο ινγνηΫρλε κε Ϋκθαζε ζηηο
επηδξΪζεηο απφ ηελ πξνγελΫζηεξε θαη ηε ζχγρξνλά ηνπ ινγνηερλέα, αιιΪ θαη ζηελ
αθεγεκαηηθά ηνπ ηερληθά. ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζάκαηνο αλάθεη θαη ε αλέρλεπζε ηεο πξσηνξεηνξηθάο κε δεέγκαηα ξεηνξεέαο απφ ηελ Ἱζηνξίελ, πνπ παξαπΫκνπλ ζε επηδεηθηηθά
ξεηνξηθά (ηππνθξαηηθνχο, ζνθηζηΫο).
Πξνηεηλφκελα βνεζάκαηα:
E.J. Bakker, I.J.F. de Jong, H. Van Wees (επηκ.), Δγρεηξίδην εξνδόηεησλ ζπνπδώλ (Μεη. Κ.
Γεκνπνχινπ), Αζάλα 2007.
Α. Β. ΡεγθΪθνο, Δπηλνώληαο ην παξειζόλ, Αζάλα 2009.
Ἱζηνξίε Ζξφδνηνο, Γεθαηέζζεξα κειεηήκαηα. Δθινγά-επηκΫιεηα Α. Μειέζηα-Γ.
σηεξνπνχινπ, Αζάλα 2004.

ΦΤ2123 – ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΉ ΓΛΧΑ ΗΗ – Τ(ΗΗ)
(Υ. Απγεξηλφο - Υ. Εέθαο)
Σν κΪζεκα ζπλερέδεη θαη νινθιεξψλεη ηελ εμΫηαζε ησλ βαζηθψλ πιεπξψλ ηεο κνξθνινγέαο
θαη ζχληαμεο ηεο θιαζηθάο αηηηθάο δηαιΫθηνπ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηΫξσ εμνηθεέσζε κε ηε
γιψζζα ηεο αξραέαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο θαη ηελ ελέζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαηΪ ηελ
πξνζπΫιαζε απζεληηθψλ θεηκΫλσλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα εμεηΪδνληαη:
Χο πξνο ηε κνξθνινγέα: Σν ξάκα (ζπδπγέεο, θσλΫο, ρξφλνη, εγθιέζεηο).
Χο πξνο ηε ζχληαμε: Ζ ζεσξέα ησλ πξνηΪζεσλ (ε ρξάζε ησλ εγθιέζεσλ, ηα εέδε ηνπ «ἄλ»,
θχξηεο πξνηΪζεηο, δεπηεξεχνπζεο πξνηΪζεηο, απαξΫκθαην, πιΪγηνο ιφγνο, ξεκαηηθΪ επέζεηα).
Οη παξαδφζεηο ηνπ καζάκαηνο ζπλδπΪδνπλ αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ηεο ζεσξέαο κΫζσ
παξαδεηγκΪησλ θαη αζθάζεσλ, θαζψο θαη πξνζΫγγηζε θεηκΫλσλ θαηΪ ηελ νπνέα δέλεηαη
Ϋκθαζε ζην ιεμηιφγην θαη ηε ζπληαθηηθά επεμεξγαζέα. ΔπηπιΫνλ, γέλεηαη εμΪζθεζε ζε
δφθηκεο κεηαθξαζηηθΫο πξαθηηθΫο, ζε ηερληθΫο αληέζηξνθνπ θεηκΫλνπ (κΫζσ πξνηΪζεσλ θαη
ζχληνκσλ πεξηφδσλ), θαζψο θαη πεξαηηΫξσ εμνηθεέσζε κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ θαη
Ϋληππσλ ιεμηθψλ.
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Βηβιηνγξαθέα
Αλαγλσζηφπνπινο, Β. Γ. 2009. πληαθηηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο. Σόκνο 1: Θεσξία
θαη αζθήζεηο, Αζάλα.
Humbert, J. 1957. πληαθηηθὸλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζεο, κηθ. Γ.Η. Κνπξκνχιεο,
Αζάλα.
Liddell, H. & Scott, R. 2007. Δπηηνκή ηνπ κεγάινπ ιεμηθνύ ηεο ειιεληθήο γιώζζεο, Αζάλα:
ΠειεθΪλνο.
Montanari, F. 2013. ύγρξνλν ιεμηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, κηθ. Μ. Αλδξνλέθνπ
θ.Ϊ., Αζάλα: Παπαδάκαο.
Μπέιια, Π. 2007. πληαθηηθό αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, Αζάλα.
Οηθνλφκνπ, Μ. Υ. 2006. Γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο, 2ε εθδ., Θεζζαινλέθε.
Smyth, H. W. 1920. Greek Grammar, ΚΫηκπξηηδ, Μαζαρ.
ΣδνπγαλΪηνο Γ. Ν. 2009. ύληαμε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο. Ο ππνηαθηηθόο ιόγνο,
Αζάλα: Δζηέα.
Φξαγθνχιεο, Α. 2012. Λεμηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο, Αζάλα.

ΦΤ2315 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ
(Δ. Υνπιηαξά, Μ. Ληάηζε, Δ. Καξαθάζεο, A. Zσγξάθνπ, Δ. Γθαζηή, Υ. Απγεξηλφο, .
Υξπζαθνπνχινπ, Υ. Εέθαο, Β. Παππάο) – Τ(ΗΗ)
Πεξηερφκελν
- Αξραηνγλσζέα θαη αξραηνγλσζηηθΫο επηζηάκεο (Κιαζηθά θηινινγέα, Αξραέα ειιεληθά θαη
ξσκατθά ηζηνξέα, Πξντζηνξηθά θαη θιαζηθά αξραηνινγέα).
- Κιαζηθά θηινινγέα: Τπνθεέκελν θιαζηθάο θηινινγέαο. Μεζνδνινγέα ηεο θιαζηθάο
θηινινγέαο. Ζ θηινινγηθά εξκελεέα. Θεσξέα ηεο θηινινγηθάο εξκελεέαο.
- Ηζηνξέα ησλ θεηκΫλσλ. Κξηηηθά ησλ θεηκΫλσλ. Παιαηνγξαθέα. Παππξνινγέα. Δπηγξαθηθά.
- Ηζηνξέα ηεο θιαζηθάο θηινινγέαο: α) Οη ΑξρΫο. Διιεληζηηθνέ ρξφλνη. Διιελνξσκατθνέ
ρξφλνη. Σα αξραέα ζρφιηα. Υξφλνη ειεχζεξεο πνιηηεέαο. Υξφλνη ηεο απηνθξαηνξέαο. β)
Μεζαέσλαο. ΑλαγΫλλεζε- Αλζξσπηζκφο. γ) Νεφηεξνη Υξφλνη. δ) ΒηβιηνγξαθηθΪ Ϋξγα.
- Ηζηνξέα αξραέαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο
- Ηζηνξέα ιαηηληθάο ινγνηερλέαο
- Διιεληθά ζξεζθεέα
- Γηδαθηηθά ηεο αξραέαο ειιεληθάο θαη ιαηηληθάο γιψζζαο θαη γξακκαηεέαο.
Βηβιηνγξαθέα
- Heinz-Günther Nesserlrath, Δηζαγσγά ζηελ Αξραηνγλσζέα ηφκ. Α΄, Αξραέα ΔιιΪδα
(εθδφζεηο Παπαδάκα, Αζάλα 2001).
- Fritz Graf, Δηζαγσγά ζηελ Αξραηνγλσζέα ηφκ. Β΄, Ρψκε (κεηΪθξαζε, επηκΫιεηα
Γ. Νηθάηαο, εθδφζεηο Παπαδάκα, Αζάλα 2001).

ΦΤ4143 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: OΦOKΛEOY ΑΙΑ – Τ(IV)
(Μ. Ληάηζε)
ΜεηΪ ην ζΪλαην ηνπ ΑρηιιΫα ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν νη εγΫηεο παξαδέδνπλ ηα φπια ηνπ ζηνλ
ΟδπζζΫα, θαη φρη ζηνλ δεχηεξν γελλαηφηεξν, δει. ζηνλ Αέαληα. Ο Αέαο ζΫιεη λα πΪξεη
εθδέθεζε θαη λα ζθνηψζεη ηνπο Έιιελεο αξρεγνχο. Ζ ζεΪ ΑζελΪ, φκσο, ηνλ ξέρλεη ζε καλέα,
θαη, Ϋηζη, απηφο ζθΪδεη κεξηθΪ δψα απφ ην θνπΪδη, αληέ γηα ηνπο κηζεηνχο αξρεγνχο. ηαλ ε
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καλέα ηνπ θαηαιαγηΪδεη, ν Αέαο αλαγλσξέδεη ην ληξνπηαζηηθφ ηνπ Ϋξγν θαη πΫθηνληαο ζην
ζπαζέ ηνπ, απηνθηνλεέ.
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πξαγκΪηεπζεο ηνπ θεηκΫλνπ ζα εζηηΪζνπκε ηελ πξνζνρά καο, πΫξα απφ
ην γισζζηθφ–ινγνηερληθφ επέπεδν, ζηελ εμΫηαζε ηνπ εξσηθνχ εζηθνχ θψδηθα θαη ηνπ
ζπζηάκαηνο αμηψλ ηεο επνράο, ζηηο Ϋλλνηεο ηνπ ἂξηζηνπ θαη ηνπ ἀγαζνῠ, ηνπ εὐγελνῠο, ηεο
ηηκῆο, ηεο ὒβξεσο, ηεο ζσθξνζύλεο, ηνπ κέηξνπ, θιπ.
Κεέκελν
Sophocles, Fabulae, ed. by H. Lloyd-Jones/N. G. Wilson, Oxford Classical Texts 1990

ΦΤ4141 – ΣΡΑΓΧΓΗΑ: OΦOKΛEOY ΗΛΕΚΣΡΑ – Τ(IV)
(Δ. Γθαζηή)
1. ΔηζαγσγηθΪ γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ κχζνπ ηεο ΖιΫθηξαο θαη ηε δξακαηνπνέεζά ηνπ απφ
ηνπο ηξεηο ηξαγηθνχο πνηεηΫο θαζψο θαη ηελ επηβέσζά ηνπ.
2. Δξκελεπηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ηξαγσδέαο ηνπ νθνθιά κε Ϋκθαζε ζηε δηαθεηκεληθά ηεο
ζρΫζε κε ηα νκφζεκα Ϋξγα.
ηα e-course ππΪξρνπλ ζεκεηψζεηο, πιηθφ απφ ηηο παξαδφζεηο θαη βηληενζθνπεκΫλεο
δηαιΫμεηο ησλ καζεκΪησλ.

ΦΤ6172 – ΚΧΜΧΓΗΑ: APITOΦANOY ΝΕΦΕΛΑΙ – Τ(VI)
(. Υξπζαθνπνχινπ)
Δηο απΪληεζηλ ησλ δεηλψλ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιΫκνπ ζηελ Αζάλα, ν ΑξηζηνθΪλεο
εκπλΫεηαη θαη ληθΪεη ζηα Γηνλχζηα ην 414 π.Υ. κε ηηο ξληζΫο ηνπ, φπνπ παξνπζηΪδεη δχν
Αζελαένπο, ηνλ πνλεξφ ΠεηζζΫηαηξν θαη ηνλ αγαζφ Δπειπέδε πνπ αλαδεηνχλ ηνλ
ηζαιαπεηεηλφ, πξψελ βαζηιηΪ ΣεξΫα, γηα λα ηνλ ξσηάζνπλ ζε πνηα πφιε κπνξεέ θαλεέο λα
δάζεη εηξεληθΪ θαη πινπζηνπΪξνρα. Δπηβαέλνληαο ν Ϋλαο ζε κηα θνπξνχλα θη ν Ϊιινο ζε κηα
θαιηαθνχδα, δειψλνπλ κεηαλΪζηεο ηεο δηθνκαλέαο ησλ Αζελαέσλ. Δπεηδά ν ηζαιαπεηεηλφο
δελ Ϋρεη ηθαλνπνηεηηθά απΪληεζε ν ΠεηζζΫηαηξνο ηνπ πξνηεέλεη λα ηδξχζνπλ καδέ ηνπ ηελ
πφιε ησλ πνπιηψλ ζηνπο αηζΫξεο κεηαμχ ζεψλ θη αλζξψπσλ. ΠαξΪ ηελ αξρηθά αληέδξαζε
ησλ πνπιηψλ ζηελ εηζβνιά αλζξψπσλ ζην βαζέιεηφ ηνπο, πεέζνληαη ηειηθψο λα ηδξχζνπλ ηελ
θαηνηθέα ησλ θνχθσλ ζηα ζχλλεθα (Νεθεινθνθθπγέα) σο κεζνιαβεηΫο κεηαμχ ζεψλ ηε θαη
αλζξψπσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ ζθεηεξηζκφ ηεο εμνπζέαο ησλ ζεψλ.
ΟξθηθΫο αληηιάςεηο θαη σθξαηηθΪ παξΪιιεια ζα βξεζνχλ ζην επέθεληξν αλαιχζεσο,
ζθηαγξαθψληαο ηελ δνθεξά πνιηηηθά θαηΪζηαζε ησλ Αζελψλ εμαηηέαο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ πνιΫκνπ.
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KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA (EY)
ΦΔ0705 – ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΣΧΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ – ΔΤ(VΗΗΗ)
(Π. Αζαλαζφπνπινο - ΔΓΒΜ82)
ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζε βαζηθΪ εξκελεπηηθΪ δεηάκαηα ηεο Β´
νθηζηηθάο θαη ηνπ Aηηηθηζκνχ. Δμνηθεέσζε κε ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαέζην ηεο ξσκατθάο
επνράο, ηελ εξκελεέα ηεο αλΪπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ πεδνχ ιφγνπ θαη ησλ εηδψλ ηνπ. Γλσξηκέα
κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Διιεληθάο Γξακκαηεέαο ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ. Μχεζε
ζηε ζρΫζε ηνπ KαβΪθε θαη ηεο Γεχηεξεο νθηζηηθάο. Δθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ
εξκελεέα αληηπξνζσπεπηηθψλ Ϋξγσλ Διιάλσλ ζπγγξαθΫσλ ηεο ξσκατθάο επνράο, ζηε λενειιεληθά απφδνζε επηιεγκΫλσλ απνζπαζκΪησλ, θαη ζηηο γισζζηθΫο, ζπληαθηηθΫο,
γξακκαηηθΫο, θξηηηθΫο, πθνινγηθΫο θαη πξαγκαηνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο.
A. EIAΓΧΓIKA
α. Iζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαέζην – ΓεληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. O Aηηηθηζκφο. H Γεχηεξε
νθηζηηθά. O KαβΪθεο θαη ε Γεχηεξε νθηζηηθά.
β. χληνκε επηζθφπεζε ηεο ειιεληθάο Γξακκαηεέαο ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. KEIMENΑ
ΠΛOYTAPXO, Πεξὶ ηῶλ ὑπὸ ηνῦ ζείνπ βξαδέσο ηηκσξνπκέλσλ (εηζαγσγά –
επηιεγκΫλα απνζπΪζκαηα: λενειιεληθά απφδνζε, ζρφιηα).
ΓIΧN XPYOTOMO, Πεξὶ Eὐδαηκνλίαο – Ληβπθὸο Mῦζνο (εηζαγσγά – επηιεγκΫλα
απνζπΪζκαηα: λενειιεληθά απφδνζε, ζρφιηα).
ΑΛΚΗΦΡΧΝ, Ἐπηζηνιαί (εηζαγσγά, λενειιεληθά απφδνζε, ζρφιηα).
ΦIΛOTPATO B΄, Tὰ ἐο ηὸλ Tπαλέα Ἀπνιιώληνλ (επηιεγκΫλα απνζπΪζκαηα:
λενειιεληθά απφδνζε, ζρφιηα).
ΦIΛOTPATO B΄, Ἐπηζηνιαί (εηζαγσγά, αλζνινγέα, λενειιεληθά απφδνζε, ζρφιηα).
ΦIΛOTPATO B΄, Δἰθόλεο, βηβι. Β´, δ´: Ἱππόιπηνο (εηζαγσγά, λενειιεληθά απφδνζε,
ζρφιηα).
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ
1. W. KRANZ, Iζηνξία ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηΪθξ. Θ. ΣΑΤΡΟΤ), II,
Aζάλα 1953, ζει. 89 θεμ.
2. A. LESKY, Iζηνξία ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηΪθξ. A. Γ. TΟΠΑΝΑΚΖ),
Θεζζαινλέθε 1964, ζει. 1095-1208 (“H απηνθξαθξαηνξηθά επνρά”).
3. A. ΓΔΧΡΓΟΠΑΠΑΓΑΚΟΤ, Eιιεληθή Γξακκαηνινγία: Aπό ηηο αξρέο σο ην ηέινο ηνπ 6. κ. X.
αηώλα, Θεζζαινλέθε 21970, ζει. 243 θεμ (“Aπφ ηελ έδξπζε ηεο Pσκατθάο
Aπηνθξαηνξέαο σο ην ηΫινο ηνπ 6. κ. X. αηψλα: 27 π. X.-599 κ. X.”).
4. B. P. REARDON, Courants Littéraires grecs des IIe et IIIe siècles après J.-C., Paris 1971,
ζει. 3 θεμ et passim.
5. P. GUILLON, “La Littérature Grecque païenne dans l‟Empire Romain”, in R. QUENAU
(δηεπζ.), Histoire des Littératures, I: Littératures anciennes, orientales et orales, Paris
1977 (“Encyclopédie de la Pléiade”), ζει. 342 θεμ (“De la conquête romaine à
Justinien”).
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6. P. E. EASTERLING – B. M. W. KNOX, Iζηνξία ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο
(κεηΪθξ. N. KΟΝΟΜΖ – X. ΓΡΗΜΠΑ – M. KΟΝΟΜΖ), Aζάλα 1990, ζει. 839-931 (“H
Λνγνηερλέα ηεο Aπηνθξαηνξέαο”).
7. J.-C. CARRIERE – J. GAILLARD – R. MARTIN – O. MORTIER-WALDSCHMIDT, Littérature
gréco-romaine. Anthologie historique, Tours 1994, ζει. 551 θεμ.
8. H.-G. NESSELRATH, “Iζηνξέα ηεο Eιιεληθάο Λνγνηερλέαο. H απηνθξαηνξηθά επνρά”, in
Eηζαγσγή ζηελ Aξραηνγλσζία, η. A΄: Aξραία Eιιάδα (κεηΪθξ. Θ. KΟΤΡΔΜΔΝΟΤ – Π.
KΤΡΗΑΚΟΤ), Aζάλα 2001, ζει. 272-297.
9. J. HAMMERSTAEDT, “Iζηνξέα ηεο Eιιεληθάο Λνγνηερλέαο. Όζηεξε αξραηφηεηα”, ό. π.,
ζει. 298-320.
10. S. SAID, “H Pσκατθά Aπηνθξαηνξέα. Aπφ ην Άθηην Ϋσο ηελ έδξπζε ηεο
Kσλζηαληηλνππφιεσο. H επνρά ησλ ζπκβηβαζκψλ” θαη “H χζηεξε αξραηφηεηα: Aπφ ηνλ
Kσλζηαληέλν ζηνλ Iνπζηηληαλφ. H επνρά ησλ κεηαβνιψλ”, in S. SAID – M. TRAIDE – A.
DE BOLLUEC, Iζηνξία ηεο Eιιεληθήο Λνγνηερλίαο (κεηΪθξ. Γ. ΞΑΝΘΑΚΖ-KΑΡΑΜΑΝΟΤ
θιπ), II, Aζάλα 2004, ζει. 161-322 θαη 323-362 αληέζηνηρα.
11. A. DE BOLLUEC, “H Xξηζηηαληθά Eιιεληθά Γξακκαηεέα”, ό. π., ζει. 365-452.
12. F. MONTANARI – F. MONTANA, Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο από ηνλ 8ν
αη. π. Υ. έσο ηνλ 6ν αη. κ. Υ. (κεηΪθξ. . ΚΟΤΣΡΑΚΖ …), Θεζζαινλέθε 2008, ζει 9171165 (“Ζ απηνθξαηνξηθά πεξένδνο”).
Πξνηεηλφκελα βνεζήκαηα
1. Γ. ΡΪηνο, Διιεληθή Γξακκαηεία ησλ απηνθξαηνξηθώλ ρξόλσλ, ΗσΪλληλα 2012.
2. J. de Romilly, Précis de Littérature grecque, ειιεληθά κεηΪθξαζε Θ. ΥξηζηνπνχινπΜηθξνγηαλλΪθε Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία, Αζάλα (“Καξδακέηζα”) 32014.

ΦΔ0712 – ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΣΗΚΖ
ΣΧΝ ΚΛΑΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ – ΔΤ(VΗΗΗ)
(Ζ. Υξπζνζηνκίδεο - ΔΓΒΜ82)
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Α΄. ΔΗΑΓΧΓΖ (Ηζηνξέα, νξνινγέα, κεζνδνινγέα, ρξάζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ).
Β΄ Αλαδάηεζε θαη ζπγθΫληξσζε ησλ πεγψλ. Αληηβνιά ηνπ θεηκΫλνπ ηνπο. Καηαξηηζκφο ηνπ
ζηΫκκαηνο ρεηξνγξΪθσλ. Contaminatio θαη αληηκεηψπηζά ηεο. Καηαξηηζκφο θαη βειηέσζε ηνπ
θεηκΫλνπ ηεο Ϋθδνζεο. Σερληθά ησλ εθδφζεσλ.
Γ΄. ΑλΪγλσζε θξηηηθνχ ππνκλάκαηνο. Παξαδεέγκαηα θαηαξηηζκνχ ζηΫκκαηνο ρθθ.

ΦΔ0225 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ – ΔΤ(VΗΗI)
(Π. Φίινο)
ην κΪζεκα απηφ εμεηΪδεηαη ην πνιπζάκαλην πεξηερφκελν (γισζζηθφ, θηινινγηθφ,
ζξεζθεηνινγηθφ, κπζνινγηθφ, ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ θηι.) ησλ κπθελατθψλ πηλαθέδσλ, νη
νπνέεο ζπληζηνχλ ηα παιαηφηεξα θεέκελα ηεο ειιεληθάο γιψζζαο (κΫζα β΄ ρηιηεηέαο π.Υ.).
Έπεηηα απφ κηα επζχλνπηε επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ απνθξππηνγξΪθεζεο ηεο Γξακκηθάο Β
απφ ηνπο M. Ventris θαη J. Chadwick, ζα αθνινπζάζεη ε πεξηγξαθά ησλ πην βαζηθψλ
νξζνγξαθηθψλ ηδηαηηεξνηάησλ ηεο ζπιιαβηθάο απηάο γξαθάο θαζψο θαη κηα πεξηεθηηθά
παξνπζέαζε ησλ βαζηθφηεξσλ γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κπθελατθάο δηαιΫθηνπ.
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Δπηπξφζζεηα, ζα ππΪξμεη εθηελάο ζπδάηεζε ζρεηηθΪ κε ηα ζεκεέα επαθάο κεηαμχ ησλ
κπθελατθψλ θεηκΫλσλ θαη ησλ νκεξηθψλ επψλ, αιιΪ θαη Ϊιισλ αξραέσλ θεηκΫλσλ, ελψ ζα
γέλεη αλαθνξΪ θαη ζε θΪπνηεο κεέδνλεο εμσγισζζηθΫο φςεηο (ηζηνξηθΫο, αξραηνινγηθΫο θηι)
ηεο κπθελατθάο πεξηφδνπ. ΣΫινο, Ϋλα ζεκαληηθφ κΫξνο ηνπ καζάκαηνο ζα αθηεξσζεέ ζηελ
αλΪιπζε θαη εξκελεέα αληηπξνζσπεπηηθψλ κπθελατθψλ θεηκΫλσλ απφ ηα κεέδνλα
ζπληΪγκαηα θεηκΫλσλ (corpora) ησλ κπθελατθψλ αλαθηνξηθψλ θΫληξσλ ηεο Πχινπ, ηεο
Κλσζζνχ θαη ηεο Θάβαο.
Πξνηεηλφκελα ζπγγξΪκκαηα:
1. J. T. Hooker, Δηζαγσγή ζηε Γξακκηθή Β, β΄ Ϋθδ., Αζάλα, 1996 (ΜΗΔΣ).
2. J. Chadwick, Ο κπθελατθόο θόζκνο, Αζάλα 1997 (Γ. & Κ. Γαξδαλφο - Gutenberg).
3. M. Ruipérez & J. L. Melena, Οη Μπθελαίνη Έιιελεο, Αζάλα 1996 (Καξδακέηζα).

ΦΔ0874 – ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ – ΔΤ(VΗΗΗ)
(Μ. Ληάηζε)
Ζ ηαηξηθά επηζηάκε νθεέιεη ηηο απαξρΫο ηεο ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο, θαζψο νη
πξψηεο ηαηξηθΫο ζρνιΫο ηδξχζεθαλ απφ απηνχο. Ζ ζρνιά ηνπ Κξφησλα απφ ηνλ Ππζαγφξεην
Αιθκαέσλα ηνλ ΚξνησληΪηε, ε ζρνιά ηνπ ΑθξΪγαληα απφ ηνλ Δκπεδνθιά. Ζ επέδξαζε ηνπ
Ππζαγφξα ππάξμε θαζνξηζηηθά, ηδηαέηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο θαη ηεο δηαηηεηηθήο. ΑιιΪ
θαη Ϊιισλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ (π.ρ. ηνπ ΓηνγΫλε ηνπ ΑπνιισληΪηε, ηνπ Γεκφθξηηνπ,
ηνπ Αλαμαγφξα) ππάξμε κεγΪιε ε επέδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ θαη
ζεσξηψλ. Σα ηαηξηθΪ ζΫκαηα αληηκεησπέζηεθαλ κε θηινζνθηθΫο Ϋλλνηεο. Θα εμεηΪζνπκε,
ινηπφλ, κεξηθΪ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζρεηηθΪ απνζπΪζκαηα ησλ πξνζσθξαηηθψλ
θηινζφθσλ. Δπέζεο, γχξσ απφ ηελ Ϋλλνηα ηεο πγεέαο θαη ηεο λφζνπ, ηε δηεξεχλεζε ησλ
αηηηψλ ηνπο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβΪιινπλ ζε απηΫο, αιιΪ θαη γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηεο
θχζεο ζηελ χπαξμε, ηε δηαηΪξαμε θαη ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο πγεέαο, ζσκαηηθάο θαη
ςπρηθάο, βξέζθνπκε εμαηξεηηθΪ ελδηαθΫξνπζεο ζεσξέεο ζηνλ ΠιΪησλα (Σίκαηνο, Πνιηηεία,
Νόκνη) θαη ζηνλ ΑξηζηνηΫιε (Πεξὶ ηὰ δῶηα ἱζηνξίαη, Πεξὶ δώησλ κνξίσλ, Πεξὶ δώησλ
γελέζεσο), απνζπΪζκαηα ησλ νπνέσλ ζα κειεηάζνπκε, επέζεο, δηεμνδηθΪ.
Κεέκελν:
Ioannes Burnet (ed.), Res Publica, Timaeus (Platonis Opera, Vol. IV), Oxford Classical
Texts, Oxford 1902 (Ϋθηνηε πνιιαπιΫο επαλεθδφζεηο).
Δγρεηξέδην:
ΑλδξΫαο Καηζνχξεο, Ζ Αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή. Θεσξία θαη πξαθηηθή κέζα από ηηο πεγέο,
University Studio Press, Θεζζαινλέθε 2017.

ΦΔ0222 – ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ– ΔΤ(VΗΗΗ)
(Α. Εσγξάθνπ)
A. Σα εηζαγσγηθΪ καζάκαηα πεξηιακβΪλνπλ ηα παξαθΪησ ζΫκαηα :
- Αξραένη ειιεληθνέ κχζνη: απφπεηξεο νξηζκνχ
- Αξραέν ειιεληθφ ιεμηιφγην ζρεηηθΪ κε ηηο κπζηθΫο αθεγάζεηο (ηφζν ηηο ρακΫλεο
πξνθνξηθΫο παξαδφζεηο φζν θαη ηηο ινγνηερληθΫο εθδνρΫο ηνπο). Ζ ζεκαζηνινγηθά εμΫιημε
ηεο ιΫμεο κχζνο θαη ε πηνζΫηεζά απφ ηε λεφηεξε Ϋξεπλα ησλ αξραέσλ ειιεληθψλ κχζσλ.
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- ΣππηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ κπζηθψλ αθεγάζεσλ: ε ιεηηνπξγέα ηνπο ζηελ ηδησηηθά θαη
δεκφζηα δσά.
B. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ επφκελσλ καζεκΪησλ γέλεηαη θξηηηθά παξνπζέαζε:
(i) ηεο ππνδνράο θαη εξκελεέαο ησλ κχζσλ θαηΪ ηελ αξραηφηεηα (Πξνζσθξαηηθνέ,
ΑιιεγνξηζηΫο, Ηζηνξηθνέ θιπ)
(ii) ησλ θπξηφηεξσλ πξνζεγγέζεσλ ζηελ λεφηεξε Ϋξεπλα (θπξέσο θαηΪ ην 19ν θαη 20ν αη.):
Αγγιηθά Αλζξσπνινγηθά ρνιά (ηΫιε 19νπ αη.), ρνιά ηνπ Μχζνπ θαη ηεο Σειεηνπξγέαο,
Γεξκαληθά Φηινινγηθά ρνιά, Φνλμηνλαιηζκφο, ΦπραλΪιπζε, Γνκηζκφο θαη ρνιά ησλ
Παξηζέσλ.
ια ηα ζΫκαηα παξνπζηΪδνληαη κε ηε βνάζεηα Αλζνινγένπ θεηκΫλσλ.
Δπηιεθηηθά Βηβιηνγξαθέα
R. G. A. Buxton 2005, Οη Διιεληθνί Μύζνη: έλαο νινθιεξσκέλνο νδεγόο, Αζάλα, 2005.
R. G. A. Buxton 2002, ΄Οςεηο ηνπ θαληαζηαθνύ ζηελ αξραία Διιάδα, Θεζζαινλέθε (1994).
Α. ΓθΪξηδηνπ ΣΪηηε 2007, « Οη κέηνη ηνπ κχζνπ. χγρξνλεο νδνέ εξκελεέαο ηνπ αξραένπ
ειιεληθνχ κχζνπ » ζην Κ. ΜπνπξαδΫιεο, Μ. ηεθΪλνπ
(εθδ.), Μύζνο κεηά ιόγνπ. Γηάινγνη γηα ηελ Οπζία θαη ηε Γηαρξνληθή αμία ηνπ Αξραίνπ
Διιεληθνύ Μύζνπ, Αζάλα.
E. Γ. ΚαξαθΪληδα 2003, Αξραίνη Διιεληθνί Μύζνη.Ο ζεσξεηηθόο ιόγνο ηνπ 20νπ αη. γηα ηε
θύζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο, Αζάλα.
A. Κπξηαθέδνπ ΝΫζηνξνο 1986, « Ζ εξκελεέα ησλ κχζσλ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζάκεξα »
ζην Η. Θ. Kαθξηδάο (εθδ.), Διιεληθή Μπζνινγία, Αζάλα Η, 241-303.
H. G. Nesselrath (εθδ.) 2001, Δηζαγσγή ζηελ αξραηνγλσζία, Η, Αζάλα, 2001.
J. P. Vernant 1989, Μύζνο θαη ζθέςε ζηελ αξραία Διιάδα, I -II, Θεζζαινλέθε (1965).
J. P. Vernant, P. Vidal-Naquet 1989 & 1991, Μύζνο θαη ηξαγσδία ζηελ Αξραία Διιάδα, Η-II,
Αζάλα (1972-1985).
ΦΔ0867 – ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ – ΔΤ(VΗΗΗ)
(Γ. Διεπζεξίνπ - ΔΓΒΜ82)
Σν κΪζεκα εληΪζζεηαη ζηα θαη‟ επηινγά καζάκαηα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, θαη
πξνζθΫξεηαη ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ 8νπ εμακάλνπ πνπ αθνινπζνχλ ηελ θιαζηθά θαηεχζπλζε.
1. Όιε ηνπ καζήκαηνο:
Α. Δηζαγσγά:
Ζ Ϋλλνηα ηνπ φξνπ ειιεληζκφο, ειιεληζηηθφο. Ο J.G. Droysen θαη ε “αλαθΪιπςε” ηνπ
ειιεληζηηθνχ θφζκνπ. Σα βαζηθΪ πξνβιάκαηα ζηε κειΫηε ηεο ειιεληζηηθάο επνράο. Σα
γεληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ινγνηερλέαο ηελ επνρά απηά. Ζ γΫλεζε ηεο θηινινγέαο ζηελ
ΑιεμΪλδξεηα, ην Μνπζεῖνλ, νη βηβιηνζάθεο.
Β. Κεέκελα:
α. Καιιέκαρνο, Ὕκλνο εἰο Ἀπόιισλα
β. Απνιιψληνο Ρφδηνο, Ἀξγνλαπηηθά Γ΄ 912 -1145
γ. Θεφθξηηνο, Δηδχιιην ΗΗ (Φαξκαθεύηξηα)
δ. Ζξψ(λ)δαο, 4νο κέκνο (Ἀζθιεπηῷ ἀλαηηζεῖζαη θαὶ ζπζηάδνπζαη).
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Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
(i) G. O. Hutchinson, Ζ Διιεληζηηθή Πνίεζε, Oxford 1988 (κηθξ. Λ. Υαηδεθψζηα)
Αζάλα (Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιένπ-Α.Καξδακέηζα) 2007.
(ii) Αιεμαλδξηλή Μνύζα. πλέρεηα θαη λεσηεξηζκόο ζηελ Διιεληζηηθή πνίεζε, επηκΫιεηα
Φ. Π. Μαλαθέδνπ - Κ. παλνπδΪθεο, Αζάλα (GUTENBERG) 2008.
2.

ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ Τ(VI)
(Υ. Απγεξηλφο)
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη:
Η. Δηζαγσγή ζηελ επηθή πνίεζε:
Ο επηθφο θχθινο. Σα νκεξηθΪ Ϋπε. Ζ δεκηνπξγέα θαη κεηΪδνζά ηνπο. Υεηξφγξαθα θαη
εθδφζεηο ησλ νκεξηθψλ επψλ. Ο πνηεηάο ηεο Ἰιηάδαο θαη ηεο Ὀδύζζεηαο. Σν νκεξηθφ δάηεκα.
Ζ νκεξηθά γιψζζα θαη νη πξντζηνξηθΫο θαηαβνιΫο ηεο. Ζ ρξνλνιφγεζε θαη ην ηζηνξηθφ
πεξηβΪιινλ ηνπ Οκάξνπ. Ο πνιηηηζκφο ησλ επψλ. Οκεξηθά ζξεζθεέα.
ΗΗ. Δηζαγσγή ζηελ Ἰλιάδα:
Σν θεέκελν θαη ε παξΪδνζε ηεο Ἰιηάδαο. Οη Αιεμαλδξηλνέ θηιφινγνη. Σν ζρΫδην θαη ε ηερληθά
ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋπνπο. Ηζηνξέα, κχζνο θαη Ϋπνο. Θενέ θαη Ϊλζξσπνη ζηελ Ἰιηάδα.
ΗΗΗ. Ραςσδίεο  θαη Χ:
Γισζζηθά επεμεξγαζέα ηνπ νκεξηθνχ θεηκΫλνπ, κεηξηθά αλΪιπζε, εξκελεπηηθά πξνζΫγγηζε
θαη απφδνζε ζηε Νενειιεληθά (D. B. Monro θαη T.W. Allen, eds, Homeri Opera, II, Oxford
3
1920 (OCT).
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
R. Janko, M.W. Edwards, N. Richardson, Οκήξνπ Ἰιηάδα. Κείκελν θαη εξκελεπηηθό ππόκλεκα,
ηφκνο Β´, 2018 (University Studio Press).
M. Edwards, Ὅκεξνο. Ὁ πνηεηὴο ηῆο Ἰιηάδνο, ειι.κεηΪθξ. Ν. ΜπεδαληΪθνο, Β. Ληαπάο, 2001
(Δθδφζεηο Καξδακέηζα).
Υ.Κ. ΣζαγγΪιεο, Σέρλε ξαςσδηθή. Ζ απαγγειία ηεο επηθήο πνίεζεο, 2018 (Δθδφζεηο
University Studio Press).
ΟΜΖΡΟΤ ΙΛΙΑ Τ(VI)
(Υ. Εέθαο)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα εηζαγΪγεη ηνπο θνηηεηΫο ζηε κειΫηε ηνπ νκεξηθνχ Ϋπνπο θαη
εηδηθφηεξα ηεο Ηιηάδαο. ΑξρηθΪ εμεηΪδνληαη ηα εμάο δεηάκαηα: ην Ϋπνο σο ινγνηερληθφ εέδνο,
αξραέα ειιεληθά επηθά πνέεζε, παξΪδνζε ησλ νκεξηθψλ επψλ, ηζηνξέα ηεο νκεξηθάο
θηινινγέαο θαη ζχγρξνλεο ηΪζεηο ηεο Ϋξεπλαο, βαζηθΪ ζΫκαηα ηεο Ηιηάδαο, νκεξηθά γιψζζα
56

θαη κΫηξν. ηε ζπλΫρεηα κειεηψληαη επηιεγκΫλα απνζπΪζκαηα, θπξέσο απφ ηηο ξαςσδέεο Α
θαη Χ, δέλνληαο Ϋκθαζε ζηνλ πξνθνξηθφ ραξαθηάξα θαη ηε ινγνηερληθφηεηα ηεο νκεξηθάο
πνέεζεο.
Κεέκελν: Homeri Opera, ηνκ. 1-2, εθδ. T. W. Allen & D. B. Monro (3ε εθδ., Ομθφξδε 1920).
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2. ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA
XEIMEPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΧTIKA (Y)
ΦΤ1302 – ΛATINIKH ΓΛΧΑ – Τ(Η)
(Φ. Πνιπκεξάθεο – Β. Παππάο)
Σκήκα Α: Φ. Πνιπκεξάθεο
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε κεηΪθξαζε ιαηηληθψλ θεηκΫλσλ
απφ ην ρψξν ηεο πεδνγξαθέαο (ξεηνξεέα, ηζηνξηνγξαθέα, βηνγξαθέα), ηε γξακκαηηθά θαη ην
ζπληαθηηθφ. Θεσξεέηαη δεδνκΫλε ε θαιά γλψζε ηνπ ηππνινγηθνχ κΫξνπο ηεο γξακκαηηθάο.
Απφ ηελ χιε ηνπ ζπληαθηηθνχ δηδΪζθνληαη αλαιπηηθΪ νη νλνκαηηθνέ ηχπνη ηνπ ξάκαηνο
(απαξΫκθαην, κεηνρά, ζνππέλν, γεξνχλδην, γεξνπλδηαθφ), ε ρξάζε ησλ εγθιέζεσλ ζηηο θχξηεο
πξνηΪζεηο, ν ππνηεηαγκΫλνο θαη ν πιΪγηνο ιφγνο. ΑλαθνξΫο ζε θεθΪιαηα ηνπ ζπληαθηηθνχ
πνπ δελ ζα δηδαρηνχλ γέλνληαη θαηΪ ηελ ιεπηνκεξά ζπληαθηηθά αλΪιπζε ησλ επηιεγκΫλσλ
θεηκΫλσλ πνπ πξνζεγγέδνπκε.
Βηβιηνγξαθέα ζρεηηθά θαη Ϋληππν πιηθφ γηα ηα ζπληαθηηθΪ θαηλφκελα πνπ ζα κειεηεζνχλ
ζα δηαλεκεζνχλ κε ηελ Ϋλαξμε ησλ καζεκΪησλ.
ηηο εμεηΪζεηο ζα δεηεζνχλ:
1. ΜεηΪθξαζε αδέδαθηνπ θεηκΫλνπ απφ ην 3ν βηβιέν ηνπ De bello Gallico ηνπ Ηνχιηνπ
Καέζαξα θαη, ελδερνκΫλσο, θαη απφ ηα θεέκελα πνπ ζα δηδαρζνχλ.
2. ΓξακκαηηθΫο παξαηεξάζεηο.
3. πληαθηηθΫο παξαηεξάζεηο πνπ ζα πξνΫξρνληαη απφ ην αδέδαθην θεέκελν θαη,
ελδερνκΫλσο, θαη απφ ηα παξαδεέγκαηα ζπληαθηηθνχ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηα καζάκαηα.
Πξνηεηλφκελα ζπγγξΪκκαηα:
1. M. von Albrecht, Ηζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο (Geschichte der Römischen Literatur,
München 21994, κεηΪθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), Π.Δ.Κ., η. Α΄, ΖξΪθιεην 1997. η.
Β΄(κεηΪθξ. – επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), ΖξΪθιεην 2002 (νη πξφζθαηεο αλαηππψζεηο
θπθινθνξνχλ ζε Ϋλαλ ηφκν).
2. E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (The Cambridge History
of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, κεηΪθξ. Θ. Πέθνπιαο – Α.
ηδΫξε-Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλάο), εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα 1998.
3. Α. Ernout – F. Thomas, πληαθηηθό ηεο Λαηηληθήο (Syntaxe Latine, Paris 21972, κεηΪθξαζε
Θ. Πέθνπιαο – επηκ. Α. Μηραιφπνπινο), εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα 2012.
4. R. Maltby – K. Belcher, Σα Λαηηληθά: Μαζαίλνληαο ηε γιώζζα από ηηο πεγέο (κεηΪθξαζε
Δ. ΠεξΪθε Κπξηαθέδνπ – Δ. ΚαξαθΪζεο), εθδ. κέιε, Αζάλα 2017.
Σκήκα Β: Β. Παππάο
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζηε γξακκαηηθά θαη ην ζπληαθηηθφ
ηεο ιαηηληθάο γιψζζαο, αιιΪ θαη ζηε κεηΪθξαζε ιαηηληθψλ θεηκΫλσλ ζηε λΫα ειιεληθά
γιψζζα. Αξρηθψο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κηα γεληθά εηζαγσγά γηα ηε ιαηηληθά γιψζζα,
πξνθεηκΫλνπ νη θνηηεηΫο λα θαηαλνάζνπλ ηε ζπγγΫλεηΪ ηεο κε ηηο ζχγρξνλεο
δπηηθνεπξσπατθΫο γιψζζεο, λα πιεξνθνξεζνχλ γηα θΪπνηα δΪλεηα πνπ Ϋιαβε απφ ηελ αξραέα
ειιεληθά γιψζζα, θαζψο θαη γηα ηε δηαηάξεζε ιαηηληθψλ ιΫμεσλ θαη θξΪζεσλ ζηε ζεκεξηλά
λενειιεληθά γιψζζα. Σα θεέκελα ζηα νπνέα ζα εμαζθεζνχλ νη θνηηεηΫο πξνΫξρνληαη απφ ηε
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ιαηηληθά πεδνγξαθέα (ξεηνξεέα θαη ηζηνξηνγξαθέα). ΠαξΪιιεια κε ηε γξακκαηηθά θαη
ζπληαθηηθά αλΪιπζε ησλ θεηκΫλσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεέ θαη εηζαγσγά ζε ζεσξέεο
κεηΪθξαζεο, Ϋηζη ψζηε νη θνηηεηΫο λα γλσξέζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
κεηΪθξαζεο απφ κηα ζπλζεηηθά γιψζζα (Λαηηληθά) ζε κηα αλαιπηηθά (ΝΫα ΔιιεληθΪ).
Πην ζπγθεθξηκΫλα, ηα απνζπΪζκαηα ζηα νπνέα ζα εμαζθεζνχλ νη θνηηεηΫο πξνΫξρνληαη
απφ ην pro Flacco θαη ην pro Milone ηνπ ΚηθΫξσλα, απφ ην De bello Gallico θαη ην De bello
civili ηνπ Ηνπιένπ Καέζαξα, απφ ηνλ Λέβην, ην De coniuratione Catilinae ηνπ αιινχζηηνπ
θαη ηε Germania ηνπ ΣΪθηηνπ.
ηφρνη ηνπ καζάκαηνο ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε γξακκαηηθά θαη ην ζπληαθηηθφ
ηεο Λαηηληθάο, αιιΪ θαη κε ηηο ηερληθΫο κεηΪθξαζάο ηεο ζηε λΫα ειιεληθά γιψζζα.
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
von Albrecht, Μ. Ηζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο (Geschichte der Römischen
Literatur, München 21994, κεηΪθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), Π.Δ.Κ., η. Α΄, ΖξΪθιεην
1997. η. Β΄(κεηΪθξ. – επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), ΖξΪθιεην 2002 (νη πξφζθαηεο
αλαηππψζεηο θπθινθνξνχλ ζε Ϋλαλ ηφκν).
Ernout, Α. – Thomas, F. πληαθηηθό ηεο Λαηηληθήο (Syntaxe Latine, Paris 21972,
κεηΪθξαζε Θ. Πέθνπιαο – επηκ. Α. Μηραιφπνπινο), εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα 2012.
Kenney, E.J. – Clausen, W.V., Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (The Cambridge
History of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, κεηΪθξ. Θ.
Πέθνπιαο – Α. ηδΫξε-Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλάο), εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα 1998.
Maltby, R. – Belcher, K. Σα Λαηηληθά: Μαζαίλνληαο ηε γιώζζα από ηηο πεγέο
(κεηΪθξαζε Δ. ΠεξΪθε Κπξηαθέδνπ – Δ. ΚαξαθΪζεο), εθδ. κέιε, Αζάλα 2017.
Νηθάηαο, Γ. – ΣξνκΪξαο, Λ. ύγρξνλν Λαηηλνειιεληθό Λεμηθό, εθδ. University Studio
Press, Θεζζαινλέθε 2019
ηνπο θνηηεηΫο παξΫρεηαη αλαιπηηθά βηβιηνγξαθέα.
ΦΤ5330 – ΛATINIKO MYΘITOPHMA – Τ(ΗΗΗ)
(Β. Καιιέξγε - ΔΓΒΜ82)
1. Γεληθά εηζαγσγά ζην αξραίν κπζηζηόξεκα (γΫλεζε θαη ραξαθηάξαο, παιαηφηεξεο
θαη
ζχγρξνλεο απφςεηο: E. Rohde, B.E. Perry, B.P. Reardon, T. Hägg, G. Anderson θιπ.,
ζχληνκε επηζθφπεζε ηνπ εέδνπο).
2. Tν ιαηηληθφ κπζηζηφξεκα (γΫλεζε, ραξαθηάξαο θαη ζρΫζε ηνπ ιαηηληθνχ κπζηζηνξάκαηνο
πξνο ην αξραέν ειιεληθφ κπζηζηφξεκα. Tν ιαηηληθφ
κπζηζηφξεκα θαη ε ζεσξέα ηνπ
κπζηζηνξάκαηνο ησλ G. Lukacs θαη L. Goldmann).
3. Κεέκελα: Πεηξψληνο.
α) Eηζαγσγά (βηνγξαθηθΪ· ην Ϋξγν ηνπ: ραξαθηάξαο, πεγΫο, επηβέσζε,
ηδηνκνξθέα· γιψζζα θαη ηζηνξέα ηνπ θεηκΫλνπ· βηβιηνγξαθέα).
β) AλζνινγεκΫλα θεέκελα απφ ην Satyricon (Cena Trimalchionis): θεθ.26,7-34,10· 3738· 51· 61, 5-63,10· 71 (θεέκελν, κεηΪθξαζε, ζρφιηα).
γ) AλζνινγεκΫλα θεέκελα απφ κεηΪθξαζε: Satyricon θεθ. 1-4 (“EθπαηδεπηηθΪ
πξνβιάκαηα ζηελ επνρά ηνπ Πεηξψληνπ”)· 12-15 (“Kξηηηθά ηεο δηθαηνζχλεο”)· 4245 (“Λατθνέ ζπκπνηηθνέ ιφγνη”) · 26,7-78,8 (“Tν ηζηκπνχζη ηνπ Tξηκαιρέσλα”)· 111113 (“H ηζηνξέα ηεο ράξαο απφ ηελ Έθεζν”: Ϋληαμά ηεο ζην εέδνο ησλ κηιεζηαθώλ
ηζηνξηώλ, παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο παξαιιαγΫο, δηαζθεπΫο θαη κηκάζεηο, γεσγξαθηθά
εμΪπισζε θιπ.)· 140-141 (“Φηινρξάκαηνο θαληβαιηζκφο”).
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δ) ΘΫκαηα γηα κειΫηε: H θαζεκεξηλά δσά ζηελ αξραέα Pψκε (εθπαέδεπζε, ζεΪκαηα θαη
παηρλέδηα, ινπηξΪ θαη ζπκπφζηα, ιατθΫο πνιπθαηνηθέεο θαη αξηζηνθξαηηθΫο βέιεο,
ξσκατθφ εκεξνιφγην θιπ.), Πεηξψληνο θαη αξραηνινγηθΪ επξάκαηα ζηελ Kακπαλέα,
Πεηξψληνο θαη ηζηνξέα, Πεηξψληνο θαη ιανγξαθέα, ην Satyricon ηνπ Πεηξψληνπ ζηε
λεφηεξε ηΫρλε θαη ινγνηερλέα (H. Sienkiewitcz, Quo vadis? F. Fellini, Satiricon).
ΦΤ5330 – ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ: BIPΓIΛIOY AINEIAΔA – Τ(V)
(Φ. Πνιπκεξάθεο)
1) ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζάκαηνο πεξηιακβΪλεηαη ε εμΫηαζε δχν ζεκΪησλ πνπ δηαδξακΪηηζαλ
ηδηαέηεξν ξφιν ζηε ζχλζεζε ηεο Αηλεηάδαο θαη απνηεινχλ θιεηδέ γηα ηελ εξκελεέα θαη ην
κάλπκα ηνπ Ϋπνπο. πγθεθξηκΫλα εμεηΪδνπκε α) ηα ηζηνξηθΪ ρσξέα, ηηο ιεγφκελεο ηζηνξηθΫο
“ζθάλεο” ηεο Αηλεηάδαο, θαη β) ηελ εξσηηθά ηζηνξέα Γηδψο-Αηλεέα· κε γλψκνλα απηΪ ηα δχν
ζΫκαηα επηιΫρζεθαλ νη παξαθΪησ ελφηεηεο απφ ηα ζπγθεθξηκΫλα βηβιέα ηεο Αηλεηάδαο.
2) Όιε ηνπ καζήκαηνο:
1. α. χληνκε εηζαγσγά ζην ξσκατθφ Ϋπνο, ειιεληθφ ππφβαζξν, ξσκατθά εμΫιημε.
β. EηζαγσγηθΪ ζηνλ Bηξγέιην: εξγνβηνγξαθηθΪ, πνιηηηθφ θαη ινγνηερληθφ πιαέζην, δνκά πεξηερφκελν θαη ινγνηερληθΫο πεγΫο ηεο Aηλεηάδαο, γιψζζα-χθνο θαη επηδξΪζεηο
(ζπλνπηηθΪ) ηεο Aηλεηάδαο.
2. MεηΪθξαζε, ζρνιηαζκφο θαη εξκελεέα επηιεγκΫλσλ ελνηάησλ απφ ηα εμάο βηβιέα:
1ν βηβιέν, ζη. 1-33, 254-296, 613-632, 657-722.
4ν βηβιέν, ζη. 1-30, 129-197, 296-330, 595-629.
6ν βηβιέν, ζη. 264-294, 426-476, 752-807, 841-853, 893-901.
8ν βηβιέν, ζη. 625-731.
12ν βηβιέν, ζη. 791-842, 919-952.
3. Mεηξηθά (πξνζσδέα - δαθηπιηθφ εμΪκεηξν).
3) Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
ΓηαλΫκεηαη ην θεέκελν ηεο Ϋθδνζεο ηνπ R. A. B. Mynors, OCT – Καξδακέηζα.
i) Δ. Γθαζηά, Βηξγηιένπ Αηλεηάδα, Βηβιέν II. Δηζαγσγά – ΜεηΪθξαζε – Δξκελεπηηθφ Γ
νθέκην, (Σππσζάησ- Γ. Γαξδαλφο), Αζάλα 2005.
ii) Ph. Hardie, Βηξγίιηνο (κεηΪθξ. Δηξ. Μεηνχζε-επηκ. Β. Φπληέθνγινπ), Univ. Studio Press,
Θεζζαινλέθε 2005.
4) ηηο εμεηΪζεηο ζα δεηεζνχλ:
1. MεηΪθξαζε ελφο ρσξένπ (10-15 ζηέρσλ). Έληαμε θαη ζρνιηαζκφο ηνπ θεηκΫλνπ ά
ζχγθξηζε θαη εξκελεέα ρσξέσλ.
2. Mέα γξακκαηηθά θαη κέα ζπληαθηηθά παξαηάξεζε.
3. Mεηξηθά αλΪιπζε 2-3 ζηέρσλ.
4. Παξαηεξάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνλ Bηξγέιην γεληθφηεξα (εηζαγσγηθΪ γηα ηνλ Bηξγέιην).
KαηΪ ηελ Ϋλαξμε ησλ καζεκΪησλ ζα δηαλεκεζεέ ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα.
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ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0373 – ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ – ΔΤ(VΗΗ)
(Β. Παππάο)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κειΫηε ηεο ηζηνξηθάο εμΫιημεο ηεο ιαηηληθάο ιπξηθάο πνέεζεο
απφ ηελ χζηεξε δεκνθξαηέα Ϋσο θαη ηνλ principatus ησλ Φιαβέσλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα νη
παξαδφζεηο πεξηιακβΪλνπλ εξκελεέα ηκάκαηνο ησλ Carmina ηνπ Καηνχιινπ θαη ηνπ
Οξαηένπ, ηεο ειεγεηαθάο πνέεζεο ησλ Σηβνχιινπ, Πξνπεξηένπ, Οβηδένπ, θαη ηεο επθαηξηαθάο
πνέεζεο (Silvae) ηνπ ηαηένπ. ΜειεηΪηαη ε γιψζζα, ην χθνο, ην κΫηξν, δεηάκαηα θξηηηθάο
ηνπ θεηκΫλνπ, ε ζεκαηηθά θαη ε πνηεηηθά ησλ πνηεκΪησλ, θαη επηρεηξεέηαη Ϋληαμά ηνπο ζηελ
πνιηηηθά, ηελ αηζζεηηθά θαη ηελ ηδενινγέα ηεο επξχηεξεο ηζηνξηθάο θαη γξακκαηεηαθάο
πεξηφδνπ ζηελ νπνέα αλάθνπλ.
ΦΔ0714 – ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ: ΒΗΡΓΗΛΗΟ, ΛΟΤΚΡΖΣΗΟ – ΔΤ(VΗΗ)
(Α. Καιιέξγε)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη, θαη' αξρΪο, ε κειΫηε ηεο ηζηνξηθάο εμΫιημεο ηεο ξσκατθάο
Γδηδαθηηθάο Πνέεζεο απφ ηε respublica Ϋσο θαη ηελ απηνθξαηνξηθά πεξένδν (βαζηθνέ
εθπξφζσπνη θαη Ϋξγα, εέδε δηδαθηηθνχ επηθνχ ιφγνπ, βαζηθά ζεκαηηθά, κνηέβα θαη
ραξαθηάξεο, πξφζιεςε ηεο δηδαθηηθάο πνέεζεο απφ ηε κεηαγελΫζηεξε ιαηηληθά θαη
επξσπατθά ινγνηερλέα, ζρΫζε ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋπνπο κε Ϊιια ξσκατθΪ γξακκαηεηαθΪ εέδε
(εξσηθφ, κπζνινγηθφ Ϋπνο, θηι.)). Οη παξαδφζεηο πεξηιακβΪλνπλ επέζεο εξκελεέα ηκάκαηνο
ησλ De Rerum Natura ηνπ Λνπθξεηένπ θαη ησλ Γεσξγηθψλ ηνπ Βεξγηιένπ. ΜειεηΪηαη ε
γιψζζα, ην χθνο, ην κΫηξν, δεηάκαηα θξηηηθάο ηνπ θεηκΫλνπ, ε ζεκαηηθά θαη ε δηδαθηηθά
πνηεηηθά ησλ πνηεκΪησλ, θαη επηρεηξεέηαη Ϋληαμά ηνπο ζηελ πνιηηηθά, ηελ αηζζεηηθά θαη ηελ
ηδενινγέα ηεο επξχηεξεο ηζηνξηθάο θαη γξακκαηεηαθάο πεξηφδνπ ζηελ νπνέα αλάθνπλ
ΦΔ0713 – ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ – ΔΤ(VΗΗ)
(Π. Φίινο)
ην κΪζεκα απηφ εμεηΪδεηαη ε ηζηνξηθά εμΫιημε ηεο ιαηηληθάο γιψζζαο, απφ ηηο
πξσηντλδνεπξσπατθΫο θαηαβνιΫο ηεο Ϋσο ηελ χζηεξε αξραηφηεηα/πξψηκν κεζαέσλα (4νο - 8νο
αη. κ.Υ.), νπφηε θαη νη επηκΫξνπο γεσγξαθηθΫο πνηθηιέεο ηεο δεκψδνπο ιαηηληθάο
κεηεμειέζζνληαη
ζηαδηαθΪ
ζηηο
κεηαγελΫζηεξεο
ξνκαληθΫο
(λενιαηηληθΫο)
δηαιΫθηνπο/γιψζζεο (ηηαιηθά, ηζπαληθά, γαιιηθά θηι). Θα εμεηαζηνχλ δεηάκαηα, φπσο ν
γισζζηθφο ρΪξηεο ηεο Ηηαιέαο ηελ 1ε ρηιηεηέα π.Υ. (ηλδνεπξσπατθΫο θαη κε ηλδνεπξσπατθΫο
γιψζζεο), ε εκθΪληζε θαη ζηαδηαθά επηθξΪηεζε ηεο ιαηηληθάο Ϋλαληη ησλ Ϊιισλ γισζζηθψλ
πνηθηιηψλ ηεο αξραέαο Ηηαιέαο, θαζψο θαη ε δηαρξνληθά επαθά ηεο ιαηηληθάο κε Ϊιιεο, κε
ηηαιηθΫο γιψζζεο, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ αξραέα ειιεληθά. ΔπηπιΫνλ, ζα αλαιπζεέ
ζπλνπηηθΪ ε εμΫιημε ηεο ιαηηληθάο γιψζζαο, ηφζν ζε επέπεδν γξακκαηηθνχ ζπζηάκαηνο
(θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε, ιεμηθφ) φζν θαη απφ πιεπξΪο δηαδηθαζέαο
πξνηππνπνέεζεο (standardization), επηπΫδσλ χθνπο (registers), γεσγξαθηθάο θαη
θνηλσληνγισζζηθάο πνηθηιφηεηαο (variation) θηι. Θα εμεηαζηνχλ επέζεο ζεκαληηθΫο
εμσγισζζηθΫο παξΪκεηξνη (ηζηνξηθΫο, θνηλσληθΫο θηι), φπσο ε επέδξαζε ηεο (κεηα)θιαζηθάο
ειιεληθάο ινγνηερλέαο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξφηππεο ιαηηληθάο, νη γισζζηθΫο επηπηψζεηο
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απφ ηε ζηαδηαθά εμΪπισζε ηνπ ξσκατθνχ θξΪηνπο, ν αληέθηππνο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θηι.
Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηε γισζζηθά αλΪιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ θεηκΫλσλ
(ινγνηερληθψλ, επηγξαθηθψλ, παππξηθψλ) απφ φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ιαηηληθάο γιψζζαο, κε
ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζε θεέκελα γξακκΫλα ζε „αλεπέζεκε‟ / κε πξφηππε (informal) γιψζζα.
Πξνηεηλφκελα πγγξάκκαηα
(1) J. Clackson & G. Horrocks, Ηζηνξία ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο, κηθξ. Γ. Κ. ΓηαλλΪθεο, Αζάλα
2014 (εθδ. Γ. Ν. Παπαδάκαο).
(2) Ν. Κνλνκάο, Από ηελ ηζηνξία ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο, 5ε Ϋθδνζε, Αζάλα 2012 (εθδ.
χιινγνο πξνο ΓηΪδνζηλ Χθειέκσλ Βηβιέσλ)
ΦΔ0369 – ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VΗΗ)
(Ζ. Υξπζνζηνκίδεο - ΔΓΒΜ82)
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Α΄. Γεληθά εηζαγσγά ζηελ Παιαηνγξαθέα (Οξηζκφο, εέδε, ηζηνξέα θαη Ϋθηαζε ηεο
Παιαηνγξαθέαο).
Β΄. Ηζηνξέα θαη πεξηερφκελν ηεο Λαηηληθάο Παιαηνγξαθέαο.
Γ΄. Λαηηληθφ ΑιθΪβεην. Ηζηνξέα, εμΫιημε θαη εέδε ηεο Λαηηληθάο Γξαθάο.
Γ΄. ΛαηηληθΫο βξαρπγξαθέεο.
Δ´. Ζ πξΪμε ηεο αληηγξαθάο θαη ηα ζθΪικαηΪ ηεο.
Σ´. Μηθξνγξαθέεο θαη πδαηφζεκα. Πεξηγξαθά ησλ ρεηξνγξΪθσλ.
Ε΄. πνπδαηφηεξνη θαηΪινγνη ρεηξνγξΪθσλ θαη βηβιηνζάθεο κε ζεκαληηθΫο
ζπιινγΫο ρεηξνγξΪθσλ. Φσηνγξαθέεο, κηθξνηαηλέεο, κηθξνδειηέα, ςεθηαθΫο
ζπιινγΫο θαη ειεθηξνληθΫο ηξΪπεδεο θαηαιφγσλ ρεηξνγξΪθσλ θαηΪ ζπγγξαθΫα.
Ζ΄. ΑλΪγλσζε θσηνγξαθηψλ ρεηξνγξΪθσλ.
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΚΗΚΔΡΧΝ, ΔΝΔΚΑ
(Π. Αζαλαζφπνπινο - ΔΓΒΜ82)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κειΫηε ηεο Λαηηληθάο πεδνγξαθέαο (εέδε, ραξαθηεξηζηηθΪ,
εθπξφζσπνη) θαη ηδηαέηεξα ε γλσξηκέα κε ην Ϋξγν ησλ ζπνπδαηφηεξσλ Ρσκαέσλ ζπγγξαθΫσλ
θηινζνθηθάο πεδνγξαθέαο, ηνπ ΚηθΫξσλα θαη ηνπ ελΫθα. Αλαιχνληαη αληηπξνζσπεπηηθΪ
θεέκελα απφ ην θηινζνθηθφ Ϋξγν ηνπ ΚηθΫξσλα θαη ηνπ ελΫθα, κΫζα απφ ηα νπνέα, εθηφο
απφ ηελ θαιά γλψζε ηεο Κιαζηθάο Λαηηληθάο πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηΫο, κειεηΪηαη ην
ηζηνξηθν-πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαέζην, κΫζα ζην νπνέν Ϋδεζε ν ΚηθΫξσλ θαη ν ελΫθαο,
θαη νη βαζηθΫο αξρΫο θαη ηα ηδεψδε ηνπ Ρσκατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θηινζνθέαο ησλ
Ρσκαέσλ.
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EAPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΧTIKA (Y)
ΦΤ2314 – PΧMAΨKH ITOPIOΓPAΦIA – Τ(ΗΗ)
(Φ. Πνιπκεξάθεο – Β. Παππάο)
Σκήκα Α: Φ. Πνιπκεξάθεο
[Ζ πεξηγξαθά αθνξΪ θαη ζην ΦΤ2312 – Ανθολογία Ρωμαϊκήρ Ιζηοπιογπαθίαρ (γηα ηνπο θνηηεηΫο
παιαηφηεξσλ εμακάλσλ – εηζαγσγά πξηλ απφ ην 2017-8)]

ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα εέδε, ηα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηε
γιψζζα θαη ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ξσκατθάο ηζηνξηνγξαθέαο θαη βηνγξαθέαο.
ζνλ αθνξΪ ηνπο ηξεηο θνξπθαένπο ηζηνξηθνχο (αιινχζηην, Λέβην, ΣΪθηην) επηρεηξεέηαη κηα
ζπγθξηηηθά κειΫηε ησλ πξννηκέσλ ηνπο γηα λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη νη
δηαθνξνπνηάζεηο ηεο ηζηνξηνγξαθέαο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, δει. ηεο Γεκνθξαηηθά
επνράο, ησλ Απγνχζηεησλ ρξφλσλ θαη ηεο πξψηκεο Απηνθξαηνξηθάο πεξηφδνπ.
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη:
Η) χληνκε αλαθνξΪ ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ Λαηηληθψλ ζπνπδψλ, ζηελ εκθΪληζε θαη ηηο
πεξηφδνπο ηεο Λαηηληθάο Γξακκαηεέαο, κε Ϋκθαζε ζηηο πεξηφδνπο ηεο γξακκαηεέαο ηεο
Αξραηφηεηαο θαη ζηνλ φξν «θιαζηθφο».
ΗΗ) Δηζαγσγά ζηε ξσκατθά ηζηνξηνγξαθέα απφ ηηο απαξρΫο (ρξνληθΪ ησλ αξρηεξΫσλ), ηελ
ειιελφγισζζε ξσκατθά ηζηνξηνγξαθέα, ηελ θαζηΫξσζε ηεο ιαηηλφγισζζεο απφ ηνλ ΚΪησλα
κΫρξη ηνλ Ακκηαλφ Μαξθειιέλν, ηνλ ηειεπηαέν κεγΪιν ηζηνξηθφ ηεο ξσκατθάο αξραηφηεηαο.
ΗΗΗ) ΑλζνινγεκΫλα θεέκελα γηα κειΫηε απφ ην πξσηφηππν:
α) Κεέκελα ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ
ΚηθΫξσλ: De oratore II, 12-13, 51-56· II, 13-14, 57-61 θαη II, 15, 62-64. Κντληηιηαλφο:
Institutio Oratoria X 1, 31-34 θαη X 1, 97-104.
Πιέληνο ν Νεφηεξνο: Epist. 5, 8 (ad T. Capitonem).
β) Κεέκελα ηζηνξηθψλ θαη βηνγξΪθσλ
Kνξλάιηνο ΝΫπσηαο: praefatio, Pelopidas 1, Themistocles 7, Aristides 1, De regibus 2,
Hannibal 1-2, Cato 1 θαη 3, Atticus 1 θαη 13.
Ηνχιηνο Καέζαξαο: De bello Gallico 1, 1· 3, 18-19· De bello civili 1, 32.
αιινχζηηνο Κξέζπνο: De conjuratione Catilinae 1-5 & 54· De bello Jugurthino 4-5·
Historiae I, 11-12, 16 θαη IV 69.
Σέηνο Λέβηνο: praefatio.
Πνκπάηνο Σξφγνο: Hist. Phil. Epit. praefatio θαη 1, 1.
Κνξλάιηνο ΣΪθηηνο: German. 1-2· Agric. 3· Historiae 1, 1· Annales 1,1 & 15, 44.
νπεηψληνο: Augustus 14, 17, 18.
Ακκηαλφο Μαξθειιέλνο: XXI 4, 5 θαη XXV 3, 21.
ΗV) Ζ εμΫηαζε πεξηιακβΪλεη:
1. ΜεηΪθξαζε δχν ά πεξηζζφηεξσλ ζχληνκσλ θεηκΫλσλ.
2. ΓξακκαηηθΫο θαη ζπληαθηηθΫο παξαηεξάζεηο.
3. ρφιηα, πξαγκαηνινγηθΫο ά εξκελεπηηθΫο παξαηεξάζεηο ζηα εμεηαδφκελα θεέκελα.
4. ΓξακκαηνινγηθΫο εξσηάζεηο απφ ηελ εηζαγσγά, νη νπνέεο πξνΫξρνληαη θαη απφ ηηο
παξαδφζεηο ησλ καζεκΪησλ (εθηελάο εηζαγσγά εέλαη αλαξηεκΫλε ζην e-course) θαη απφ ηηο
παξαθΪησ ζειέδεο ηνπ βηβιένπ ηνπ Fr. Graf (επηκ. Ϋθδ.), Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία: ηόκνο
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Β΄ Ρώκε, Αζάλα 2001, ζζ. 195 - 196, 202 - 205, 212, 244 - 248, 281- 286, 307-310, 322-323.
V) Πξνηεηλφκελα ζπγγξΪκκαηα:
1. Fr. Graf (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία: ηόκνο Β΄ Ρώκε (Einleitung. in die
Lateinische Philologie, Stuttgart & Leipzig 1997, κεηΪθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), εθδ. Γεκ. Ν.
Παπαδάκα, Αζάλα 2001.
ΔλαιιαθηηθΪ πξνηεέλνληαη ηα βηβιέα:
2. M. von Albrecht, Ηζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο (Geschichte der Römischen
Literatur, München 21994, κεηΪθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), Π.Δ.Κ., η. Α΄, ΖξΪθιεην 1997. η.
Β΄(κεηΪθξ. – επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), ΖξΪθιεην 2002 (νη πξφζθαηεο αλαηππψ-ζεηο
θπθινθνξνχλ ζε Ϋλαλ ηφκν).
3. E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (The Cambridge
History of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, κεηΪθξ. Θ. Πέθνπιαο –
Α. ηδΫξε-Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλάο), εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα 1998.
Σκήκα Β: Β. Παππάο
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα εέδε, ηα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηε
γιψζζα θαη ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ξσκατθάο ηζηνξηνγξαθέαο θαη βηνγξαθέαο.
Aξρηθψο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κηα γεληθά εηζαγσγά γηα ην εέδνο ηεο ξσκατθάο
ηζηνξηνγξαθέαο. Οη θνηηεηΫο ζα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηε ξσκατθά ρξνλνγξαθέα (αξραέα, κΫζε
θαη λεφηεξε), ηνπο ιφγνπο ηεο φςηκεο εκθΪληζεο ηεο ξσκατθάο ηζηνξηνγξαθέαο, ηνπο
ηζηνξηνγξΪθνπο ηεο επνράο ηνπ KηθΫξσλα, ηνπ Απγνχζηνπ, ηεο Iνπιην-Kιαπδηαλάο
πεξηφδνπ, ηεο επνράο ησλ Φιαβέσλ θαη Aλησλέλσλ, ηεο ρξπζάο επνράο ηεο παηεξηθάο
ινγνηερλέαο θαη ηεο εηδσινιαηξηθάο αλαγΫλλεζεο σο ηελ Historia Augusta. Σα θεέκελα
ηζηνξηθψλ θαη βηνγξΪθσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ εέλαη ηα εμάο:
C. Iulius Caesar, De bello Gallico I, 44· VII, 88-89. De bello civili I, 32.
Cornelius
Nepos, De excellentibus ducibus exterarum gentium, Alcibiades,1. De Latinis
historicis, Atticus, 13.
C. Sallustius Crispus, De coniuratione Catilinae, 5.
Titus Livius, Ab urbe condita, Praefatio, 1-5.
Velleius Paterculus, Historia Romana, II, 123, 1, 1.
Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, I, 1, 16-17: De neglecta religione.
Q. Curtius Rufus, Historia Alexandri Magni, X, 5.
P. Cornelius Tacitus, Historiae, I, 16. Annales, XV, 44.
C. Suetonius Tranquillus, Vita Domitiani, 1· 3.
L. Annaeus Florus, Historia Romana, II, 10 (= III, 22): Bellum Sertorianum.
Pompeius Trogus (M. Iustinus Iunianus), Historiae Philippicae, I, 3.
Aulus Gellius, Noctes Atticae, I, 10.
Sextus Aurelius Victor, Caesares sive Historiae Abreviatae,14.
Ammianus Marcellinus, Res gestae, XXV, 15-20.
Historia Augusta, Aelii Spartiani De vita Hadriani, XIV, 3-11-XV, 1
ηφρνη ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ην εέδνο ηεο ξσκατθάο
ηζηνξηνγξαθέαο/βηνγξαθέαο, κε ηε γξακκαηηθά θαη ην ζπληαθηηθφ ηεο ιαηηληθάο γιψζζαο,
αιιΪ θαη κε ηηο ηερληθΫο κεηΪθξαζάο ηεο ζηε λΫα ειιεληθά γιψζζα.
Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα:
Fr. Graf (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία: ηόκνο Β΄ Ρώκε (Einleitung. in die
Lateinische Philologie, Stuttgart & Leipzig 1997, κεηΪθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), εθδ. Γεκ.
Ν.Παπαδάκα, Αζάλα 2001.
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Δλαιιαθηηθά πξνηείλνληαη ηα βηβιία:
von Albrecht, Μ. Ηζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο (Geschichte der Römischen
Literatur, München 21994, κεηΪθξ.- επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), Π.Δ.Κ., η. Α΄, ΖξΪθιεην
1997. η. Β΄(κεηΪθξ. – επηκ. Γ. Ε. Νηθάηαο), ΖξΪθιεην 2002 (νη πξφζθαηεο αλαηππψζεηο θπθινθνξνχλ ζε Ϋλαλ ηφκν).
Kenney, E.J. – Clausen, W.V., Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο (The Cambridge
History of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, κεηΪθξ. Θ.
Πέθνπιαο – Α. ηδΫξε-Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλάο), εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα 1998.
ηνπο θνηηεηΫο παξΫρεηαη αλαιπηηθά βηβιηνγξαθέα.

ΦY4939 – ΚΗΚΔΡΧΝ: ΡΖΣΟΡΔΗΑ – Τ(ΗV)
(Φ. Πνιπκεξάθεο – Δ. Καξαθάζεο)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε δηαρξνληθά κειΫηε ηεο Ρσκατθάο Ρεηνξεέαο / Ρεηνξηθάο (εέδε,
ραξαθηεξηζηηθΪ, εθπξφζσπνη) απφ ηα ρξφληα ηεο δεκνθξαηέαο Ϋσο ηεο χζηεξεο ππαηεέαο, θαη
ηδηαέηεξα ε γλσξηκέα κε ηνλ βέν θαη ην Ϋξγν ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ Ρσκαένπ ξάηνξα, ηνπ
ΚηθΫξσλα.
Δξκελεχεηαη Ϋλαο αληηπξνζσπεπηηθφο δηθαληθφο ιφγνο ηνπ ΚηθΫξσλα: πην ζπγθεθξηκΫλα
κειεηψληαη ε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπ ιφγνπ, πξνβιάκαηα θξηηηθάο ηνπ θεηκΫλνπ, δεηάκαηα
ξσκατθάο ηζηνξέαο θαη ηζηνξέαο ησλ ξσκατθψλ ζεζκψλ, ην επξχηεξν ηζηνξηθν-πνιηηηθφ θαη
θνηλσληθφ πιαέζην ζην νπνέν εληΪζζεηαη, νη βαζηθΫο αξρΫο ηεο ξεηνξηθάο δηΪξζξσζεο ηνπ
ιφγνπ θαη ε ζρΫζε ηνπο πξνο ηελ ειιεληθά θαη ηε ξσκατθά ξεηνξηθά ζεσξέα θαη πξΪμε.
ΦΤ4938 – ΡΧΜΑΨΚΖ TPAΓΧΓIA: ΔΝΔΚΑ ΦΑΙΔΡΑ – Τ(VΗ)
(Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ)
Σκήκα Α: Δ. Υνπιηαξά-Ράηνπ
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ηηο παξαθΪησ ελφηεηεο:
I.

Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΔΝΔΚΑ
1. ΒηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελΫθα
2. Σν Ϋξγν ηνπ ελΫθα
Α. ΣΑ ΠΔΕΑ
Consolatio ad Marciam· De ira· Consolatio ad matrem Heluiam· Consolatio ad
Polybium· De breuitate uitae· De tranquillitate animi· De constantia sapientis· De
uita beata· De otio· De prouidentia· De beneficiis· De clementia· Naturales
quaestiones· Epistulae morales· Apocolocynthosis diui Claudi. Ζ θηινζνθέα ηνπ
ελΫθα. Ζ ηΫρλε ηνπ πεδνγξΪθνπ ελΫθα. Ζ επηβέσζε.
Β. ΟΗ ΣΡΑΓΧΓΗΔ
Hercules furens· Troades· Phoenissae· Medea· Phaedra· Oedipus· Agamemnon·
Thyestes· Hercules Oetaeus. Πξνβιάκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ηξαγσδηψλ:
Παηξφηεηα· Υξνλνιφγεζε· ηφρνο ά ζηφρνη ησλ ηξαγσδηψλ· Σν Corpus ησλ
ηξαγσδηψλ· ΠεγΫο· Γνκά· Ρεηνξηθά θαη αηζζεηηθά δηΪζηαζε· Σν πξφβιεκα ηεο
παξΪζηαζεο· ΓξακαηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. ΘΫαηξν θαη θηινζνθέα. Γιψζζα, χθνο θαη
ινγνηερληθά απνηέκεζε. Δπηβέσζε. Ζ Octauia.
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ΗΗ.

Ζ ΦΑΗΓΡΑ
Α. ΔΗΑΓΧΓΖ
1. Ο κχζνο ηνπ Ηππφιπηνπ θαη ηεο Φαέδξαο. 2. Γξακαηηθά αμηνπνέεζε ηνπ κχζνπ. 3. Ζ
πξσηνηππέα ηεο Φαίδξαο. 4. Πεξηερφκελν θαη δνκά ηεο Φαίδξαο. 5. Οη ραξαθηάξεο:
Ηππφιπηνο· Φαέδξα· Σξνθφο· ΘεζΫαο. 6. Ζ εηθνλνπνηέα ηεο Φαίδξαο. 7. Ζ θηινζνθέα
ηεο ηξαγσδέαο. 8. Ο ξφινο ηεο θχζεο (natura) ζηε Φαίδξα. 9. H ακαδφληα θαηαγσγά
ηνπ Iππφιπηνπ, ε „γεσγξαθέα‟ θαη ν αληηθπιεηηθφο ραξαθηάξαο ηεο Φαίδξα. 10.
Κπλεγνέ θαη ζεξΪκαηα ζηε Φαίδξα. 11. Υξνλνιφγεζε θαη πνιηηηθά δηΪζηαζε ηεο
Φαίδξαο. 12. H επέδξαζε ηεο ηξαγσδέαο ηνπ κχζνπ ηεο Φαέδξαο: Αξραηφηεηα·
ΑλαγΫλλεζε: ΗΔ-Ηϛ΄ αη.· Γαιιέα (Robert Garnier)· ΗΕ΄ αη. Γαιιέα (La Pinelière, 202,
Gabriel Gilbert, Mathieu Bidar, Nicolas Pradon, Tristan l‟Hermite)· ΗΘ΄ αη. Αγγιέα
(A. Ch. Swinburn,)· Κ΄ αη. Ηηαιέα (Gabriele D‟Annunzio)· πεξα, λεφηεξν ζΫαηξν,
θηλεκαηνγξΪθνο θιπ.. 13. Xεηξφγξαθε παξΪδνζε θαη ηζηνξέα ηνπ θεηκΫλνπ ηεο
Φαίδξαο. 14. Πξνζσδέα θαη κεηξηθά. 15. H „θαηαξακΫλε‟ γεληΪ ηεο Φαέδξαο. 16. Ζ
γεληΪ ηνπ Ηππφιπηνπ. 17. Ο Ηππόιπηνο ζηεθαλεθόξνο ηνπ Δπξηπέδε. 18. Ζ Γ΄ Ζξσίδα
ηνπ Οβηδένπ θαη ε κεηΪθξαζε ηνπ MΪμηκνπ Πιαλνχδε. 19. Φιαβένπ ΦηινζηξΪηνπ
Δἰθόλεο:Ἱππόιπηνο. 20. Ζ Φαίδξα ηνπ Ραθέλα. 21. Ζ Φαίδξα ηνπ ΓηΪλλε Ρέηζνπ

IΗΗ

KEIMENO, METAΦPAH KAI XOΛIAMO TH ΦAIΓPA. (ηέρνη γηα
κειΫηε απφ ην πξσηφηππν: 85-273· 423-588· 959-990· 1123-1155. Oη ππφινηπνη
ζηέρνη απφ κεηΪθξαζε).

Βηβιηνγξαθέα. ΓηαλΫκεηαη ην βηβιέν ηνπ Γ. ΡΪηνπ, ελέθα ‘Φαίδξα’: Δηζαγσγά – Κξηηηθά
Ϋθδνζε – ΜεηΪθξαζε – Δξκελεπηηθά αλΪιπζε, ΓηΪλλελα 2011 (φπνπ ππΪξρεη πινχζηα
βηβιηνγξαθέα).
Σκήκα Β: Β. Παππάο
Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ηηο παξαθΪησ ελφηεηεο:
I. Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΔΝΔΚΑ
1. ΒηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελΫθα
2. Σν Ϋξγν ηνπ ελΫθα
Α. ΣΑ ΠΔΕΑ
Consolatio ad Marciam· De ira· Consolatio ad matrem Heluiam· Consolatio ad
Polybium· De breuitate uitae· De tranquillitate animi· De constantia sapientis· De uita
beata· De otio· De prouidentia· De beneficiis· De clementia· Naturales quaestiones·
Epistulae morales· Apocolocynthosis diui Claudi. Ζ θηινζνθέα ηνπ ελΫθα. Ζ ηΫρλε ηνπ
πεδνγξΪθνπ ελΫθα. Ζ επηβέσζε.
Β. ΟΗ ΣΡΑΓΧΓΗΔ
Hercules furens· Troades· Phoenissae· Medea· Phaedra· Oedipus· Agamemnon· Thyestes·
Hercules Oetaeus. Πξνβιάκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ηξαγσδηψλ: Παηξφηεηα·
Υξνλνιφγεζε· ηφρνο ά ζηφρνη ησλ ηξαγσδηψλ· Σν Corpus ησλ ηξαγσδηψλ· ΠεγΫο· Γνκά·
Ρεηνξηθά θαη αηζζεηηθά δηΪζηαζε· Σν πξφβιεκα ηεο παξΪζηαζεο· ΓξακαηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ. ΘΫαηξν θαη θηινζνθέα. Γιψζζα, χθνο θαη
ινγνηερληθά απνηέκεζε. Δπηβέσζε. Ζ Octauia.
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ΗΗ. Ζ ΦΑΗΓΡΑ
Α. ΔΗΑΓΧΓΖ
1. Ο κχζνο ηνπ Ηππφιπηνπ θαη ηεο Φαέδξαο. 2. Γξακαηηθά αμηνπνέεζε ηνπ κχζνπ. 3. Ζ
πξσηνηππέα ηεο Φαίδξαο. 4. Πεξηερφκελν θαη δνκά ηεο Φαίδξαο. 5. Οη ραξαθηάξεο:
Ηππφιπηνο· Φαέδξα· Σξνθφο· ΘεζΫαο. 6. Ζ εηθνλνπνηέα ηεο Φαίδξαο. 7. Ζ θηινζνθέα
ηεο ηξαγσδέαο. 8. Ο ξφινο ηεο θχζεο (natura) ζηε Φαίδξα. 9. H ακαδφληα θαηαγσγά
ηνπ Iππφιπηνπ, ε „γεσγξαθέα‟ θαη ν αληηθπιεηηθφο ραξαθηάξαο ηεο Φαίδξα. 10. Κπλεγνέ θαη
ζεξΪκαηα ζηε Φαίδξα. 11. Υξνλνιφγεζε θαη πνιηηηθά δηΪζηαζε ηεο Φαίδξαο. 12. H
επέδξαζε ηεο ηξαγσδέαο ηνπ κχζνπ ηεο Φαέδξαο: Αξραηφηεηα· ΑλαγΫλλεζε: ΗΔ-Ηϛ΄ αη.·
Γαιιέα (Robert Garnier)· ΗΕ΄ αη. Γαιιέα (La Pinelière, 202, Gabriel Gilbert, Mathieu Bidar,
Nicolas Pradon, Tristan l‟Hermite)· ΗΘ΄ αη. Αγγιέα (A. Ch. Swinburn,)· Κ΄ αη. Ηηαιέα
(Gabriele D‟Annunzio)· πεξα, λεφηεξν ζΫαηξν, θηλεκαηνγξΪθνο θιπ.. 13. Xεηξφγξαθε
παξΪδνζε θαη ηζηνξέα ηνπ θεηκΫλνπ ηεο Φαίδξαο. 14. Πξνζσδέα θαη κεηξηθά. 15. H
„θαηαξακΫλε‟ γεληΪ ηεο Φαέδξαο. 16. Ζ γεληΪ ηνπ Ηππφιπηνπ. 17. Ο Ηππόιπηνο ζηεθαλεθόξνο
ηνπ Δπξηπέδε. 18. Ζ Γ΄ Ζξσίδα ηνπ Οβηδένπ θαη ε κεηΪθξαζε ηνπ MΪμηκνπ Πιαλνχδε. 19.
Φιαβένπ ΦηινζηξΪηνπ Δἰθόλεο:Ἱππόιπηνο. 20. Ζ Φαίδξα ηνπ Ραθέλα. 21. Ζ Φαίδξα ηνπ
ΓηΪλλε Ρέηζνπ.
IΗΗ KEIMENO, METAΦPAH KAI XOΛIAMO TH ΦAIΔPA. (ηέρνη γηα
κειΫηε απφ ην πξσηφηππν: 85-273· 423-588· 959-990· 1123-1155. Οη ππφινηπνη ζηέρνη απφ
κεηΪθξαζε).
Βηβιηνγξαθία
ΓηαλΫκεηαη ην βηβιέν ηνπ Γ. ΡΪηνπ, ελέθα ‘Φαίδξα’: Δηζαγσγά – Κξηηηθά Ϋθδνζε –
ΜεηΪθξαζε – Δξκελεπηηθά αλΪιπζε, 3ε Ϋθδνζε βειηησκΫλε θαη επαπμεκΫλε, ΓηΪλλελα 2015
(φπνπ ππΪξρεη πινχζηα βηβιηνγξαθέα).

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0860 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VIII)
(Α. Καιιέξγε - ΔΓΒΜ82)
θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ην Ϋξγν βαζηθψλ εθπξνζψπσλ
ηεο ξσκατθάο βηνγξαθέαο. Σα καζάκαηα ζα πεξηιακβΪλνπλ εηζαγσγά ζηε γΫλεζε θαη ηελ
εμΫιημε ηεο βηνγξαθέαο θαη ηεο απηνβηνγξαθέαο ζηε Ρψκε απφ ηα ρξφληα ησλ ΓξΪθρσλ σο
θαη ηε Historia Augusta, ηε ινγνηερλέα ησλ απνκλεκνλεπκΪησλ, ηηο επηδξΪζεηο ηεο ειιεληθάο
βηνγξαθηθάο γξακκαηεέαο, ηηο γξακκαηεηαθΫο ζπγγΫλεηεο ηνπ βηνγξαθηθνχ εέδνπο κε ηε
ξσκατθά ηζηνξηνγξαθέα, ηε δηΪθξηζε κεηαμχ πνηεηηθάο θαη πεδνγξαθηθάο βηνγξαθέαο, ηνλ βέν
θαη ην βηνγξαθηθφ Ϋξγν ησλ Κνξλάιηνπ ΝΫπσηα, ΣΪθηηνπ, νπεηψληνπ, Απξειένπ Βέθησξνο
θαη ηε Historia Augusta. Θα δηδαρζνχλ αληηπξνζσπεπηηθΪ απνζπΪζκαηα απφ ην Ϋξγν ησλ
πξναλαθεξζΫλησλ βηνγξΪθσλ κε Ϋκθαζε ζε δεηάκαηα γιψζζαο, χθνπο, θξηηηθάο ηνπ
θεηκΫλνπ, δνκάο ηεο αθάγεζεο θαη αθεγεκαηνινγέαο, ξσκατθάο ηζηνξέαο, εηδνινγηθνχ
ραξαθηάξα ησλ επηιεγκΫλσλ απνζπαζκΪησλ θαη ηεο ζπκβνιάο ηνπο ζηε γξακκαηεηαθά
εμΫιημε ηνπ εέδνπο.

67

ΦΔ0875 – ΛATINIKH KΧMΧΓIA: ΠΛΑΤΣΟΤ ΜΕΝΑΙΥΜΟΙ – ΔΤ(VIII)
(Δ. Καξαθάζεο)
Tν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ηηο παξαθΪησ ελφηεηεο:
I. ΓENIKH EIAΓΧΓH TO PΧMAΨKO ΘEATPO
1. TO ΘEATPO TA ΠΛAIIA TOY PΧMAΨKOY ΠOΛITIMOY (Xαξα-θηάξαο θαη
πξσηνηππέα ηνπ Λαηηληθνχ ΘεΪηξνπ. Pψκε: Έλαο πνιηηηζκφο ζεακΪησλ. H ζΫζε ησλ
αγψλσλ ζην ξσκατθφ πνιηηηζκφ. H πιηθά "πξαγκΪησζε" ησλ ζθεληθψλ ζεακΪησλ. O
εζνπνηφο: Γφμα θαη "αηηκέα". O δξακαηηθφο πνηεηάο).
2. ITOPIA TOY PΧMAΨKOY ΘEATPOY (Tα ζηΪδηα ηεο ηζηνξέαο ηνπ ξσκατθνχ
ζεΪηξνπ. Aπφ ηνλ Λέβην Aλδξφληθν σο ηνλ Έλλην: ε επνρά ησλ "γξαθΫσλ". Aπφ ηνλ
Έλλην σο ηνλ Άθθην: ε επνρά ησλ πνηεηψλ. Aπφ ηνλ Άθθην σο ηνλ BΪξην: ε επνρά ησλ
ξεηφξσλ. O OξΪηηνο. Tα απηνθξαηνξηθΪ ζεΪκαηα).
II. H PΧMAΨKH KΧMΧΓIA. EIAΓΧΓH.
A. ITOPIKH EΠIKOΠHH TH EΛΛHNIKH KΧMΧΓIA (H Aξραέα Kσκσδέα H
MΫζε Kσκσδέα. H NΫα Kσκσδέα).
B. H PALLIATA. (Γεληθφο ραξαθηάξαο, ην θιέκα θαη ν θφζκνο ηεο, θαηαγσγά, πιηθά
εκθΪληζε, κνπζηθά δηΪζηαζε, ε ζθελά, ε εζηθά θαη ν ξφινο ηνπ ζεένπ ζηελ Palliata).
III. O ΠΛAYTO (T. MACCIUS PLAUTUS):
H δσά θαη ην Ϋξγν ηνπ, ειιεληθΪ πξφηππα θαη κΫζνδνο εξγαζέαο, Ϋκπλεπζε θαη θσκηθά
δχλακε· ε κνπζηθά θαη ε γιψζζα ηνπ Πιαχηνπ. Oη πξφινγνη: ραξαθηάξαο θαη
γλεζηφηεηα. H δφμα θαη ε κεηαγελΫζηεξε επέδξαζε ηνπ Πιαχηνπ. Iζηνξέα ηνπ θεηκΫλνπ
θαη ρεηξφγξαθε παξΪδνζε ησλ Ϋξγσλ ηνπ. H δσά θαη ην Ϋξγν ηνπ TεξΫληηνπ· Πιαχηνο θαη
TεξΫληηνο
IV. OI MENAIXMOI (MENAECHMI):
Yπφζεζε θαη ραξαθηάξαο ηνπ Ϋξγνπ· ην πξφβιεκα ηεο ρξνλνινγέαο· ε γλεζηφηεηα ηνπ
πξνιφγνπ· ην πξφβιεκα ηνπ ρσξηζκνχ ηεο θσκσδέαο ζε ΠξΪμεηο· λεφηεξεο δηαζθεπΫο θαη
κηκάζεηο· ε Γιψζζα ησλ Mελαίρκσλ· ηα κΫηξα θαη ε πξνζσδέα.
V. KEIMENO, METAΦPAH KAI XOΛIAMO TΧN MENAI-XMΧN (ηίρνη γηα
κειέηε απφ ην πξσηφηππν: 1- 16· 77-126· 226-296· 351-377· 405-415· 446-465· 571615· 701-775· 835-888· 899-913· 1155-1162. Oη ππφινηπνη ζηέρνη απφ κεηάθξαζε)
ΓηαλΫκεηαη βηβιέν κε αλαιπηηθά βηβιηνγξαθέα θαη αλΪπηπμε φισλ ησλ παξαπΪλσ
ζεκΪησλ.
ΦΔ0367 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ – ΔΤ(VIII)
(Π. Αζαλαζφπνπινο - ΔΓΒΜ82)
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη, θαη' αξρΪο, ε κειΫηε ηεο ηζηνξηθάο εμΫιημεο ηεο ξσκατθάο
ζΪηηξαο απφ ηε respublica Ϋσο θαη ηελ απηνθξαηνξηθά πεξένδν (βαζηθνέ εθπξφζσπνη θαη
Ϋξγα, εέδε ζαηηξηθνχ ιφγνπ, βαζηθά ζεκαηηθά, κνηέβα θαη ραξαθηάξεο, πξφζιεςε ηεο
ζΪηηξαο απφ ηε κεηαγελΫζηεξε ιαηηληθά θαη επξσπατθά ινγνηερλέα, ζρΫζε ηεο ζΪηηξαο κε
Ϊιια ξσκατθΪ γξακκαηεηαθΪ εέδε (θσκσδέα, κέκνο, θηι.)). Οη παξαδφζεηο πεξηιακβΪλνπλ
επέζεο εξκελεέα ηκάκαηνο ησλ Saturae ηνπ Λνπθηιένπ, ηνπ ΒΪξξσλα, ηνπ Οξαηένπ, ηνπ
Πεξζένπ, ηνπ ΓηνπβελΪιε, θαη ησλ ζαηηξηθψλ επηγξακκΪησλ ηνπ ΜαξηηΪιε. ΜειεηΪηαη ε
γιψζζα, ην χθνο, ην κΫηξν, δεηάκαηα θξηηηθάο ηνπ θεηκΫλνπ, ε ζεκαηηθά θαη ε ζαηηξηθά
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πνηεηηθά ησλ πνηεκΪησλ, θαη επηρεηξεέηαη Ϋληαμά ηνπο ζηελ πνιηηηθά, ηελ αηζζεηηθά θαη ηελ
ηδενινγέα ηεο επξχηεξεο ηζηνξηθάο θαη γξακκαηεηαθάο πεξηφδνπ ζηελ νπνέα αλάθνπλ.

ΦΤ2312 – ΑΝΘΟΛΟΓΗΑ PΧMAΨKH ITOPIOΓPAΦIA
(Φ. Πνιπκεξάθεο)
Βι. παξαπΪλσ, ΦΤ2314 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ.
ΦΔ0860 – ΡΧΜΑΨΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΔΤ(VIII)
(Α. Καιιέξγε - ΔΓΒΜ82)
Βι. παξαπΪλσ.
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B. TOMEA MEAIΧNIKH KAI NEA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
1. NEA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
XEIMEPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΧTIKA (Y)
ΦΤ1934 – ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(Η)
ΣΜΖΜΑ Α-Μα
(Γ. Παπαζηάζε)
ην κΪζεκα νη θνηηεηΫο ζα εμνηθεησζνχλ κε Ϋλλνηεο ηεο ηζηνξέαο ηεο ινγνηερλέαο
(πεξηνδνιφγεζε, πεγΫο), ηε ζεκαζέα ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα. Θα απνθηάζνπλ κηα γεληθά
επνπηεέα ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο ζηελ εμΫιημά ηεο (βαζηθνέ ζηαζκνέ, ξεχκαηα,
πξφζσπα θαη Ϋξγα). ηε ζπλΫρεηα ζα κειεηάζνπλ ην πΫξαζκα απφ ηελ Ηζηνξέα ζηηο Ηζηνξίεο
ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο, ζην πιαέζην ηεο ζχζηαζεο κηαο «εζληθάο» γξακκαηεέαο. Θα
αθνινπζάζεη κηα ζπλνπηηθά ηζηνξέα ησλ ΗΝΔΛ απφ ηηο πξψηεο ζπλαγσγΫο βηνγξαθηθψλ θαη
εξγνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ Ϋσο ηηο πην ζχλζεηεο ζχγρξνλεο ζπλζΫζεηο.
Πεξηερφκελα καζήκαηνο
ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ:
1. Λνγνηερλέα: δεηάκαηα νξηζκνχ, νξνινγέαο, ηζηνξέαο θαη πξφζιεςεο
2-5. Γηα κηα ζπλνπηηθά πεξηνδνιφγεζε ηεο ινγνηερλέαο: Απφ ηηο απαξρΫο Ϋσο ηελ πξψηε
δεθαεηέα ηνπ κεζνπνιΫκνπ: θεέκελα, πξφζσπα, ξεχκαηα
6-8. Απφ ηε «γεληΪ ηνπ ‟30» Ϋσο ηε «γεληΪ ηνπ ‟70»: θεέκελα, πξφζσπα, ξεχκαηα
ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ:
9. Απφ ηελ Ηζηνξέα ζηηο ηζηνξέεο: ε πξφθιεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο ινγνηερλέαο
10. Λνγνηερληθφο θαλφλαο θαη ηζηνξέα ηεο ινγνηερλέαο
11. 19νο αη. θαη ΗΝΔΛ
12. 20νο αη. θαη ΗΝΔΛ
13. ΦεθηαθΫο ηερλνινγέεο θαη ΗΝΔΛ
πληζηψκελε Βηβιηνγξαθία:
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ
Αξγπξένπ ΑιΫμαλδξνο, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηνπ
κεζνπνιέκνπ 1918-1940, η. Α΄-Β΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2001.
-, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηνπο δύζηελνπο θαηξνύο 1941-1944,
η. Γ΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2003.
-, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηνπ εηεξνθαζνξηζκέλνπ
εκθύιηνπ πνιέκνπ 1945-1949, η. Γ΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2003.
-, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηεο επηζθαινύο
δεκνθξαηίαο 1950-1956, η. Δ΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2005.
-, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηεο απηνζρέδηαο
αλάπηπμεο 1957-1963, η. η΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2005.
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-, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο όηαλ ε δεκνθξαηία δνθηκάδεηαη,
ππνλνκεύεηαη θαη θαηαιύεηαη 1964-1974 θαη κέρξη ηηο κέξεο καο, η. Ε΄-Ζ΄, Καζηαληψηεο,
Αζάλα 2003.
Vitti Mario, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ΟδπζζΫαο, Αζάλα 2003.
Beaton Roderick, Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε ειιεληθή ινγνηερλία. Πνίεζε θαη πεδνγξαθία 18211992, ΝεθΫιε, Αζάλα 1996.
ΓεκαξΪο Κ. Θ., Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Γλψζε, Αζάλα 2000.
Κεραγηφιγνπ Γ., «Οη Ηζηνξέεο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο», Μαληαηνθόξνο, ηρ. 15, ζ. 566.
ΠεριηβΪλνο Μέιηνο, «Ηζηνξέα (θαη ηζηνξέεο) ηεο ινγνηερλέαο», Μνιπβδνθνλδπινπειεθεηήο, η.
6, ζ. 169-186.
Πνιέηεο Λέλνο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζάλα 1985.
Β. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ
Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. ΓηΪλλα ΓειεβνξηΪ θαη νθέα
Υαηδεησαλλέδνπ, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2005.
Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Παπαζενδψξνπ ΓηΪλλεο, Παξνπζίαζε Γξακκαηνινγηώλ ΝΔΛ. Μηα πεξηδηάβαζε ζην ρώξν ηεο
Γξακκαηνινγίαο θαη Ηζηνξηνγξαθίαο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 19νο-20όο αηώλαο, ζην:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html#toc003
ΠαππΪο Φέιηππνο θ.Ϊ., «Ηζηνξέα θαη Ηζηνξέεο Λνγνηερλέαο» ζην: Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή
Φηινινγία, ζην: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα
Λέλνο Πνιέηεο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζάλα 1985.

ΦΤ1934 – ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(Η)
ΣΜΖΜΑ Με-Χ
(Κ. Καξαβίδαο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
ην κΪζεκα νη θνηηεηΫο ζα εμνηθεησζνχλ κε Ϋλλνηεο ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο
ινγνηερλέαο (αξρΫο, πεξένδνη, επνρΫο, ξεχκαηα, θηλάκαηα, ζρνιΫο, γεληΫο, θαλφλαο,
ιφγηα/ιατθά/δεκψδεο παξΪδνζε, γξακκαηνινγέα, γξακκαηεέα, πξφζιεςε θ.Ϊ.) θαη ζα
θαηαλνάζνπλ ηε ζεκαζέα θαη ηνπο ηξφπνπο ζπγθξφηεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα. ηφρνο
ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα απνθηάζνπλ νη θνηηεηΫο κηα γεληθά επνπηεέα ηεο λενειιεληθάο
ινγνηερλέαο ζηελ εμΫιημά ηεο απφ ηελ χζηεξε βπδαληηλά επνρά Ϋσο ζάκεξα (βαζηθνέ
ζηαζκνέ, ξεχκαηα, πξφζσπα θαη Ϋξγα). ην πιαέζην απηφ ζα κειεηάζνπλ ηα θεέκελα αιιΪ θαη
ηα δηαθνξεηηθΪ εξκελεπηηθΪ θαη θξηηηθΪ ζράκαηα πνπ πεξηγξΪθνπλ ηελ εμΫιημε ηεο
ινγνηερλέαο ηνπ λΫνπ ειιεληζκνχ θαη πξνηΪζεθαλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Ϋξγα ηζηνξέαο ηεο
λΫαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο (ΗΝΔΛ) θαηΪ ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα
εμεηΪζνπλ ζπλνπηηθΪ ηελ ηζηνξηνγξαθέα ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο θαη ζα
πξνβιεκαηηζηνχλ γχξσ απφ ηηο δηαθνξεηηθΫο κεζφδνπο θαη ηηο ζεσξεηηθΫο ηεο πξνυπνζΫζεηο.
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Πεξηερφκελα καζήκαηνο
ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ:
1. Λνγνηερλέα: δεηάκαηα νξηζκνχ, νξνινγέαο, ηζηνξέαο θαη πξφζιεςεο
2-5. Γηα κηα ζπλνπηηθά πεξηνδνιφγεζε ηεο ινγνηερλέαο: Απφ ηηο απαξρΫο Ϋσο ηελ πξψηε
δεθαεηέα ηνπ κεζνπνιΫκνπ: θεέκελα, πξφζσπα, ξεχκαηα
6-8. Απφ ηε «γεληΪ ηνπ ‟30» Ϋσο ηε «γεληΪ ηνπ ‟70»: θεέκελα, πξφζσπα, ξεχκαηα
ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ:
9. Απφ ηελ Ηζηνξέα ζηηο ηζηνξέεο: ε πξφθιεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο ινγνηερλέαο
10. Λνγνηερληθφο θαλφλαο θαη ηζηνξέα ηεο ινγνηερλέαο
11. ΗΝΔΛ ζηνλ 19ν αηψλα
12. ΗΝΔΛ ζηνλ 20ν αηψλα
13. ΦεθηαθΫο ηερλνινγέεο θαη ΗΝΔΛ
πληζηψκελε Βηβιηνγξαθία:
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ /ΑΡΘΡΑ
ΑγγειΪηνο Γεκάηξεο, «Ο θαλφλαο ηνπ θΫληξνπ, νη φςεηο ηεο πεξηθΫξεηαο θαη νη επηζεηηθνέ
πξνζδηνξηζκνέ ηνπ ηφπνπ ζηελ ηζηνξέα ηεο ινγνηερλέαο», πεξ. Αληί, ηρ. 681, 26.2.1999, ζει.
58-60.
ΑγγΫινπ Άιθεο, «ΓνθηκΫο γηα απνγξαθά θαη απνηέκεζε ηεο λενειιεληθάο γξακκαηεέαο ζηελ
επξπρσξέα ηνπ λενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ», πεξ. Δξαληζηήο, ηρ. 11, 1974, ζει. 1-16.
Απνζηνιέδνπ Βελεηέα, Ο Κσζηήο Παιακάο ηζηνξηθόο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ΘεκΫιην,
Αζάλα 1992
Αξγπξένπ ΑιΫμαλδξνο, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο 1918-1974, η.
Α΄-Ζ΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2001-2007.
Vitti Mario, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ΟδπζζΫαο, Αζάλα 2003.
Beaton Roderick, Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε ειιεληθή ινγνηερλία. Πνίεζε θαη πεδνγξαθία 18211992, Μηθξ.: Δπαγγειέα Ενπξγνχ – ΜαξηΪλλα παλΪθε, ΝεθΫιε, Αζάλα 1996.
Βεινπδάο Γηψξγνο, «Ηζηνξέα θαη ηζηνξηθφηεηα ηεο ινγνηερλέαο» ζην Εεηήκαηα ηζηνξίαο ησλ
λενειιεληθώλ γξακκάησλ. Αθηέξσκα ζηνλ Κ. Θ. Γεκαξά, Παξαηεξεηάο, Θεζζαινλέθε 1994,
ζει. 27-34.
ΓεκαξΪο Κ. Θ., Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Από ηηο πξώηεο ξίδεο σο ηελ επνρή καο,
Γλψζε, Αζάλα 92000.
ΚαζηξηλΪθε ΑγγΫια, Πνιέηεο ΑιΫμεο, Σδηφβαο Γεκάηξεο (επηκ.), Γηα κηα ηζηνξία ηεο
ινγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Πξνηάζεηο αλαζπγθξόηεζεο, ζέκαηα θαη ξεύκαηα,
ΠΔΚ/Μνπζεέν ΜπελΪθε, ΖξΪθιεην-Αζάλα 2012.
Κεραγηφγινπ Γηψξγνο, «Οη ηζηνξέεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο: επηινγά θαη παξνπζέαζε –
εξεπλεηηθά αλαθνξΪ», πεξ. Μαληαηνθόξνο, ηρ. 15, ΜΪξηηνο 1980, ζει. 5-66.
ΜνπιιΪο ΠΪλνο, «Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: ζεσξεηηθΫο θαη πξαθηηθΫο
πξνυπνζΫζεηο» ζην Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ζηε κλήκε ηνπ Κ.Θ. Γεκαξά, ΚΫληξν
Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ/ΔΗΔ, Αζάλα 1993, ζει. 63-67.
ΜνπιιΪο ΠΪλνο, «Ζ ινγνηερληθά ηζηνξέα: παξειζφλ ά κΫιινλ;», ζην Ρήμεηο θαη πλέρεηεο.
Μειέηεο γηα ηνλ 19ν αηώλα, νθφιεο, Αζάλα 1993, ζει. 109-113.
ΠεριηβΪλνο
Μέιηνο,
«Ηζηνξέα
(θαη
ηζηνξέεο)
ηεο
ινγνηερλέαο»,
πεξ.
Μνιπβδνθνλδπινπειεθεηήο, ηρ. 6, 1998-1999, ζ. 169-186.
Πνιέηεο Λέλνο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζάλα 1985.
Ραπηφπνπινο Γεκάηξεο, «ΑιΫμαλδξνο Αξγπξένπ Η: θξηηηθφο – ηζηνξηθφο» ζην Κξηηηθή ηεο
θξηηηθήο, Gutenberg, Αζάλα 2017, ζει. 83-99.
, «Δηζαγσγά θαηΪιιειε πξνο εμαγσγά», ζην Κξηηηθή ηεο θξηηηθήο, Gutenberg, Αζάλα 2017,
ζει. 158-168.
Moisan Cl., Ζ ινγνηερληθή ηζηνξία, Μηθξ.: ΑξηζηΫα Παξέζε, Καξδακέηζαο, Αζάλα 1992.
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«Literary History in the Global Age», αθηΫξσκα ηνπ πεξ. New Literary History, 39:3, 2018.
Β. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ
Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. ΓηΪλλα ΓειεβνξηΪ θαη νθέα
Υαηδεησαλλέδνπ, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2005.
Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Παπαζενδψξνπ ΓηΪλλεο, «Παξνπζέαζε Γξακκαηνινγηψλ ΝΔΛ. Μηα πεξηδηΪβαζε ζην ρψξν
ηεο Γξακκαηνινγέαο θαη Ηζηνξηνγξαθέαο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο, 19νο-20φο αηψλαο»,
δηαζΫζηκν ζην:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html#toc00
3
ΠαππΪο Φ., ΚαηζηγηΪλλεο Αι., Γηακαληνπνχινπ Λ., «Ηζηνξέα θαη Ηζηνξέεο Λνγνηερλέαο»
ζην: Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία, ΚΪιιηπνο, Αζάλα 2015, δηαζΫζηκν ζην:
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα
Λέλνο Πνιέηεο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζάλα 1985.

ΦΤ4940 – ΡΔΤΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (1880-1930) – Τ(V)
(Π. Θενδνζάηνπ)
Σν κΪζεκα αθνινπζεέ ηα αηζζεηηθΪ ξεχκαηα θαη ηηο ηδενινγηθΫο δηεξγαζέεο ηεο πεξηφδνπ
1880-1930, κηαο πεξηφδνπ εκβιεκαηηθάο γηα ηελ λενειιεληθά ινγνηερλέα. Πξνζεγγέδνληαο
ζεκαληηθΪ θεέκελα ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο ηεο πεξηφδνπ, ζα κειεηάζνπκε ηελ
ειιεληθά δεμέσζε ησλ θχξησλ επξσπατθψλ ξεπκΪησλ (φπσο απηΪ κεηαιακπαδεχηεθαλ ζηα
θαζ‟ εκΪο: ηηο εθδνρΫο ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, ηηο εθθΪλζεηο ηνπ
ζπκβνιηζκνχ, ην πΫξαζκα απφ ηνλ αηζζεηηζκφ ζην κνληΫξλν) θαη ζα ζπδεηάζνπκε ηελ
ζεκαζέα ηνπο ηφζν γηα ηελ ηζηνξηθά εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο φζν θαη γηα ηηο
επξχηεξεο ηδενινγηθΫο θαη πλεπκαηηθΫο δηακΪρεο πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθά πλεπκαηηθά
δσά ηα θξέζηκα απηΪ ρξφληα.

ΦΤ4935 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(ΗΗΗ)
(Β. Πέηζα)
Απφ ηηο απαξρΫο ηεο ηνλ δΫθαην Ϋλαην αηψλα κΫρξη ηηο κΫξεο καο, ε ζπγθξηηηθά θηινινγέα
απνηειεέ Ϋλαλ θιΪδν ηεο επηζηάκεο ηεο θηινινγέαο ν νπνένο βξέζθεηαη ζε δηαξθά
επαλαπξνζδηνξηζκφ, αθνχ επαλαδηακνξθψλεηαη ππφ ην θσο ηφζν ησλ εμειέμεσλ ηεο κειΫηεο
ηεο ινγνηερλέαο – ηεο ηζηνξέαο, ηεο θξηηηθάο θαη ηεο ζεσξέαο ηεο, φζν θαη ησλ ζεσξεηηθψλ
πξνβιεκαηηζκψλ θαη κεζνδνινγηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ επηηξΫπνπλ, αλ φρη επηβΪιινπλ,
θαη νη εμειέμεηο ζηηο αλζξσπηζηηθΫο θαη θνηλσληθΫο επηζηάκεο. Σν κΪζεκα Ϋρεη ζηφρν λα
εηζαγΪγεη ηνπο θνηηεηΫο ζηηο ζπγθξηηνινγηθΫο ζπνπδΫο. Θα εμεηαζηνχλ δεηάκαηα ηζηνξηθΪ
(φπσο ε γΫλεζε θαη ε ηζηνξηθά εμΫιημε ηεο επηζηάκεο), κεζνδνινγηθΪ (φπσο δεηάκαηα
νξνινγέαο, κεζνδνινγέαο θαη πξαθηηθψλ) θαη ζεσξεηηθΪ (φπσο δεηάκαηα επηζηεκνινγέαο θαη
δηεπηζηεκνληθφηεηαο), Ϋηζη ψζηε νη θνηηεηΫο λα απνθηάζνπλ ην απαξαέηεην θξηηηθφ ιεμηιφγην
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θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απαξαέηεην γηα ηηο ινγνηερληθΫο ζπνπδΫο. ΠαξΪιιεια, ην κΪζεκα
πξνζθΫξεη κηα εηζαγσγηθά πεξηδηΪβαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζρνιψλ ηεο ζεσξέαο ηεο
ινγνηερλέαο ζηε λεφηεξε επνρά.

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0864 Ο ΗΚΔΛΗΑΝΟ ΚΑΗ Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ – ΔΤ(VII)
(Α. Βνγηαηδφγινπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
ΜειεηΪηαη δηεμνδηθΪ ην πνηεηηθφ (θαη δεπηεξνεπφλησο, ην ζεαηξηθφ θαη ην δνθηκηαθφ) Ϋξγν
ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ ζηα πιαέζηα ησλ ηζηνξηθνθνηλσληθψλ εμειέμεσλ ηεο επνράο ηνπ θαη
ζε ζρΫζε κε ηελ ππφινηπε ινγνηερληθά παξαγσγά θαη ηελ πεξηξξΫνπζα πλεπκαηηθά
αηκφζθαηξα ηνπ ηΫινπο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα ζηελ ΔιιΪδα, ηελ Δπξψπε
θαη ηελ Ακεξηθά. Αλαιχνληαη ε ηερλνηξνπέα, ην ηδενινγηθφ θαη θηινζνθηθφ πιαέζην ηνπ
Ϋξγσλ ηνπ, ν δηΪινγφο ηνπ κε Έιιελεο (απφ ηνλ Πέλδαξν θαη ηνλ Αηζρχιν σο ηνλ νισκφ
θαη ηνλ ΚαβΪθε) θαη μΫλνπο δεκηνπξγνχο (απφ ηνλ Κεηο θαη ηνλ Ϋιιευ σο ηνλ Οπέηκαλ θαη
ηνλ ΚισληΫι), θαζψο θαη ε πξφζιεςά ηνπ απφ λεφηεξνπο Έιιελεο δεκηνπξγνχο (εθΫξε,
Διχηε, Ρέηζν, Δκπεηξέθν, θ.α.). ληαο ν ηειεπηαένο ζεκαληηθφο εθπξφζσπνο ηεο
επηαλεζηαθάο πνέεζεο, ν ηθειηαλφο ππάξμε ν ζπλδεηηθφο θξέθνο αλΪκεζα ζηνλ νισκφ θαη
ηνλ πνηεηηθφ κνληεξληζκφ ηεο γεληΪο ηνπ ‟30.
Δμεηαζηέα χιε:
- χγγξακκα: Δηζαγσγά ζηελ πνέεζε ηνπ ηθειηαλνχ, επηκΫιεηα ΔξαηνζζΫλεο ΚαςσκΫλνο,
ΠΔΚ, ΖξΪθιεην 2010.
- εκεηψζεηο ηΪμεο θαη αλζνιφγην πνηεκΪησλ.
ΦΔ0872 – ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΛΟΓΟ, ΓΟΚΗΜΗΟ, ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΖ –
ΔΤ(VII)
(Β. Πέηζα)
ην κΪζεκα απηφ εμεηΪδνληαη δηαθνξεηηθΫο εθδνρΫο ηεο γξαθάο ηνπ ιφγνπ αιιΪ θαη ηεο
αλαγλσζηηθάο πξαθηηθάο, πξνθεηκΫλνπ λα θσηηζηνχλ νη Ϋλλνηεο ηεο δεκηνπξγηθάο γξαθάο θαη
αλΪγλσζεο. πσο ππνζηεξέδνπλ νη λΫεο επηζηεκνληθΫο πξνζεγγέζεηο ζην ρψξν ηεο ζεσξέαο
ηεο ινγνηερλέαο, νη Ϋλλνηεο απηΫο δελ πεξηγξΪθνπλ απιψο κηα δΫζκε ηδηνηάησλ,
ππνθεηκεληθψλ δεμηνηάησλ θαη αηνκηθνχ ηαιΫληνπ, αιιΪ αλαθΫξνληαη ζε Ϋλα ζχλζεην
πνιηηηζκηθφ πιαέζην κΫζα ζην νπνέν εθδειψλεηαη ε αλζξψπηλε δεκηνπξγηθφηεηα. Γέλνληαο
Ϋκθαζε ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ινγνηερληθνχ θαη ηνπ δνθηκηαθνχ ιφγνπ ην
κΪζεκα εζηηΪδεη ζηε ζπλνιηθφηεξε αηζζεηηθά παηδεέα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, πξνζθΫξνληαο
εξεζέζκαηα γηα ηε δηαπξαγκΪηεπζε ησλ θεηκεληθψλ λνεκΪησλ, ησλ αλαπαξαζηΪζεσλ, ησλ
ζπλαηζζεκΪησλ αιιΪ θαη ηεο έδηαο ηεο δηαδηθαζέαο ηεο γξαθάο.
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ΦΔ0717 – Ζ Α΄ ΚΑΗ Β΄ ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΔΝΗΑ – ΔΤ(VII)
(Γ. Παπαζηάζε)
ΠΔΡΗΛΖΦΖ:
Σν κΪζεκα "H α' θαη β' κεηαπνιεκηθά γεληΪ" αθνξΪ ην πνηεηηθφ Ϋξγν δεκηνπξγψλ πνπ
Ϋγξαςαλ θαη δεκνζέεπζαλ ην Ϋξγν ηνπο κεηΪ ην ηΫινο ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ. Σν
πξψην ζθΫινο ηνπ καζάκαηνο εμεηΪδεη ηελ πνηεηηθά παξαγσγά ηεο «πξψηεο κεηαπνιεκηθάο
γεληΪο» θαη ην δεχηεξν ζθΫινο επηθεληξψλεηαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «δεχηεξεο
κεηαπνιεκηθάο γεληΪο». ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα αλαδεηρζνχλ ε ζρΫζε ηεο πνέεζεο κε
ηελ ηζηνξέα, θαζψο θαη ηα νξηαθΪ γεγνλφηα ηνπ κεηαπνιΫκνπ (κεηαπνιεκηθά
αλαζπγθξφηεζε, εκθχιηνο, δηθηαηνξέα) πνπ ζθξαγέδνπλ ηε ινγνηερληθά γξαθά, ηφζν
εηδνινγηθΪ φζν θαη ηδενινγηθΪ. Δηδηθφηεξα ζην κΪζεκα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθΪ ε
«θνηλσληθά πνέεζε ηεο δνθηκαζέαο», ε λΫν-ππεξξεαιηζηηθά πνέεζε θαη ε ππαξμηαθά
κεηαθπζηθά πνέεζε. ΜΫζα απφ αληηπξνζσπεπηηθΪ θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο ηεο πεξηφδνπ
1945-1974, ζα εμεηαζηεέ ε «κεηαπνιεκηθφηεηα» σο «δνκά ηεο αέζζεζεο», πνπ ελζσκαηψλεη
βησκαηηθΫο εκπεηξέεο (ην ηξαχκα ηεο εκθχιηαο κλάκεο) θαη δηακνξθψλεη ηαπηφρξνλα ηε
κνληεξληζηηθά πνηεηηθά γιψζζα ηεο πεξηφδνπ. Iδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζην ζηνηρεέν ηεο
ειεγεηαθάο ηνληθφηεηαο σο θπξέαξρν ζηνηρεέν ζηε θσλά ησλ κεηαπνιεκηθψλ πνηεηψλ.
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
ΑξΪγεο Γηψξγνο, «Δηζαγσγά», ζηνλ ηφκν: ΑλΫζηεο ΔπαγγΫινπ, Ζ δεύηεξε κεηαπνιεκηθή
γεληά (1950-1970), Αλζνινγία, πξφινγνο: ΑλΫζηεο ΔπαγγΫινπ, εηζαγσγά: Γηψξγνο
ΑξΪγεο, Παξαηεξεηάο, Θεζ/λέθε 1994, ζζ. 24-57.
Αξγπξένπ ΑιΫμαλδξνο, «ρΫδην γηα κηα ζπγθξηηηθά ηεο κνληΫξλαο ειιεληθάο πνέεζεο»,
Γηαβάδσ, ηρ. 22, Ηνχιηνο 1979, ζζ. 28-52.
ΓηαθνπκΪθεο Γεκάηξεο, ΚΪζζνο ΒαγγΫιεο, ΚεθΪιαο Ζιέαο, Υαηδεβαζηιεένπ ΒαγγΫιεο, «Ζ
γεληΪ ησλ απφερσλ (ραξηνγξΪθεζε ηεο πεξηνράο ησλ πνηεηψλ ηεο β΄ κεηαπνιεκηθάο
γεληΪο)», Νέεο Σνκέο, ηρ. 1, Άλνημε 1985, ζζ. 3-8.
Εάξαο ΑιΫμεο, «Γηα ηηο ινγνηερληθΫο γεληΫο…», Γξάκκαηα θαη Σέρλεο, Απξέιηνο 1983, ηρ. 16,
ζ. 3.
-, «ξηα θαη νξηζκνέ ζηελ πνέεζε ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθάο γεληΪο», ζηνλ ηφκν: Ζ ειιεληθή
πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκΫιεηα: ΑιΫμαλδξνο Αξγπξένπ, νθφιεο, Αζάλα
2000, ζ. 627-629.
Ηιέλζθαγηα φληα, Ζ Μνίξα κηαο γεληάο: πκβνιή ζηε κειέηε ηεο κεηαπνιεκηθήο πνιηηηθήο
πνίεζεο ζηελ Διιάδα, κηθξ. Μάηζνο Αιεμαλδξφπνπινο, ΚΫδξνο, Αζάλα 19862.
Καγηαιάο ΣΪθεο, «Πνίεζε, ηδενινγία θαη ινγνηερληθή θξηηηθή ζηελ Δπηζεώξεζε Σέρλεο»,
ζηνλ ηόκν: Δπηζεώξεζε Σέρλεο: Μηα θξίζηκε δσδεθαεηία, Δηαηξεία πνπδώλ
Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα 1997, ζζ. 47-67
ΚαξηζΪθεο Αληψλεο, Μεηαπνιεκηθή θξηηηθή θαη πνίεζε. Εεηήκαηα αηζζεηηθήο θαη ηδενινγίαο,
Δζηέα, Αζάλα 2009.
ΛενληΪξεο Βχξσλ, Ζ πνίεζε ηεο ήηηαο, Έξαζκνο, Αζάλα 1983.
Μαξσλέηεο Γ.Ν., Πνηεηηθή θαη Πνιηηηθή Ζζηθή. Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Γεληά. ΑιεμάλδξνπΑλαγλσζηάθεο-Παηξίθηνο, ΚΫδξνο, Αζάλα 1984.
ΜΫληε Γψξα, Μεηαπνιεκηθή πνιηηηθή πνίεζε. Ηδενινγία θαη πνηεηηθή, ΚΫδξνο, Αζάλα 1995.
ΜπαθνγηΪλλεο Μηρ., Φηινθχπξνπ Έιιε, «Κιεέηνο Κχξνπ: ην εθθξεκΫο ηεο πνηεηηθάο
θσλάο», ζην Νενειιεληθή ινγνηερλία θαη θξηηηθή: από ηνλ Γηαθσηηζκό έσο ζήκεξα,
νθφιεο- ΚνπιεδΪθεο, Αζάλα 2014, ζ. 1040-1048.
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Παπαγεσξγένπ Κψζηαο Γ., «Δηζαγσγά. Ζ ινγνηερληθά δεθαεηέα ηνπ 1960», ζηνλ ηφκν: Ζ
ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκΫιεηα: Κψζηαο Γ. Παπαγεσξγένπ,
νθφιεο, Αζάλα 2002, ζ. 11-104.
Παπαζενδψξνπ ΓηΪλλεο, «ΣΫρλε θαη δξΪζε: νξγαλσηηθΪ πξνβιάκαηα ζηνλ ηνκΫα
ινγνηερλψλ ηεο ΔΓΑ (1962-1966), Αξρεηνηάμην, ηρ.1, Ηνχληνο 1999, ζ. 46-49.
ΠαπαζηΪζε ΓΫζπνηλα, «Πνηεηηθά ηνπ πΫλζνπο ζηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθά γεληΪ», Φηιόινγνο,
ηρ. 163, ΗαλνπΪξηνο – ΜΪξηηνο 2016, ζ. 54-71.
-, «…κέρξη λενηέξαο θσηνγξαθίαο: Ο ξφινο ηεο θσηνγξαθέαο ζηελ πνέεζε ηεο Κηθάο
ΓεκνπιΪ», Γηαβάδσ, ηρ. 510, επηΫκβξηνο 2010, ζ. 30-34.
Ηζηνζειίδεο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε:
Α) ηζηνζειίδα κε θξηηηθέο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε:
http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=105
Β) ηζηνζειίδεο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε: πξψηε θαη δεχηεξε γεληά:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%C
E%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%
CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.potheg.gr/PeriodDetails.aspx?INDEX=5&lan=1
Γ) ηζηνζειίδεο κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πνηεηψλ:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138
http://www.potheg.gr/Writers.aspx?lan=1
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
1. ΓΫζπνηλα ΠαπαζηΪζε, Κηθή Γεκνπιά "αρζνθόξνο κειαγρνιίαο". Πνίεζε θαη πνηεηηθή ηνπ
πέλζνπο, Gutenberg, Αζάλα 2018.
2. Αλ. ΔπαγγΫινπ, Γ. ΑξΪγεο, Ζ Γεύηεξε Μεηαπνιεκηθή Πνηεηηθή Γεληά. Αλζνινγία,
Gutenberg, Αζάλα 2017.
3. Έιιε Φηινθχπξνπ, Ο απόθξεκλνο ρσξνρξόλνο ηεο πνίεζεο, ΝεθΫιε, Αζάλα 2019.
ΦΔ0873, ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ – ΔΤ(VII)
(Κ. Καξαβίδαο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα απνθηάζνπλ νη θνηηεηΫο βαζηθΫο γλψζεηο γχξσ απφ ην
πνιχπινθν θαηλφκελν ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηεο πξσηνπνξέαο (avant-garde) θαη ηεο ζρΫζεο
ηνπο κε ηε δηακφξθσζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. ην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο ζα εμεηαζηνχλ
βαζηθΫο πηπρΫο, γλσξέζκαηα θαη ηΪζεηο ησλ πνιιαπιψλ εθδνρψλ ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηεο
πξσηνπνξέαο ζηε λενειιεληθά θαη επξσπατθά πνέεζε. Ζ Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηηο δχν βαζηθΫο
εθδνρΫο ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηεο πξσηνπνξέαο ζηελ ΔιιΪδα, φπσο εκθαλέζηεθαλ ζηηο ηξεηο
δεθαεηέεο ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ θαη ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθΪ ρξφληα: ηνλ «πςειφ» (ά
αγγινζαμνληθφ) κνληεξληζκφ θαη ηνλ ππεξξεαιηζκφ. ΠαξΪιιεια, ζα αλαδεηρζνχλ ζρΫζεηο
θαη δηαζπλδΫζεηο κε ηα αληέζηνηρα επξσπατθΪ ξεχκαηα (θνπηνπξηζκφο, εμπξεζηνληζκφο,
ηκαδηζκφο, ληαληατζκφο, ππεξξεαιηζκφο) θαη ζα εμεηαζηεέ ε ζρΫζε ησλ θηλεκΪησλ κε ηελ
παξΪδνζε θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λενειιεληθνχ ινγνηερληθνχ Καλφλα. Γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηεο εκβΫιεηαο ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηεο πξσηνπνξέαο, ζα πεξηγξαθεέ αλαιπηηθΪ
ην ζεσξεηηθφ θαη αηζζεηηθφ πιαέζην θαη νη ηζηνξηθΫο θαη πνιηηηζκηθΫο πξνυπνζΫζεηο ηνπο
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ζηελ Δπξψπε θαη ηελ ΔιιΪδα, αιιΪ θαη ε πνιηηηθά/επαλαζηαηηθά δηΪζηαζά ησλ θηλεκΪησλ.
ΔπηπιΫνλ, ζα κειεηεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ καληθΫζησλ θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ θεηκΫλσλ
πνπ ζπλνδεχνλ ηε δξΪζε ησλ θηλεκΪησλ, ε θέλεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ ηεο
επνράο, ε θξηηηθά πξφζιεςε θαη βΫβαηα νη ινγνηερληθΫο εθαξκνγΫο ά απνθιέζεηο ησλ
θηλεκΪησλ απφ ην επξσπατθφ παξΪδεηγκα. Ζ χιε ηνπ καζάκαηνο ζα πιαηζησζεέ κε πξφζζεην
πιηθφ απφ ηε ζρΫζε ηεο ινγνηερλέαο κε Ϊιιεο ηΫρλεο (δσγξαθηθά, κνπζηθά,
θηλεκαηνγξΪθνο).
Θα κειεηεζνχλ πνηάκαηα θαη θξηηηθΪ θεέκελα ησλ ΠΪνπλη, Έιηνη, Μπξεηφλ, Αξαγθφλ,
ΔιπΪξ, ΟπγθαξΫηη, ΣδαξΪ, ΚαξπσηΪθε, εθΫξε, Διχηε, Δκπεηξέθνπ, Δγγνλφπνπινπ, ΚΪια,
Νηφξξνπ, ΓθΪηζνπ, Ρέηζνπ, Γηνθχιιε, Βαθαιφ, ΥαηδειαδΪξνπ, ΓνλαηΪ, Παπαδέηζα,
ΚαθλαβΪηνπ θ.Ϊ.
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:
Μνληεξληζκόο: ε ώξα ηεο απνηίκεζεο, Δηαηξεέα πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη
Γεληθάο Παηδεέαο, Αζάλα 1996
Μνληεξληζκόο θαη Διιεληθόηεηα, Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ – ΠΔΚ, ΖξΪθιεην, 1997
Ακπαηδνπνχινπ Φξαγθέζθε. Νίθνο Δγγνλόπνπινο. Ζ πνίεζε ζηνλ θαηξό ηνπ ηξαβήγκαηνο ηεο
ςειήο ζθάιαο, ηηγκά, Αζάλα 1987
Αξγπξένπ ΑιΫμαλδξνο, Γηαδνρηθέο αλαγλώζεηο ειιήλσλ ππεξξεαιηζηώλ, Γλψζε, Αζάλα ²1985
ΒαγελΪο ΝΪζνο, Γηα έλαλ νξηζκό ηνπ κνληέξλνπ ζηελ πνίεζε, ηηγκά, Αζάλα 1984
Vitti Mario, Ζ γεληά ηνπ ηξηάληα, Δξκάο, Αζάλα 2000
ΒνγηαηδΪθε Δχε, Σα αηζζεηηθά ξεύκαηα ζηελ επξσπατθή θαη ηε λενειιεληθή ινγνηερλία ηνπ
19νπ θαη ηνπ 20νπ αηώλα. Από ηνλ Νενθιαζηθηζκό έσο θαη ηνλ Μνληεξληζκό, Gutenberg, Αζάλα
2016
ΓηαηξνκαλσιΪθεο Γηψξγεο, Αλδξέαο Δκπεηξίθνο ν πνηεηήο ηνπ έξσηα θαη ηνπ λόζηνπ, ΚΫδξνο,
Αζάλα 1983
Eliot Σ.S., Γνθίκηα γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ θξηηηθή, Μηθξ.: ηΫθαλνο Μπεθαηψξνο, Ζξηδαλφο,
Αζάλα 1983
Καγηαιάο ΣΪθεο, Ζ επηζπκία γηα ην Μνληέξλν. Γεζκεύζεηο θαη αμηώζεηο ηεο ινγνηερληθήο
δηαλόεζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 1930, Βηβιηφξακα, Αζάλα 2007
ΜαξηλΫηηη Φ.Σ., Μαληθέζηα ηνπ θνπηνπξηζκνύ, Μηθξ.: Βαζέιεο Μσπζέδεο, Αηγφθεξσο,
Αζάλα 1987
Μπξεηφλ ΑληξΫ, Μαληθέζηα ηνπ ζνπξξεαιηζκνύ, Μηθξ.: ΔιΫλε ΜνζρνλΪ, Γσδψλε, Αζάλα
1983
Nadeau Maurice, Ζ ηζηνξία ηνπ ζνπξεαιηζκνύ, Μηθξ.: ΑιεμΪλδξα Παπαδνπνχινπ, ΠιΫζξνλ,
Αζάλα 1978
ηαθιΫθεο Εαραξέαο, Από ηε λύρηα ησλ αζηξαπώλ ζην πνίεκα γεγνλόο. πγθξηηηθή αλάγλσζε
Διιήλσλ θαη Γάιισλ ππεξξεαιηζηώλ, Δπηθαηξφηεηα, Αζάλα 1988
Σδηφβαο Γεκάηξεο, Ο Μύζνο ηεο γεληάο ηνπ Σξηάληα, Πφιηο, Αζάλα 2011
ΣξηβηδΪο σηάξεο, Σν ζνπξξεαιηζηηθό ζθάλδαιν. Υξνληθό ηεο ππνδνρήο ηνπ ππεξξεαιηζηηθνύ
θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, Καζηαληψηεο, Αζάλα 1996
Balakian Anna, Literary Origins of Surrealism, New York University Press, ΝΫα Τφξθε,
1947
Bradbury Malcolm – Mc Farlane James (eds.), Modernism. A Guide to European Literature
1890-1930, Penguin, Harmondsworth 1991
Calinescu Matei, Πέληε όςεηο ηεο λεσηεξηθόηεηαο. Μνληεξληζκόο, Πξσηνπνξία, Παξαθκή,
Κηηο, Μεηακνληεξληζκόο, Πξφινγνο: Νέθε Λντδέδε, Μηθξ.: ΑλδξΫαο ΠαππΪο, ΑΚΣ, Αζάλα
2011
Eysteinsson Astradur, The concept of Modernism, Cornell University, Ithaka 1990
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Faulkner Peter, Μνληεξληζκόο, Μηθξ.: ΗνπιηΫηα ΡΪιιε, Καέηε Υαηδεδάκνπ, Δξκάο, Αζάλα
1988
Travers Martin, Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε επξσπατθή ινγνηερλία: από ην ξνκαληηζκό σο ην
κεηακνληέξλν, Δηζαγ. – Δπηκ.: ΣΪθεο Καγηαιάο, Μηθξ.: Η. Νανχκ, Μ. ΠαπαειηΪδε,
Βηβιηφξακα, Αζάλα 2005
Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα:
ΜηρΪιεο Υξπζαλζφπνπινο, «Δθαηό ρξόληα πέξαζαλ θαη έλα θαξάβη». Ο ειιεληθόο
ππεξξεαιηζκόο θαη ε θαηαζθεπή ηεο παξάδνζεο, Άγξα, Αζάλα 2012
ΦΔ0707, ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ – ΔΤ(VII)
(Γ. Καξγηψηεο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
O φξνο κεηάθξαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋλα πεδέν πνπ αθνξΪ Ϊκεζα ηελ ηζηνξέα ηνπ πνιηηηζκνχ,
ηηο πνιηηηζκηθΫο ζρΫζεηο, ηηο πνιηηηζκηθΫο κεηαβηβΪζεηο εδψ θαη αηψλεο· αλ θαη ζπρλΪ
παξαγλσξηζκΫλν, πξφθεηηαη γηα Ϋλα πεδέν ζπζηαηηθφ ηεο ηζηνξέαο ησλ ηδεψλ, δέπια ζην
ζεκειησηηθφ πεδέν ηεο πξσηφηππεο γξακκαηείαο. Ζ ζεσξέα ηεο κεηΪθξαζεο, ε κεηΪθξαζε σο
δηαδηθαζέα θαη πξαθηηθά, νη ηερληθΫο ηεο θαη νη ζηνρεχζεηο ηεο, ηα απνηειΫζκαηα θαη νη
ρξάζεηο ηεο, απηΪ θαη Ϊιια απνηεινχλ πιΫνλ επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο πνπ κειεηψληαη
απφ εηδηθνχο, αθνχ νη κεηαθξαζηηθΫο ζπνπδΫο Ϋρνπλ πηα θαηαιΪβεη, επηηΫινπο, ηε ζΫζε πνπ
ηνπο αξκφδεη ζεζκηθΪ ζηηο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο. Ζ κεηΪθξαζε αθνξΪ Ϊκεζα ηε
ζπγθξηηηθά γξακκαηνινγέα, θαζψο απνηειεέ ζπρλΪ πξνυπφζεζε ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ηεο
δηαβάκαηνο: ε εηζαγσγά αιιφγισζζσλ Ϋξγσλ ά ζπγγξαθΫσλ ζε Ϋλα εζληθφ ινγνηερληθφ
πνιπζχζηεκα θαη ε παξΫκβαζε ζε απηφ κΫζσ ηφζν ηεο παξνπζέαο ά ηεο επέδξαζεο φζν θαη
ηεο απνπζέαο, ηεο Ϋιιεηςεο ά ηεο θαζπζηΫξεζεο φρη κφλν επηζπκβαέλεη κε ηε κεηΪθξαζε,
αιιΪ θαη κειεηΪηαη ρΪξηλ θαη δηακΫζνπ απηάο. Σν κΪζεκα απνηειεέ κηα εηζαγσγά ζηηο
κεηαθξαζηηθΫο ζπνπδΫο θαη εγγξΪθεηαη ζηνπο ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο ζπγθξηηηθάο
γξακκαηνινγέαο.
ΦΔ0568, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΗΖΖ ΣΟ Β΄ΜΗΟ ΣΟΤ 19νπ ΑΗ.
– ΔΤ(VII)
(Γ. Καξγηψηεο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
Σν δεχηεξν άκηζπ ηνπ 19νπ αηψλα εέλαη θεθαιαηψδεο γηα ηελ επξσπατθά ινγνηερλέα θαζψο
νξέδεη ην κνληΫξλν, ηελ λεσηεξηθφηεηα ηφζν σο πνιηηηζκηθά θαηΪζηαζε φζν θαη σο
θαιιηηερληθφ αέηεκα. Αθνχ δηεξεπλάζνπκε ηα πνιιαπιΪ ζπκθξαδφκελα θαη δηαηξΫμνπκε ηηο
βαζηθΫο ζπληζηψζεο πνπ πξνζδηνξέδνπλ ηελ λΫα ζπλεέδεζε, ζα επηθεληξσζνχκε ζηα
θπξηφηεξα ξεχκαηα ηεο επξσπατθάο πνέεζεο πνπ, θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν, ηελ εθθξΪδνπλ,
(εθθΪλζεηο ηνπ ξνκαληηζκνχ, αηζζεηηζκφ, παξαθκά, παξλαζζηζκφ, ζπκβνιηζκφ, θαζαξά
πνέεζε θ.Ϊ.) ελψ ζπγρξφλσο ζα εμεηΪζνπκε ζε πνηνλ βαζκφ ε ειιεληθά πνέεζε ζπληνλέδεηαη
κε απηάλ.
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ΦΔ0718, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ: ΡΔΑΛΗΜΟ – ΔΤ(VII)
(Α. ακίνπ)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
Σν κΪζεκα εζηηΪδεη ζηε κειΫηε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επξσπατθψλ ξεπκΪησλ
ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ λαηνπξαιηζκνχ κΫζα απφ ηελ αλΪιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ
ινγνηερληθψλ θεηκΫλσλ (θπξέσο γαιιηθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξσζηθά πεδνγξαθέα θαη
ζΫαηξν) θη επηρεηξεέηαη, ζηε ζπλΫρεηα, ζπζρΫηηζε κε ηελ αληέζηνηρε ειιεληθά ινγνηερληθά
παξαγσγά πξνθεηκΫλνπ λα κειεηεζνχλ νη επξσπατθΫο επηδξΪζεηο ζηνλ ειιεληθφ εζνγξαθηθφ
ξεαιηζκφ θαη λαηνπξαιηζκφ (ΠαπαδηακΪληεο, Καξθαβέηζαο, Ξελφπνπινο, Υαηδφπνπινο,
Θενηφθεο, θ.α.). ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα αλαδεηρζεέ ε ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη
θηινζνθηθά δηΪζηαζε ησλ επξσπατθψλ απηψλ ξεπκΪησλ κΫζα απφ κηα ζπγθξηηηθά
πξνζΫγγηζε λΫαο ειιεληθάο θαη επξσπατθάο ινγνηερλέαο.

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 19νο-20νο
(Α. ακίνπ)
ΔμεηΪδεηαη ε θνηλσληθά-ηζηνξηθά θαη γξακκαηνινγηθά δηΪζηαζε ηεο λΫαο ειιεληθάο
ινγνηερλέαο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα ζε ζρΫζε κε ηα πνιηηηθΪ, πνιηηηζκηθΪ, αηζζεηηθΪ θαη
ηδενινγηθΪ ζπκθξαδφκελα. ΔπηιΫγνληαη ζεκαληηθΪ ζΫκαηα ηεο λΫαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο,
ηα νπνέα κΫζα απφ ηα εμεηαδφκελα ινγνηερληθΪ θεέκελα (πνέεζε θαη πεδνγξαθέα)
αληαλαθινχλ θνηλσληθνχο θαη ηδενινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο αληηπξνζσπεπηηθψλ
ζπγγξαθΫσλ ηεο επνράο, αηζζεηηθΫο θαη πνιηηηθνθνηλσληθΫο ζηΪζεηο θαη δηακΪρεο θαη
αλαδεηθλχνπλ ηελ επέδξαζε ηεο ηζηνξέαο ζηε ινγνηερλέα, θαζψο θαη ηελ εκβΫιεηα ηεο
επηξξνάο ηεο ινγνηερλέαο ζην πεδέν ηεο θνπιηνχξαο.
EAPINO EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΦΤ2935 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ – Τ(ΗΗ)
ΣΜΖΜΑ Α-Μα
(Γ. Παπαζηάζε)
Σν κΪζεκα πξνζθΫξεη κηα γεληθά εηζαγσγά ζηηο Ϋλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεέα ηεο
ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο. Οη θνηηεηΫο ζα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη φξνπο (ηη
εέλαη ινγνηερλέα, γξακκαηεέα, θηινινγέα, γξακκαηνινγέα, θεέκελν/Ϋξγν, ζεσξέεο αλΪιπζεο
θαη εξκελεέαο θεηκΫλσλ, θ.α.), θαζψο θαη κε κεζφδνπο θαη εξγαιεέα ηεο θηινινγηθάο Ϋξεπλαο
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(βηβιηνγξαθέα, εθδνηηθά, Ϋξεπλα ησλ πεξηνδηθψλ, ζρΫζε ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο κε ηηο
ςεθηαθΫο ηερλνινγέεο).
ΠΔΡΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Λνγνηερλέα - Γξακκαηεέα - Φηινινγέα – Γξακκαηνινγέα
2. Κεέκελν - Ϋξγν
3. ΛνγνηερληθΪ γΫλε θαη εέδε
4. Πνέεζε
5. Αθάγεζε
6. ΓξΪκα
7. ΥξεζηηθΪ ά «εμσινγνηερληθΪ» θεέκελα
8-9. ΑλΪιπζε θαη εξκελεέα θεηκΫλνπ
10. Δζληθά, γεληθά θαη ζπγθξηηηθά γξακκαηνινγέα
11. ΜΫζνδνη θαη εξγαιεέα: βηβιηνγξαθέα, εθδνηηθά, αλζνινγέεο, κεηξηθά, Ϋξεπλα ησλ
πεξηνδηθψλ
12. Νενειιεληθά θηινινγέα θαη ςεθηαθΫο ηερλνινγέεο
13. Ζ λενειιεληθά ινγνηερλέα ζηελ εθπαέδεπζε. ΗζηνξηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ
ΑγγειΪηνο Γεκάηξεο, Ζ άιθα βήηα ηνπ λενειιεληζηή, Gutenberg, Αζάλα 2011.
Βεινπδάο Γηψξγνο, Γξακκαηνινγία. Θεσξία Λνγνηερλίαο, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2001.
Μαζηξνδεκάηξεο Π. Γ., Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία, Γφκνο, Αζάλα 2005.
Πνιέηεο ΑιΫμεο, Δγρεηξίδην ηνπ Νενειιεληζηή. Βηβιηνγξαθίεο - Λεμηθά - εγρεηξίδηα - θαηάινγνη
- επξεηήξηα - ρξνλνιόγηα θ.ά., ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο, ΖξΪθιεην 2005.
Β. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ
Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. ΓηΪλλα ΓειεβνξηΪ θαη νθέα
Υαηδεησαλλέδνπ, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2005.
Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΠαππΪο Φέιηππνο θ.Ϊ., Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία, ζην:
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα:
Γεκάηξεο ΑγγειΪηνο, Ζ άιθα βήηα ηνπ λενειιεληζηή, Gutenberg, Αζάλα 2011.
ΦΤ2935 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ – Τ(ΗΗ)
ΣΜΖΜΑ Με-Χ
(Κ. Καξαβίδαο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
Σν κΪζεκα πξνζθΫξεη κηα γεληθά εηζαγσγά ζηηο Ϋλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεέα ηεο
ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο. Οη θνηηεηΫο ζα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη φξνπο
(ινγνηερλέα, γξακκαηεέα, θηινινγέα, γξακκαηνινγέα, λενειιεληθΫο/αλζξσπηζηηθΫο ζπνπδΫο,
λενειιεληθφο, κεζαησληθφο θ.Ϊ) θαζψο θαη κε ηηο βαζηθΫο ζεσξέεο αλΪιπζεο θαη εξκελεέαο
θεηκΫλσλ. ην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο πεξηιακβΪλεηαη θαη ε εηζαγσγά ζηηο κεζφδνπο θαη ηα
εξγαιεέα ππνδνκάο θαη Ϋξεπλαο ηνπ λενειιεληζηά (βηβιηνγξαθέα, εθδνηηθά, αξρεέα,
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πεξηνδηθΪ, ςεθηαθΫο πεγΫο θ.Ϊ.). θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα θαηαλνάζνπλ νη θνηηεηΫο
ζε ηη ζπλέζηαηαη ε επηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε ησλ θεηκΫλσλ θαη ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκΫλνπ
ελ γΫλεη.
Πεξηερφκελν καζήκαηνο
1. Οη Ϋλλνηεο θαη νη φξνη: Λνγνηερλέα – Λνγνηερληθφηεηα - Γξακκαηεέα - Φηινινγέα –
Γξακκαηνινγέα – Νενειιεληθφο – Μεζαησληθφο – ΝενειιεληθΫο πνπδΫο – ΑλζξσπηζηηθΫο
Δπηζηάκεο
2. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο (ΝΔΦ) ζε επηζηάκε / Σν γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ηεο ΝΔΦ
3. ΛνγνηερληθΪ θεέκελα, εέδε θαη ηξφπνη
4. Πνέεζε
α) Ρπζκφο θαη κεηξηθά
β) ράκαηα ιφγνπ
5. Σν γισζζηθφ δάηεκα
6. Πεδνγξαθέα - Αθάγεζε
α) Ο αθεγεηάο θαη νη ρξφλνη ηεο ηζηνξέαο θαη ηεο αθάγεζεο
β) ηνηρεέα αθεγεκαηνινγέαο θαη αθεγεκαηηθΫο ηερληθΫο
7. Σν ζράκα ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο / νη αξρΫο / νη πεξένδνη
8. ηνηρεέα ζεσξέαο ηεο ινγνηερλέαο
9. πγθξηηηθά Φηινινγέα
10. Δθδνηηθά θεηκΫλσλ
11. Πψο δνπιεχεη ν λενειιεληζηάο;
12. ΦεθηαθΫο αλζξσπηζηηθΫο ζπνπδΫο
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ / ΜΔΛΔΣΔ
ΑγγειΪηνο Γ., Ζ Αιθα Βήηα ηνπ Νενειιεληζηή. Οδεγόο γηα ην εηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ
επηζηήκε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο, Gutenberg, Αζάλα 2011.
Αξζελένπ Δι., Πξαθηηθή εηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Οξνινγία –
Μεζνδνινγία – Θεσξία, Μεηαέρκην, Αζάλα 2012
Βεινπδάο Γ., Γξακκαηνινγία. Θεσξία Λνγνηερλίαο, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2001.
Μαζηξνδεκάηξεο Π.Γ., Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία, Γφκνο, Αζάλα 61996.
Παπαθψζηαο Γ., «Γχξσ απφ ηνπο φξνπο θηινινγέα, ειαθξΪ θηινινγέα, ινγνηερλέα» ζην
Ηρλειαζίεο. Φηινινγηθά κειεηήκαηα, ΟδπζζΫαο, Αζάλα 1990, ζει. 13–27.
Πνιέηεο Αι., Δγρεηξίδην ηνπ Νενειιεληζηή. Βηβιηνγξαθίεο, ιεμηθά, εγρεηξίδηα, θαηάινγνη,
επξεηήξηα, ρξνλνιόγηα θ.ά., Π.Δ.Κ., ΖξΪθιεην 2011.
πθνπηξάο Η., Μειέηαη θαη έξγα, Δθδφζεηο ηνπ Αηγαένπ, Αζάλα 1956.
Β. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΑ ΛΔΞΗΚΑ
Abrams M.H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ. Θεσξία – Ηζηνξία - Κξηηηθή, ΜεηΪθξαζε: ΓηΪλλα
ΓειεβνξηΪ – νθέα Υαηδεησαλλέδνπ, ΠαηΪθεο, Αζάλα 62010.
Cuddon J.A., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ θαη ζεσξίαο ινγνηερλίαο, ΜεηΪθξαζε-επηκΫιεηα:
ΓηΪλλεο Παξέζεο – Μαξέα ΛηΪπε, Μεηαέρκην, Αζάλα 2010.
Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Πξόζσπα – ξεύκαηα – έξγα – όξνη, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2007.
Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΠαππΪο Φ., ΚαηζηγηΪλλεο Αι., Γηακαληνπνχινπ Λ., Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία,
ΔιιεληθΪ ΑθαδεκατθΪ ΖιεθηξνληθΪ πγγξΪκκαηα, ΚΪιιηπνο, Αζάλα 2015, δηαζΫζηκν ζην
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6432
Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα:
ΑγγειΪηνο Γεκάηξεο, Ζ Αιθα Βήηα ηνπ Νενειιεληζηή. Οδεγόο γηα ην εηζαγσγηθό κάζεκα
ζηελ επηζηήκε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο, Gutenberg, Αζάλα 2011.
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ΦΤ6753 – ΡΔΤΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (1830-1880) – Τ(ΗV)
(Α. Γηψηε)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
ην κΪζεκα επηρεηξεέηαη ε ηζηνξηθά θαη γξακκαηνινγηθά πεξηδηΪβαζε ηνπ ειιεληθνχ
ξνκαληηζκνχ, κε αλαθνξΪ ζε αληηπξνζσπεπηηθΪ θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο «ξνκαληηθψλ
ρξφλσλ» (1830-1880). Δηδηθφηεξα, εμεηΪδεηαη ε Ϋλλνηα ηνπ «εζληθνχ πνηεηά», ε αλΪδπζε ηνπ
λενειιεληθνχ κπζηζηνξάκαηνο, ε ηδενινγηθά ρξάζε ηνπ ΔηθνζηΫλα ζηε ινγνηερλέα, θαζψο ε
επξχηεξε ζρΫζε ηεο ινγνηερλέαο κε ηε δεκφζηα ζθαέξα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο.
Δηδηθά Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζε επηκΫξνπο ινγνηερληθΪ εέδε, πνπ αλαπηχζζνληαη εθεέλε ηελ
πεξένδν. Οη ζπλερεέο απφπεηξεο ησλ ζπγγξαθΫσλ γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπ «λενειιεληθνχ
κπζηζηνξάκαηνο», γηα παξΪδεηγκα, θαζψο θαη ε ζηαδηαθά πχθλσζε ηεο δηεγεκαηηθάο
παξαγσγάο ζην «καθξχ 19ν αηψλα», απνηεινχλ ελδηαθΫξνπζεο ελδεέμεηο γηα ηνπο
παξΪιιεινπο δξφκνπο πνπ βΪδηζε ε κπζνπιαζηηθά πεδνγξαθέα κε ην λενζχζηαην Ϋζλνο
θξΪηνο. ην κΪζεκα απηφ εμεηΪδνληαη θαη αλαιχνληαη επέζεο παξαδεηγκαηηθΪ θεέκελα πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηε ζρΫζε ηεο ινγνηερληθάο αθάγεζεο κε ηελ εζληθά ηδενινγέα.
ΦΤ6754 – ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(1930-1980) – Τ(VΗ)
(Γ. Παπαζηάζε)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:
ην κΪζεκα νη θνηηεηΫο ζα κειεηάζνπλ αληηπξνζσπεπηηθΪ θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο ηεο
πεξηφδνπ 1930-1980. Ζ εκθΪληζε ηεο γεληΪο ηνπ ΣξηΪληα, ν κνληεξληζκφο, ν ειιεληθφο
ππεξξεαιηζκφο ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο λεψηεξεο ειιεληθάο ινγνηερλέαο.
Δπέζεο, νη θνηηεηΫο ζα παξαθνινπζάζνπλ ηηο ινγνηερληθΫο αλαπαξαζηΪζεηο ηεο ηζηνξέαο
(δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο, θαηνρά, εκθχιηνο ζπαξαγκφο, δηθηαηνξέα) κΫζα απφ θεέκελα
εθπξνζψπσλ ηεο κεηαπνιεκηθάο ινγνηερλέαο. ΣΫινο, ηδηαέηεξα ζα καο απαζρνιάζεη ε
πνηεηηθά ηνπ πΫλζνπο πνπ ραξαθηεξέδεη ηε γξαθά ησλ δεκηνπξγψλ πνπ ζα κειεηάζνπκε
θπξέσο θαηΪ ηε κεηαπνιεκηθά πεξένδν.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:

1.Ζ επηζπκέα γηα ην κνληΫξλν: ε εκθΪληζε ηεο γεληΪο ηνπ ΣξηΪληα
2. Γ. εθΫξε Μπζηζηόξεκα
3.Οδ. Διχηε Άμηνλ Δζηί
4. Γ. Ρέηζνπ Δπηηάθηνο
5. Ν. Δγγνλφπνπινπ Μπνιηβάξ
6. Πνηεηηθά ηνπ πΫλζνπο θαη κνληεξληζκφο
7-9. Πξψηε κεηαπνιεκηθά πνηεηηθά γεληΪ: Μ. Καηζαξφο, Μ. ΑλαγλσζηΪθεο, Αξ.
ΑιεμΪλδξνπ, Κι. Κχξνπ, Μέιηνο αρηνχξεο.
10-13. Γεχηεξε κεηαπνιεκηθά πνηεηηθά γεληΪ: Β. ΛενληΪξεο, Πξ. ΜΪξθνγινπ, π. ΣζαθληΪο,
Νηέλνο Υξηζηηαλφπνπινο, Κηθά ΓεκνπιΪ
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:
Α. ΜΔΛΔΣΔ

Αζαλαζφπνπινο ΒαγγΫιεο, Σν πνηεηηθό ηνπίν ηνπ ειιεληθνύ 19νπ θαη 20νύαη., η. Γ΄,
Καζηαληψηεο, Αζάλα 2007.
Αξγπξένπ ΑιΫμαλδξνο, «ρΫδην γηα κηα ζπγθξηηηθά ηεο κνληΫξλαο ειιεληθάο πνέεζεο»,
Γηαβάδσ, ηρ. 22, Ηνχιηνο 1979, ζζ. 28-52.
-, «Δηζαγσγά», ζηνλ ηφκν: Ζ ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκΫιεηα:
ΑιΫμαλδξνο Αξγπξένπ, νθφιεο, Αζάλα 2000, ζ. 7-29.
-, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο. ηα ρξόληα ηεο απηνζρέδηαο
αλάπηπμεο (1957-1963), η. η΄, Καζηαληψηεο, Αζάλα 2005.
Γαξαληνχδεο Δπξηπέδεο, ΜΫληε Γψξα (επηκ.), «Καη κε ηνλ ήρνλ ησλ γηα κηα ζηηγκή
επηζηξέθνπλ» Ζ ειιεληθή πνίεζε ζηνλ εηθνζηό αηώλα: Δπίηνκε Αλζνινγία, Gutenberg,
Αζάλα 2016.
Καγηαιάο ΣΪθεο, «Πνίεζε, ηδενινγία θαη ινγνηερληθή θξηηηθή ζηελ Δπηζεώξεζε Σέρλεο»,
ζηνλ ηόκν: Δπηζεώξεζε Σέρλεο: Μηα θξίζηκε δσδεθαεηία, Δηαηξεία πνπδώλ
Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα 1997, ζζ. 47-67.
-, Ζ επηζπκία γηα ην κνληέξλν. Γεζκεύζεηο θαη αμηώζεηο ηεο ινγνηερληθήο δηαλόεζεο ζηελ
Διιάδα ηνπ 1930, Βηβιηφξακα, Αζάλα 2007.
ΚαζηξηλΪθε ΑγγΫια, Ζ ινγνηερλία ζηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία 1940-1950, Πφιηο, Αζάλα 2003.
Μαξσλέηεο Γ.Ν., Πνηεηηθή θαη Πνιηηηθή Ζζηθή. Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Γεληά. ΑιεμάλδξνπΑλαγλσζηάθεο-Παηξίθηνο, ΚΫδξνο, Αζάλα 1984.
ΜηθΫ Μαέξε, Μεηακθηέζεηο ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία. 19νο-20νο αη., ΚΫδξνο, Αζάλα 2001.
Παπαγεσξγένπ Κψζηαο Γ., «Δηζαγσγά. Ζ ινγνηερληθά δεθαεηέα ηνπ 1960», ζηνλ ηφκν: Ζ
ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκΫιεηα: Κψζηαο Γ. Παπαγεσξγένπ,
νθφιεο, Αζάλα 2002, ζ. 11-104.
Παπαζενδψξνπ ΓηΪλλεο, «Λνγνηερλέα θαη ηδενινγέα», Σν Γέληξν, ηρ. 117-118, ΑπξέιηνοΗνχληνο 2002, ζ. 26-31.
ΠαπαζηΪζε ΓΫζπνηλα, «Πνηεηηθά ηνπ πΫλζνπο ζηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθά γεληΪ», Φηιόινγνο,
ηρ. 163, ΗαλνπΪξηνο – ΜΪξηηνο 2016, ζ. 54-71.
αββέδεο Γ.Π., «Σν ζηέγκα ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθάο πνηεηηθάο γεληΪο», ζηνλ ηφκν: Ζ
ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία – Γξακκαηνινγία, επηκΫιεηα: ΑιΫμαλδξνο Αξγπξένπ,
νθφιεο, Αζάλα 2000, ζ. 624-627.
B. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ
Abrams M. H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ, κηθξ. ΓηΪλλα ΓειεβνξηΪ θαη νθέα
Υαηδεησαλλέδνπ, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2005.
Γ. ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Γηα ηνλ Γηψξγν εθέξε:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=1
Γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html?cnd_id=14
Γηα ηνλ Νίθν Δγγνλφπνπιν:
http://www.engonopoulos.gr/
Γηα ηνλ Οδπζζέα Διχηε:
http://xoomer.virgilio.it/gkouts/
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Ηζηνζειίδα κε θξηηηθέο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε:
http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=105
Ηζηνζειίδεο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε: πξψηε θαη δεχηεξε γεληά:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%C
E%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%
CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.potheg.gr/PeriodDetails.aspx?INDEX=5&lan=1
Ηζηνζειίδεο κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία πνηεηψλ:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138
http://www.potheg.gr/Writers.aspx?lan=1
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑ:

1. Καη κε ηνλ ήρνλ ησλ γηα κηα ζηηγκή επηζηξέθνπλ. Δπίηνκε Αλζνινγία, επηκΫιεηαεηζαγσγΫο: Δπξ. Γαξαληνχδεο. Γ. ΜΫληε, Gutenberg, 2016.
2. ΓΫζπνηλα ΠαπαζηΪζε, Κηθή Γεκνπιά «αρζνθόξνο κειαγρνιίαο». Πνίεζε θαη πνηεηηθή
ηνπ πέλζνπο, Gutenberg, Αζάλα 2018.
ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0837 – ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΖ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΔΤ(VII)
(Κ. Καξαβίδαο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε γλσξηκέα κε αληηπξνζσπεπηηθΪ Ϋξγα θαη ζπγγξαθεέο
ηεο κεηαπνιεκηθάο πεδνγξαθέαο (1945-1974). Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε δηδαζθαιέα ζα
αλαπηπρζεέ ζε δχν Ϊμνλεο: α) ηηο ινγνηερληθΫο αλαπαξαζηΪζεηο ηεο δεθαεηέαο ηνπ ‟40
(πφιεκνο, αληέζηαζε, θαηνρά, εκθχιηνο) θαη β) ηηο φςεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιΫγκαηνο ζηε
κεηαπνιεκηθά επνρά. ηνλ πξψην Ϊμνλα, ζην επέθεληξν ηνπ καζάκαηνο ζα βξεζνχλ πεδΪ
θεέκελα κε θνηλφ ζεκεέν αλαθνξΪο ηε κπζνπιαζηηθά Ϋθθξαζε ηεο βησκΫλεο εκπεηξέαο θαη
ηελ αθεγεκαηηθά επεμεξγαζέα ηεο ηζηνξηθάο κλάκεο θαη ηνπ ηξαχκαηνο γχξσ απφ ηελ
Καηνρά, ηνλ Δκθχιην θαη ηε κεηεκθπιηαθά πεξένδν. ην πιαέζην ηνπ δεχηεξνπ Ϊμνλα ζα
εμεηαζηνχλ θεέκελα πνπ, αθνινπζψληαο Ϊιινηε ξεαιηζηηθνχο θαη Ϊιινηε αιιεγνξηθνχο
αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, αλαπαξηζηνχλ ηελ νηθνγελεηαθά παζνγΫλεηα ηεο κεηαπνιεκηθάο
ΔιιΪδαο θαη ηε δηαπινθά ηεο κε ηελ ηζηνξέα. ηηο παξαδφζεηο ζα δνζεέ Ϋκθαζε ζηηο
ηδενινγηθΫο ιεηηνπξγέεο ηεο αθάγεζεο θαη ζηηο πνιιαπιΫο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο ηεο
ινγνηερλέαο κε ηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθά ζθαέξα, κΫζα απφ ηελ αλαπαξΪζηαζε ηεο
ηζηνξηθάο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρΫζεσλ ζηε κεηαπνιεκηθά ΔιιΪδα. Σν
ελδηαθΫξνλ ζα πεξηζηξαθεέ γχξσ απφ δεηάκαηα ρξάζεο θαη ππΫξβαζεο ησλ ξεαιηζηηθψλ
ζπκβΪζεσλ ηεο αθάγεζεο θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγά ηερλνηξνπηθψλ θαηλνηνκηψλ απφ ηνλ
ρψξν ηνπ κνληεξληζκνχ.
Θα κειεηεζνχλ απνζπΪζκαηα απφ ηα εμάο Ϋξγα:
1. ΡΫλνο Απνζηνιέδεο, Ππξακίδα 67, 2. ΑιΫμαλδξνο ΚνηδηΪο, Πνιηνξθία, 3. Γεκάηξεο
Υαηδάο, Αλππεξάζπηζηνη, 4. ηξαηάο Σζέξθαο, Ζ Λέζρε, 5. ΑληξΫαο ΦξαγθηΪο, Λνηκόο, 6.
Μαξγαξέηα ΛπκπεξΪθε, Ο άιινο Αιέμαλδξνο, 7. ΣαηηΪλα Γθξέηζε-ΜηιιηΫμ, …Καη ηδνύ ίππνο
ρισξόο, 8. Νέθνο Μπαθφιαο, Ο θήπνο ησλ πξηγθήπσλ, 9. Αληψλεο ακαξΪθεο, Αξλνύκαη, 10.
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ΑληξΫαο ΦξαγθηΪο, Καγθειόπνξηα, 11. ΑιΫμαλδξνο ΚνηδηΪο, Ο γελλαίνο Σειέκαρνο, 12.
ΜΪξηνο ΥΪθθαο, Σν Κνηλόβην
Βηβιηνγξαθία
Δπηζηεκνληθό πκπόζην. Ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη Νενειιεληθή πεδνγξαθία 1945-1995,
Δηαηξεέα πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθάο Παηδεέαο – ρνιά Μσξαΐηε,
Αζάλα 1997
Απνζηνιέδνπ Β., Λνγνηερλία θαη Ηζηνξία ζηε κεηαπνιεκηθή Αξηζηεξά: Ζ παξέκβαζε ηνπ
Γεκήηξε Υαηδή 1947-1981, Πφιηο, Αζάλα 2003
, Σξαύκα θαη κλήκε. Ζ πεδνγξαθία ησλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ, Πφιηο, Αζάλα 2010
Αξγπξένπ Α., «Δηζαγσγά», ζην Ζ Μεηαπνιεκηθή Πεδνγξαθία. Από ηνλ πόιεκν ηνπ ’40 σο ηε
δηθηαηνξία ηνπ ’67, η. Α‟, νθφιεο, Αζάλα 1988.
ΚνηδηΪο Α., Μεηαπνιεκηθνί πεδνγξάθνη. Κξηηηθά θείκελα, ΚΫδξνο, Αζάλα ²1988
ΚνηδηΪ Δ., Ηδέεο θαη Αηζζεηηθή. Μεζνπνιεκηθνί θαη Μεηαπνιεκηθνί πεδνγξάθνη 1930-1974,
Πφιηο, Αζάλα 2006
ΜνπιιΪο Π., Γηα ηε κεηαπνιεκηθή καο πεδνγξαθία. Κξηηηθέο θαηαζέζεηο, ηηγκά, Αζάλα 1989
Μπαρηέλ Μ., Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, Μηθξ.: Α. Γ. Ησαλλέδνπ, Δηζαγσγά:
Β. Υαηδεβαζηιεένπ, Πφιηο, Αζάλα 2000
ΝΪηζηλα, Α., ΚαζηξηλΪθε, Α., ΓεκεηξαθΪθεο, Η., ΓαζθαιΪ, Δ., Ζ πεδνγξαθία ζηε καθξά
δεθαεηία ηνπ 1960. [ειεθηξ. βηβι.] Αζάλα, 2015: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ. ΓηαζΫζηκν ζην: http://hdl.handle.net/11419/2197
Νηθνινπνχινπ Μ., «Ο “ηξηαθνληαεηάο πφιεκνο”. Ζ πεδνγξαθέα κε ζΫκα ηνλ εκθχιην θαη ε
δηαρεέξηζε ηεο κλάκεο ζην πεδέν ηεο αθάγεζεο (1946-1974)» ζην Αλησλένπ Γ. –
Μαξαληδέδεο Ν. (επηκ.), Ζ επνρά ηεο ζχγρπζεο. Ζ δεθαεηέα ηνπ ‟40 θαη ε ηζηνξηνγξαθέα,
Δζηέα, Αζάλα 2008, ζ. 419-493
ΠξνθνπΪθε Υξ. (επηκ.), Οη Αθπβέξλεηεο πνιηηείεο ηνπ ηξαηή Σζίξθα θαη ε θξηηηθή 19601966, ΚΫδξνο, Αζάλα 1980
Ραπηφπνπινο Γ., Δκθύιηνο θαη Λνγνηερλία, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2012
ηαπξνπνχινπ Δ., Πξνηάζεηο αλάγλσζεο γηα ηελ πεδνγξαθία κηαο επνρήο. Μ.
Αιεμαλδξόπνπινο, π. Πιαζθνβίηεο, Α. Φξαγθηάο, Μ. Υάθθαο, Γ. Υαηδήο, νθφιεο, Αζάλα
²2005
Σδηφβαο Γ., Σν παιίκςεζην ηεο ειιεληθήο αθήγεζεο. Από ηελ αθεγεκαηνινγία ζηε
δηαινγηθόηεηα, ΟδπζζΫαο, Αζάλα 1993
, «Δζληθφ θαληαζηαθφ, ζπιινγηθά ηαπηφηεηα θαη αηνκηθηζκφο ζηε λενειιεληθά πεδνγξαθέα»
ζην Ο άιινο εαπηόο. Σαπηόηεηα θαη θνηλσλία ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία, Πφιηο, Αζάλα
2007, ζει. 35-121
Σδνχκα Α., Δηζαγσγή ζηελ Αθεγεκαηνινγία. Θεσξία θαη εθαξκνγή ηεο αθεγεκαηηθήο
ηππνινγίαο ηνπ G. Genette, πκκεηξέα, Αζάλα 1997
Αθηέξσκα ζηνλ Αιέμαλδξν Κνηδηά, ΚΫδξνο, Αζάλα 1994
Μάξηνο Υάθθαο. Κξηηηθή ζεώξεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ΚΫδξνο, Αζάλα 1979
«Ζ λενειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα θαη ε πεδνγξαθέα καο. πδεηνχλ: ΑιΫμ. Αξγπξένπ, Αι.
ΚνηδηΪο, Κ. ΚνπινπθΪθνο, π. Πιαζθνβέηεο, ηξ. Σζέξθαο», πεξ. Ζ πλέρεηα, ηρ. 4 (Ηνπλ.
1973) 172-179
«Σν νδπλεξφ πΫξαζκα ζηελ πνιηηηθνπνέεζε. Οη Α. Αξγπξένπ, Α. Εάξαο, Α. ΚνηδηΪο, Κ.
ΚνπινπθΪθνο ζπδεηΪλε γηα ηε ζηξνθά ηεο ειιεληθάο πεδνγξαθέαο κεηΪ ηνλ πφιεκν», πεξ.
Γηαβάδσ, ηρ. 5-6 (ΝνΫκ. 1976 – Φεβξ. 1977) 63-83
«Ζ ζρΫζε κε ηελ ηζηνξέα: πεδνγξαθέα. πλνκηιεηΫο: Αι. ΚνηδηΪο, . Σζέξθαο», Γειηίν ηεο
Δηαηξείαο πνπδώλ Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο, ηρ. 3, 1979, ζει. 133-148
Abrams M.H., Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ. Θεσξία, Ηζηνξία, Κξηηηθή ινγνηερλίαο, ΠαηΪθεο,
Αζάλα 2005
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Πξνηεηλφκελν ζχγγξακκα:
Μαέξε ΜηθΫ, Γνθηκαζίεο. Όςεηο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πιέγκαηνο ζην λενειιεληθό κπζηζηόξεκα
1922-1974, Gutenberg, Αζάλα 2019
ΦΔ0868 – ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – ΔΤ(VIIΗ)
(ΔΓΗΠ)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα πξνζεγγέζεη ζεσξεηηθΪ θαη πξαθηηθΪ δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε δηδαζθαιέα ηεο ινγνηερλέαο ζηελ ειιεληθά εθπαέδεπζε, ψζηε λα εθνδηΪζεη ηνπο
θνηηεηΫο κε Ϋλα ζπζηεκαηηθφ πιαέζην ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, ην νπνέν ζα ηνπο
επηηξΫςεη, ζηε ζπλΫρεηα, λα νξγαλψζνπλ δηδαθηηθΫο παξεκβΪζεηο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν
γλσζηηθφ αληηθεέκελν.
ΜΫζα απφ ηελ θξηηηθά ζεψξεζε ησλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ ζρεηηθΪ κε ηε ζηνρνζεζέα, ηε
κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιέαο, ηηο παηδαγσγηθΫο αξρΫο, ηηο δηδαθηηθΫο πξαθηηθΫο, ηηο κεζφδνπο
αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην αέηεκα γηα αμηνπνέεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθά πξΪμε, ζα
νδεγεζνχκε ζηελ αλΪιπζε θαη απνηέκεζε ππαξρφλησλ δηδαθηηθψλ ζελαξέσλ γηα ην κΪζεκα
ηεο ινγνηερλέαο θαη ηε ζχληαμε λΫσλ.
ΦΔ0870 – ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ «ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ’20» – ΔΤ(VIIΗ)
(Γ. Καξγηψηεο)
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
Σν κΪζεκα ζα εμεηΪζεη ηε ινγνηερληθά παξαγσγά ηεο «ΓεληΪο ηνπ 20», κηαο γεληΪο πνπ
ζεσξάζεθε «ειΪζζσλ» απφ ηελ παξαδνζηαθά θξηηηθά. Δπηθεληξψλνληαο ηφζν ζην
γξακκαηνινγηθφ ππφβαζξν φζν θαη ζηελ εθ ηνπ ζχλεγγπο αλΪγλσζε αληηπξνζσπεπηηθψλ
θεηκΫλσλ πνηεηψλ θαη πεδνγξΪθσλ πνπ εληΪζζνληαη ζηε γεληΪ απηά, ην κΪζεκα ζα
επηρεηξάζεη αθελφο λα ηελ εληΪμεη ζηελ επξσπατθά παξΪδνζε ηεο νπνέαο ηηο ζηνρεχζεηο
θηινδνμεέ λα κεηαθελψζεη θαη αθεηΫξνπ λα ηελ απνθαηαζηάζεη σο κηα νπζηαζηηθά πηπρά ηνπ
λενειιεληθνχ κνληεξληζκνχ δέπια ζηνλ ΚαβΪθε θαη ηε «ΓεληΪ ηνπ 30». Παξφιν πνπ ν
ΚαξπσηΪθεο θαη ε Πνιπδνχξε απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθΫο απηάο ηεο γεληΪο ζηηο
νπνέεο θαη ζα δνζεέ ηδηαέηεξν βΪξνο, ζην κΪζεκα ζα πξνζεγγέζνπκε θαη θεέκελα Ϊιισλ
ζπλνδνηπφξσλ ινγνηερλψλ.
ΦΔ0876, ΟΦΔΗ ΣΟΤ ΡΔΑΛΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ (19νο-20νο αη.) – ΔΤ(VIIΗ)
(Π. Θενδνζάηνπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
ην κΪζεκα εμεηΪδεηαη ν ξεαιηζκφο σο αηζζεηηθφ ξεχκα, σο θψδηθαο αλαπαξΪζηαζεο αιια
θαη σο ζχκβαζε αιεζνθΪλεηαο ζηελ πεδνγξαθέα ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα. ΜΫζα απφ
αληηπξνζσπεπηηθΪ θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο παξνπζηΪδεηαη ην ηζηνξηθφ θαη γξακκαηνινγηθφ
ζράκα ηνπ ξεαιηζκνχ θαζψο θαη νη βαζηθΫο φςεηο ηνπ (λαηνπξαιηζκφο, θνηλσληθφ
κπζηζηφξεκα θιπ.)
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ΦΔ0877, ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(19Οο-20Οο ΑΗ.) – ΔΤ(VIIΗ)
(Π. Θενδνζάηνπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
ην κΪζεκα εμεηΪδεηαη ν ξφινο ηνπ θχινπ σο θξέζηκεο θνηλσληθάο θαη πνιηηηζκηθάο
παξακΫηξνπ γηα ηελ παξαγσγά αιιΪ θαη γηα ηελ πξφζιεςε ηεο ινγνηερλέαο. ΜΫζα απφ
αληηπξνζσπεπηηθΪ θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο παξνπζηΪδνληαη
ζΫκαηα, κνηέβα αιιΪ θαη ζηεξεφηππα ησλ Ϋκθπισλ αλαπαξαζηΪζεσλ, ζηελ ηζηνξηθά θαη
γξακκαηνινγηθά ηνπο πξννπηηθά
ΦΔ0878, ΓΗΟΝΤΗΟ ΟΛΧΜΟ. ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΖΣΗΚΖ
ΣΟΝ ΗΟΝΗΟ ΥΧΡΟ – ΔΤ(VIIΗ)
(Α. Γηψηε)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κειΫηε ηεο πνέεζεο ηνπ Γηνλχζηνπ νισκνχ, ψζηε νη θνηηεηΫο
λα κπεζνχλ ζην Ϋξγν ηνπ θαη λα γλσξέζνπλ ηα ζηΪδηα ηεο πνηεηηθάο ηνπ πνξεέαο. Θα
εμεηαζηνχλ δεηάκαηα φπσο νη ζεκαηηθΫο ζπληζηψζεο, ε ηερλνηξνπέα θαη ε ζηηρνπξγηθά
αληηπξνζσπεπηηθψλ πνηεκΪησλ ηνπ νισκνχ, φπσο παξνπζηΪδνληαη ζηηο βαζηθΫο κειΫηεο
ηεο ζνισκηθάο βηβιηνγξαθέαο. Θα επηρεηξεζεέ αθφκε ε ζπλΪξηεζε ηεο ζνισκηθάο πνέεζεο
κε ηα ηζηνξηθΪ γεγνλφηα θαη ηηο ηδενινγηθΫο δπκψζεηο ηεο επνράο. Οη θνηηεηΫο θαινχληαη,
ηΫινο, λα παξαθνινπζάζνπλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηε δεμέσζε ηεο
ζνισκηθάο πνηεηηθάο ζηνλ ηφλην ρψξν.
ΦΔ0865, ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ
ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ – ΔΤ(VIIΗ)
(Β. Πέηζα)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε γλσξηκέα κε αληηπξνζσπεπηηθΪ ινγνηερληθΪ θεέκελα
θαη ζπγγξαθεέο ηεο πεξηφδνπ. ΚαηΪ δεχηεξνλ, ε γλσξηκέα κε ηελ επνρά, γλσζηά σο
«Μεηαπνιέηεπζε», κΫζα απφ ηηο αθεγάζεηο ηεο ινγνηερληθάο παξαγσγάο, πεδνγξαθέαο θαη
πνέεζεο. Δηδηθφηεξα, ην κΪζεκα απνβιΫπεη ζηελ παξνπζέαζε ησλ ινγνηερληθψλ ηΪζεσλ ηεο
Μεηαπνιέηεπζεο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηε δηαζηαχξσζε παξαδνζηαθψλ θαη κε
παξαδνζηαθψλ αληηιάςεσλ θαη ηερλνηξνπηψλ κε κνλαδηθφ γηα ηελ ΔιιΪδα ηξφπν. Ζ
πεξένδνο απηά παξνπζηΪδεη κηα ελδηαθΫξνπζα δπλακηθά γηα ηε λενειιεληθά ινγνηερλέα, γηαηέ
ε θιεξνλνκηΪ ησλ δπτζηηθψλ αληηιάςεσλ, ζε ηδενινγηθφ θαη αηζζεηηθφ επέπεδν, φπσο γηα
παξΪδεηγκα ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ «πςειάο» θαη «ρακειάο» θνπιηνχξαο, ηδησηηθνχ θαη
δεκφζηνπ βένπ/ιφγνπ, αξηζηεξΪο θαη δεμηΪο, ζπλαηζζάκαηνο θαη ινγηθάο, πλεχκαηνο θαη
ζψκαηνο, γπλαέθαο θαη Ϊληξα, ξεπζηνπνηεέηαη θαη νη πφινη ζπλνκηινχλ πηα θαη
αιιεινεπηδξνχλ. ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη θνηηεηΫο θαη νη
θνηηάηξηεο σο πξνο ην αλ ε ινγνηερλέα πνπ παξΪγεηαη κεηΪ ην ‟70, αλαδπφκελε θξηηηθΪ απφ
Ϋλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ θαληαζηαθφ, Ϋζεζε ηα ζεκΫιηα γηα ηελ Ϋιεπζε «λΫσλ» ηζηνξηθψλ
ππνθεηκΫλσλ, θαη, θαη‟ επΫθηαζε, ζπγγξαθηθψλ ππνθεηκΫλσλ.
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ΦΔ0879, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ: ΡΟΜΑΝΣΗΜΟ– ΔΤ(VIIΗ)
(Α. ακίνπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα εζηηΪδεη ζηε κειΫηε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επξσπατθνχ ξεχκαηνο ηνπ
ξνκαληηζκνχ κΫζα απφ ηελ αλΪιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ινγνηερληθψλ πνηεκΪησλ θαη πεδψλ
(θπξέσο γαιιηθψλ, αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ) θη επηρεηξεέηαη, ζηε ζπλΫρεηα, ζπζρΫηηζε κε ηελ
αληέζηνηρε ειιεληθά ινγνηερληθά παξαγσγά πξνθεηκΫλνπ λα κειεηεζνχλ νη επξσπατθΫο
επηδξΪζεηο ζηνλ ειιεληθφ επηαλεζηαθφ θαη αζελατθφ ξνκαληηζκφ (ΚΪιβνο, νισκφο,
νχηζνο, Ραγθαβάο, Ρνΐδεο, θ.α.). ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα αλαδεηρζεέ ε ηζηνξηθά,
θνηλσληθά θαη θηινζνθηθά δηΪζηαζε ησλ επξσπατθψλ απηψλ ξεπκΪησλ κΫζα απφ κηα
ζπγθξηηηθά πξνζΫγγηζε λΫαο ειιεληθάο θαη επξσπατθάο ινγνηερλέαο.
ΦΔ0880, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ: ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ– ΔΤ(VIIΗ)
(Α. ακίνπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα εζηηΪδεη ζηε κειΫηε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επξσπατθνχ ξεχκαηνο ηνπ
κνληεξληζκνχ θαη ησλ πξσηνπνξηαθψλ θηλεκΪησλ (ππεξξεαιηζκνχ, εμπξεζηνληζκνχ, dada,
θνπηνπξηζκνχ) κΫζα απφ ηελ αλΪιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ινγνηερληθψλ πνηεκΪησλ θαη
πεδψλ (θπξέσο γαιιηθψλ, αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ) θη επηρεηξεέηαη, ζηε ζπλΫρεηα, ζπζρΫηηζε κε
ηελ αληέζηνηρε ειιεληθά ινγνηερληθά παξαγσγά πξνθεηκΫλνπ λα κειεηεζνχλ νη επξσπατθΫο
επηδξΪζεηο ζηνλ ειιεληθφ ππεξξεαιηζκφ( Διχηεο, εθΫξεο, Δκπεηξέθνο, ΘενηνθΪο, Πνιέηεο,
Πεληδέθεο, θ.α.). ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα αλαδεηρζεέ ε ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη
θηινζνθηθά δηΪζηαζε ησλ επξσπατθψλ απηψλ ξεπκΪησλ κΫζα απφ κηα ζπγθξηηηθά
πξνζΫγγηζε λΫαο ειιεληθάο θαη επξσπατθάο ινγνηερλέαο.

ΦΔ0400 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Α. Βνγηαηδφγινπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε ηζηνξηθά θαη γξακκαηνινγηθά εμΫηαζε ηεο λΫαο
ειιεληθάο ινγνηερλέαο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αη. ζε ζρΫζε κε ηα ηζηνξηθΪ, πνιηηηζκηθΪ,
αηζζεηηθΪ θαη ηδενινγηθΪ ζπκθξαδφκελα. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζάκαηνο νξγαλψλεηαη γχξσ
απφ κεέδνλα ζΫκαηα ηεο λΫαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο πνπ απνηεινχλ κΫξνο ηνπ ζπλερνχο
δηαιφγνπ ηεο κε ηελ ηζηνξέα θαη ηελ ηδενινγέα. ΔπηιΫγνληαη δειαδά ζεκαηηθΫο ελφηεηεο θαη
θεέκελα πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο επνράο ηνπο, αιιΪ θαη ζπγγξαθεέο
πνπ ην Ϋξγν ηνπο ππΫζηε ηδενινγηθΫο ρξάζεηο θαη πξνθΪιεζε αηζζεηηθΫο θαη γεληθφηεξεο
δηακΪρεο, δηεπξχλνληαο ηελ εκβΫιεηα ηεο επηξξνάο ηεο ινγνηερλέαο ζην πεδέν ηεο
θνπιηνχξαο.
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2. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΦΤ3926 – ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ BYZANTINH ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(ΗΗΗ)
(Α. Αιεμάθεο, Δ. Καιηζνγηάλλε)
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν κΪζεκα πξνζθΫξεη κηα γεληθά επηζθφπεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο βπδαληηλάο ινγνηερλέαο απφ
ηνλ 4ν αηψλα σο ην ηΫινο ηνπ Βπδαληένπ. ΓηαβΪδνληαη ζην πξσηφηππν θαη αλαιχνληαη
ραξαθηεξηζηηθΪ απνζπΪζκαηα απφ ην Ϋξγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηεο
ινγνηερλέαο θΪζε πεξηφδνπ, ψζηε λα θσηηζζεέ ε αηζζεηηθά αιιΪ θαη ε επξχηεξε πνιηηηζκηθά
δηΪζηαζε ησλ θεηκΫλσλ. Δπέζεο, νη θνηηεηΫο εηζΪγνληαη ζε βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη κεζφδνπο ηεο
επηζηάκεο ηεο Βπδαληηλνινγέαο.
ΦΤ7635 – ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – Τ(V)/VII
(Παιαηνχ πξνγξάκκαηνο)
(Γ. Γεσξγαθφπνπινο)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
1. Δηζαγσγά: Ζ ειιεληθά γιψζζα ζην ΒπδΪληην θαη ζηε Βπδαληηλά Λνγνηερλέα. Λφγηα θαη
Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα. Σν δάηεκα ησλ απαξρψλ ηεο Νενειιεληθάο
Λνγνηερλέαο. Σν πεξηερφκελν. ΛνγνηερληθΫο επηξξνΫο. Ζ παξΪδνζε ησλ θεηκΫλσλ. Ο
δεθαπεληαζχιιαβνο ζηέρνο. ΔπηδξΪζεηο ζηε κεηαβπδαληηλά - λενειιεληθά ινγνηερλέα.
2. Ο θχθινο ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Σν Άζκα ηνπ Αξκνχξε (Ϋθδ. η. Αιεμένπ 1985).
Δηζαγσγά, ιεμηιφγην, εξκελεπηηθφο ζρνιηαζκφο.
3. Σν Έπνο ηνπ Βαζηιεένπ Γηγελά Αθξέηε. Ζ παξαιιαγά ηνπ Escorial, (Ϋθδ. η. Αιεμένπ
1985). Δηζαγσγά, ιεμηιφγην, εξκελεπηηθφο ζρνιηαζκφο επηιεγκΫλσλ απνζπαζκΪησλ.
4. ΠησρνπξνδξνκηθΪ. Δηζαγσγά
ΠησρνπξνδξνκηθΪ Η (Ϋθδ. H. Eideneier, 2012). Λεμηιφγην, εξκελεπηηθφο ζρνιηαζκφο.
ΔΚΓΟΔΗ
η. Αιεμένπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (Καηά ην Υεηξόγξαθν ηνπ Escorial) θαη ην Άζκα ηνπ
Αξκνύξε, Αζάλα 1985.
H. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο. Κξηηηθά Ϋθδνζε, ΖξΪθιεην 2012.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
H.-G. Beck, Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο. Μηθξ. Ν. Eideneier. Αζάλα
2007, 9-13, 97-107, 119-177.
R. Beaton, Ζ ηδέα ηνπ Έζλνπο ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία από ην Βπδάληην ζηε ζύγρξνλε
Διιάδα, ΖξΪθιεην 2015, 67-80, 95-104.
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ΦΔ0720 ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΧΓΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (ΔΤ VII)
(Γ. Γεσξγαθφπνπινο)
Δηζαγσγά: ν θχθινο ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ην αθξηηηθφ Ϋπνο.
Σν Άζκα ηνπ Αξκνχξε .- ην Ϋπνο γηα ην Βαζέιεην Γηγελά Αθξέηε, εηζαγσγά, ζρφιηα.
Δθδφζεηο θεηκΫλσλ – βηβιηνγξαθέα:
η. Αιεμένπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (θαηά ην ρεηξόγξαθν ηνπ Δζθνξηάι) θαη ην Άζκα ηνπ
Αξκνύξε. Κξηηηθά Ϋθδνζε. Δηζαγσγά, ζεκεηψζεηο, γισζζΪξην, Αζάλα 1985.
E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998.
Ζ. Δideneier, «Σν Άζκα ηνπ ΑξΫζηε- Αξκνχξε», Παιίκςεζηνλ 33 (2016) 81- 116.
ΦΔ0719 – Ο ΛΔΧΝ Σ΄ΣΗ ΠΖΓΔ ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ– ΔΤ/VII
(Α. ΑΛΔΞΑΚΖ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Γηα ηελ βαζηιεέα ηνπ ΛΫνληνο Σ΄ ηνπ νθνχ (886-912) ππΪξρνπλ ειΪρηζηεο ζχγρξνλεο
πεγΫο ελψ νη ΗζηνξηνγξαθηθΫο καξηπξέεο πξνΫξρνληαη απφ θεέκελα γξακκΫλα αξθεηΪ ρξφληα
κεηΪ ηνλ ζΪλαηφ ηνπ. Χζηφζν δχν αγηνινγηθΪ θεέκελα εέλαη γξακκΫλα ην Ϋλα θαηΪ ηελ
δηΪξθεηα ηεο βαζηιεέαο ηνπ (Ο Βένο ηεο απηνθξΪηεηξαο Θενθαλψο, ηεο πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ
ΛΫνληνο) θαη ην δεχηεξν (Ο Βένο ηνπ ΠαηξηΪξρε Δπζπκένπ) κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ ΛΫνληνο,
αιιΪ απφ θΪπνηνλ κνλαρφ πνπ Ϋδεζε απφ θνληΪ ηα γεγνλφηα ηεο βαζηιεέαο ηνπ νθνχ
απηνθξΪηνξα (θπξέσο ην δάηεκα ησλ ηεζζΪξσλ γΪκσλ ηνπ, ηηο απφπεηξεο δνινθνλέαο εηο
βΪξνο ηνπ θαη ηελ δηακΪρε ηνπ κε ηνλ ΠαηξηΪξρε Νηθφιαν Μπζηηθφ, θαζψο θαη ηελ ζρΫζε
ηνπ κε ηνλ ΠαηξηΪξρε Δπζχκην). ην κΪζεκα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο (πθνινγηθΪ θαη
πξαγκαηνινγηθΪ) ηα δχν πξναλαθεξζΫληα θεέκελα θαη εμεηΪδνληαη ζε αληηπαξΪζεζε ην Ϋλα
κε ην Ϊιιν ζε ζρΫζε κε ηελ ηζηνξηθά εηθφλα πνπ ζρεκαηέδνπλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξΫο.
ηα ππφ εμΫηαζε θεέκελα πεξηιακβΪλεηαη θαη κέα αγηνινγέα (απφζπαζκα απφ Βέν (;) ηνπ
Νηθάηα Παθιαγφλα) θαη ηκάκαηα απφ ιφγνπο ηνπ έδηνπ ηνπ ΛΫνληνο Σ.
ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΦΤ8206 – ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ– Τ(VΗ)
(Α. Αιεμάθεο)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα θΪλεη κέα επηιεθηηθά αλαδξνκά ζε ινγνηερληθΪ θεέκελα πνπ δεκηνπξγάζεθαλ
ηνπο ηξεέο αηψλεο κεηΪ ηελ Ϊισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 (1453 κε 18ν αηψλα).
Έκθαζε δέδεηαη ζε θεέκελα πνπ ζπλερέδνπλ ηελ Βπδαληηλά ινγνηερληθά παξΪδνζε, φπσο
εέλαη νη κεηαθξΪζεηο Βπδαληηλψλ αγηνινγηθψλ θεηκΫλσλ ζηελ θαζνκηινπκΫλε ηεο επνράο θαη
θΪπνηα θεέκελα απφ ηελ ιεγφκελε Κξεηηθά ΑλαγΫλλεζε, Σν κΪζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ λνάκαηνο ησλ θεηκΫλσλ, ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ κΫζα ζηηο νπνέεο
δεκηνπξγνχληαη ηα θεέκελα πνπ εμεηΪδνληαη θαη ζηελ πξαγκαηνινγηθά αλΪιπζε ησλ επέ
κΫξνπο πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρνπλ ζρεηηθΪ κε ηελ πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά θαη
θηινινγηθά δσά ηεο πεξηφδνπ ηνπο.
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ΦΤ8642 – Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΧΝ– Τ(VΗΗΗ)
(Δ. Καιηζνγηάλλε)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα εζηηΪδεη ζηε ινγνηερληθά παξαγσγά ηεο χζηεξεο βπδαληηλάο πεξηφδνπ (12611453), κε Ϋκθαζε ζηε ιεγφκελε πξώηκε παιαηνιόγεηα αλαγέλλεζε (1261-πεξ. 1360). Γηα ηελ
πξνζΫγγηζε ηνπ πλεπκαηηθνχ θιέκαηνο ηεο επνράο ζα κειεηεζνχλ ραξαθηεξηζηηθΪ
απνζπΪζκαηα απφ ην Ϋξγν θνξπθαέσλ ινγέσλ, φπσο ν Γεψξγηνο Αθξνπνιέηεο, ν Γξεγφξηνο
Κχπξηνο, ν ΜΪμηκνο Πιαλνχδεο, ν Θεφδσξνο Μεηνρέηεο θαη ν Νηθεθφξνο ΓξεγνξΪο.
ΦΤ4941 – ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ– Τ(ΗV)
(Δ. Καιηζνγηάλλε)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα κειεηΪ ηελ εμΫιημε ηεο βπδαληηλάο ηζηνξηνγξαθέαο απφ ηνλ 4ν σο ηνλ 15ν αηψλα.
ΜΫζα απφ ηελ αλΪιπζε ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκΪησλ απφ ην Ϋξγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
ηζηνξηθψλ θαη ρξνλνγξΪθσλ ηεο πεξηφδνπ, εθθιεζηαζηηθψλ θαη θνζκηθψλ ζα δηεξεπλεζνχλ
ηα ζηνηρεέα εθεέλα πνπ ζπλζΫηνπλ ηνλ ηδηαέηεξν ηξφπν γξαθάο θΪζε ζπγγξαθΫα θαζψο θαη ηα
εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ απνθηΪ ν ηζηνξηθφο ιφγνο αλΪινγα κε ην ινγνηερληθφ εέδνο θαη
ηηο επηηαγΫο ηεο επνράο.
ΦΔ0881 –ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ– Τ(VΗΗΗ)
(Γ. Γεσξγαθφπνπινο)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
1 Ζ παιαηνγξαθέα σο επηζηεκνληθφο θιΪδνο. Οη απαξρΫο. πγθξφηεζε ζπιινγψλ
ειιεληθψλ θσδέθσλ ζηελ Ηηαιέα θαη ηε Γπη. Δπξψπε 15νο - 16νο αη. Οη ζπλαθεέο
επηζηάκεο: επηγξαθηθά, παππξνινγέα, θσδηθνινγέα, δηπισκαηηθά.
2 Σα πιηθΪ γξαθάο: απφ ηελ αξραηφηεηα ζην ΒπδΪληην: πΪππξνο, πεξγακελά, ραξηέ,
κειΪλη.
3 Ζ κνξθά ηνπ ρεηξνγξΪθνπ βηβιένπ: θχιηλδξνο - θψδηθαο.
4 Ζ αληηγξαθά ησλ θσδέθσλ θαηΪ ηε βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά επνρά:
θσδηθνγξΪθνη, θΫληξα αληηγξαθάο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηηε βπδαληηλά
πεξηθΫξεηα. ΚσδηθνγξαθηθΪ ,αθηεξσκαηηθΪ, θηεηνξηθΪζεκεηψκαηα. Βηβιηνζάθεο
(απηνθξαηνξηθά, παηξηαξρηθά, κνλαζηεξηαθΫο, ηδησηηθΫο).
5 Ζ ρξνλνιφγεζε ησλ ρεηξνγξΪθσλ.
6 Ζ ειιεληθά γξαθά. ΜεγαινγξΪκκαηε - ΜηθξνγξΪκκαηε.
7 Σα ζθΪικαηα ησλ αληηγξαθΫσλ.
8 ηνηρεέα θξηηηθάο ηνπ θεηκΫλνπ.
Βαζηθά βηβιηνγξαθέα
E. Mioni, Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία. Μηθξ. Ν. ΠαλαγησηΪθε, Αζάλα 1998.
Γ. Κ. ΠαπΪδνγινπ, Βπδαληηλή Βηβιηνινγία. Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή παιαηνγξαθία θαη
θσδηθνινγία (Ϋθδνζε Β‟), Κνκνηελά 2009.
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Φ – ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ
(Α. Αιεμάθεο)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα εμεηΪδεη επηιεθηηθΪ ηκάκαηα απφ ην ηζηνξηθφ Ϋξγν ησλ Βπδαληηλψλ Ηζηνξηθψλ
θαη ρξνλνγξΪθσλ. Έκθαζε δέδεηαη ζηελ θαηαλφεζε (κεηΪθξαζε) ησλ θεηκΫλσλ θαη ζηελ
ηδενινγηθά ηνπνζΫηεζε ησλ ζπγγξαθΫσλ απΫλαληη ζην ξφιν ηεο Ηζηνξέαο κε βΪζε θπξέσο ηα
πξννέκηα ησλ Ϋξγσλ. Αλαιχνληαη ηδενινγηθΪ θαη πξαγκαηνινγηθΪ, (αθνχ κεηαθξαζηνχλ),
ρσξέα απφ Βπδαληηλνχο Ηζηνξηθνχο θαη ρξνλνγξΪθνπο, φπσο ν Πξνθφπηνο, Ο ΘενθΪλεο
Οκνινγεηάο, ν ΓελΫζηνο, ν ΗσΪλλεο θπιέηδεο, ν Μηραάι Φειιφο, ν Γεψξγηνο Μνλαρφο.
Ηδηαέηεξε πξνζνρά δέδεηαη ζην ηζηνξηθφ Ϋξγν ηνπ Αγαζέα ηνπ ρνιαζηηθνχ.
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Γ. ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
XEIMEPINO EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΦΤ1700 – EIAΓΧΓH TH ΓΛΧOΛOΓIA Η – Τ(Η)
(Μ. Μαζηξνπαχινπ)
Πεξηερφκελν καζήκαηνο
Σν κΪζεκα εηζΪγεη ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ηηο δηδαζθφκελεο ζηε Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα
κε ζηφρν ηελ εμνηθεέσζά ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο επηζηεκνληθάο κειΫηεο
ηεο γιψζζαο. ΜεηΪ ηε ζχληνκε επηζθφζπεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε γιψζζα,
γέλεηαη εηδηθά κλεέα ζηα θεληξηθΪ δηδΪγκαηα ηεο ζχγρξνλεο Γισζζνινγέαο. ΣΫινο, ην
κΪζεκα πεξηιακβΪλεη εηζαγσγά ζηα επηκΫξνπο επέπεδα γισζζηθάο αλΪιπζεο: ΦσλεηηθάΦσλνινγέα, Μνξθνινγέα, χληαμε θαη εκαζηνινγέα.
Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα
Δβδ.1-3:
ΔηζαγσγηθΪ: ηη εέλαη γιψζζα, ηη εέλαη Γισζζνινγέα
- Δηζαγσγά ζην αληηθεέκελν ηεο γισζζνινγέαο: ην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο θαη ε
επηζηεκνληθά ηνπ πξνζΫγγηζε.
- χληνκε ηζηνξέα ηεο γισζζηθάο επηζηάκεο
- ΒαζηθΫο αξρΫο ηεο Γισζζνινγέαο: θχζε ηνπ γισζζηθνχ ζεκεένπ· ε γιψζζα σο ζχζηεκα·
γισζζηθά ηθαλφηεηα θαη γισζζηθά επηηΫιεζε· ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ·
ζπγρξνλέα θαη δηαρξνλέα· ηζνηηκέα ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκΪησλ.
- Ζ γιψζζα σο γλψζε θαη ε αλεπΪξθεηα ηνπ εξεζέζκαηνο: ην βηνινγηθφ κνληΫιν.
- Ζ Ϋλλνηα ηεο γξακκαηηθάο: κνλΪδεο θαη επέπεδα γισζζηθάο αλΪιπζεο.
Δβδ.4-5:
Φσλεηηθά
- Αξζξσηηθά, αθνπζηηθά θαη αληηιεπηηθά θσλεηηθά. Ο κεραληζκφο θαη ε θπζηνινγέα ηεο
παξαγσγάο ηεο αλζξψπηλεο θσλάο.
- Αξζξσηηθνέ κεραληζκνέ, ηα θσλεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θζφγγσλ: ηφπνο θαη ηξφπνο
Ϊξζξσζεο, ερεξφηεηα.
Δβδ.5-6:
Φσλνινγέα
- Φψλεκα θαη αιιφθσλα. ρΫζεηο αληέζεζεο, ειεχζεξεο ελαιιαγάο θαη ζπκπιεξσκαηηθάο
θαηαλνκάο.
- ΠΪζε θσλεκΪησλ.
Δβδ.7-8:
Μνξθνινγέα
- Ζ δνκά θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ ιΫμεσλ. Κιηηηθά θαη παξαγσγηθά κνξθνινγέα.
Μνξθάκαηα, αιιφκνξθα. Σχπνη κνξθεκΪησλ.
- Σα κΫξε ηνπ ιφγνπ θαη ε κνξθνινγέα ηνπο: ε κνξθνινγέα ηνπ ξάκαηνο, ηνπ νπζηαζηηθνχ,
ηνπ επηζΫηνπ.
Δβδ.9-10:
χληαμε
- Πξφηαζε: απφ ηε ιΫμε ζηε θξΪζε. Κξηηάξηα γηα ηε δηΪθξηζε ζε κνξθνζπληαθηηθΫο
θαηεγνξέεο. ΓηαγλσζηηθΪ θξηηάξηα γηα ηελ αλΪιπζε ζε Ϊκεζα ζπζηαηηθΪ.
- Καλφλεο θξαζηηθάο δνκάο θαη δΫληξα-δηαγξΪκκαηα.
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-

Γνκηθά ακθηζεκέα θαη ηεξαξρηθά νξγΪλσζε.

Δβδ.11-12:
εκαζηνινγέα
- Λεμηθά θαη Φξαζηηθά ζεκαζέα. Ζ Αξρά ηεο πλζεηηθφηεηαο.
- Λεμηθά ζεκαζέα: ζρΫζεηο κεηαμχ ιεμεκΪησλ (νκσλπκέα, ζπλσλπκέα, αλησλπκέα,
πνιπζεκέα).
- Φξαζηηθά ζεκαζέα: ζεκαζέα νλνκαηηθψλ θξΪζεσλ (ζεκαζέα/Ϋλλνηα θαη αλαθνξΪ·
αλεμΪξηεηε θαη κε-αλεμΪξηεηε αλαθνξΪ).
- Πξνηαζηαθά ζεκαζέα: ζεκαζηνινγέα ησλ ζπλζεθψλ αιεζεέαο. ΑλαιπηηθΫο θαη
ζπλζεηηθΫο πξνηΪζεηο.
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
Φηιηππάθε-Warburton, Δηξήλε (2010). Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα. Αζάλα:
ΝεθΫιε.
Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2008). Δηζαγσγή ζηε Μειέηε ηεο Γιώζζαο.
ΜεηΪθξαζε ΒΪδνπ, Δ., Ξπδφπνπινο, Γ.Η., Παπαδνπνχινπ, Φ. & Σζαγγαιέδεο, Α.
Αζάλα: ΠαηΪθεο.
ΦΤ3720 – ITOPIA TH EΛΛHNIKH ΓΛΧA Η – Τ(ΗΗΗ)
(Π. Φίινο)
ΔμεηΪδεηαη ε εμΫιημε ηεο ειιεληθάο γιψζζαο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο (αξρΫο 2 εο
ρηιηεηέαο π.Υ.) Ϋσο θαη ηελ φςηκε κεηαθιαζηθά πεξένδν (πξψηνη 4-5 αηψλεο κ.Υ.). Σν κΪζεκα
εζηηΪδεη θπξέσο ζηελ εμΫηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμειέμεσλ ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα
(θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε, ιεμηθφ) ηεο αξραέαο ειιεληθάο γιψζζαο θαηΪ ηελ
„πξντζηνξηθά‟ (2ε ρηιεηέα π.Υ.) θαη ηελ ηζηνξηθά (αιθαβεηηθά) πεξένδν (1ε ρηιεηέα π.Υ.), κε
ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε δεχηεξε. ΒαζηθΪ ζηΪδηα – ππνπεξένδνη πξνο εμΫηαζε: (i)
πξσηνειιεληθά (πεξ. 2000-1700 π.Υ.) (ii) πξσηνδηαιεθηηθά ειιεληθά, κε Ϋκθαζε ζηε
κπθελατθά (πεξ. 1450-1200 π.Υ.) (iii) αξραέεο ειιεληθΫο δηΪιεθηνη ηεο 1εο ρηιηεηέαο π.Υ. (iv)
ειιεληζηηθά (θαη ειιελνξσκατθά) Κνηλά (πεξ. 3νο αη. π.Υ. – 5νο αη. κ.Υ.). ΔπηπιΫνλ, ε
ζεσξεηηθά επηζθφπεζε ζα ζπλνδεπηεέ απφ ηε γισζζηθά αλΪιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ
θεηκΫλσλ (ινγνηερληθψλ, επηγξαθηθψλ, παππξηθψλ) απφ φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο αξραέαο
ειιεληθάο γιψζζαο.
Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα
Δηζαγσγά
Βαζηθά νξνινγέα καζάκαηνο. ΠεγΫο. Θεκειηψδεηο αξρΫο θαη κΫζνδνη ηεο
ηζηνξηθνζπγθξηηηθάο γισζζνινγέαο. Πεξηνδνιφγεζε ηεο ειιεληθάο γιψζζαο (1ε-2ε
εβδνκΪδα).
Πξντζηνξηθά πεξένδνο
Πξσηντλδνεπξσπατθά γισζζηθά νηθνγΫλεηα. Πξσηντλδνεπξσπατθά θνηηέδα θαη πνιηηηζκφο.
ΒαζηθΪ γισζζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πξσηντλδνεπξσπατθάο. Πξσηνειιεληθά. ΒαζηθΪ
γισζζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πξσηνειιεληθάο. Πξνειιεληθά. πζηάκαηα γξαθάο ηεο 2 εο
ρηιηεηέαο π.Υ. (3ε-7ε εβδνκΪδα).
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Πξσηνδηαιεθηηθά πεξένδνο
ΠξσηνδηΪιεθηνη ηεο 2εο ρηιηεηέαο π.Υ. Μπθελατθά (πεξ. 1450 - 1200 π.Υ.). ΒαζηθΪ γισζζηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ. Γξακκηθά Β γξαθά (8ε εβδνκΪδα).
Κπξέσο δηαιεθηηθά πεξένδνο
Αξραέεο ειιεληθΫο δηΪιεθηνη ηεο 1εο ρηιηεηέαο π.Υ. ΓηαιεθηηθΫο νκΪδεο, δηΪιεθηνη, επηρψξηεο
δηαιεθηηθΫο ππνδηαηξΫζεηο. ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. ΔκθΪληζε ηνπ αιθαβάηνπ. ΒαζηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ, εμΫιημε θαη γεσγξαθηθΫο παξαιιαγΫο ηνπ (9ε-11ε εβδνκΪδα).
Μεηαθιαζηθά Κνηλά
Διιεληζηηθά (θαη ειιελνξσκατθά) Κνηλά (πεξ. 3νο αη. π.Υ. - 5νο αη. κ.Υ.). Σξφπνο θαη ρξφλνο
ζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληζηηθάο Κνηλάο. ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο Κνηλάο. ΔμαθΪληζε ησλ
αξραέσλ ειιεληθψλ δηαιΫθησλ (12ε-13ε εβδνκΪδα).
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα
(1) Horrocks, G. Διιεληθά. Ηζηνξία ηεο γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο, κηθξ. Μ. ηαχξνπ –
Μ. ΣδεβειΫθνπ, Αζάλα 2006 (εθδ. Δζηέα).
(2) Palmer, L. R. H αξραία ειιεληθή γιώζζα, κηθξ. Γ. Κ. ΓηαλλΪθεο, Αζάλα 2015 (εθδ.
Παπαδάκαο).
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ΦΔ0401 –ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ – ΔΤ(V)
Α. Πξέληδα
Πεξίιεςε:
Σν κΪζεκα εηζΪγεη ηνπο δηδαζθφκελνπο ζηελ επηζηεκνληθά ζεψξεζε ηεο γιψζζαο. ηφρνο
ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα θαηαλνάζνπλ νη θνηηεηΫο/-ηξηεο ηηο γεληθΫο ηεο αξρΫο ηεο
γισζζνινγέαο, λα εηζαρζνχλ ζηε κειΫηε ηεο γιψζζαο σο ζχζηεκα θαη λα θαηαλνάζνπλ ηηο
βαζηθΫο ζεσξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο. ΚεληξηθΫο εέλαη νη Ϋλλνηεο ηνπ ζπζηάκαηνο (ιφγνο) θαη ηεο
πξαγκΪησζάο ηνπ (νκηιέα), ηεο ζπγρξνλέαο θαη ηεο δηαρξνλέαο, ηνπ γισζζηθνχ ζεκεένπ, ησλ
ζπληαγκαηηθψλ θαη ησλ παξαδεηγκαηηθψλ ζρΫζεσλ. Γέλεηαη επέζεο εηζαγσγά ζε Ϋλλνηεο θαη
ζηνηρεέα ηεο γελεηηθάο γξακκαηηθάο φπσο γισζζηθά ηθαλφηεηα-γισζζηθά πιάξσζε θαη
θαζνιηθά γξακκαηηθά. Οη Ϋλλνηεο απηΫο δηδΪζθνληαη κε αλαθνξΪ ζηα επηκΫξνπο επέπεδα
γισζζηθάο αλΪιπζεο: θσλεηηθά, θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε, ζεκαζηνινγέα,
πξαγκαηνινγέα.
Θεκαηνινγία:
Ση εέλαη γιψζζα. Ση εέλαη Γισζζνινγέα.
- ΒηνινγηθΫο, θνηλσληθΫο, ηζηνξηθΫο θαη πνιηηηζκηθΫο πηπρΫο ηεο γιψζζαο.
- Ζ αλζξψπηλε γιψζζα θαη Ϊιια ζπζηάκαηα επηθνηλσλέαο. Ζ αλζξψπηλε γιψζζα θαη ε
γιψζζα ησλ δψσλ.
Ζ γιψζζα σο ζχζηεκα. ΘεσξεηηθΫο Πξνζεγγέζεηο. Ηζηνξέα ηεο γισζζηθάο επηζηάκεο
- Γιψζζα, Λφγνο θαη Οκηιέα
- πγρξνλέα/ Γηαρξνλέα.
- Σν γισζζηθφ ζεκεέν.
- Δέδε ζρΫζεσλ ζην Γισζζηθφ χζηεκα: πληαγκαηηθΫο θαη ΠαξαδεηγκαηηθΫο ρΫζεηο
Γελεηηθά Γξακκαηηθά: Μηα εηζαγσγά.
- H ππφζεζε ηεο εκθπηφηεηαο.
- Γισζζηθά Ηθαλφηεηα – Γισζζηθά Πιάξσζε
- Καζνιηθά Γξακκαηηθά
Φσλεηηθά – νη θζφγγνη ηεο γιψζζαο
Φσλνινγέα: ηα ζράκαηα θζφγγσλ
- Φσλάκαηα: νη θσλνινγηθΫο κνλΪδεο ηεο γιψζζαο.
- Αιιφθσλα.
Μνξθνινγέα: νη ιΫμεηο ηεο γιψζζαο
- Μνξθάκαηα: νη ειΪρηζηεο κνλΪδεο ζεκαζέαο. Σχπνη κνξθεκΪησλ. Αιιφκνξθα.
- Καλφλεο ζρεκαηηζκνχ ιΫμεσλ. Κιηηηθά θαη παξαγσγηθά κνξθνινγέα.
χληαμε: νη πξνηΪζεηο ηεο γιψζζαο
- Γξακκαηηθφηεηα θαη αληηγξακκαηηθφηεηα
- Ζ δνκά ηεο πξφηαζεο
- πληαθηηθΫο θαηεγνξέεο
96

-

ΓΫλδξα θξαζηηθάο δνκάο
ΚεθαιΫο θαη πκπιεξψκαηα.
Καλφλεο θξαζηηθάο δνκάο.
Γνκηθά ακθηζεκέα θαη ηεξαξρηθά νξγΪλσζε

εκαζηνινγέα: Οη ζεκαζέεο ηεο γιψζζαο
- Γξακκαηηθά θαη Λνγηθά πξφηαζε. Ζ αξρά ηεο ζπλζεηηθφηεηαο
- Ζ ζεκαζέα ησλ ιΫμεσλ – ιεμάκαηα θαη νη ζρΫζεηο ηνπο
- Ζ ζεκαζέα ησλ θξΪζεσλ
- Ζ ζεκαζέα ησλ πξνηΪζεσλ – ε αιάζεηα ησλ πξνηΪζεσλ.
Πξαγκαηνινγέα: Ζ γιψζζα ζε ρξάζε
- Δθθσλάκαηα. Γισζζηθφ θαη πεξηζηαζηαθφ πεξηθεέκελν. Γεέμε
- Θεσξέα ησλ ιεθηηθψλ πξΪμεσλ
- Θεσξέα ησλ ππνλνεκΪησλ
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
Fromkin, V., R. Rodman, & N. Hyams. (2008). Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο γιώζζαο.
(ΜεηΪθξαζε: Γ. Ξπδφπνπινο, Φ. Παπαδνπνχινπ, Δ. ΒΪδνπ θαη Α. Σζαγγαιέδεο). Αζάλα:
Δθδφζεηο ΠαηΪθε.
ΦηιηππΪθε – Warburton, E. (1992). Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία. Αζάλα: ΝεθΫιε

EAPINO EΞAMHNO
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
ΦΤ2713 – EIAΓΧΓH TH ΓΛΧOΛOΓIA ΗΗ – Τ(ΗΗ)
(Μ. Λεθάθνπ – A. Πξέληδα)
Πεξηερφκελν καζήκαηνο
ε ζπλΫρεηα ηνπ καζάκαηνο Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Η, ην ζπγθεθξηκΫλν κΪζεκα
επεθηεέλεη ηε ζπδάηεζε γηα ηελ επηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο γιψζζαο, κε
ζθνπφ ηελ επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ θαη ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε
ηνπο αληέζηνηρνπο επηκΫξνπο θιΪδνπο ηεο Γισζζνινγέαο. Έκθαζε δέλεηαη ζηηο
δηεπηζηεκνληθΫο πξνζεγγέζεηο ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκΫλνπ. Σν κΪζεκα θαιχπηεη ηηο εμάο
ζεκαηηθΫο: Πξαγκαηνινγέα, Κνηλσληνγισζζνινγέα θαη Γηαιεθηνινγέα, Φπρνγισζζνινγέα
θαη Νεπξνινγισζζνινγέα, ΚαηΪθηεζε γιψζζαο, ΓηαηαξαρΫο ιφγνπ, Σππνινγέα γισζζψλ,
Γιψζζα θαη γξαθά.
Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα:
Δβδ. 1-2:
Πξαγκαηνινγέα
- Σν εθθψλεκα. Σν γισζζηθφ θαη εμσγισζζηθφ πεξηθεέκελν ζηε γισζζηθά ρξάζε.
Φαηλφκελα δεέμεο.
- Ζ ζεσξέα ησλ ιεθηηθψλ πξΪμεσλ.
- Ζ ζεσξέα ησλ ππνλνεκΪησλ.
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Δβδ. 3-4:
Κνηλσληνγισζζνινγέα & Γηαιεθηνινγέα
- Ζ γισζζηθά πνηθηιφηεηα ζε επέπεδν αηφκνπ (ηδηφιεθηνο, χθνο) θαη νκΪδαο.
- Πξφηππε ά θνηλά γιψζζα.
- Γιψζζα θαη θνηλσληθά δηαθνξνπνέεζε (θχιν, ειηθέα, θ.Ϊ.)
- Γιψζζα θαη γεσγξαθηθά δηαθξνπνέεζε: δηΪιεθηνη ηεο λΫαο ειιεληθάο
- Γιψζζεο δηακεζνιΪβεζεο (lingua franca), γιψζζεο pidgin θαη θξενιΫο
Δβδ. 5:
Σππνινγέα γισζζψλ
- Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπο: ηλδνεπξσπατθά θαη Ϊιιεο νηθνγΫλεηεο γισζζψλ.
- Μνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ηππνινγηθά ηαμηλφκεζε ησλ γισζζψλ.
- ΝνεκαηηθΫο γιψζζεο.
Δβδ. 6-7:
Γιψζζα θαη Γξαθά
- Γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο
- Ηζηνξέα γξαθάο
- πζηάκαηα γξαθάο
Δβδ. 8-9:
Φπρνγισζζνινγέα
- Δπεμεξγαζέα ηεο γιψζζαο απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ
- Γισζζηθά παξαγσγά
- Αληέιεςε νκηιέαο
- πληαθηηθά επεμεξγαζέα
- Μνξθνινγηθά επεμεξγαζέα θαη λνεηηθφ ιεμηθφ
Δβδ. 9-10:
Νεπξνγισζζνινγέα
- ηνηρεέα αλαηνκέαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθΪινπ: γισζζηθΫο πεξηνρΫο θαη εκηζθαηξηθά
εμεηδέθεπζε γηα ηε γιψζζα
- Τπνζπζηεκηθφηεηα (ηνκεαθφηεηα) ηνπ εγθεθΪινπ
- Αζπκκεηξέα ηθαλνηάησλ
- ΝεπξνγισζζνινγηθΪ πεηξΪκαηα
- Αθαζέεο
Δβδ. 11-12: ΚαηΪθηεζε ηεο γιψζζαο
- Μεραληζκνέ θαηΪθηεζεο ηεο γιψζζαο
- ΘεσξεηηθΪ κνληΫια γισζζηθάο θαηΪθηεζεο
- Ζ αλεπΪξθεηα ηνπ εξεζέζκαηνο θαη ε ππφζεζε ηεο εκθπηφηεηαο
- Καζνιηθά γξακκαηηθά
- ηΪδηα γισζζηθάο αλΪπηπμεο
- Κξέζηκε πεξένδνο γηα ηε γισζζηθά θαηΪθηεζε
- Γέγισζζε αλΪπηπμε θαη θαηΪθηεζε δεχηεξεο γιψζζαο
- Με ηππηθά γισζζηθά αλΪπηπμε
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
ΦηιηππΪθε-Warburton, Δηξάλε (2010). Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία. Αζάλα:
ΝεθΫιε.
Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2008). Δηζαγσγή ζηε Μειέηε ηεο Γιώζζαο.
Μηθξ. ΒΪδνπ, Δ., Ξπδφπνπινο, Γ.Η., Παπαδνπνχινπ, Φ. & Σζαγγαιέδεο, Α.
Αζάλα: ΠαηΪθεο.
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ΦΤ4937 – ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗ – Τ(IV)
(Π. Φίινο)
Πεξίιεςε – ζηφρνη:
ΔμεηΪδεηαη ε εμΫιημε ηεο ειιεληθάο γιψζζαο θαηΪ ηε κεζαησληθά θαη ηε λενειιεληθά
πεξένδν. πλνπηηθά αλΪιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμειέμεσλ ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα
(θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε, ιεμηθφ) ηεο ειιεληθάο γιψζζαο θαηΪ ηε κεζαησληθά (πεξ.
6νο-15νο αη.) θαη ηε λενειιεληθά πεξένδν (16νο αη. θεμ.). BαζηθΪ ζηΪδηα - ππνπεξένδνη: (i)
Πξψηκε κεζαησληθά ειιεληθά (πεξ. 6νο-11νο αη.) (ii) ςηκε κεζαησληθά ειιεληθά (πεξ. 11νο15νο αη.) (iii) Πξψηκε λΫα ειιεληθά (πεξ. 16νο-17νο αη.) (iv) Κπξέσο λΫα ειιεληθά (πεξ. 18νο αη.
θεμ.). ΔπηπιΫνλ, ε ζεσξεηηθά επηζθφπεζε ζα ζπλνδεπηεέ απφ ηε γισζζηθά αλΪιπζε
αληηπξνζσπεπηηθψλ θεηκΫλσλ (ινγνηερληθψλ, επηγξαθηθψλ, παππξηθψλ) ηεο κεζαησληθάο θαη
ηεο λενειιεληθάο πεξηφδνπ.
Θεκαηνινγία αλά εβδνκάδα
Δηζαγσγά
Βαζηθά νξνινγέα. ΠεγΫο. Θεκειηψδεηο κεραληζκνέ γισζζηθάο αιιαγάο (αλαινγέα,
γξακκαηηθνπνέεζε) θαη γισζζηθάο επαθάο (δαλεηζκφο). Πεξηνδνιφγεζε ηεο ειιεληθάο
γιψζζαο (1ε-2ε εβδνκΪδα).
Πξψηκε κεζαησληθά πεξένδνο
ΥξνληθΪ φξηα ηεο κεζαησληθάο πεξηφδνπ (πεξ. 6νο-15νο αη.) θαη ππνδηαηξΫζεηο ηεο. ΒαζηθΪ
εμσγισζζηθΪ θαη γισζζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εμΫιημε ηεο πξψηκεο
κεζαησληθάο ειιεληθάο (πεξ. 6νο-11νο αη.). ΠεγΫο. πλνπηηθά επηζθφπεζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ εμειέμεσλ ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα (θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε,
ιεμηθφ) ηεο πξψηκεο κεζαησληθάο ειιεληθάο (3ε-4ε εβδνκΪδα).
ςηκε κεζαησληθά πεξένδνο
ΥξνληθΪ φξηα. ΒαζηθΪ εμσγισζζηθΪ θαη γισζζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εμΫιημε
ηεο φςηκεο κεζαησληθάο ειιεληθάο (πεξ. 11νο-15νο αη.). ΠεγΫο. πλνπηηθά αλΪιπζε ησλ
ζπνπδαηφηεξσλ κεηαβνιψλ ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα (θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε,
ιεμηθφ) ηεο φςηκεο κεζαησληθάο ειιεληθάο (5ε-7ε εβδνκΪδα).
Πξψηκε λενειιεληθά πεξένδνο
ΥξνληθΪ φξηα. ΒαζηθΪ εμσγισζζηθΪ θαη γισζζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εμΫιημε
ηεο πξψηκεο λΫαο ειιεληθάο (πεξ. 16νο-17νο αη.). ΠεγΫο. χληνκε παξνπζέαζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ αιιαγψλ ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα (θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε,
ιεμηθφ) ηεο πξψηκεο λΫαο ειιεληθάο (8ε εβδνκΪδα).
Κπξέσο λενειιεληθά πεξένδνο
ΥξνληθΪ φξηα. ΒαζηθΪ εμσγισζζηθΪ θαη γισζζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εμΫιημε
ηεο θπξέσο λΫαο ειιεληθάο (πεξ. 18νο αη. θεμ.). ΠεγΫο. πλνπηηθά αλΪιπζε ηεο νινθιάξσζεο
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμειέμεσλ ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα (θσλνινγέα, κνξθνινγέα,
ζχληαμε, ιεμηθφ) ηεο θπξέσο λΫαο ειιεληθάο. ΝενειιεληθΫο δηΪιεθηνη. ρεκαηηζκφο,
ππνδηαηξΫζεηο, βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Γεκνηηθά. Γισζζηθφ δάηεκα ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
δεκνηηθάο θαη θαζαξεχζνπζαο. Πξφηππε / Κνηλά λΫα ειιεληθά (ΚΝΔ). πγρξνληθά
πεξηγξαθά ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξφηππεο λΫαο ειιεληθάο (9ε-13ε εβδνκΪδα).
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Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα
(1) Horrocks, G. Διιεληθά. Ηζηνξία ηεο γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο, κηθξ. Μ. ηαχξνπ –
Μ. ΣδεβειΫθνπ, Αζάλα 2006 (εθδ. Δζηέα).
(2) Browning, R. H ειιεληθή γιώζζα, κεζαησληθή θαη λέα, κηθξ. Μ. Κνλνκά, Αζάλα 1991
(εθδ. Παπαδάκαο).

ΦΤ6755 – ΓPAMMATIKH TH NEA EΛΛHNIKH – Τ(VI)
(Α. Πξέληδα)
Πεξηιεςε:
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε πεξηγξαθά ηεο γξακκαηηθάο ηεο ΝΫαο Διιεληθάο απφ ην
πξέζκα ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγηθάο επηζηάκεο. Καιχπηνληαη ηα βαζηθΪ επέπεδα
γξακκαηηθάο – θσλνινγέα, κνξθνινγέα θαη ζχληαμε – θαζψο θαη ηα δηεπέπεδα, φπσο ε
κνξθνθσλνινγέα θαη νη ζρΫζεηο ζχληαμεο, ζεκαζηνινγέαο θαη πξαγκαηνινγέαο.
Όιε – Θεκαηνινγία:
Α. Φσλνινγέα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο.
Β. Μνξθν(θσλν)ινγέα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο.
Γ. (Μνξθν)ζχληαμε ηεο ΝΫαο Διιεληθάο.
Γ. χληαμε-εκαζηνινγέα-Πξαγκαηνινγέα.
Γηδαθηηθέο ελφηεηεο:
1. ΔηζαγσγηθΪ.
- Ζ ΝΫα Διιεληθά γιψζζα. ΗζηνξηθΪ θαη θνηλσληνγισζζηθΪ ζηνηρεέα. Γεκνηηθά θαη
θαζαξεχνπζα.
- Σν ζχζηεκα γξαθάο ηεο ΝΫαο Διιεληθάο.
2. Φσλνινγέα Η & ΗΗ
- ΔπαλΪιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ: θψλεκα, αιιφθσλν, ειΪρηζηα δεχγε
- Καηεγνξηνπνέεζε θσλεΫλησλ / ζπκθψλσλ
- Σα θσλάκαηα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο.
3. Μνξθνθσλνινγέα
- ΦσλνινγηθΪ θαζνξηζκΫλε αιινκνξθέα
- ΦσλνινγηθΫο δηαδηθαζέεο θαηΪ ηνλ ζρεκαηηζκφ ιΫμεσλ (αθνκνέσζε, αλνκνέσζε,
επΫλζεζε, ζπλαέξεζε θιπ).
- ΤπεξηεκαρηαθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: ν ηφλνο.
4. Μνξθνινγέα Η
- ΔπαλΪιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ:
- Μφξθεκα – αλαγλψξηζε κνξθεκΪησλ
- Καηεγνξέεο κνξθεκΪησλ: πξνζάκαηα, επηζάκαηα, δεζκεπκΫλα θαη ειεχζεξα
κνξθάκαηα
- ΔηδηθΫο θαηεγνξέεο κνξθεκΪησλ: ελζάκαηα, δηελζάκαηα, αζπλερά κνξθάκαηα
5. Μνξθνινγέα ΗΗ
- Κιέζε:
- ΜνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
- Ρεκαηηθφ πεδέν: ν ρξφλνο, ην πνηφλ ελΫξγεηαο, θσλά/δηΪζεζε, εγθιέζεηο θαη
ηξνπηθφηεηα
- Ολνκαηηθφ πεδέν: ην γΫλνο
6. Μνξθνινγέα ΗΗΗ
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- Παξαγσγά
- χλζεζε
7. χληαμε Η: Σν ξάκα θαη ε ξεκαηηθά θξΪζε.
- ΜεηαβαηηθΪ/ακεηΪβαηα ξάκαηα
- Φσλά/ΓηΪζεζε
- Έγθιηζε θαη ηξνπηθφηεηα
- Πνηφλ ελεξγεέαο
- Υξφλνο
- Ρεκαηηθά ζπκθσλέα: πξνζσπηθΪ θαη απξφζσπα (ηξνπηθΪ) ξάκαηα.
8. χληαμε ΗΗ: Σν νπζηαζηηθφ θαη ε νλνκαηηθά θξΪζε
- Σα ζπζηαηηθΪ ηεο νλνκαηηθάο θξΪζεο.
- ΓΫλνο, αξηζκφο, πηψζε.
- Σα Ϊξζξα.
- Σν επέζεην. πκθσλέα κΫζα ζηελ νλνκαηηθά θξΪζε.
- Αλησλπκέεο θαη πξνζδηνξηζηΫο.
9. χληαμε ΗΗΗ: Ζ πξφηαζε.
- Δέδε θχξησλ πξνηΪζεσλ (αλΪ Ϋγθιηζε).
- ΓεπηεξΫνπζεο (εμαξηεκΫλεο) πξνηΪζεηο.
10. χληαμε – εκαζηνινγέα – Πξαγκαηνινγέα.
- Ζ ζεηξΪ ησλ φξσλ ζηελ πξφηαζε. Θεκαηνπνέεζε, εζηέαζε. Απαινηθά ππνθεηκΫλνπ.
ρεκαηηζκφο εξσηάζεσλ. Ο ξφινο ηνπ επηηνληζκνχ.
Πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα:
Holton, D., Mackridge, P. & Philippaki-Warburton, I. (1999). Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο. Μηθξ. Β. ππξφπνπινο. Αζάλα: ΠαηΪθεο.
Υαηδεζαββέδεο, . (2012). Νενειιεληθή Γξακκαηηθή: Θεσξεηηθέο βαζεηο θαη Πεξηγξαθή.
Αζάλα: ΒΪληαο.
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ:
ΟΔΗΓΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..):
ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (.Δ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Γηεπζπληήο:
Δ. ΚαξαθΪζεο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Γηεπζπληή:
Δ. ΥνπιηαξΪ-ΡΪηνπ, Καζεγήηξηα
Μέιε:
Μ. ΛηΪηζε, Καζεγήηξηα
Δ. Γθαζηά, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Φ. ΠνιπκεξΪθεο, Δπηθ. Καζεγεηήο
Γξακκαηεία:
ΗσΪλλα Μαηζνχιε
ΚΑΝΟΝΗΜΟ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Μ..)
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..)
ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.)

(ΦΔΚ η.Β 2571/3 Ηνπιίνπ 2018)
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο
2018-9 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.M.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ N.
4485/2017 θαη ηηο ινηπΫο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρεη ζπνπδέο πξψηνπ θχθινπ,
πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ζηελ
Κιαζηθή Φηινινγία. ην πιαίζην απηφ ηνπ δεπηέξνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εληΪζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα». Σν Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. απνλΫκεη Γ.Μ.. δχν εηδηθεχζεσλ: 1) Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα κε εηδέθεπζε
ηελ Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα θαη 2) Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα κε εηδέθεπζε ηε
Λαηηληθά Φηινινγέα.
Ο παξψλ Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
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Κεθαιαένπ Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξέηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΔΚ
114/η.Α΄/4-8-2017): «ΟξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο, ξπζκέζεηο γηα
ηελ Ϋξεπλα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». O παξψλ Κ.Μ. ηνπ Π.M.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. ζπληΪρζεθε απφ
εηδηθά Δπηηξνπά κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη
εγθξέζεθε απφ ηελ ηειεπηαέα ζηελ ππ‟ αξηζκ. 570 /12.12.2017 ηαθηηθά ζπλεδξέα ηεο. Θα
ηζρχζεη δε απαξΫγθιηηα γηα δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ ςάθηζά ηνπ. Οπνηαδάπνηε κεξηθά
ά νιηθά ηξνπνπνέεζε ά αληηθαηΪζηαζά ηνπ απαηηεέ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ο Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εγθξέλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο
Κπβεξλάζεσο, αλαξηΪηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκάκαηνο (www.philology.uoi.gr) θαη
θνηλνπνηεέηαη ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
Άξζξν 1
ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Π.Μ.
ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
Αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εέλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο Ϋξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο Κιαζηθάο Φηινινγέαο, ζηα
εμάο γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. πην ζπγθεθξηκΫλα (Απφθαζε Β1/145/8.3.2001, ΦΔΚ 277/16.3.2001): α) Αξραέα
Διιεληθά Φηινινγέα, β) Λαηηληθά Φηινινγέα, γ) πλαθεέο αλαγλσξηζκΫλεο εηδηθεχζεηο
(Παιαηνγξαθέα - Ηζηνξέα θαη Κξηηηθά - Δθδνηηθά ησλ Αξραέσλ Διιεληθψλ ά/θαη Λαηηληθψλ
θεηκΫλσλ, Παππξνινγέα, Μπθελατθά Φηινινγέα, Δηδηθά θαη Γεληθά Γηδαθηηθά καζεκΪησλ
Κιαζηθάο Φηινινγέαο, Αξραέν Διιεληθφ θαη Ρσκατθφ ΘΫαηξν).
θνπφο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εέλαη ε πξναγσγά θαη εμεηδέθεπζε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζηηο αλσηΫξσ γλσζηηθΫο
πεξηνρΫο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηάησλ ησλ λΫσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθά
Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ
βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Π.Μ.. απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε θαη δηΪδνζε ησλ θιαζηθψλ
ζπνπδψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο επέζεο θαη ζηελ ελ γΫλεη θΪιπςε ησλ
αλαγθψλ ζε εηδηθεπκΫλνπο επηζηάκνλεο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα εληφο θαη εθηφο
ηεο ΔιιΪδαο.
Άξζξν 2
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(Ϊξζξα 31, 44 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
Αξκφδηα ξγαλα γηα ηε δηνέθεζε, νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη:
I. Ζ χγθιεηνο ηνπ Π.Η. εέλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζΫκαηα αθαδεκατθνχ, δηνηθεηηθνχ,
νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηάξα ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.. Δπέζεο ε χγθιεηνο ηνπ Π.Η. αζθεέ φζεο αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθΪ κε ην Π.Μ.. δελ αλαηέζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε Ϊιια φξγαλα.
II.
Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ά ε επηακειάο Δηδηθά Γηαηκεκαηηθά
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Δπηηξνπά ζε πεξέπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.. ά ε ελλεακειάο Δηδηθά Γηηδξπκαηηθά
Δπηηξνπά ζε πεξέπησζε Γηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.. θαη Ϋρεη ηα θαζάθνληα πνπ νξέδνληαη ζην
Ϊξζξν 31 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017. Σν Π.M.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ ππφ ηελ επνπηεέα θαη ην Ϋιεγρν ηεο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε νπνέα Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιΫπεη ην σο Ϊλσ
Ϊξζξν ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ν παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα». Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
α) εηζεγεέηαη ζηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δηα ηεο Δπηηξνπάο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο
παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 32, ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγθαηφηεηα έδξπζεο Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32, β) νξέδεη
ηα κΫιε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., γ) θαηαλΫκεη ην δηδαθηηθφ Ϋξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., δ) ζπγθξνηεέ επηηξνπΫο επηινγάο ά
εμΫηαζεο ησλ ππνςάθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε) δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ηεο
θνέηεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα απνλεκεζεέ ην Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζη) αζθεέ θΪζε Ϊιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο
δηαηΪμεηο ηνπ σο Ϊλσ Νφκνπ. Δπηιχεη επέζεο νπνηνδάπνηε δάηεκα πξνθχπηεη θαηΪ ηε
ιεηηνπξγέα ηνπ Π.M.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην
νπνέν δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ παξφληα Κ.Μ.. Δέλαη ηΫινο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηεέλεη
νπνηαδάπνηε αιιαγά ά ηξνπνπνέεζε ηνπ παξφληνο Κ.Μ..
III.
Ζ πληνληζηηθά Δπηηξνπά (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα»
απαξηέδεηαη απφ πΫληε (5) κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., νη νπνένη Ϋρνπλ
αλαιΪβεη κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν. ΔθιΫγνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. γηα δηεηά ζεηεέα. Δέλαη δε αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Απφ ηα εθιεγκΫλα απηΪ κΫιε ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεη ηνλ
Γηεπζπληά ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα», ν νπνένο πξνεδξεχεη ζηε .Δ., θαζψο
θαη ηνλ αλαπιεξσηά ηνπ (ζπλδπαζκφο ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4485/2017). Ζ
ζεηεέα ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο .Δ. κπνξεέ λα αλαλεσζεέ κέα θνξΪ. Σα κΫιε ηεο σο Ϊλσ
Δπηηξνπάο δελ δηθαηνχληαη επηπιΫνλ ακνηβάο ά απνδεκέσζεο γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε απηά.
Οη εθπξφζσπνη ζηε .Δ. θΪζε εηδέθεπζεο εέλαη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη γηα ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηεο εηδέθεπζάο ηνπο. Οη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ
ηελ εμΫιημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ εέλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ
ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηπρφλ ζπλερεέο απνπζέεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηΫο νθεέινπλ λα Ϋξρνληαη
ζε επαθά κε ηνλ αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θΪζε πξφβιεκα πνπ κπνξεέ λα επεξεΪζεη
ηελ νκαιά πνξεέα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζέζηαηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα ηεο
Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ). ΚαηΪ ηε ιάμε ηεο ζεηεέαο ηεο .Δ. θαη κε
επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληά ζπληΪζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ
θαη εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ησλ
ινηπψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβΪζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε
αμηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ ππνδνκψλ θαη
ηελ θνηλσληθΪ επσθειά ρξάζε ησλ δηαζΫζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα».
IV. Ζ Δπηηξνπά Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηάλεηαη ζην Π.Η., απνηειεέηαη απφ ηνλ
Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη Φνηηεηηθψλ ΘεκΪησλ, ν νπνένο εθηειεέ ρξΫε
ΠξνΫδξνπ, θαη ηνπο Κνζκάηνξεο ηνπ Π.Η. σο κΫιε θαη Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 32 ζηελ παξΪγξαθν 5 ηνπ Ν. 4485/2017. Σα κΫιε ηεο σο Ϊλσ
Δπηηξνπάο δελ δηθαηνχληαη επηπιΫνλ ακνηβάο ά απνδεκέσζεο γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε απηά.
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V. Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν: «Κιαζηθή Φηινινγία» εέλαη κΫινο ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η, νξέδεηαη καδέ κε
ηνλ αλαπιεξσηά ηνπ, κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., γηα
δηεηά ζεηεέα θαη πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηεο παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017.
Πξνεδξεχεη ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., εέλαη κΫινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκέδαο ά ηεο βαζκέδαο ηνπ αλαπιεξσηά, εέλαη ηνπ
ηδένπ ά ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., αζθεέ δε ηα θαζάθνληα πνπ
νξέδνληαη ζηνλ σο Ϊλσ λφκν (Ϊξζξν 31 παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017), ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) θαη φπνηα Ϊιια νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 45, παξ. 1γ). Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η εηζεγεέηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Π.Η. γηα θΪζε ζΫκα πνπ αθνξΪ ζηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Ο
Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η
δελ κπνξεέ λα Ϋρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηεέεο θαη δελ δηθαηνχηαη
επηπιΫνλ ακνηβά γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ Ϋξγν σο Γηεπζπληάο.
VI. Ζ εμακειάο Δπηζηεκνληθά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά (Δ..Δ.), κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
εμσηεξηθάο αθαδεκατθάο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017).
Άξζξν 3
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΖ
ΣΟ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(Ϊξζξν 34 παξ. 1, 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4485/2017)
ην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλνληαη
δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο (ά ηνπ εληαένπ Φηινζνθηθνχ Σκάκαηνο) ησλ
Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο εκεδαπάο ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ά νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ ΗδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο. Γ.Μ..
δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα
ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ηνλ Ν.
3328/2005 (Α' 80).
ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ αξκφδηνπ ΣνκΫα θαη
ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
γέλνληαη δεθηΫο θαη ππνςεθηφηεηεο πηπρηνχρσλ Ϊιισλ ΣκεκΪησλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Σν εέδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
εμεηΪζεσλ γη‟ απηΫο ηηο εηδηθΫο πεξηπηψζεηο θαζνξέδεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηηο δηελεξγεέ εηδηθά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά.
ΜΫιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., θαζψο θαη Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζΫζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 34, κπνξνχλ, κεηΪ απφ αέηεζά
ηνπο, λα εγγξαθνχλ σο ππεξΪξηζκνη θαη κφλν Ϋλαο θαη΄ Ϋηνο ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην
νπνέν εέλαη ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ Ϋξγν πνπ επηηεινχλ ζην
νηθεέν Ίδξπκα.
Άξζξν 4
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ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
(Ϊξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξΪθνληαη θαη‟ Ϋηνο ζην Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη αλΪινγνο πξνο ηνλ αξηζκφ
ησλ δηαζΫζηκσλ δηδαζθφλησλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηΫσλ θαη‟ Ϋηνο ζην Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεηαη θαη‟ αλψηαην φξην ζε
δψδεθα (12) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο (νθηψ (8) θνηηεηΫο ζηελ εηδέθεπζε ηεο Αξραέαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο θαη ηΫζζεξηο (4) θνηηεηΫο ζηελ εηδέθεπζε ηεο Λαηηληθάο Φηινινγέαο).
Ο κΫγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλΪ δηδΪζθνληα νξέδεηαη ζε δψδεθα (12)
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, ν δε κΫγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ..
κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζε ζρΫζε θαη κε ηνλ
αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, νξέδεηαη ζε ηξηΪληα Ϋμη (36), κε
ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ (Ϊξζξν 45 παξ. 1β ηνπ Ν.
4485/2017).
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζε εκεξνκελέεο πνπ νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο ά ηελ Δ.Γ.Δ. πξνθεξχζζνπλ ζΫζεηο κε αλνηρηά δηαδηθαζέα (πξφζθιεζε εθδάισζεο
ελδηαθΫξνληνο) γηα ηελ εηζαγσγά πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα». H
πξνθάξπμε ησλ θελψλ ζΫζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλεηαη θαηΪ ην πξψην δεθαάκεξν ηνπ Ηνπλένπ. H ζρεηηθά πξνθάξπμε
δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην δηαδέθηπν θαη πεξηιακβΪλεη ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ππνςεθηφηεηαο, ηηο θαηεγνξέεο πηπρηνχρσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
εηζαθηΫσλ, ηνλ ηξφπν εηζαγσγάο, ηα θξηηάξηα επηινγάο, ηηο πξνζεζκέεο ππνβνιάο αηηάζεσλ,
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελέεο θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγάο ησλ
γξαπηψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ αέηεζε πξνο ηε
Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζην δηΪζηεκα 5-15 επηεκβξένπ, ε νπνέα
ζπλνδεχεηαη απφ: α) ζχληνκν Βηνγξαθηθφ Τπφκλεκα, β) αληέγξαθν Πηπρένπ κε αλαιπηηθά
βαζκνινγέα, γ) ηέηινπο μΫλσλ γισζζψλ, δ) δχν (2) ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο (δελ απαηηνχληαη
ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο θιαζηθάο εηδέθεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.). Σέηινη ζπνπδψλ απφ μΫλα AEI πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ αλαγλψξηζε
ηζνηηκέαο, φπσο νξέδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζέα. H Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ηελ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθΪ.
ΟΡΟΗ / ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκέσλ πξΫπεη λα γλσξέδνπλ απνδεδεηγκΫλα πνιχ θαιΪ κέα
ηνπιΪρηζηνλ δηεζλά μΫλε γιψζζα (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά). H γλψζε
ηεο μΫλεο γιψζζαο πηζηνπνηεέηαη κε θαηΪζεζε ζρεηηθνχ ηέηινπ επηπΫδνπ Β2 πνπ ρνξεγεέηαη
απφ αξκφδηνπο θνξεέο (ΑγγιηθΪ: επέπεδν Lower ά TOEFL [500+]· ΓαιιηθΪ: Delf 2·
ΓεξκαληθΪ: Mittelstuffe θιπ.) ά, αλ δελ ππΪξρεη, κε γξαπηά εμΫηαζε (κεηΪθξαζε
μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκΫλνπ, γηα λα δηαπηζησζεέ ν επρεξάο ρεηξηζκφο ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθέαο), ηελ νπνέα δηελεξγεέ Δπηηξνπά νξηδφκελε θαηΪ γιψζζα απφ ηε πλΫιεπζε
ηνπ Σκάκαηνο, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Οη αιινδαπνέ ππνςάθηνη νθεέινπλ λα γλσξέδνπλ επαξθψο ηελ
ειιεληθά γιψζζα. H επΪξθεηα ηεο ειιελνκΪζεηαο πηζηνπνηεέηαη φπσο νξέδνπλ νη ζρεηηθΫο
δηαηΪμεηο (π.ρ. κε θαηΪζεζε Απνιπηεξένπ Διιεληθνχ Λπθεένπ, Πηπρένπ Διιεληθάο
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Φηινινγέαο ά Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκΪζεηαο Γ΄ επηπΫδνπ ηνπ ΚΫληξνπ Διιεληθάο Γιψζζαο
ηνπ Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ).
ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Ζ εηζαγσγά ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η. γέλεηαη
χζηεξα απφ γξαπηΫο εμεηΪζεηο θαη πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο ζηα δχν (2)
καζάκαηα εηδέθεπζεο (Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα, Λαηηληθά Φηινινγέα) θαη ζηελ μΫλε
γιψζζα δηελεξγνχληαη θαηΪ ην δεχηεξν δεθαπελζάκεξν ηνπ επηεκβξένπ απφ ηξηκειεέο
ΔπηηξνπΫο ησλ νηθεέσλ ΣνκΫσλ, ππφ ηελ επνπηεέα ηεο .Δ. ηνπ Π.M.. Πξνεγεέηαη ε εμΫηαζε
ζηελ μΫλε γιψζζα, ε επηηπρέα ζηελ νπνέα απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηΫξσ
δηαδηθαζέα. Δέλαη δπλαηά ε εθ ησλ πξνηΫξσλ εμΫηαζε ζηελ μΫλε γιψζζα θαηΪ ηνλ Ηνχλην,
χζηεξα απφ αέηεζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Όιε ησλ Γξαπηψλ ΔμεηΪζεσλ:
α) APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
Οκάξνπ Iιηάδνο Χ
νθνθιΫνπο Hιέθηξα·, Eπξηπέδνπ Bάθραη
Θνπθπδέδνπ Ξπγγξαθήο Bηβι. 1ν
Άγλσζην θεέκελν
Ηζηνξέα ηεο αξραέαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο απφ ηηο αξρΫο Ϋσο θαη ηνλ 5ν αηψλα.
β) ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA
Βηξγηιένπ Aηλεηάδνο VI.
Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα:
α) Γ. Πεηξψληνπ Satyricon θεθθ. 1-4· 26, 7-34, 10· 37-38· 51· 61, 5-63, 10· 71· 110,6113. Καη απφ κεηΪθξαζε νιφθιεξε ε Cena Trimalchionis (= Satyr. θεθ. 26, 7-78,8)
β) Aπνπιάηνπ Mεηακνξθ. I, 1.IV, 28· V, 22-23.
Άγλσζην θεέκελν: Γ. Iνπι. Kαέζαξνο (& A.Hirti), De bello Gallico I-III
Ηζηνξέα ηεο ιαηηληθάο ινγνηερλέαο ηεο ρξπζάο θαη αξγπξάο επνράο.
Ζ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαζνξέδεηαη αλΪ δηεηέα απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηΪηαη ζην δηαδέθηπν. H
εμΫηαζε ηνπ γλσζηνχ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκΫλνπ πεξηιακβΪλεη κεηΪθξαζε,
θξηηηθΫο, εξκελεπηηθΫο-πξαγκαηνινγηθΫο θαη γξακκαηνινγηθΫο παξαηεξάζεηο, ελψ ε εμΫηαζε
ηνπ Ϊγλσζηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκΫλνπ πεξηιακβΪλεη κεηΪθξαζε,
γξακκαηηθΫο θαη ζπληαθηηθΫο παξαηεξάζεηο.
Οη ππνςάθηνη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εμεηΪδνληαη ζε θνηλΪ ζΫκαηα κε
βΪζε ηελ χιε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ. Οη ππνςάθηνη κπνξνχλ ζηελ αέηεζά ηνπο λα
δειψζνπλ θαηΪ ζεηξΪ πξνηέκεζεο (1 = εηδέθεπζε Αξραέαο Διιεληθάο Φηινινγέαο, 2 =
Δηδέθεπζε Λαηηληθάο Φηινινγέαο ά αληηζηξφθσο) ηελ εηδέθεπζε ζηελ νπνέα επηζπκνχλ λα
εληαρζνχλ. ε πεξέπησζε πνπ εέλαη επηιαρφληεο ζηελ εηδέθεπζε ηεο πξψηεο πξνηέκεζάο ηνπο
εέλαη δπλαηφλ λα γέλνπλ δεθηνέ ζηελ εηδέθεπζε ηεο δεχηεξεο πξνηέκεζάο ηνπο, εΪλ ππΪξρνπλ
θελΫο ζΫζεηο.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Ζ δηαδηθαζέα επηινγάο ησλ ππνςεθέσλ κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ., κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα», γέλεηαη απφ αξκφδηα Σξηκειά Δπηηξνπά Δπηινγάο θαη ΔμΫηαζεο αλΪ
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εηδέθεπζε, απαξηηδφκελε απφ κΫιε ΓΔΠ πνπ Ϋρνπλ αλαιΪβεη κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν.
Ζ Δπηηξνπά θαηαξηέδεη πιάξε θαηΪινγν κε φινπο ηνπο ππνςεθένπο θαη, χζηεξα απφ ηνλ
ζρεηηθφ Ϋιεγρν, απνξξέπηεη φζνπο δελ πιεξνχλ ηα ειΪρηζηα θξηηάξηα πνπ Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ
απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη θαιεέ ζε ζπλΫληεπμε ηνπο πξνθξηλφκελνπο
ππνςεθένπο πνπ Ϋρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα πξναπαηηνχκελα.
Οη εηδηθΫο απηΫο επηηξνπΫο επηινγάο θαη εμΫηαζεο θαηΪ εηδέθεπζε (Αξραέα Διιεληθά
Φηινινγέα, Λαηηληθά Φηινινγέα), πνπ νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. κε πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα», θαινχλ ηνλ
ππνςάθην ζε ζπλΫληεπμε, αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ θαη εηζεγνχληαη γηα ηελ Ϋληαμά ηνπ
ζην Π.M.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ζηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., ε νπνέα απνθαζέδεη. ΚαηΪ ηελ πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε θξέλεηαη ε θηινινγηθά ππνδνκά
ηνπ ππνςεθένπ θαη ε θξηηηθά ηθαλφηεηΪ ηνπ ζηελ εηδέθεπζε.
Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο ζηα δχν (2) καζάκαηα εηδέθεπζεο θαη ηελ μΫλε γιψζζα θαη ε
επηινγά ησλ ππνςεθέσλ νινθιεξψλεηαη Ϋσο ην ηΫινο επηεκβξένπ, νπφηε κε επζχλε ηεο .E.
ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαηαξηέδεηαη ν πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε
ηειηθά Ϋγθξηζε ηνπ νπνένπ γέλεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ζηελ πξψηε ηαθηηθά ζπλεδξέαζά ηεο. ΑκΫζσο κεηΪ νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εγγξΪθνληαη
ζην Π.Μ. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα». Αλαζηνιά εγγξαθάο εέλαη δπλαηά, φκσο δελ
κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα δχν Ϋηε.
Οη αηηάζεηο καδέ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέηε ζε Ϋληππε εέηε ζε ειεθηξνληθά κνξθά.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Γηα ηελ επηινγά ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο κεηΪ
απφ εηζάγεζε ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
ζπλεθηηκψληαη ηα εμάο ζηνηρεέα: α) ε γξαπηά εμΫηαζε ησλ καζεκΪησλ εηδέθεπζεο (40%)· β)
ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ (20%), ν νπνένο δελ κπνξεέ λα κηθξφηεξνο ηνπ Ϋμη θαη κηζφ (6,5 –
ιέαλ θαιψο). ε πεξέπησζε Πηπρένπ πνπ δελ αθνινπζεέ ηε δεθαδηθά θιέκαθα, ε Σξηκειάο
Δπηηξνπά Δπηινγάο θαη ΔμΫηαζεο πξνβαέλεη ζηε ζρεηηθά αληηζηνέρηζε, κε αηηηνινγεκΫλε
Ϋθζεζά ηεο πξνο ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ζηε βΪζε ηνπ Οδεγνχ
πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο πνπ απΫλεηκε ηνλ ζρεηηθφ πξνπηπρηαθφ ηέηιν. · γ) ν ΜΟ ησλ
πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ εηδέθεπζεο (20%). ε πεξέπησζε αιιαγάο εηδέθεπζεο σο ΜΟ ησλ
πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ εηδέθεπζεο λνεέηαη ν ΜΟ ησλ καζεκΪησλ θιαζηθάο θηινινγέαο ζην
πξφγξακκα θνξκνχ. · δ) ε πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, ε επέδνζε ζε δηπισκαηηθά εξγαζέα
ζρεηηθά κε ηηο εηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η., φπνπ απηά
πξνβιΫπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη δχν (2) ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο θαη ηπρφλ
εξεπλεηηθά, επαγγεικαηηθά θαη/ά ζπγγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα (20%). πζηαηηθΫο επηζηνιΫο
δελ απαηηνχληαη γηα ηνπο απνθνέηνπο ηεο θιαζηθάο εηδέθεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. (βι. αλση.).
ε πεξέπησζε ηζνβαζκέαο ππεξΫρεη ν ππνςάθηνο πνπ Ϋρεη κεγαιχηεξν κΫζν φξν
βαζκνινγέαο ζηηο γξαπηΫο εμεηΪζεηο εηζαγσγάο ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα»
ηνπ Π.Η. Αλ θαη ζε απηά ηελ πεξέπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκέα, ηφηε γηα ηελ ηειηθά ηνπο
θαηΪηαμε ιακβΪλεηαη ππφςε ν βαζκφο πηπρένπ. H επηηπράο γξαπηά εμΫηαζε ζηα καζάκαηα
εηδέθεπζεο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα· πξνβηβΪζηκνο βαζκφο
νξέδεηαη ην Ϋμη (6) ηεο δεθαδηθάο θιέκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνέ ηνπ.
Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο (κνξηνδφηεζε) ησλ αλσηΫξσ θξηηεξέσλ αλάθεη ζηελ αξκνδηφηεηα
ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ.
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο θαηαξηέδεηαη ν ηειηθφο πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ.
109

Ο ηειηθφο πέλαθαο επηηπρφλησλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ, αθνχ επηθπξσζεέ απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηελ Δ.Γ.Δ,. αλαξηΪηαη ζηνλ πέλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηεέαο θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
(www.philology.uoi.gr).
Άξζξν 5
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΦΟΗΣΖΖ
(Ϊξζξα 33, 34 θαη 35 ηνπ Ν. 4485/2017)
ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα θαλνληθάο θνέηεζεο ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., πνπ νδεγεέ ζηε ιάςε Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα,
νξέδεηαη θαη΄ ειΪρηζην ζηα ηΫζζεξα (4) εμΪκελα, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ν ρξφλνο
εθπφλεζεο θαη θξέζεο ηεο κεηαπηπρηαθάο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο (Μ.Γ.Δ). Ο αλψηαηνο
επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιάξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη δελ ππεξβαέλεη ηα 6 (Ϋμη) εμΪκελα ζπνπδψλ.
ην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. πξνβιΫπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4485/2017 (114 Α΄), ε
δπλαηφηεηα κεξηθάο θνέηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηΫο (γηα θνηηεηΫο δειαδά πνπ
απνδεδεηγκΫλα εξγΪδνληαη εέθνζη (20) ψξεο ηελ εβδνκΪδα κε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ εξγνδνηηθφ θνξΫα ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η.). Ζ δηΪξθεηα ηεο κεξηθάο απηάο θνέηεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαέλεη ην δηπιΪζην ηεο
θαλνληθάο θνέηεζεο. Ζ κεξηθά θνέηεζε πξνβιΫπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ηνπ
πξνγξΪκκαηνο «πιάξνπο» θνέηεζεο θαη γηα ηδηαέηεξεο, εμαηξεηηθΪ ζνβαξΫο πεξηπηψζεηο
(αζζΫλεηα, θφξηνο εξγαζέαο, ζνβαξνέ νηθνγελεηαθνέ ιφγνη, ζηξΪηεπζε, ιφγνη αλσηΫξαο βέαο,
θ.Ϊ.), γηα ηηο νπνέεο απνθαζέδεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Δπέζεο
ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο εέλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεέ, θαηφπηλ ππνβνιάο ζρεηηθάο
αέηεζεο, πξνζσξηλά αλαζηνιά ζπνπδψλ, πνπ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα δχν (2)
ζπλερφκελα εμΪκελα. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο αλαζηνιάο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ρΪλεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηά. Σα εμΪκελα αλαζηνιάο ηεο θνηηεηηθάο ηδηφηεηαο δελ πξνζκεηξψληαη
ζηελ πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηΪξθεηα θαλνληθάο θνέηεζεο. Γχλαηαη θαη κφλν ζε εμαηξεηηθΫο
πεξηπηψζεηο λα ρνξεγεέηαη παξΪηαζε ζπνπδψλ θαη κΫρξη Ϋλα Ϋηνο, θαηφπηλ αηηηνινγεκΫλεο
απφθαζεο ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ.
Γηα ζΫκαηα επαλεμΫηαζεο καζεκΪησλ ζε νθεηιφκελα καζάκαηα ά δηαγξαθάο απνθαέλεηαη
ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ε Δ.Γ.Δ. κεηΪ απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα», ε νπνέα απνθαζέδεη γηα ηνπο φξνπο ηεο
επαλεμΫηαζεο θαη ηνπο ιφγνπο δηαγξαθάο. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο απνηχρεη ζηελ
εμΫηαζε καζάκαηνο ά καζεκΪησλ θαη ζεσξεέηαη απφ ηνλ Κ.Μ.. φηη δελ Ϋρεη νινθιεξψζεη
επηηπρψο ην πξφγξακκα, εμεηΪδεηαη, χζηεξα απφ αέηεζά ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ
Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ην
εμεηαδφκελν κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ
Π.Η. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλ. Μεηαπηπρηαθφο
θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φηαλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη: α) ε κε επαξθάο πξφνδνο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά (ε νπνέα ηεθκεξηψλεηαη κε κε ζπκκεηνρά ζηελ εθπαηδεπηηθά
δηαδηθαζέα: παξαθνινπζάζεηο, εμεηΪζεηο), β) ε πιεκκειάο εθπιάξσζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ
πνπ νξέδνληαη απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ζηα νπνέα εγγξΪθεηαη, γ)
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ζπκπεξηθνξΪ πνπ πξνζβΪιιεη ηελ αθαδεκατθά δενληνινγέα, φπσο π.ρ. ε ινγνθινπά (βι.
θαηση.) θαη δ) αέηεζε ηνπ έδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά.
Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εγγξΪθνληαη θαη ζπκκεηΫρνπλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ
πξνβιΫπνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Μ.. Οη εγγξαθΫο ησλ εηζαγνκΫλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
αξρέδνπλ κεηΪ απφ ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
ζηελ νπνέα νξέδεηαη θαη ε ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ εγγξαθψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθά. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο δχλαληαη λα αηηεζνχλ αλαζηνιάο
εγγξαθάο γηα δχν (2) ζπλερφκελα εμΪκελα θαη‟ αλψηαην φξην γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (πγεέαο,
νηθνλνκηθνχο, ζηξΪηεπζεο, θ.Ϊ.) κε αέηεζά ηνπο ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., ε νπνέα δηαβηβΪδεη ηε ζρεηηθά αέηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ
ζηελ .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα». Ζ .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα», κε αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζά ηεο, εηζεγεέηαη ζρεηηθΪ ζηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε νπνέα απνδΫρεηαη ά απνξξέπηεη ην αέηεκα αλαζηνιάο
εγγξαθάο. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο Ϋρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρΫο θαη ηηο
δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ
ηνπ δηθαηψκαηνο παξνράο δσξεΪλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκΪησλ. Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
νθεέιεη λα εμαζθαιέδεη δηεπθνιχλζεηο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα ά θαη εηδηθΫο
εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο (πξνθνξηθά εμΫηαζε, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο
εμΫηαζεο, πξνζβαζηκφηεηα ζηα πξνηεηλφκελα ζπγγξΪκκαηα θ.η.ι.).
ΣΔΛΖ ΦΟΗΣΖΖ
Γηα ηελ εγγξαθά ζην θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δελ πξνβιΫπνληαη ηΫιε θνέηεζεο,
Άξζξν 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΝΧΔΧΝ
(Ϊξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σν Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η. πεξηιακβΪλεη δχν (2) εηδηθεχζεηο: α)
εηδέθεπζε Αξραέαο Διιεληθάο Φηινινγέαο θαη β) εηδέθεπζε Λαηηληθάο Φηινινγέαο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ Γ.Μ.. ΣΖΝ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Γηα θΪζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά, o νπνένο παξαθνινπζεέ ην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ην νπνέν νδεγεέ ζηε ρνξάγεζε Γ.Μ.. ζηελ
Κιαζηθά Φηινινγέα, νξέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα», σο επηβιΫπσλ θαζεγεηάο
Ϋλα κΫινο ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. κεηαμχ εθεέλσλ ζηα νπνέα Ϋρεη αλαηεζεέ
κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν ζην πιαέζην ηεο ζπγθεθξηκΫλεο εηδέθεπζεο ηνπ Π.Μ.. Ο επηβιΫπσλ θαη ε
.Δ Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ ηεο πνξεέαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά. Σα καζάκαηα θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ ηνπ Π.Μ. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» εέλαη ππνρξεσηηθΪ θαη θαηαλΫκνληαη ζηα ηξέα πξψηα εμΪκελα
ζπνπδψλ, ελψ θαηΪ ην ηειεπηαέν εμΪκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο εθπνλεέ κεηαπηπρηαθά
δηπισκαηηθά εξγαζέα (Μ.Γ.Δ.) ππφ ηελ επέβιεςε ελφο κΫινπο ΓΔΠ ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο
Φηινινγέαο, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη
Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
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Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο πξΫπεη λα
παξαθνινπζάζεη θαη λα εμεηαζηεέ κε επηηπρέα ζε Ϋμη (6) εμακεληαέα κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα
/ ζεκηλΪξηα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν (15 ECTS ην θαζΫλα), δει. δχν (2) ζε θΪζε εμΪκελν
(30 ECTS), θαη λα ζπγγξΪςεη δηπισκαηηθά επηζηεκνληθά εξγαζέα 30 ECTS θαηΪ ην
ηειεπηαέν εμΪκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αθνχ Ϋρεη αληαπνθξηζεέ κε επηηπρέα ζηηο εμεηΪζεηο.
ΑΝΣΗΚΔΊΜΔΝΑ – ΜΑΘΖΜΑΣΑ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
Ο ΣνκΫαο Κιαζηθάο Φηινινγέαο πξνζθΫξεη ππνρξεσηηθΪ ζηα δχν πξψηα εμΪκελα ηνπ Π.Μ.
κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα, θνηλΪ γηα ηηο
δχν εηδηθεχζεηο (δχν (2) καζάκαηα Αξραέαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ζην α΄ εμΪκελν, Ϋλα δε
(1) κΪζεκα Αξραέαο Διιεληθάο Φηινινγέαο θαη Ϋλα (1) Λαηηληθάο Φηινινγέαο ζην β
εμΪκελν), ελψ θαηΪ ην ηξέην εμΪκελν ζπνπδψλ πξνζθΫξεη ππνρξεσηηθΪ δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ
καζάκαηα ζε θΪζε εηδέθεπζε (δχν (2) καζάκαηα Αξραέαο Διιεληθάο Φηινινγέαο γηα ηελ
εηδέθεπζε Αξραέαο Διιεληθάο Φηινινγέαο θαη δχν (2) καζάκαηα Λαηηληθάο Φηινινγέαο γηα
ηελ εηδέθεπζε Λαηηληθάο Φηινινγέαο). Σα καζάκαηα αλαζΫηεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΟξηζκΫλα ζεκηλΪξηα κπνξεέ λα εέλαη θνηλΪ γηα φινπο ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Οη θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε
ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ηελ
Ϊδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη ηεο πλΫιεπζεο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζάζνπλ Ϋλα κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα Π.Μ..
δηαθνξεηηθνχ απφ εθεέλν ζην νπνέν αλάθνπλ (ην Π.Μ.. απηφ κπνξεέ λα αλάθεη ζην Σκάκα
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ζε νκνηαγΫο αλαγλσξηζκΫλν έδξπκα ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο
ζην πιαέζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ ηεο
Δπξσπατθάο Έλσζεο). ΚΪζε κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα / ζεκηλΪξην πεξηιακβΪλεη ηξεηο
εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο.
ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΦΟΗΣΖΖ
Σα καζάκαηα ηνπ Π.M.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η. αξρέδνπλ ηελ πξψηε
εβδνκΪδα ηνπ Οθησβξένπ. Με απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εέλαη δπλαηά ε δηαθνπά θνέηεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά, χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε
αέηεζά ηνπ, γηα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα. χκθσλα κε ηνλ λφκν ε παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκΪησλ εέλαη ππνρξεσηηθά. Γηα λα Ϋρεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηθαέσκα λα
θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κΪζεκα, πξΫπεη λα Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ηνπιΪρηζηνλ ηα 3/4 ησλ
ζεκηλαξέσλ θαη πξνθαλψο λα Ϋρεη εθπιεξψζεη ζην αθΫξαην θαη κΫζα ζηα πξνβιεπφκελα
ρξνληθΪ πιαέζηα πνπ νξέδεη ν παξψλ Κ.Μ.. ηηο ζρεηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα πξνζθεξφκελα
καζάκαηα (ηνπιΪρηζηνλ δχν αλΪ εμΪκελν ζε θΪζε εηδέθεπζε) πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ
θαηΪινγν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ, φπσο απηφο εκθαλέδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» θαηαξηέδεηαη απφ ηε .Δ. κεηΪ απφ εηζάγεζε ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο
Φηινινγέαο, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο, εγθξέλεηαη απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζηελ ηειεπηαέα ηεο ηαθηηθά ζπλεδξέα,
δεκνζηεχεηαη, κε επζχλε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζηνλ εληαέν
Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη αλαξηΪηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ
(www.philology.uoi.gr). ε πεξέπησζε αλΪγθεο αλαπιάξσζεο καζεκΪησλ, ηα καζάκαηα
αλαπιεξψλνληαη κεηΪ απφ αέηεζε ηνπ δηδΪζθνληνο ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη Ϋγθξηζε ηνπ αηηάκαηνο απφ ηελ
ηειεπηαέα. Γχλαηαη λα πξνβιεθζεέ ε δηδαζθαιέα κε κΫζα εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο, ε
νπνέα δελ πξΫπεη λα μεπεξλΪ ην ηξηΪληα πΫληε ηνηο εθαηφ (35%) ηεο ζπλνιηθάο δηδαζθαιέαο.
Ζ εμ απνζηΪζεσο δηδαζθαιέα πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ κΫζσλ (skype, e112

presence, θ.η.ι.).
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεέ ζε καζάκαηα πνπ πξνζθΫξνπλ 30 ECTS
ζε θΪζε Ϋλα απφ ηα πξψηα ηξέα εμΪκελα (δειαδά 30 + 30 + 30 ECTS). ΔπνκΫλσο ην ζχλνιν
ησλ ECTS απφ ηα πξνζθεξφκελα καζάκαηα πνπ πξΫπεη λα ζπγθεληξψζεη Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηάο νξέδεηαη ζε 90. Οη ECTS ηεο Μ.Γ.Δ εέλαη 30. πλνιηθΪ δειαδά Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηάο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
πξΫπεη λα ζπκπιεξψζεη 90 + 30 = ECTS = 120 ECTS ζην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ.
Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ϋρνπλ δηθαέσκα πξφζβαζεο ζηα βηβιέα, ηα πεξηνδηθΪ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη
ηα θσηνηππηθΪ κεραλάκαηα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο. Με ηε ζπλαέλεζε ηνπ δηδΪζθνληνο,
ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη απφθαζε ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., εέλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο
αθξναηΫο ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο ηνπ παιαηνχ ζπζηάκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαζψο
θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο Ϊιισλ ζπλεξγαδφκελσλ ΗδξπκΪησλ. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
δηδΪζθνληνο εέλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο αθξναηΫο θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η., πνπ δελ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην κΪζεκα.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε εμεηΪζεηο ά κε εξγαζέα(-εο), γξαπηΫο ά/θαη
πξνθνξηθΫο, ά κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπΪλσ, κε απφθαζε ηνπ δηδΪζθνληνο. Δέλαη δπλαηφ λα
πξνζθΫξνληαη ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη εμΫηαζεο, πνπ επηιΫγνληαη απφ ηνπο θνηηεηΫο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρά θΪζε
εμακάλνπ. Ζ εμεηαζηηθά πεξένδνο δηαξθεέ κέα εβδνκΪδα θαη ζπκπέπηεη κε ηελ ηειεπηαέα
εβδνκΪδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ εμακάλνπ (ηΫινο Φεβξνπαξένπ θαη ηΫινο Ηνπλένπ).
β. ΘΫκαηα γηα γξαπηΫο θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρά θΪζε εμακάλνπ
απφ ηνλ δηδΪζθνληα. Δέλαη επζχλε ηνπ δηδΪζθνληνο λα εμαζθαιέζεη, γηα θΪζε εξεπλεηηθφ
ζΫκα πνπ αλαθνηλψλεηαη, ηελ χπαξμε επαξθνχο βηβιηνγξαθέαο πνπ λα εέλαη πξνζπειΪζηκε
ζηνπο θνηηεηΫο.
γ. Σα ζΫκαηα γξαπηψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ζπκπέπηνπλ κε ηα ζΫκαηα ησλ πξνθνξηθψλ
εξγαζηψλ, φκσο ε γξαπηά εξγαζέα ζα πξΫπεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζΫκα πιεξΫζηεξα θαη ζε
κεγαιχηεξν βΪζνο.
δ. ΦνηηεηΫο πνπ απνπζηΪδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειηθά εμΫηαζε ά πνπ δελ παξαδέδνπλ
εγθαέξσο ηηο θαζνξηζκΫλεο γξαπηΫο ά/θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο βαζκνινγνχληαη κε κεδΫλ (0).
ε. Γελ ππΪξρεη επαλαιεπηηθά εμΫηαζε. ε πεξέπησζε απνηπρέαο, κεηΪ απφ εμΫηαζά ηνπ απφ
ηε Σξηκειά Δπηηξνπά Μειψλ Γ.Δ.Π. ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4485/2017, ν θνηηεηάο
ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζάζεη ην έδην ά Ϊιιν κΪζεκα ζε επφκελν εμΪκελν. Ο αλψηαηνο
αξηζκφο καζεκΪησλ ζηα νπνέα ν θνηηεηάο κπνξεέ λα απνηχρεη εέλαη δχν. ε πεξέπησζε
απνηπρέαο ζε πεξηζζφηεξα ησλ δχν καζεκΪησλ ν θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη απφ ην Π.Μ. κε
πξφηαζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ζη. Οη γξαπηΫο εξγαζέεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαέζην ησλ καζεκΪησλ παξαδέδνληαη ζηνλ
δηδΪζθνληα πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ εμακάλνπ (20 Φεβξνπαξένπ θαη 30 Ηνπλένπ αληέζηνηρα).
δ. Οη πξνζεζκέεο ππνβνιάο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξΪ. Γηα ζνβαξνχο θαη
ηεθκεξησκΫλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηΪ απφ ξεηά αηνκηθά ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα,
επηηξΫπεηαη παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δΫθα εκεξψλ. ε
πεξέπησζε κε Ϋγθαηξεο θαηΪζεζεο, ε εξγαζέα δελ πξνζκεηξΪηαη ζηελ ηειηθά αμηνιφγεζε ηνπ
θνηηεηά.
ε. Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαέηεηα σο ηηο 15 Μαξηένπ γηα ην
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ρεηκεξηλφ εμΪκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιένπ γηα ην εαξηλφ εμΪκελν.
ζ. ΠξνβηβΪζηκνο βαζκφο γηα θΪζε κΪζεκα εέλαη νη αξηζκνέ απφ ην 6 κΫρξη ην 10. ΚΪζε
κΪζεκα βαζκνινγεέηαη απηνηειψο ζε αθΫξαηεο ά θαη κηζΫο κνλΪδεο. Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο
εέλαη: 6 Ϋσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 Ϋσο 8,49 “ιέαλ θαιψο” θαη 8,5 Ϋσο 10 “Ϊξηζηα”.
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μ.Γ.Δ.)
α. Πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ ηξέηνπ εμακάλνπ ζπνπδψλ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο, ζε
ζπλελλφεζε κε ην κΫινο Γ.E.Π. πνπ ζα επηβιΫςεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ην νπνέν
δηδΪζθεη ά Ϋρεη δηδΪμεη ζην παξειζφλ ζην Π.Μ., πξΫπεη λα επηιΫμεη θαη λα δειψζεη ζΫκα γηα
Μ.Γ.Δ. Γηα ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ (Ϊξζξν 34, παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017), ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε
ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ
ππνςεθένπ, ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηέηινο ηεο Μ.Γ.Δ., ν πξνηεηλφκελνο
επηβιΫπσλ θαη επηζπλΪπηεηαη πεξέιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζέαο, νξέδεη ηνλ επηβιΫπνληα
απηάο θαη ζπγθξνηεέ Σξηκειά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο εξγαζέαο, Ϋλα κΫινο
ηεο νπνέαο εέλαη ν επηβιΫπσλ. Σα κΫιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο πξΫπεη λα
Ϋρνπλ ηελ έδηα ά ζπλαθά επηζηεκνληθά εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ..
ΜΫιε ηεο ηξηκεινχο απηάο εμεηαζηηθάο επηηξνπάο εέλαη δπλαηφ λα εέλαη κΫιε ΓΔΠ Ϊιισλ
ΣκεκΪησλ ηεο εκεδαπάο ά αλαγλσξηζκΫλσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπάο κε γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ζπγγελΫο πξνο ηε Μ.Γ.Δ. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, αλ πθέζηαηαη
αληηθεηκεληθά αδπλακέα ά ζπνπδαένο ιφγνο, εέλαη δπλαηά ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ επηβιΫπνληνο
ά κΫινπο ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο (παξαέηεζε, αζζΫλεηα, ζΪλαηνο ηνπ
επηβιΫπνληνο ά κΫινπο, θ.Ϊ.) κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η.
β. Ζ Ϋθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ 60 θαη κεγαιχηεξε ησλ 100
ζειέδσλ H/Y, γξακκΫλε ζην δηΪζηεκα 1.5 (Times New Roman Greek), ζπλππνινγηδνκΫλσλ
ησλ ζεκεηψζεσλ (Times New Roman Greek, δηΪζηεκα κνλφ), φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθέαο,
ησλ επξεηεξέσλ, ησλ πηλΪθσλ θηι. Σν φξην απηφ κπνξεέ λα δηεπξπλζεέ (κΫρξη ηηο 130 ζειέδεο)
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ηελ Ϋγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα».
γ. Ζ ρξάζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ άζνο.
Έηζη, αλ ζε εξγαζέα καζάκαηνο/ζεκηλαξένπ πεξηιακβΪλεηαη απνδεδεηγκΫλα ηκάκα
επηζηεκνληθνχ Ϋξγνπ Ϊιινπ ζπγγξαθΫα ρσξέο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξΪ, ε ζπγθεθξηκΫλε
ελΫξγεηα ζεσξεέηαη ινγνθινπά. ηελ πεξέπησζε απηά εέλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» λα επηηξαπεέ ζην θνηηεηά λα ππνβΪιεη λΫα εξγαζέα
κε Ϊιιν ζΫκα εληφο ηνπ επφκελνπ εμακάλνπ. Αλ ε πξΪμε ηεο ινγνθινπάο δηαπηζησζεέ ζε
Μ.Γ.Δ., ε εξγαζέα κεδελέδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη.
δ. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνβΪιιεηαη ζε πΫληε αληέηππα ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η.: Ϋλα γηα θΪζε κΫινο ηεο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, Ϋλα γηα ηελ Κεληξηθά Βηβιηνζάθε θαη
Ϋλα γηα ην Αξρεέν ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα». Ζ
εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο εξγαζέαο εέλαη ε 30ε επηεκβξένπ. ΠαξΫρεηαη ζεζκηθΪ ζε φινπο
ηνπο θνηηεηΫο παξΪηαζε ελφο εμακάλνπ γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο Μ.Γ.Δ.
ε. Ζ παξνπζέαζε ηεο Μ.Γ.Δ. ππνζηεξέδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο,
ζε εκεξνκελέα θαη ηφπν πνπ νξέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
παξνπζηΪδεηαη ζην πιαέζην Ϋθηαθηνπ αλνηθηνχ ζεκηλαξένπ δηΪξθεηαο δχν (2) σξψλ θαη‟
αλψηαην φξην θαη βαζκνινγεέηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα θαη ηα δχν Ϊιια κΫιε Γ.E.Π. ηεο
Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο.
Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο Μ.Γ.Δ. απαηηεέηαη ζεηηθά ςάθνο ηνπιΪρηζηνλ δχν κειψλ ηεο
Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο. O βαζκφο ηεο εξγαζέαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβΪζηκσλ
βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο νξέδεηαη απφ 0-10· πξνβηβΪζηκνο βαζκφο
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νξέδεηαη ην Ϋμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνέ ηνπ. Καηφπηλ ηεο Ϋγθξηζάο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπά ε
Μ.Γ.Δ. αλαξηΪηαη ππνρξεσηηθΪ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθεέαο ρνιάο.
Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηαζκηθφ κΫζν φξν ησλ
καζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη ηεο Μ.Γ.Δ. (ε ζηΪζκηζε γέλεηαη
απφ ηηο πηζησηηθΫο κνλΪδεο ησλ καζεκΪησλ θαη ηεο Μ.Γ.Δ.) θαη ππνινγέδεηαη, κε αθξέβεηα
δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθένπ, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
O βαζκφο θΪζε καζάκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. πνιιαπιαζηΪδεηαη κε ηνλ αληέζηνηρν αξηζκφ
πηζησηηθψλ κνλΪδσλ (ECTS) θαη ην Ϊζξνηζκα ησλ γηλνκΫλσλ δηαηξεέηαη κε ηνλ ειΪρηζην
αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλΪδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιάςε ηνπ Γ.Μ..
βαζκφο Μ.Γ.Δ. = άζξνηζκα γηλνκέλσλ (βαζκνχ θάζε καζήκαηνο x αληίζηνηρα ECTS
θάζε καζήκαηνο) + (βαζκφο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο x ECTS)
(ζχλνιν ECTS)
ζη. ΔΪλ κεηΪ ηελ παξΪηαζε ε Μ.Γ.Δ. δελ θαηαηεζεέ Ϋγθαηξα ά εΪλ νη βαζκνινγεηΫο δεηνχλ
δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ Ϋσο ηελ
αλαθνέλσζε ηεο ηειηθάο βαζκνινγέαο (δει. εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εμΫηαζε θαη‟
αλψηαην φξην), ηφηε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα θΪλεη εγγξαθά γηα Ϋλα
επηπιΫνλ εμΪκελν, γηα λα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ππνβΪιεη ηε δηνξζσκΫλε εξγαζέα Ϋσο ην ηΫινο
ηνπ επφκελνπ εμακάλνπ. ΚαζπζηΫξεζε ππνβνιάο πΫξαλ ησλ δχν εμακάλσλ ζπλεπΪγεηαη
δηαγξαθά απφ ην πξφγξακκα.
δ. Φνηηεηάο ν νπνένο δελ Ϋρεη απνθηάζεη Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα κεηΪ ηελ πΪξνδν
Ϋμη (6) εμακάλσλ απφ ηελ εκεξνκελέα εγγξαθάο ηνπ δηαγξΪθεηαη απφ ην Π.M.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην ρξφλν ησλ Ϋμη εμακάλσλ δελ
ππνινγέδεηαη ν ρξφλνο θαηΪ ηνλ νπνέν ν θνηηεηάο Ϋρεη δηαθφςεη λφκηκα, χζηεξα απφ
απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ηηο ζπνπδΫο ηνπ (ζηξΪηεπζε,
ιφγνη πγεέαο, εγθπκνζχλε θιπ.).
ΑΡΥΔΗΟ ΠΟΤΓΧΝ
ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ηεξεέηαη αξρεέν κε αηνκηθά κεξέδα γηα
θΪζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα», ζηελ νπνέα
θαηαγξΪθνληαη ηα καζάκαηα πνπ παξαθνινπζεέ θαη νη βαζκνινγέεο πνπ επηηπγρΪλεη θαζψο
θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδΫο ηνπ.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ Π.Μ..
ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
Σα Πξφγξακκα ΜαζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» νξέδεηαη απφ ηα
γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη πεξηιακβΪλεη ηα θΪησζη:
1. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη ιαηηληθά επηθά πνέεζε. 2. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη ιαηηληθά ιπξηθά
πνέεζε. 3. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη ιαηηληθά δξακαηηθά πνέεζε (ηξαγσδέα, θσκσδέα, ζαηπξηθφ
δξΪκα). 4. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη ιαηηληθά ηζηνξηνγξαθέα. 5. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη
ιαηηληθά ξεηνξηθά. 6. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη ιαηηληθά θηινζνθέα. 7. Αξραέν ειιεληθφ ά/θαη
ιαηηληθφ κπζηζηφξεκα. 8. Διιεληζηηθά πνέεζε. 9. Όζηεξε αξραηφηεηα. 10. Ρσκατθά ζΪηηξα.
11. Γηδαθηηθά ινγνηερλέα. 12. Μπθελατθά θηινινγέα. 13. Αξραέα Θξεζθεέα – Μπζνινγέα.
14. Δπηζηάκε θαη ηερλνινγέα ηνπ αξραένπ θφζκνπ (ηαηξηθά, καζεκαηηθΪ, γεσκεηξέα,
κεραληθά θιπ.). 15. Λνγνηερληθά θξηηηθά ζηελ αξραηφηεηα θαη ζχγρξνλεο ινγνηερληθΫο
ζεσξέεο. 16. Ηζηνξέα ηεο θιαζηθάο θηινινγέαο. 17. Δπηζηνινγξαθέα. 18. Γξακκαηηθά ηεο
αξραέαο Διιεληθάο ά/θαη ηεο ιαηηληθάο γιψζζαο. 19. Αξραέα ειιεληθά ά/θαη ιαηηληθά
κεηξηθά. 20. Αξραέα ειιεληθά κνπζηθά. 21. Δπηβέσζε ηεο αξραηφηεηαο ζηε κεζαησληθά θαη
λΫα ειιεληθά ινγνηερλέα. 22. Πξνβιάκαηα κεηΪθξαζεο ζηε λΫα ειιεληθά αξραέσλ
ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκΫλσλ. 23. Παππξνινγέα. 24. Παιαηνγξαθέα. 25. Ηζηνξέα θαη
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θξηηηθά αξραέσλ ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκΫλσλ. 26. Γηδαθηηθά καζεκΪησλ θιαζηθάο
θηινινγέαο. 27. Ζιεθηξνληθνέ ππνινγηζηΫο ζηελ θιαζηθά θηινινγέα.
ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
Γιψζζα Γηδαζθαιέαο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. εέλαη ε Διιεληθά. ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο, κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη Ϋγθξηζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
επηηξΫπεηαη δηεμαγσγά κΫξνπο ηεο δηδαζθαιέαο (2 ηξέσξα κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα θαη‟
αλψηαην φξην) ζε γιψζζα δηΪθνξε ηεο Διιεληθάο. Ζ γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθάο
Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ.), κεηΪ απφ εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά,
αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» θαη Ϋγθξηζε
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., επηηξΫπεηαη λα εέλαη δηΪθνξε ηεο Διιεληθάο.
Άξζξν 7
ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ
(Ϊξζξν 35 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
ΠξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξάγεζεο ππνηξνθηψλ ά βξαβεέσλ αξηζηεέαο ζε κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, ζχκθσλα κε
απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ. Οη ππνηξνθέεο
ρνξεγνχληαη κε βΪζε αθαδεκατθΪ, αληηθεηκεληθΪ θξηηάξηα (κΫζνο φξνο βαζκνινγέαο
πξνεγνχκελνπ εμακάλνπ γηα θνηηεηΫο θαλνληθάο θνέηεζεο, επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο)
ά/θαη πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ θαη εγγξΪθνληαη ζηνλ εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ..
κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Οη φξνη ρνξάγεζεο, νη
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνηξφθσλ θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ.
Άξζξν 8
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
(Ϊξζξα 36 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαληαη λα αλαιακβΪλνπλ:
I. ΜΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά,
κεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ
Σκάκαηνο, θαη κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηα νπνέα δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα
Κιαζηθάο Φηινινγέαο.
II. ΜΫιε ηεο θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θΪηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην
αληηθεέκελν εέλαη εμαηξεηηθάο θαη αδηακθηζβάηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνέν δελ εέλαη
δπλαηά ά ζπλάζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε
Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη κΫιε ηεο
θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηα νπνέα δελ αλάθνπλ
ζηνλ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο.
III. ΓηδΪζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ά ην Ϊξζξν 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ά
ηελ παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011 ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε
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ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη δηδΪζθνληεο ηεο παξαπΪλσ θαηεγνξέαο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηα νπνέα δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο.
IV. Οκφηηκα θαη Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα
απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη Οκφηηκα θαη Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π.
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηα νπνέα δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο. Ζ
αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ζε Οκφηηκα θαη Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π γέλεηαη κε απφθαζε ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κεηΪ απφ ηεθκεξησκΫλε αηηηνιφγεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Σκάκαηνο θαη αθνχ ζπλππνινγηζηνχλ νη εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο ησλ ελ
ελεξγεέα κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο (βι. Ϊξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο ηζρχεη, θαη
Ϊξζξν 45 παξ.1θ ηνπ 4485/2017). Οη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηΫο πνπ απαζρνινχληαη ζην
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ακεέβνληαη κφλν
απφ έδηνπο πφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο (Ϊξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011). Σα Οκφηηκα κΫιε
δχλαληαη λα δηδΪμνπλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. ρσξέο ακνηβά (βι. Ϊξζξν 69 ηνπ Ν. 4386/2016).
Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζε
πεξέπησζε πνπ δελ επαξθεέ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθΫξνληαη
παξαπΪλσ, δχλαηαη λα αλαζΫζεη, ζην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα»,
δηδαθηηθφ Ϋξγν ζε κΫιε Γ.Δ.Π. Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηνπ Π.Η. ά λα πξνζθαιΫζεη κΫιε Γ.Δ.Π.
Ϊιισλ Α.Δ.Η. ά εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ Ϊξζξνπ 13 Α ηνπ Ν. 4310/2014 (Α΄
258), ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ θαη ηνπ
Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ.
ΔπηπιΫνλ ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κε απφθαζά ηεο θαη Ϋπεηηα
απφ εηζάγεζε ηνπ Γηεπζπληά ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα», κπνξεέ λα θαιΫζεη,
σο επηζθΫπηεο, θαηαμησκΫλνπο επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ ζΫζε ά πξνζφληα θαζεγεηά ά
εξεπλεηά ζε εξεπλεηηθφ θΫληξν, θαιιηηΫρλεο ά επηζηάκνλεο αλαγλσξηζκΫλνπ θχξνπο κε
εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο ά ζρεηηθά εκπεηξέα ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» απφ ηελ εκεδαπά ά ηελ αιινδαπά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4485/2017. Ζ πξφζθιεζε επηζθΫπηε απφ ηελ αιινδαπά
πξαγκαηνπνηεέηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηέζεηαη δηδαζθαιέα, κε ηε δηαδηθαζέα θαη φζα
εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζηνλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θαηΪ ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ζηα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ
Ηδξχκαηνο. Ο αλσηΫξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν θαινχκελνο δηδΪζθεη εζεινληηθΪ,
ρσξέο ακνηβά, απνδεκέσζε ά Ϊιιε νηθνλνκηθά απνιαβά πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξΪγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.
4336/2015. ε θΪζε πεξέπησζε ε αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ησλ καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ θαη
αζθάζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
απνθαζέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο ά ηελ αληέζηνηρε Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ
εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα».
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ
ΣΟ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβΪλνληαη κεηαμχ Ϊιισλ ε πεξηγξαθά ηνπ
καζάκαηνο ά ησλ δηαιΫμεσλ, ε παξΪζεζε ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο, ε εμΫηαζε ηνπ καζάκαηνο,
ε επηθνηλσλέα κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο. ην ηΫινο θΪζε εμακάλνπ, κΫζσ εηδηθψλ
εξσηεκαηνινγέσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη αμηνιφγεζε θΪζε καζάκαηνο θαη θΪζε δηδΪζθνληνο απφ
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ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο,
Πην ζπγθεθξηκΫλα ε αμηνιφγεζε γέλεηαη κΫζσ ζπκπιάξσζεο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εηδηθνχ εξσηεκαηνινγένπ αμηνιφγεζεο ην νπνέν πεξηιακβΪλεη εέθνζη πΫληε (25) εξσηάκαηα
πνπ αθνξνχλ:
α) ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά (ειηθέα, πξνπηπρηαθφ ηέηιν ζπνπδψλ πνπ δηαζΫηεη, ηηο
εβδνκαδηαέεο ψξεο κειΫηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζάο ηνπ ζηηο
γξαπηΫο εξγαζέεο/αζθάζεηο),
β) ζηνλ δηδΪζθνληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο (νξγΪλσζε θαη παξνπζέαζε ηεο χιεο ησλ
δηαιΫμεσλ/ζεκηλαξέσλ, ν βαζκφο επηηπρέαο ηνπ δηδΪζθνληνο λα δηεγεέξεη ην ελδηαθΫξνλ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην αληηθεέκελν, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο πνπ εγεέξεη ν δηδΪζθσλ
ζρεηηθΪ κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ε ζπλΫπεηΪ ηνπ αλαθνξηθΪ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (παξνπζέα ηνπ
ζηα καζάκαηα θαη ζπλεξγαζέα ηνπ κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο), ην αλ εέλαη πξνζηηφο
θαη δηαζΫζηκνο γηα εξσηάζεηο/ζπκβνπιεπηηθΫο ζπλαληάζεηο κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο, αθφκε θαη εθηφο ησλ σξψλ ηνπ καζάκαηνο, ε ζπλνιηθά εηθφλα ηνπ δηδΪζθνληνο),
γ) ζην πεξηερφκελν θαη ηε νξγΪλσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο (ε ζαθάλεηα ησλ ζηφρσλ
ηνπ καζάκαηνο, ε χιε πνπ θαιχθζεθε θαη ε αληαπφθξηζά ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζάκαηνο,
ε νξγΪλσζε ηεο δηδαρζεέζαο χιεο σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ην ξπζκφ θΪιπςάο ηεο, ην πφζν
απαξαέηεηα εέλαη ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζάκαηνο (εΪλ ππΪξρνπλ), νη ηπρφλ Σερλνινγέεο
Πιεξνθνξέαο θαη Δπηθνηλσλέαο (Σ.Π.Δ.) θαηΪ ηελ δηδαζθαιέα, ε επθαηξέα αμηνπνέεζεο
γλψζεσλ πνπ απνθηάζεθαλ απφ Ϊιια καζάκαηα, ην επέπεδν δπζθνιέαο ηνπ καζάκαηνο, ν
ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζέαο ηνπ καζάκαηνο, ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο αληηζηνέρηζεο ηνπ
θφξηνπ εξγαζέαο ζηηο ΠηζησηηθΫο ΜνλΪδεο, ζπλνιηθά εηθφλα ηνπ καζάκαηνο),
δ) ζηηο γξαπηΫο ἠ/θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο, φπνπ ππάξμαλ (επΪξθεηα ρξφλνπ γηα ηελ
νινθιάξσζε ησλ εξγαζηψλ, χπαξμε ζρεηηθνχ δηδαθηηθνχ/εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζηε
βηβιηνζάθε ηνπ Π.Η., ν βαζκφο θαζνδάγεζεο απφ ην δηδΪζθνληα, ν βαζκφο ηνπ
επνηθνδνκεηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ ραξαθηάξα ησλ ζρνιέσλ ηνπ δηδΪζθνληνο, ν βαζκφο ζηνλ
νπνένλ ε ζπγθεθξηκΫλε εξγαζέα βνάζεζε ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά λα θαηαλνάζεη ην
ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο). Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο αμηνινγνχλ
ην κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα θαη ηνλ δηδΪζθνληα κε βΪζε ηε βαζκνινγηθά θιέκαθα 1-5,
ζεκεηψλνληαο κε καχξε βνχια (ζσζηά επηινγά απΪληεζεο) ην αληέζηνηρν θπθιΪθη , φπνπ 1 =
θαζφινπ, απαξΪδεθηε, 2 = ιέγν, κε ηθαλνπνηεηηθά, 3 = κΫηξηα, κΫηξηα, 4 = πνιχ,
ηθαλνπνηεηηθά, 5 = πΪξα πνιχ, Ϊξηζηε. ΤπΪξρεη επέζεο ε δπλαηφηεηα επηινγάο ρ, φπνπ ρ = δε
γλσξέδσ, δελ απαληψ.
Αθνινπζνχλ παξαηεξάζεηο θαη ζρφιηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά γηα βειηέσζε α) ζρεηηθΪ
κε ηε δηδαζθαιέα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, β) ζρεηηθΪ κε ην πεξηερφκελν ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, γ) ζρεηηθΪ κε ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Π.Μ.. κε
ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.).
Σν θΪζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβΪλεη ζεηξηαθφ αξηζκφ κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, ηελ νλνκαζέα θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ δηδΪζθνληνο, ην επηθνπξηθφ
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (φπνπ ππΪξρεη), ηελ εκεξνκελέα ζπκπιάξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ.
Ζ ζπκπιάξσζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ απηνχ εξσηεκαηνινγένπ εέλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ηα
δεδνκΫλα ηνπ γέλνληαη αληηθεέκελν επεμεξγαζέαο. πγθεληξψλνληαη ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο,
νη νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε
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κειινληηθψλ καζεκΪησλ.
Άξζξν 9
ΔΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(Ϊξζξν 37 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σα Ϋζνδα ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
πξνΫξρνληαη απφ:
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγΪλσζά ηνπ θνξΫσλ,
β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ,
γ) δσξεΫο, παξνρΫο, θιεξνδνηάκαηα θαη θΪζε εέδνπο ρνξεγέεο θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα,
φπσο νξηνζεηεέηαη ζηελ πεξέπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α΄
143) ά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα,
δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα,
ε) πφξνπο απφ πξνγξΪκκαηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά Ϊιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
ζη) κΫξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Π.Η.,
δ) θΪζε Ϊιιε λφκηκε αηηέα.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 37 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017 ε δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. κε
ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.1. πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ (βι. εξκελεπηηθά
εγθχθιην Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ κε αξηζκφ 164530/Ε1/3-102017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλΫκεηαη θαηΪ 70% ζε ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ
πξνγξΪκκαηνο θαη θαηΪ 30% ζε ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ ην Π.Η., -αληηζηνέρσο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο
Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η., ζην νπνέν ιεηηνπξγεέ ην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα»- νθεέιεη εηεζέσο λα δεκνζηεχεη, κε αλΪξηεζε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ
(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθά ηεο θαηαλνκάο ησλ
δαπαλψλ αλΪ θαηεγνξέα.
Άξζξν 10
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Ζ δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ππνζηάξημε παξΫρεηαη ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα»
απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Σν Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο δηαζΫηεη επαξθΫο πξνζσπηθφ, θηεξηαθά θαη ινηπά πιηθνηερληθά ππνδνκά γηα ηελ
απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα ηνπ. Με βΪζε ζρεηηθά Ϋθζεζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
(Ϊξζξν 32 παξ. 3γ) θαζνξέδνληαη νη ρψξνη δηεμαγσγάο ηεο δηδαζθαιέαο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα», ε επΪξθεηα θαη πνηφηεηα ηνπ αλαγθαένπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ
γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θΪιπςεο απηψλ.
Άξζξν 11
ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ
(Ϊξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017)
Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνέηεζεο νξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ιακβΪλνπλ κΫξνο ζηηο ηαθηηθΫο νξθσκνζέεο
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ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη θαζνκνινγνχλ ηνλ θΪησζη φξθν:
Σνῦ κεηαπηπρηαθνῦ δηπιψκαηνο ηνῦ Tκάκαηνο Φηινινγέαο ηῆο Φηινζνθηθῆο ρνιῆο ἀμησζεὶο
(ἀμησζεῖζα), ὅξθνλ ὀκλχσ πξὸ ηνῦ ΠξπηΪλεσο, ηῆο Κνζκάηνξνο θαὶ ηνῦ ΠξνΫδξνπ ηνῦ Σκάκαηνο θαὶ πίζηηλ θαζνκνινγῶ ηάλδε:
«Ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ πεξηβφινπ ηνῦ ζεπηνῦ ηνχηνπ ηεκΫλνπο ηῶλ Μνπζῶλ ἐμεξρφκελνο (ἐμεξρνκΫλε) θαη‟ ἐπηζηάκελ βηψζνκαη, ἀζθῶλ (ἀζθνῦζα) ηαχηελ δέθελ ζξεζθεέαο ἐλ πλεχκαηη θαὶ
ἀιεζεέᾳ. Οὕησ ρξάζηκνλ (ρξεζέκελ) ἐκαπηὸλ (ἐκαπηὴλ) θαηαζηάζσ πξὸο ἅπαληαο ηνὺο δενκΫλνπο ηῆο ἐκῆο ἀξσγῆο θαέ ἐλ πΪζῃ ἀλζξψπσλ θνηλσλέᾳ ἀεὶ πξὸο εἰξάλελ θαὶ ρξεζηφηεηα
ἠζῶλ ζπληειΫζσ, βαέλσλ (βαέλνπζα) ἐλ εὐζεέᾳ ηνῦ βένπ ὁδῷ πξὸο ηὴλ ἀιάζεηαλ θαὶ ηὸ
δέθαηνλ ἀπνβιΫπσλ (ἀπνβιΫπνπζα) θαὶ ηὸλ βένλ ἀλπςῶλ (ἀλπςνῦζα) εἰο ηχπνλ ἀξεηῆο ὑπὸ
ηὴλ ζθΫπελ ηῆο ζνθέαο. Σαχηελ ηὴλ ἐπαγγειέαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ) εἴε κνη, ζὺλ ηῇ
εὐινγέᾳ ηῶλ ἐκῶλ θαζεγεηῶλ θαὶ πεθηιεκΫλσλ δηδαζθΪισλ, ὁ Θεὸο ἐλ ηῷ βέῳ βνεζφο».
Άξζξν 12
ΣΤΠΟ ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Μ..)
(Ϊξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017)
Ο ηέηινο ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα εέλαη δεκφζην Ϋγγξαθν θαη απνλΫκεηαη απφ ην
Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Σν Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα εθδέδεηαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν:
«Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην Γέπισκα αλαγξΪθνληαη ην
Σκάκα ά ηα Σκάκαηα ά θαη ηα Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νξγΪλσζε ηνπ Π.Μ.., ηα
ηπρφλ εκβιάκαηα ησλ ηδξπκΪησλ, ε ρξνλνινγέα πεξΪησζεο ησλ ζπνπδψλ, ε ρξνλνινγέα
Ϋθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ απνθνέηεζεο, ν ηέηινο ηνπ Π.Μ.., ηα ζηνηρεέα
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά, ν γεληθφο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. (αξηζκεηηθά Ϋλδεημε) θαη ν
ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο Καιψο, Λέαλ Καιψο, Άξηζηα.
ηνλ απφθνηην ηνπ Γ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγεζεέ, πξηλ απφ ηελ απνλνκά, βεβαέσζε επηηπρνχο
παξαθνινχζεζεο θαη πεξΪησζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο
ΔπηπιΫνλ ηνπ Γ.Μ.. ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα ρνξεγεέηαη ΠαξΪξηεκα Γηπιψκαηνο
[Ϊξζξν 15 ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηεο Τ.Α. Φ5/89656/ΒΔ/13-8-2007 (ΦΔΚ 1466 η.Β΄)], ην
νπνέν εέλαη επεμεγεκαηηθφ Ϋγγξαθν πνπ παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε θχζε, ην
επέπεδν, ην γεληθφηεξν πιαέζην εθπαέδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ,
νη νπνέεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρέα, θαη δελ ππνθαζηζηΪ ηνλ επέζεκν ηέηιν ζπνπδψλ ά ηελ
αλαιπηηθά βαζκνινγέα καζεκΪησλ πνπ ρνξεγεέ ην Π.Η.
Άξζξν 13
ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη αλ ρξεζηκνπνέεζε ην Ϋξγν θαη ηηο
απφςεηο Ϊιισλ ηφζν θαηΪ ηε ζπγγξαθά κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην πιαέζην ησλ
καζεκΪησλ φζν θαη θαηΪ ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΓ.Δ. Ζ ινγνθινπά απνηειεέ ζνβαξφ
αθαδεκατθφ παξΪπησκα.
ηηο πεξηπηψζεηο ινγνθινπάο -θαη κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο
θαζεγεηά θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η., ε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα απνθαζέζεη ηε δηαγξαθά ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
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θνηηεηά (βι. αλση.).
ε θΪζε πεξέπησζε, βΪζεη ησλ Ν. 5343/1932 (Ϊξζξα 120 Ϋσο 123), θαη ηνπ Π.Γ.
160/2008 (23 Ϋσο 25), θΪζε παξΪπησκα ά παξΪβαζε αθαδεκατθάο δενληνινγέαο
παξαπΫκπεηαη ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. γηα θξέζε θαη εηζάγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιάκαηνο ζηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Άξζξν 14
ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ Ζ ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
(Ϊξζξν 43 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. εέλαη δπλαηφ λα ζπλεξγΪδεηαη γηα
ηελ νξγΪλσζε Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα» ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην
Ϊξζξν 43 παξ.1 ηνπ Ν. 4485/2017:
α) κε Σκάκαηα ηνπ Π.Η. ά Ϊιινπ ΑΔΗ, εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα ηνπ Ϊξζξνπ 13 Α
ηνπ Ν. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ
θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ. Απαξαέηεηε
πξνυπφζεζε εέλαη Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκάκαηα λα εέλαη απηνδχλακν. Σα
ζρεηηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα θαη νξγΪλσζε πξνβιΫπνληαη ζην νηθεέν Δηδηθφ Πξσηφθνιιν
πλεξγαζέαο πνπ θαηαξηέδεηαη.
Σα δηαηκεκαηηθΪ ά δηηδξπκαηηθΪ Π.Μ.. ηδξχνληαη κε απφθαζε ηεο νηθεέαο πγθιάηνπ ά
ησλ νηθεέσλ πγθιάησλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΚΫληξνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 32 θαη ησλ εηζεγάζεσλ ησλ πλειεχζεσλ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ΣκεκΪησλ.
β) κε αλαγλσξηζκΫλα σο νκνηαγά Ηδξχκαηα ά εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο
αιινδαπάο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα θνηλψλ Π.Μ.. Σα ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ηνπ
θνηλνχ Π.Μ.. θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζέαο νξέδεη ζρεηηθά απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
Άξζξν 15
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ
Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.
4485/2017, θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην
αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4485/2017,
ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4485/2017, δηαηάμεηο (Ϊξζξν 85 παξ.2 ηνπ Ν. 4485/2017). Οη
θνηηεηΫο θιαζηθάο εηδέθεπζεο ηνπ εληαένπ Π.Μ.. Φηινινγέαο πνπ δελ ζα Ϋρνπλ πεξαηψζεη
ηηο ζπνπδΫο ηνπο κΫρξη ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληΪζζνληαη δηνηθεηηθΪ,
κε ηελ Ϋλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2018-9, ζην Π.Μ.. κε ηέηιν: «Κιαζηθά Φηινινγέα».
Οπνηνδάπνηε ζΫκα πξνθχςεη ζην κΫιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα ά
ηνλ νηθεέν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεέ κε απνθΪζεηο ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιάηνπ ηνπ Π.Η. κε ηξνπνπνέεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη
δεκνζέεπζά ηνπ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο.
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ΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..):
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (.Δ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Γηεπζπληήο:
Α. ΑιεμΪθεο, Καζεγεηήο
Αλαπι. Γηεπζπληήο:
Γ. Καξγηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Μέιε:
Α. Βνγηαηδφγινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα
Γ. Καξγηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Δ. ΚαιηζνγηΪλλε, Δπηθ. Καζεγήηξηα
Γ. Γεσξγαθφπνπινο, Λέθηνξαο
Γξακκαηεία:
ΗσΪλλα Μαηζνχιε
ΚΑΝΟΝΗΜΟ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ)
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.)
(ΦΔΚ η.Β 2619/5 Ηνπιίνπ 2018)
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο
2017-8 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.M.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ N.
4485/2017 θαη ηηο ινηπΫο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρεη ζπνπδέο πξψηνπ θχθινπ,
πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία» θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(Γ.Μ..) ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία. ην πιαίζην απηφ ηνπ δεπηέξνπ
θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εληΪζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο
ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία». Σν Π.Μ..
κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
απνλΫκεη Γ.Μ.. δχν εηδηθεχζεσλ: 1) Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία κε εηδέθεπζε ζηε Μεζαησληθά Διιεληθά Φηινινγέα θαη 2) Γ.Μ.. ζηε
Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία κε εηδέθεπζε ζηε ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα.
Ο παξψλ Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Κεθαιαένπ Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξέηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΔΚ
114/η.Α΄/4-8-2017): «ΟξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο, ξπζκέζεηο γηα
ηελ Ϋξεπλα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». O παξψλ Κ.Μ. ηνπ Π.M.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη
Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η.
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ζπληΪρζεθε απφ εηδηθά Δπηηξνπά κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη εγθξέζεθε απφ ηελ ηειεπηαέα ζηελ ππ‟ αξ. 570 /12.12.2017 ηαθηηθά
ζπλεδξέα ηεο. Θα ηζρχζεη δε απαξΫγθιηηα γηα δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ ςάθηζά ηνπ.
Οπνηαδάπνηε κεξηθά ά νιηθά ηξνπνπνέεζε ά αληηθαηΪζηαζά ηνπ απαηηεέ απφθαζε ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ο Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εγθξέλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο,
αλαξηΪηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκάκαηνο (www.philology.uoi.gr) θαη θνηλνπνηεέηαη
ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.

Άξζξν 1
ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Π.Μ.
ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΉ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
Αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο Ϋξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο
Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο. θνπφο ηνπ Π.Μ.. εέλαη ε πξναγσγά θαη
εμεηδέθεπζε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζηηο αληέζηνηρεο γλσζηηθΫο πεξηνρΫο, ε δηεχξπλζε ησλ
ηθαλνηάησλ ησλ λΫσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθά Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε
επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ.
Άξζξν 2
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(Ϊξζξα 31, 44 θαη 45 ηνπ Ν.4485/2017)
Αξκφδηα ξγαλα γηα ηε δηνέθεζε, νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη:
I. Ζ χγθιεηνο ηνπ Π.Η. εέλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζΫκαηα αθαδεκατθνχ,
δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηάξα ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή
θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. θαη αζθεέ φζεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθΪ κε ην Π.Μ..
δελ αλαηέζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε Ϊιια φξγαλα.
II. Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ά ε επηακειάο Δηδηθά Γηαηκεκαηηθά
Δπηηξνπά ζε πεξέπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.. ά ε ελλεακειάο Δηδηθά Γηηδξπκαηηθά
Δπηηξνπά ζε πεξέπησζε Γηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.. θαη Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξέδνληαη ζην
Ϊξζξν 31 παξ. 3 ηνπ Ν. 4485/2017. Σν Π.M.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ ππφ ηελ επνπηεέα θαη ηνλ Ϋιεγρν
ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε νπνέα Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιΫπεη ην σο Ϊλσ Ϊξζξν ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ν παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγέαο ηνπ
Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία». Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. α) εηζεγεέηαη ζηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δηα ηεο
Δπηηξνπάο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 32, ζρεηηθΪ κε ηελ
αλαγθαηφηεηα έδξπζεο Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ζην
Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32, β) νξέδεη ηα κΫιε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ..
κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
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γ) θαηαλΫκεη ην δηδαθηηθφ Ϋξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή
θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., δ) ζπγθξνηεέ επηηξνπΫο
επηινγάο ά εμΫηαζεο ησλ ππνςάθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε)
δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ηεο θνέηεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα απνλεκεζεέ ην Γ.Μ..
ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζη)
αζθεέ θΪζε Ϊιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ σο Ϊλσ
Νφκνπ. Δπηιχεη επέζεο νπνηνδάπνηε δάηεκα πξνθχπηεη θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Π.M.. κε
ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην
νπνέν δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ παξφληα Κ.Μ.. Δέλαη ηΫινο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηεέλεη
νπνηαδάπνηε αιιαγά ά ηξνπνπνέεζε ηνπ παξφληνο Κ.Μ..
III. Ζ πληνληζηηθά Δπηηξνπά (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία»απαξηέδεηαη απφ πΫληε (5) κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., νη νπνένη Ϋρνπλ αλαιΪβεη κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν. ΔθιΫγνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γηα δηεηά ζεηεέα. Δέλαη δε αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Απφ ηα εθιεγκΫλα απηΪ κΫιε ε πλΫιεπζε
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεη ηνλ Γηεπζπληά ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή
θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία», ν νπνένο πξνεδξεχεη ζηε .Δ., θαζψο θαη ηνλ αλαπιεξσηά
ηνπ (ζπλδπαζκφο ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4485/2017). Ζ ζεηεέα ηνπ
ΠξνΫδξνπ ηεο .Δ. κπνξεέ λα αλαλεσζεέ κέα θνξΪ. Σα κΫιε ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο δελ
δηθαηνχληαη επηπιΫνλ ακνηβάο ά απνδεκέσζεο γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε απηά. Οη
εθπξφζσπνη ζηε .Δ. θΪζε εηδέθεπζεο εέλαη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο ηεο εηδέθεπζάο ηνπο. Οη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ ηελ εμΫιημε ησλ
ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ εέλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο
γηα ηπρφλ ζπλερεέο απνπζέεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηΫο νθεέινπλ λα Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηνλ
αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θΪζε πξφβιεκα πνπ κπνξεέ λα επεξεΪζεη ηελ νκαιά πνξεέα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζέζηαηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα ηεο Μεηαπηπρηαθάο
Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ). ΚαηΪ ηε ιάμε ηεο ζεηεέαο ηεο .Δ. θαη κε επζχλε ηνπ
απεξρφκελνπ Γηεπζπληά ζπληΪζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ
Π.Η., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβΪζκηζε ησλ ζπνπδψλ,
ηελ θαιχηεξε αμηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ
ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθΪ επσθειά ρξάζε ησλ δηαζΫζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία».
IV. Ζ Δπηηξνπά Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηάλεηαη ζην Π.Η., απνηειεέηαη απφ ηνλ
Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη Φνηηεηηθψλ ΘεκΪησλ, ν νπνένο εθηειεέ ρξΫε
ΠξνΫδξνπ, θαη ηνπο Κνζκάηνξεο ηνπ Π.Η. σο κΫιε θαη Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 32 ζηελ παξΪγξαθν 5 ηνπ Ν. 4485/2017. Σα κΫιε ηεο σο Ϊλσ
Δπηηξνπάο δελ δηθαηνχληαη επηπιΫνλ ακνηβάο ά απνδεκέσζεο γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε απηά.
V. Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία»εέλαη κΫινο ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η, νξέδεηαη καδέ κε ηνλ αλαπιεξσηά ηνπ, κε
απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., γηα δηεηά ζεηεέα θαη πιεξνέ ηηο
πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηεο παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017. Πξνεδξεχεη ηεο .Δ ηνπ Π.Μ..
κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
εέλαη κΫινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκέδαο ά ηεο βαζκέδαο ηνπ αλαπιεξσηά, εέλαη ηνπ ηδένπ ά
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., αζθεέ δε
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ηα θαζάθνληα πνπ νξέδνληαη ζηνλ σο Ϊλσ λφκν (Ϊξζξν 31 παξ. 8 ηνπ Ν. 4485/2017), ηνλ
παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) θαη φπνηα Ϊιια νξέδνληαη απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 45, παξ. 1γ). Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ..
κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η
εηζεγεέηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Η. γηα θΪζε ζΫκα πνπ αθνξΪ ζηελ απνηειεζκαηηθά
ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία»ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η δελ κπνξεέ λα Ϋρεη πεξηζζφηεξεο
απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηεέεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιΫνλ ακνηβά γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ
Ϋξγν σο Γηεπζπληάο.
VI. Ζ εμακειάο Δπηζηεκνληθά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά (Δ..Δ.), κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
εμσηεξηθάο αθαδεκατθάο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Ν.
4485/2017).
Άξζξν 3
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΖ
ΣΟ Π.Μ. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(Ϊξζξν 34 παξ. 1, 7 θαη 8 ηνπ Ν.4485/2017)
ην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο ησλ Φηινζνθηθψλ
ρνιψλ θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο εκεδαπάο ά νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ
ΗδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο ζπλαθνχο ά ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Γ.Μ. δελ
απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο
αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005
(Α' 80), κέρξη ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Π.Μ.. Δλαπφθεηηαη ζηελ .Δ. ηνπ
Π.Μ.. λα θξίλεη εάλ δεηήζεη απφ πηπρηνχρνπο ζπγγελψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Π.Μ..
ΜΫιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο
ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 34, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ππεξΪξηζκνη θαη
κφλν Ϋλαο θαη΄ Ϋηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»πνπ
νξγαλψλεηαη απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην νπνέν εέλαη ζπλαθΫο
κε ην αληηθεέκελν ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ Ϋξγν πνπ επηηεινχλ ζην νηθεέν Ίδξπκα.
Άξζξν 4
ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
(Ϊξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν.4485/2017)
ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξΪθνληαη θαη‟ Ϋηνο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεηαη
θαη‟ αλψηαην φξην ζε δΫθα πΫληε(15): πΫληε (5) θνηηεηΫο ζηελ εηδέθεπζε ηεο Μεζαησληθάο
Διιεληθάο Φηινινγέαο θαη δΫθα (10) θνηηεηΫο ζηελ εηδέθεπζε ηεο ΝΫαο Διιεληθάο
Φηινινγέαο). Ο κΫγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλΪ δηδΪζθνληα νξέδεηαη ζε δΫθα
(10) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, ν δε κΫγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην
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Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., ζε ζρΫζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ,
νξέδεηαη ζε ηξηΪληα Ϋμη (36), κε ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ
ζπνπδψλ (Ϊξζξν 45 παξ. 1β ηνπ Ν.4485/2017).
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζε εκεξνκελέεο πνπ νξέδνληαη απφ ηελ πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο ά ηελ Δ.Γ.Δ. πξνθεξχζζνπλ ζΫζεηο κε αλνηρηά δηαδηθαζέα (πξφζθιεζε εθδάισζεο
ελδηαθΫξνληνο) γηα ηελ εηζαγσγά πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία». H πξνθάξπμε ησλ θελψλ ζΫζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν
«Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλεηαη
θαηΪ ην πξψην δεθαάκεξν ηνπ Ηνπλένπ. H ζρεηηθά πξνθάξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ
θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην δηαδέθηπν θαη πεξηιακβΪλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο
ππνςεθηφηεηαο, ηηο θαηεγνξέεο πηπρηνχρσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηΫσλ, ηνλ ηξφπν
εηζαγσγάο, ηα θξηηάξηα επηινγάο, ηηο πξνζεζκέεο ππνβνιάο αηηάζεσλ, ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθΪ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελέεο θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγάο ησλ γξαπηψλ εμεηΪζεσλ
θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ αέηεζε πξνο ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζην δηΪζηεκα 1-15 επηεκβξένπ, ε νπνέα ζπλνδεχεηαη απφ: α) χληνκν
Βηνγξαθηθφ Τπφκλεκα, β) Αληέγξαθν Πηπρένπ κε αλαιπηηθά βαζκνινγέα, γ) Σέηινπο μΫλσλ
γισζζψλ. Σέηινη ζπνπδψλ απφ μΫλα AEI πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηζνηηκέαο ά
βεβαέσζε φηη απηά Ϋρεη δεηεζεέ, φπσο νξέδεη ε λνκνζεζέα. H Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο
παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ηελ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθΪ. Οη αηηάζεηο καδέ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεληαη ζηε
Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέηε ζε Ϋληππε εέηε ζε ειεθηξνληθά κνξθά.
ΟΡΟΗ / ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκέσλ πξΫπεη λα γλσξέδνπλ απνδεδεηγκΫλα πνιχ θαιΪ κέα
ηνπιΪρηζηνλ μΫλε γιψζζα απφ ηηο επξΫσο απνδεθηΫο γιψζζεο ζηελ δηεζλά θηινινγηθά
βηβιηνγξαθέα. Δθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ κεηξηθά γιψζζα ηνπ ππνςεθένπ, ε γλψζε ηεο
μΫλεο γιψζζαο πηζηνπνηεέηαη κε θαηΪζεζε ζρεηηθνχ ηέηινπ επηπΫδνπ Β2 ά, αλ δελ ππΪξρεη, κε
γξαπηά ά πξνθνξηθά εμΫηαζε (κεηΪθξαζε μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκΫλνπ, γηα λα
δηαπηζησζεέ ν επρεξάο ρεηξηζκφο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθέαο), ηελ νπνέα δηελεξγεέ Δπηηξνπά
νξηδφκελε θαηΪ γιψζζα απφ ηελ .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ζ εμΫηαζε κπνξεέ λα γέλεη εμ
απνζηΪζεσο (κΫζσ skype θ.ν.θ). Οη αιινδαπνέ ππνςάθηνη νθεέινπλ λα γλσξέδνπλ επαξθψο
ηελ ειιεληθά γιψζζα. H επΪξθεηα ηεο ειιελνκΪζεηαο πηζηνπνηεέηαη φπσο νξέδνπλ νη ζρεηηθΫο
δηαηΪμεηο (π.ρ. κε θαηΪζεζε Απνιπηεξένπ Διιεληθνχ Λπθεένπ, Πηπρένπ Διιεληθάο
Φηινινγέαο ά Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκΪζεηαο Γ΄ επηπΫδνπ ηνπ ΚΫληξνπ Διιεληθάο Γιψζζαο
ηνπ ΤπΔΠΘ) ά κΫζσ γξαπηάο ά πξνθνξηθάο εμΫηαζεο πνπ δηελεξγεέ Δπηηξνπά νξηδφκελε απφ
ηελ .Δ. ηνπ Π.Μ..
ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Ζ εηζαγσγά ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία» ηνπ Π.Η. γέλεηαη χζηεξα απφ γξαπηΫο εμεηΪζεηο θαη πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε. Οη
γξαπηΫο εμεηΪζεηο ζηα δχν (2) καζάκαηα εηδέθεπζεο (Μεζαησληθά Διιεληθά Φηινινγέα, ΝΫα
Διιεληθά Φηινινγέα) θαη ζηελ μΫλε γιψζζα δηελεξγνχληαη θαηΪ ην δεχηεξν δεθαπελζάκεξν
ηνπ επηεκβξένπ απφ ηξηκειεέο ΔπηηξνπΫο ησλ νηθεέσλ εηδηθεχζεσλ, ππφ ηελ επνπηεέα ηεο
.Δ. ηνπ Π.M.. Δέλαη δπλαηά ε εθ ησλ πξνηΫξσλ εμΫηαζε ζηελ μΫλε γιψζζα θαηΪ ηνλ
Ηνχλην, χζηεξα απφ αέηεζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο.
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Ζ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαζνξέδεηαη αλΪ δηεηέα απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»,
πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηΪηαη ζην δηαδέθηπν.
ΜεηΪ ην πΫξαο ησλ γξαπηψλ εμεηΪζεσλ, νη επηηξνπΫο επηινγάο θαη εμΫηαζεο θαηΪ
εηδέθεπζε (Μεζαησληθά Διιεληθά Φηινινγέα, ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα) θαινχλ ηνλ
ππνςάθην ζε ζπλΫληεπμε θαη αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ. ΚαηΪ ηελ πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε
θξέλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθένπ θαη ειΫγρεηαη ε θηινινγηθά ππνδνκά θαη ε θξηηηθά
ηθαλφηεηΪ ηνπ ζηελ εηδέθεπζε.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο ζηα δχν (2) καζάκαηα εηδέθεπζεο θαη ηελ μΫλε γιψζζα, ε πξνθνξηθά
ζπλΫληεπμε θαη ε επηινγά ησλ ππνςεθέσλ νινθιεξψλνληαη Ϋσο ην ηΫινο επηεκβξένπ, νπφηε
κε επζχλε ηεο .E. ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»
θαηαξηέδεηαη ν πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε ηειηθά Ϋγθξηζε ηνπ νπνένπ γέλεηαη απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζηελ πξψηε ηαθηηθά ζπλεδξέαζά ηεο. ΑκΫζσο
κεηΪ νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εγγξΪθνληαη ζην Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία». Αλαζηνιά εγγξαθάο εέλαη δπλαηά, φκσο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα
δχν Ϋηε.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Γηα ηελ επηινγά ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο κεηΪ
απφ εηζάγεζε ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζπλεθηηκψληαη ηα εμάο ζηνηρεέα: α) ε γξαπηά εμΫηαζε ησλ καζεκΪησλ
εηδέθεπζεο (50%)· β) ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ (10%)· γ) ν ΜΟ ησλ πξνπηπρηαθψλ
βαζκψλ/εηδέθεπζεο (10%)· δ) ε πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, ε επέδνζε ζε δηπισκαηηθά εξγαζέα
ζρεηηθά κε ηηο εηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία» ηνπ Π.Η., φπνπ απηά πξνβιΫπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, θαη ηπρφλ
εξεπλεηηθά, επαγγεικαηηθά θαη/ά ζπγγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα (30%).
ε πεξέπησζε ηζνβαζκέαο ππεξΫρεη ν ππνςάθηνο πνπ Ϋρεη κεγαιχηεξν κΫζν φξν
βαζκνινγέαο ζηηο γξαπηΫο εμεηΪζεηο εηζαγσγάο ζην Π.Μ. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα
Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Π.Η. Αλ θαη ζε απηά ηελ πεξέπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκέα, ηφηε γηα
ηελ ηειηθά ηνπο θαηΪηαμε ιακβΪλεηαη ππφςε ν βαζκφο πηπρένπ. H επηηπράο γξαπηά εμΫηαζε
ζηα καζάκαηα εηδέθεπζεο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα· πξνβηβΪζηκνο
βαζκφο νξέδεηαη ην Ϋμη (6) ηεο δεθαδηθάο θιέκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνέ ηνπ.
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο θαηαξηέδεηαη ν ηειηθφο πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ.
Ο ηειηθφο πέλαθαο επηηπρφλησλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ, αθνχ επηθπξσζεέ απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηελ Δ.Γ.Δ,. αλαξηΪηαη ζηνλ πέλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηεέαο θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
(www.philology.uoi.gr).
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Άξζξν 5
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΡΟΗ ΦΟΗΣΖΖ
(Ϊξζξα 33, 34 θαη 35 ηνπ Ν. 4485/2017)
ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα θνέηεζεο ζην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
Φηινινγία» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., πνπ νδεγεέ ζηε ιάςε Γ.Μ.. ζηε
Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία, νξέδεηαη θαη΄ ειΪρηζην ζηα ηΫζζεξα (4)
εμΪκελα, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο θαη θξέζεο ηεο κεηαπηπρηαθάο
δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιάξσζεο ησλ ζπνπδψλ
θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη δελ
ππεξβαέλεη ηα 6 (Ϋμη) εμΪκελα ζπνπδψλ.
ην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π. Η. πξνβιΫπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4485/2017
(114 Α΄) ε δπλαηφηεηα κεξηθάο θνέηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηΫο, ε δηΪξθεηα ηεο νπνέαο
δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην δηπιΪζην ηεο θαλνληθάο θνέηεζεο. Ζ κεξηθά θνέηεζε
πξνβιΫπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο πνπ αδπλαηνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «πιάξνπο» θνέηεζεο θαη γηα
ηδηαέηεξεο εμαηξεηηθΪ ζνβαξΫο πεξηπηψζεηο (αζζΫλεηα, θφξηνο εξγαζέαο, ζνβαξνέ
νηθνγελεηαθνέ ιφγνη, ζηξΪηεπζε, ιφγνη αλσηΫξαο βέαο), γηα ηηο νπνέεο απνθαζέδεη ε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Δπέζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο εέλαη
δπλαηφλ λα ρνξεγεζεέ, θαηφπηλ ππνβνιάο ζρεηηθάο αέηεζεο, πξνζσξηλά αλαζηνιά ζπνπδψλ,
πνπ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα δχν (2) ζπλερφκελα εμΪκελα. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο
αλαζηνιάο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ρΪλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηά. Ο ρξφλνο ηεο
αλαζηνιάο δελ πξνζκεηξΪηαη ζηελ αλψηαηε δηΪξθεηα θαλνληθάο θνέηεζεο. Γχλαηαη θαη κφλν
ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο λα ρνξεγεέηαη παξΪηαζε ζπνπδψλ θαη κΫρξη Ϋλα Ϋηνο, θαηφπηλ
αηηηνινγεκΫλεο απφθαζεο ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο ά ηεο Δ.Γ.Δ.
Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. κε ηίηιν «Μεζαησληθή θαη
Νέα Διιεληθή Φηινινγία» ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Π.Η., φηαλ ζπληξέρνπλ νη
αθφινπζνη ιφγνη: α) ε κε επαξθάο πξφνδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά (ε νπνέα
ηεθκεξηψλεηαη κε κε ζπκκεηνρά ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα: παξαθνινπζάζεηο,
εμεηΪζεηο), β) ε πιεκκειάο εθπιάξσζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξέδνληαη απφ ηνλ νηθεέν
Καλνληζκφ, γ) ζπκπεξηθνξΪ πνπ πξνζβΪιιεη ηελ αθαδεκατθά δενληνινγέα φπσο π.ρ. ε
ινγνθινπά, θαη δ) αέηεζε ηνπ έδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά.
Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εγγξΪθνληαη θαη ζπκκεηΫρνπλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν
«Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ππφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Μ.. Οη εγγξαθΫο ησλ
εηζαγνκΫλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αξρέδνπλ κεηΪ απφ ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηεο
Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ζηελ νπνέα νξέδεηαη θαη ε ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ
εγγξαθψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθά. Οη κεηαπηπρηαθνέ
θνηηεηΫο Ϋρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρΫο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη θαη
γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνράο δσξεΪλ
δηδαθηηθψλ ζπγγξακκΪησλ. Σν Σκάκα Φηινινγέαο νθεέιεη λα εμαζθαιέδεη δηεπθνιχλζεηο ζε
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα ά θαη εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο (πξνθνξηθά
εμΫηαζε, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εμΫηαζεο, θ.η.ι.)
ΣΔΛΖ ΦΟΗΣΖΖ
Σν Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
δελ Ϋρεη ηΫιε εγγξαθάο ά θνέηεζεο. ΣΫιε εγγξαθάο ά θνέηεζεο εέλαη δπλαηφλ λα
πξνβιεθζνχλ εΪλ θαη εθφζνλ απηφ θξηζεέ απαξαέηεην.
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Άξζξν 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ-ΈΛΔΓΥΟ ΓΝΧΔΧΝ
(Ϊξζξα 34 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σν Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Π.Η. πεξηιακβΪλεη δχν
(2) εηδηθεχζεηο: α) εηδέθεπζε Μεζαησληθάο Διιεληθάο Φηινινγέαο θαη β) εηδέθεπζε ΝΫαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ
«ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ Γ.Μ.. ΣΖ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Γηα θΪζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά, o νπνένο παξαθνινπζεέ ην Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά
θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ην νπνέν νδεγεέ ζηε
ρνξάγεζε Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία, νξέδεηαη απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά
θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» σο επηβιΫπσλ θαζεγεηάο Ϋλα κΫινο ΓΔΠ ηνπ ΣνκΫα ΜΝΔΦ.
Ο επηβιΫπσλ θαη ε .Δ Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ ηεο πνξεέαο
ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά. Σα καζάκαηα θαη ησλ δχν εηδηθεχζεσλ ηνπ Π.Μ.
ηεο Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο εέλαη ππνρξεσηηθΪ θαη θαηαλΫκνληαη ζηα
ηξέα πξψηα εμΪκελα ζπνπδψλ, ελψ θαηΪ ην ηειεπηαέν εμΪκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο
εθπνλεέ κεηαπηπρηαθά δηπισκαηηθά εξγαζέα (Μ.Γ.Δ.) ππφ ηελ επέβιεςε ελφο κΫινπο ΓΔΠ
ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» θαη Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο πξΫπεη λα παξαθνινπζάζεη θαη λα εμεηαζηεέ κε επηηπρέα ζε Ϋμη (6)
εμακεληαέα κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα / ζεκηλΪξηα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν δει. δχν (2) ζε
θΪζε εμΪκελν, θαη λα ζπγγξΪςεη δηπισκαηηθά επηζηεκνληθά εξγαζέα θαηΪ ην ηειεπηαέν
εμΪκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ.
ΑΝΣΗΚΔΊΜΔΝΑ – ΜΑΘΖΜΑΣΑ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Σν Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» πξνζθΫξεη ηνπιΪρηζηνλ δπν
κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα αλΪ εμΪκελν θαη αλΪ θαηεχζπλζε. Δέλαη επέζεο δπλαηά ε νξγΪλσζε
εμαηνκηθεπκΫλνπ ζεκηλαξένπ κειΫηεο (independent study) κεηΪ απφ ζπλελλφεζε αλΪκεζα ζε
ελδηαθεξφκελν θνηηεηά θαη ζε δηδΪζθνληα. Σν ζεκηλΪξην δειψλεη ν θνηηεηάο αληέ γηα Ϋλα
κΪζεκα θη Ϋρεη έζν αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλΪδσλ κε απηφ. Σα καζάκαηα αλαζΫηεη ε πλΫιεπζε
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΟξηζκΫλα ζεκηλΪξηα κπνξεέ λα εέλαη θνηλΪ γηα φινπο ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο. Οη θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ. Μεζαησληθάο
θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ηελ
Ϊδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» θαη ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζάζνπλ Ϋλα κεηαπηπρηαθφ
κΪζεκα Π.Μ.. δηαθνξεηηθνχ απφ εθεέλν ζην νπνέν αλάθνπλ (ην Π.Μ.. κπνξεέ λα αλάθεη
ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ζε νκνηαγΫο αλαγλσξηζκΫλν έδξπκα ηεο εκεδαπάο ά ηεο
αιινδαπάο ζην πιαέζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ
ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.
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ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΦΟΗΣΖΖ
Σα καζάκαηα ηνπ Π.M.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. αξρέδνπλ
ηελ πξψηε εβδνκΪδα ηνπ Οθησβξένπ. Με απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη δπλαηά ε δηαθνπά θνέηεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά, χζηεξα
απφ αηηηνινγεκΫλε αέηεζά ηνπ, γηα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα. χκθσλα κε ηνλ λφκν ε
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ εέλαη ππνρξεσηηθά. Γηα λα Ϋρεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο
δηθαέσκα λα θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κΪζεκα, πξΫπεη λα Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ηνπιΪρηζηνλ
ηα 3/4 ησλ ζεκηλαξέσλ θαη πξνθαλψο λα Ϋρεη εθπιεξψζεη ζην αθΫξαην θαη κΫζα ζηα
πξνβιεπφκελα ρξνληθΪ πιαέζηα πνπ νξέδεη ν παξψλ Κ.Μ.. ηηο ζρεηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα
πξνζθεξφκελα καζάκαηα (ηνπιΪρηζηνλ δχν αλΪ εμΪκελν ζε θΪζε εηδέθεπζε)
πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ θαηΪινγν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ ηνκΫα ΜΝΔΦ. Σν
σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
Φηινινγέα» θαηαξηέδεηαη απφ ηε .Δ. κεηΪ απφ εηζάγεζε ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο, εγθξέλεηαη
απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζηελ ηειεπηαέα ηεο ηαθηηθά ζπλεδξέα,
δεκνζηεχεηαη, κε επζχλε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζηνλ εληαέν
Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη αλαξηΪηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ
(www.philology.uoi.gr). Γχλαηαη λα πξνβιεθζεέ ε δηδαζθαιέα κε κΫζα εμ απνζηΪζεσο
εθπαέδεπζεο. Ζ εμ απνζηΪζεσο δηδαζθαιέα πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ
κΫζσλ (skype, e-presence, θ.η.ι.).
Σν θΪζε κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα απνλΫκεη 15 ECTS. Ζ κεηαπηπρηαθά δηπισκαηηθά εξγαζέα
απνλΫκεη 30 ECTS. Σν Π.Μ.. απνλΫκεη ζπλνιηθΪ 120 ECTS.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε εμεηΪζεηο ά κε εξγαζέα(-εο), γξαπηΫο ά/θαη
πξνθνξηθΫο, ά κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπΪλσ. Οη επηκΫξνπο ιεπηνκΫξεηεο ηεο δηδαθηηθάο
δηαδηθαζέαο θαζνξέδνληαη ζηελ αξρά ηνπ καζάκαηνο θαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηΪ ηνπ. Δέλαη δπλαηφ
λα πξνζθΫξνληαη ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη εμΫηαζεο, πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηνλ δηδΪζθνληα ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο θνηηεηΫο. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρά θΪζε
εμακάλνπ.
β. Γελ ππΪξρεη επαλαιεπηηθά εμΫηαζε. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ν θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα
παξαθνινπζάζεη Ϊιιν κΪζεκα ζε επφκελν εμΪκελν. Ο αλψηαηνο αξηζκφο καζεκΪησλ ζηα
νπνέα ν θνηηεηάο κπνξεέ λα απνηχρεη εέλαη δχν. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ζε πεξηζζφηεξα ησλ
δχν καζεκΪησλ ν θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη απφ ην Π.Μ. κε πξφηαζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
γ. Οη γξαπηΫο εξγαζέεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαέζην ησλ καζεκΪησλ παξαδέδνληαη ζηνλ
δηδΪζθνληα πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ εμακάλνπ (20 Φεβξνπαξένπ θαη 30 Ηνπλένπ αληέζηνηρα).
δ. Οη πξνζεζκέεο ππνβνιάο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξΪ. Γηα ζνβαξνχο θαη
ηεθκεξησκΫλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηΪ απφ ξεηά αηνκηθά ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα,
επηηξΫπεηαη παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δΫθα εκεξψλ. ε
πεξέπησζε κε Ϋγθαηξεο θαηΪζεζεο, ε εξγαζέα δελ πξνζκεηξΪηαη ζηελ ηειηθά αμηνιφγεζε ηνπ
θνηηεηά.
ε. Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαέηεηα σο ηηο 15 Μαξηένπ γηα ην
ρεηκεξηλφ εμΪκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιένπ γηα ην εαξηλφ εμΪκελν.
ζη. ΠξνβηβΪζηκνο βαζκφο γηα θΪζε κΪζεκα εέλαη νη αξηζκνέ απφ ην 6 κΫρξη ην 10. ΚΪζε
κΪζεκα βαζκνινγεέηαη απηνηειψο ζε αθΫξαηεο ά θαη κηζΫο κνλΪδεο. Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο
εέλαη: 6 Ϋσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 Ϋσο 8,49 “ιέαλ θαιψο” θαη 8,5 Ϋσο 10 “Ϊξηζηα”.
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μ.Γ.Δ.)
α. Με ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ησλ καζεκΪησλ, (θαηΪ θαλφλα πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ ηξέηνπ
εμακάλνπ ζπνπδψλ), ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο, ζε ζπλελλφεζε κε ην κΫινο ΓEΠ πνπ ζα
επηβιΫςεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. πξΫπεη λα επηιΫμεη θαη λα δειψζεη ζΫκα γηα Μ.Γ.Δ. Γηα
ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ (Ϊξζξν 34, παξ. 4 ηνπ Ν.4485/2017), ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν
«Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ
αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ, ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηέηινο ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ν
πξνηεηλφκελνο επηβιΫπσλ, νξέδεη ηνλ επηβιΫπνληα θαζεγεηά. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, αλ
πθέζηαηαη αληηθεηκεληθά αδπλακέα ά ζπνπδαένο ιφγνο, εέλαη δπλαηά ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ
επηβιΫπνληνο ά κΫινπο ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο (παξαέηεζε, αζζΫλεηα,
ζΪλαηνο ηνπ επηβιΫπνληνο ά κΫινπο) κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
β. Ζ Ϋθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ 60 θαη κεγαιχηεξε ησλ 100
ζειέδσλ H/Y, γξακκΫλε ζην δηΪζηεκα 1.5 (Times New Roman Greek), ζπλππνινγηδνκΫλσλ
ησλ ζεκεηψζεσλ (Times New Roman Greek, δηΪζηεκα κνλφ), φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθέαο,
ησλ επξεηεξέσλ, ησλ πηλΪθσλ θηι. Σν φξην απηφ κπνξεέ λα δηεπξπλζεέ (κΫρξη ηηο 130 ζειέδεο)
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΔπηβιΫπνληνο θαη ηελ Ϋγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ. Μεζαησληθάο
θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο.
γ. Ζ ρξάζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ άζνο.
Έηζη αλ ζε εξγαζέα καζάκαηνο/ζεκηλαξένπ πεξηιακβΪλεηαη απνδεδεηγκΫλα ηκάκα
επηζηεκνληθνχ Ϋξγνπ Ϊιινπ ζπγγξαθΫα ρσξέο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξΪ, ε ζπγθεθξηκΫλε
ελΫξγεηα ζεσξεέηαη ινγνθινπά. ηελ πεξέπησζε απηά εέλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» λα επηηξαπεέ ζην θνηηεηά λα
ππνβΪιεη λΫα εξγαζέα κε Ϊιιν ζΫκα εληφο ηνπ επφκελνπ εμακάλνπ. Αλ ε πξΪμε ηεο
ινγνθινπάο δηαπηζησζεέ ζε Μ.Γ.Δ., ε εξγαζέα κεδελέδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο
δηαγξΪθεηαη.
δ. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνβΪιιεηαη ζε πΫληε αληέηππα ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο: Ϋλα γηα θΪζε
κΫινο ηεο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, Ϋλα γηα ηελ Κεληξηθά Βηβιηνζάθε θαη Ϋλα γηα ην Αξρεέν
ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο. Ζ εκεξνκελέα
ππνβνιάο ηεο εξγαζέαο εέλαη ε 30ε επηεκβξένπ. ΠαξΫρεηαη ζεζκηθΪ ζε φινπο ηνπο θνηηεηΫο
παξΪηαζε ελφο εμακάλνπ γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο Μ.Γ.Δ.
ε. ΜεηΪ ηελ ππνβνιά ηεο Μ.Γ.Δ., ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. νξέδεη Σξηκειά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά,
Ϋλα κΫινο ηεο νπνέαο εέλαη ν επηβιΫπσλ θαζεγεηάο. ΜΫιε ηεο ηξηκεινχο απηάο εμεηαζηηθάο
επηηξνπάο εέλαη δπλαηφ λα εέλαη κΫιε ΓΔΠ Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηεο εκεδαπάο ά
αλαγλσξηζκΫλσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπάο κε γλσζηηθφ αληηθεέκελν ζπγγελΫο πξνο ηε
Μ.Γ.Δ.
ζη. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνζηεξέδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο. ΜεηΪ απφ
αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά θαη Ϋγθξηζε απφ ηελ .Δ., ε εξγαζέα
εέλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεέ ρσξέο δεκφζηα ππνζηάξημε· ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε ε Σξηκειάο
Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά θαηαζΫηεη γξαπηψο Τπφκλεκα Αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζέαο ζηελ . Δ.
Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο Μ.Γ.Δ. απαηηεέηαη ζεηηθά ςάθνο ηνπιΪρηζηνλ δχν κειψλ ηεο
Eμεηαζηηθάο Eπηηξνπάο. O βαζκφο ηεο εξγαζέαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβΪζηκσλ
βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζπλΪγεηαη απφ ηνλ MO ηνπ βαζκνχ ηεο
Μ.Γ.Δ. θαη ηνπ MO ηνπ βαζκνχ ησλ καζεκΪησλ. Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο νξέδεηαη απφ 0-10·
πξνβηβΪζηκνο βαζκφο νξέδεηαη ην Ϋμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνέ ηνπ. Καηφπηλ ηεο Ϋγθξηζάο ηεο
απφ ηελ Δπηηξνπά ε Μ.Γ.Δ. αλαξηΪηαη ππνρξεσηηθΪ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθεέαο
ρνιάο.
Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα πξνθχπηεη απφ ηνλ
ζηαζκηθφ κΫζν φξν ησλ καζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
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Φηινινγέα» θαη ηεο Μ.Γ.Δ. (ε ζηΪζκηζε γέλεηαη απφ ηηο πηζησηηθΫο κνλΪδεο ησλ καζεκΪησλ
θαη ηεο ΜΓΔ) θαη ππνινγέδεηαη, κε αθξέβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθένπ, κε ηνλ αθφινπζν
ηξφπν:
O βαζκφο θΪζε καζάκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. πνιιαπιαζηΪδεηαη κε ηνλ αληέζηνηρν αξηζκφ
πηζησηηθψλ κνλΪδσλ (ECTS) θαη ην Ϊζξνηζκα ησλ γηλνκΫλσλ δηαηξεέηαη κε ηνλ ειΪρηζην
αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλΪδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιάςε ηνπ Γ.Μ..
βαζκφο Γ.Μ.. = άζξνηζκα γηλνκέλσλ (βαζκνχ θάζε καζήκαηνο x αληίζηνηρα ECTS
θάζε καζήκαηνο) + (βαζκφο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο x ECTS)
(ζχλνιν ECTS)
ζη. ΔΪλ κεηΪ ηελ ελδερφκελε παξΪηαζε ε Μ.Γ.Δ. δελ θαηαηεζεέ Ϋγθαηξα ά εΪλ νη
βαζκνινγεηΫο δεηνχλ δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηΪζηεκα πνπ
κεζνιαβεέ Ϋσο ηελ αλαθνέλσζε ηεο ηειηθάο βαζκνινγέαο, ηφηε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο
ππνρξενχηαη λα θΪλεη εγγξαθά γηα Ϋλα επηπιΫνλ εμΪκελν, γηα λα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα
ππνβΪιεη ηε δηνξζσκΫλε εξγαζέα Ϋσο ην ηΫινο ηνπ επφκελνπ εμακάλνπ. ΚαζπζηΫξεζε
ππνβνιάο πΫξαλ ησλ δχν εμακάλσλ ζπλεπΪγεηαη δηαγξαθά απφ ην πξφγξακκα.
δ. Φνηηεηάο ν νπνένο δελ Ϋρεη απνθηάζεη Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
Φηινινγέα κεηΪ ηελ πΪξνδν Ϋμη (6) εμακάλσλ απφ ηελ εκεξνκελέα εγγξαθάο ηνπ,
δηαγξΪθεηαη απφ ην Π.M.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην ρξφλν ησλ Ϋμη εμακάλσλ δελ ππνινγέδεηαη ν ρξφλνο θαηΪ ηνλ νπνέν
ν θνηηεηάο Ϋρεη δηαθφςεη λφκηκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ηηο ζπνπδΫο ηνπ (ζηξΪηεπζε, ιφγνη πγεέαο, εγθπκνζχλε θιπ.).
ΑΡΥΔΗΟ ΠΟΤΓΧΝ
ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ηεξεέηαη αξρεέν κε αηνκηθά κεξέδα γηα
θΪζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο, ζηελ
νπνέα θαηαγξΪθνληαη ηα καζάκαηα πνπ παξαθνινπζεέ θαη νη βαζκνινγέεο πνπ επηηπγρΪλεη
θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδΫο ηνπ.
ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Γιψζζα Γηδαζθαιέαο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο εέλαη ε Διιεληθά. ΔπηηξΫπεηαη ε δηδαζθαιέα ζε γιψζζα δηΪθνξε ηεο
Διιεληθάο. Γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ.) εέλαη ε
Διιεληθά. ΜεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά θαη Ϋγθξηζε απφ
ηελ .Δ., επηηξΫπεηαη ε εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. ζε γιψζζα δηΪθνξε ηεο Διιεληθάο (απφ ηηο
επξΫσο απνδεθηΫο γιψζζεο ζηελ δηεζλά θηινινγηθά βηβιηνγξαθέα).
Άξζξν 7
ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ
(Ϊξζξν 35 θαη 45 ηνπ Ν.4485/2017)
ΠξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξάγεζεο ππνηξνθηψλ ά βξαβεέσλ αξηζηεέαο ζε κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο
Δ.Γ.Δ. Οη ππνηξνθέεο ρνξεγνχληαη κε βΪζε αθαδεκατθΪ, αληηθεηκεληθΪ θξηηάξηα (κΫζνο φξνο
βαζκνινγέαο πξνεγνχκελνπ εμακάλνπ γηα θνηηεηΫο θαλνληθάο θνέηεζεο, επηζηεκνληθΫο
δεκνζηεχζεηο, βξαβεχζεηο ά ηηκεηηθΫο δηαθξέζεηο) ά πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ θαη εγγξΪθνληαη
ζηνλ εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
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Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Οη φξνη ρνξάγεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ ππνηξφθσλ θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ.
Άξζξν 8
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
(Ϊξζξα 36 θαη 45 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαληαη λα αλαιακβΪλνπλ:
I. ΜΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά, κεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ
Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, ηα νπνέα
δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο.
II. ΜΫιε ηεο θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θΪηνρνη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην αληηθεέκελν εέλαη εμαηξεηηθάο θαη αδηακθηζβάηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο
γηα ην νπνέν δελ εέλαη δπλαηά ά ζπλάζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο. ΜεηΪ απφ
εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ
Σκάκαηνο, θαη κΫιε ηεο θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο,
ηα νπνέα δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο
III. ΓηδΪζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ά ην Ϊξζξν 19 ηνπ λ. 1404/1983 (Α΄ 173) ά
ηελ παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο
Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο
.Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη δηδΪζθνληεο ηεο παξαπΪλσ
θαηεγνξέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, ηα νπνέα δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη
ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο
IV. Οκφηηκα θαη Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ ΣνκΫα Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε
Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη Οκφηηκα θαη
Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, ηα νπνέα δελ αλάθνπλ ζηνλ ΣνκΫα
Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο. Ζ αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ζε Οκφηηκα θαη
Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π γέλεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., κεηΪ απφ ηεθκεξησκΫλε αηηηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκάκαηνο θαη αθνχ
ζπλππνινγηζηνχλ νη εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο ησλ ελ ελεξγεέα κειψλ ΓΔΠ ηνπ
Σκάκαηνο (βι. Ϊξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο ηζρχεη, θαη Ϊξζξν 45 παξ.1θ ηνπ
4485/2017). Οη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηΫο πνπ απαζρνινχληαη ζην Π.Μ.. κε ηέηιν
«Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ακεέβνληαη
κφλν απφ έδηνπο πφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο (Ϊξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν. 4009/2011). Σα Οκφηηκα
κΫιε δχλαληαη λα δηδΪμνπλ ζην Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ρσξέο ακνηβά (βι. Ϊξζξν 69 ηνπ Ν. 4386/2016).
Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζε
πεξέπησζε πνπ δελ επαξθεέ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθΫξνληαη
παξαπΪλσ, δχλαηαη λα αλαζΫζεη, ζην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο
Φηινινγέαο, δηδαθηηθφ Ϋξγν ζε κΫιε Γ.Δ.Π. Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηνπ έδηνπ Α.Δ.Η. ά λα
πξνζθαιΫζεη κΫιε Γ.Δ.Π. Ϊιισλ Α.Δ.Η. ά εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ Ϊξζξνπ 13
Α ηνπ Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο
Αθαδεκέαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ.
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ΔπηπιΫνλ ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. κε απφθαζά ηεο θαη Ϋπεηηα
απφ εηζάγεζε ηνπ Γηεπζπληά ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο,
κπνξεέ λα θαιΫζεη, σο επηζθΫπηεο, θαηαμησκΫλνπο επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ ζΫζε ά πξνζφληα
θαζεγεηά ά εξεπλεηά ζε εξεπλεηηθφ θΫληξν, θαιιηηΫρλεο ά επηζηάκνλεο αλαγλσξηζκΫλνπ
θχξνπο κε εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο ά ζρεηηθά εκπεηξέα ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ..
κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» απφ ηελ εκεδαπά ά ηελ αιινδαπά,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 36. Ζ πξφζθιεζε επηζθΫπηε απφ ηελ
αιινδαπά πξαγκαηνπνηεέηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηέζεηαη δηδαζθαιέα, κε ηε δηαδηθαζέα θαη
φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζηνλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θαηΪ ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλΪζεζε
δηδαζθαιέαο ζηα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο αλσηΫξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν
θαινχκελνο δηδΪζθεη εζεινληηθΪ, ρσξέο ακνηβά, απνδεκέσζε ά Ϊιιε νηθνλνκηθά απνιαβά
πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξΪγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄
ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015. ε θΪζε πεξέπησζε ε αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ησλ καζεκΪησλ,
ζεκηλαξέσλ θαη αζθάζεσλ ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. απνθαζέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο ά ηελ
αληέζηνηρε Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο.
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ
ΣΟ Π.Μ.. ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβΪλνληαη κεηαμχ Ϊιισλ ε πεξηγξαθά ηνπ
καζάκαηνο ά ησλ δηαιΫμεσλ, ε παξΪζεζε ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο, ν ηξφπνο εμΫηαζεο ηνπ
καζάκαηνο, ε επηθνηλσλέα κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο. ην ηΫινο θΪζε εμακάλνπ, κΫζσ
εηδηθψλ εξσηεκαηνινγέσλ πνπ εηζεγεέηαη ε .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα
Διιεληθά Φηινινγέα» θαη εγθξέλεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
πξαγκαηνπνηεέηαη αμηνιφγεζε θΪζε καζάκαηνο θαη θΪζε δηδΪζθνληνο απφ ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο,
Άξζξν 9
ΈΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(Ϊξζξν 37 ηνπ Ν. 4485/2017)
Σα Ϋζνδα ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνΫξρνληαη απφ:
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγΪλσζά ηνπ θνξΫσλ,
β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ,
γ) δσξεΫο, παξνρΫο, θιεξνδνηάκαηα θαη θΪζε εέδνπο ρνξεγέεο θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα,
φπσο νξηνζεηεέηαη ζηελ πεξέπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α΄
143) ά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα,
δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα,
ε) πφξνπο απφ πξνγξΪκκαηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά Ϊιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
ζη) κΫξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Π.Η.,
δ) πφξνπο απφ ηΫιε εγγξαθάο ά θνέηεζεο αλ θαη εθφζνλ απηφ θξέλεηαη απαξαέηεην,
ε) θΪζε Ϊιιε λφκηκε αηηέα.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 37 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017 ε δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ..
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κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Π.1. πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ
Δ.Λ.Κ.Δ (Βι. εξκελεπηηθά εγθχθιην Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ κε
αξηζκφ 164530/Ε1/3-10-2017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλΫκεηαη θαηΪ 70% ζε
ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη θαηΪ 30% ζε ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ ην Π.Η., -αληηζηνέρσο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο
Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η., ζην νπνέν ιεηηνπξγεέ ην Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο
Διιεληθάο Φηινινγέαο- νθεέιεη εηεζέσο λα δεκνζηεχεη, κε αλΪξηεζε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ
(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθά ηεο θαηαλνκάο ησλ
δαπαλψλ αλΪ θαηεγνξέα.
Άξζξν 10
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Ζ δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ππνζηάξημε παξΫρεηαη ζην Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα
Διιεληθά Φηινινγέα» απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Με βΪζε ζρεηηθά Ϋθζεζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 32 παξ. 3γ) θαζνξέδνληαη νη ρψξνη δηεμαγσγάο ηεο
δηδαζθαιέαο ηνπ Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο, ε επΪξθεηα θαη
πνηφηεηα ηνπ αλαγθαένπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο
Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θΪιπςεο απηψλ.
Άξζξν 11
Σειεηνπξγηθφ Απνθνέηεζεο
(Ϊξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017)
Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνέηεζεο νξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν
«Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ιακβΪλνπλ
κΫξνο ζηηο ηαθηηθΫο νξθσκνζέεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη θαζνκνινγνχλ ηνλ θΪησζη
φξθν:
Σνῦ κεηαπηπρηαθνῦ δηπιψκαηνο ηνῦ Tκάκαηνο Φηινινγέαο ηῆο Φηινζνθηθῆο ρνιῆο ἀμησζεὶο
(ἀμησζεῖζα), ὅξθνλ ὀκλχσ πξὸ ηνῦ ΠξπηΪλεσο, ηῆο Κνζκάηνξνο θαὶ ηνῦ ΠξνΫδξνπ ηνῦ Σκάκαηνο θαὶ πίζηηλ θαζνκνινγῶ ηάλδε:
«Ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ πεξηβφινπ ηνῦ ζεπηνῦ ηνχηνπ ηεκΫλνπο ηῶλ Μνπζῶλ ἐμεξρφκελνο (ἐμεξρνκΫλε) θαη‟ ἐπηζηάκελ βηψζνκαη, ἀζθῶλ (ἀζθνῦζα) ηαχηελ δέθελ ζξεζθεέαο ἐλ πλεχκαηη θαὶ
ἀιεζεέᾳ. Οὕησ ρξάζηκνλ (ρξεζέκελ) ἐκαπηὸλ (ἐκαπηὴλ) θαηαζηάζσ πξὸο ἅπαληαο ηνὺο δενκΫλνπο ηῆο ἐκῆο ἀξσγῆο θαὶ ἐλ πΪζῃ ἀλζξψπσλ θνηλσλέᾳ ἀεὶ πξὸο εἰξάλελ θαὶ ρξεζηφηεηα
ἠζῶλ ζπληειΫζσ, βαέλσλ (βαέλνπζα) ἐλ εὐζεέᾳ ηνῦ βένπ ὁδῷ πξὸο ηὴλ ἀιάζεηαλ θαὶ ηὸ
δέθαηνλ ἀπνβιΫπσλ (ἀπνβιΫπνπζα) θαὶ ηὸλ βένλ ἀλπςῶλ (ἀλπςνῦζα) εἰο ηχπνλ ἀξεηῆο ὑπὸ
ηὴλ ζθΫπελ ηῆο ζνθέαο. Σαχηελ ηὴλ ἐπαγγειέαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ) εἴε κνη, ζὺλ ηῇ
εὐινγέᾳ ηῶλ ἐκῶλ θαζεγεηῶλ θαὶ πεθηιεκΫλσλ δηδαζθΪισλ, ὁ Θεὸο ἐλ ηῷ βέῳ βνεζφο».
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Άξζξν 12
ΣΤΠΟ ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Μ..)
(Ϊξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ Ν. 4485/2017)
Ο ηέηινο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα εέλαη δεκφζην Ϋγγξαθν
θαη απνλΫκεηαη απφ ην Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Σν Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα εθδέδεηαη απφ ηελ Γξακκαηεέα
ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. ην Γέπισκα αλαγξΪθνληαη ην Σκάκα ά ηα Σκάκαηα ά θαη ηα Ηδξχκαηα πνπ
ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νξγΪλσζε ηνπ ΠΜ, ηα ηπρφλ εκβιάκαηα ησλ ηδξπκΪησλ, ε ρξνλνινγέα
πεξΪησζεο ησλ ζπνπδψλ, ε ρξνλνινγέα Ϋθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ
απνθνέηεζεο, ν ηέηινο ηνπ Π.Μ.., ηα ζηνηρεέα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά, ν γεληθφο βαζκφο
ηνπ Γ.Μ.. (αξηζκεηηθά Ϋλδεημε) θαη ν ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο Καιψο, Λέαλ Καιψο,
Άξηζηα.
ηνλ απφθνηην ηνπ Γ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά
Φηινινγέα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγεζεέ, πξηλ απφ ηελ απνλνκά,
βεβαέσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο θαη πεξΪησζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο.
ΔπηπιΫνλ ηνπ Γ.Μ.. ζηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα ρνξεγεέηαη
ΠαξΪξηεκα Γηπιψκαηνο [Ϊξζξν 15 ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηεο Τ.Α. Φ5/89656/ΒΔ/13-8-2007
(ΦΔΚ 1466 η.Β΄)], ην νπνέν εέλαη επεμεγεκαηηθφ Ϋγγξαθν πνπ παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ
κε ηελ θχζε, ην επέπεδν, ην γεληθφηεξν πιαέζην εθπαέδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην
θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνέεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρέα, θαη δελ ππνθαζηζηΪ ηνλ
επέζεκν ηέηιν ζπνπδψλ ά ηελ αλαιπηηθά βαζκνινγέα καζεκΪησλ πνπ ρνξεγεέ ην Π.Η.
Άξζξν 13
ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη αλ ρξεζηκνπνέεζε ην Ϋξγν θαη ηηο
απφςεηο Ϊιισλ ηφζν θαηΪ ηε ζπγγξαθά κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην πιαέζην ησλ
καζεκΪησλ φζν θαη θαηΪ ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΓ.Δ. Ζ ινγνθινπά απνηειεέ ζνβαξφ
αθαδεκατθφ παξΪπησκα.
ηηο πεξηπηψζεηο ινγνθινπάο -θαη κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο
θαζεγεηά θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ηνπ
Π.Η., ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα απνθαζέζεη ηε δηαγξαθά
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά (βι. αλση.).
ε θΪζε πεξέπησζε, βΪζεη ησλ Ν.5343/1932 (Ϊξζξα 120 Ϋσο 123), ΠΓ 160/2008 (23 Ϋσο
25), θΪζε παξΪπησκα ά παξΪβαζε αθαδεκατθάο δενληνινγέαο παξαπΫκπεηαη ζηε .Δ. ηνπ
Π.Μ.. γηα θξέζε θαη εηζάγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο ζηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
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Άξζξν 14
ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ Ζ ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ Π.Μ..ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
(Ϊξζξν 43 ηνπ Ν.4485/2017)
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. εέλαη δπλαηφ λα ζπλεξγΪδεηαη γηα
ηελ νξγΪλσζε Π.Μ.. κε ηέηιν «Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα» ζχκθσλα κε
φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 43 παξ.1 ηνπ Ν.4485/2017:
α) κε Σκάκαηα ηνπ Π.Η. ά Ϊιινπ ΑΔΗ, εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα ηνπ Ϊξζξνπ 13Α
ηνπ Ν.4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ
θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ. Απαξαέηεηε
πξνυπφζεζε εέλαη Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκάκαηα λα εέλαη απηνδχλακν. Σα
ζρεηηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα θαη νξγΪλσζε πξνβιΫπνληαη ζην νηθεέν Δηδηθφ Πξσηφθνιιν
πλεξγαζέαο πνπ θαηαξηέδεηαη.
Σα δηαηκεκαηηθΪ ά δηηδξπκαηηθΪ Π.Μ.. ηδξχνληαη κε απφθαζε ηεο νηθεέαο πγθιάηνπ ά
ησλ νηθεέσλ πγθιάησλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΚΫληξνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 32 θαη ησλ εηζεγάζεσλ ησλ πλειεχζεσλ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ΣκεκΪησλ.
β) κε αλαγλσξηζκΫλα σο νκνηαγά Ηδξχκαηα ά εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο
αιινδαπάο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα θνηλψλ Π.Μ... Σα ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ηνπ
θνηλνχ Π.Μ.. θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζέαο νξέδεη ζρεηηθά απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
Άξζξν 15
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ
Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
Ν.4485/2017, θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην
αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4485/2017,
ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4485/2017, δηαηάμεηο (Ϊξζξν 85 παξ.2 ηνπ λ. 4485/2017). Οη θνηηεηΫο
κεζαησληθάο θαη λΫαο ειιεληθάο εηδέθεπζεο ηνπ εληαένπ Π.Μ.. Φηινινγέαο πνπ δελ ζα Ϋρνπλ
πεξαηψζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπο κΫρξη ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληΪζζνληαη
δηνηθεηηθΪ, κε ηελ Ϋλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2018-9, ζην Π.Μ.. Μεζαησληθάο θαη
ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο.
Οπνηνδάπνηε ζΫκα πξνθχςεη ζην κΫιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ζρεηηθά λνκνζεζέα
ά ηνλ νηθεέν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεέ κε απνθΪζεηο ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιάηνπ ηνπ Π.Η. κε ηξνπνπνέεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη
δεκνζέεπζά ηνπ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο.
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ΗΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..):
ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ
ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (.Δ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»
Γηεπζπληήο:
Γ. Καξγηψηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Γηεπζπληή:
Δ. ΚαξαθΪζεο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Μέιε:
Μ. ΛεθΪθνπ, Δπηθ.Καζεγήηξηα
Μ. Μαζηξνπαχινπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα
Π. Φέινο, Δπηθ. Καζεγεηήο
Γξακκαηεία:
ΗσΪλλα Μαηζνχιε
ΚΑΝΟΝΗΜΟ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Μ..)
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..)
«ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.)
(ΦΔΚ η.Β 3436/11 επηεκβξίνπ 2019)
Άξζξν 1
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 1
ΓεληθΫο ΓηαηΪμεηο
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ (Π.Η.) επαληδξχεηαη κε απφθαζε
ηεο πγθιάηνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε νπνέα εθδέδεηαη χζηεξα απφ εηζάγεζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο. Με ηελ
απφθαζε επαλέδξπζεο θαζνξέδνληαη ν ηέηινο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο θαη ηνπ απνλεκφκελνπ
δηπιψκαηνο, ην Σκάκα πνπ ην νξγαλψλεη, ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν, ν ηξφπνο εηζαγσγάο ησλ
θνηηεηψλ, ε γιψζζα δηεμαγσγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, ε δηΪξθεηα θνέηεζεο, νη πηζησηηθΫο
κνλΪδεο, ε δηΪξθεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ, θαζψο θαη ηα ηπρφλ ηΫιε θνέηεζεο.
Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32, παξ. 2 ηνπ λ.
4485/2017, ζηε ζπλεδξέα ηεο ππ‟ αξηζκ. 726/16-04-2019 εηζεγεέηαη κε ηελ απφιπηε
πιεηνςεθέα/νκνθσλέα ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο ηελ επαλέδξπζε ηνπ Π.Μ..

138

«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. βΪζεη θαη ησλ
πξνλνηψλ ηνπ Ϊξζξνπ 17, πεξέπησζε γ ηνπ λ. 4559/2018. ηελ εηζάγεζε εθηέζεληαη
αλαιπηηθΪ, φπσο νξέδεη ν λφκνο, ηα θΪησζη:
Άξζξν 2
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΚΟΠΟ
ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο
2019-20 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ.
4485/2017 θαη ηηο ινηπΫο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκάκαηνο πνπ παξΫρεη ζπνπδΫο πξψηνπ θχθινπ,
πεξηιακβΪλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» (ηέηινο Π.Μ..)
θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκά Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ζηε
Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα (ηέηινο ηνπ απνλεκφκελνπ δηπιψκαηνο).
Αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. εέλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο Ϋξεπλαο ζην γλσζηηθφ πεδέν ηεο
Γισζζνινγέαο, ην νπνέν πεξηιακβΪλεη ηνπο εμάο ηνκεέο/Ϊμνλεο: α) Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα,
β) ΔθαξκνζκΫλε/Γηαθιαδηθά Γισζζνινγέα, γ) Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα. ΓεδνκΫλσλ ησλ
ζχγρξνλσλ δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγέζεσλ ζηε γιψζζα, νη ηξεηο απηνέ Ϊμνλεο επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε Ϊιινπο ηνκεέο ηνπ επηζηεηνχ. Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα
θαη Έξεπλα» πνπ πξνζθΫξεη ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνζδέδεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε
ζε βΪζνο εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο δηεπηζηεκνληθΫο πξνζεγγέζεηο ηνπ γισζζηθνχ
θαηλνκΫλνπ. θνπφο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη ε πξναγσγά θαη εμεηδέθεπζε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζηηο
αλσηΫξσ γλσζηηθΫο πεξηνρΫο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηάησλ ησλ λΫσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε
θαη ζπλζεηηθά Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ
πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Π.Μ.. απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε θαη δηΪδνζε ησλ
ζπνπδψλ ζηε Γισζζνινγέα ζηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο επέζεο θαη ζηελ ελ γΫλεη
θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκΫλνπο επηζηάκνλεο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα,
εληφο θαη εθηφο ηεο ΔιιΪδαο.
Άξζξν 3
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ
ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο (ά ηνπ εληαένπ Φηινζνθηθνχ
Σκάκαηνο) ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο εκεδαπάο
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ά νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ ΗδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο.
Γ.Μ.. δελ απνλΫκεηαη ζε θνηηεηά ηνπ νπνένπ ν ηέηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ έδξπκα
ηεο αιινδαπάο δελ Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σέηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 (Α'
80).
ΜΫιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ
πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 34 ηνπ λ. 4485/2017, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο
ππεξΪξηζκνη, αιιΪ κφλν Ϋλαο θαη‟ Ϋηνο, ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην νπνέν εέλαη
ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ θαη ην Ϋξγν πνπ επηηεινχλ ζην νηθεέν Ίδξπκα.
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Άξζξν 4
ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα θνέηεζεο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε νπνέα νδεγεέ ζηε ιάςε Γ.Μ.Δ. Γισζζνινγέαο, νξέδεηαη
θαη‟ ειΪρηζην ζηα ηΫζζεξα (4) εμΪκελα, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο
θαη θαηΪζεζεο ηεο κεηαπηπρηαθάο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο
ρξφλνο νινθιάξσζεο ησλ ζπνπδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηΪζεζεο, αιιΪ φρη
απαξαέηεηα θαη ηεο εμΫηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ.),
θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη δελ
ππεξβαέλεη θαλνληθΪ ηα 6 (Ϋμη) εμΪκελα ζπνπδψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ εμαηξΫζεσλ
πνπ πξνβιΫπνληαη παξαθΪησ. ην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνβιΫπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ
λ. 4485/2017 (114Α΄), ε δπλαηφηεηα κεξηθάο θνέηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηΫο, ε
δηΪξθεηα ηεο νπνέαο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην δηπιΪζην ηεο θαλνληθάο θνέηεζεο, θαη‟
αλαινγέαλ, ζε ζρΫζε κε ηνλ ρξφλν ππνβνιάο ηνπ αηηάκαηνο. Ζ κεξηθά θνέηεζε πξνβιΫπεηαη
θαη γηα κε εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «πιάξνπο» θνέηεζεο γηα ηεθκεξησκΫλνπο ιφγνπο,
θαηΪ βΪζε, δειαδά, γηα ηδηαέηεξεο, εμαηξεηηθΪ ζνβαξΫο πεξηπηψζεηο (ιφγνη πγεέαο,
εγθπκνζχλε-ηνθεηφο-αλαηξνθά βξΫθνπο, θφξηνο εξγαζέαο, ζνβαξνέ νηθνγελεηαθνέ ιφγνη,
ζηξΪηεπζε, ιφγνη αλσηΫξαο βέαο, θ.Ϊ.), γηα ηηο νπνέεο απνθαζέδεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Δπέζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο εέλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεέ,
θαηφπηλ ππνβνιάο ζρεηηθάο αέηεζεο, πξνζσξηλά αλαζηνιά ζπνπδψλ, πνπ δελ κπνξεέ λα
ππεξβαέλεη ηα δχν (2) ζπλερφκελα εμΪκελα. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο αλαζηνιάο, ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ρΪλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηά. Ο ρξφλνο ηεο αλαζηνιάο δελ
πξνζκεηξΪηαη ζηελ αλψηαηε δηΪξθεηα θαλνληθάο θνέηεζεο.
Άξζξν 5
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ – ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ
Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
απνλΫκεη Γ.Μ.. εληαέαο εηδέθεπζεο.
Άξζξν 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» πξνζθΫξεη καζάκαηα Γισζζνινγέαο ζε
θαζΫλαλ απφ ηνπο ηξεηο Ϊμνλεο (Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα, ΔθαξκνζκΫλε/Γηαθιαδηθά
Γισζζνινγέα θαη Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα). Έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζάκαηα εέλαη
κΪζεκα Μεζνδνινγέαο ηεο Γισζζνινγηθάο Έξεπλαο, ην νπνέν εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη
θαιχπηεη ηηο δηαθνξεηηθΫο κεζφδνπο πνπ αμηνπνηεέ ε επηζηάκε ηεο Γισζζνινγέαο. ΚΪζε
κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα/ζεκηλΪξην πεξηιακβΪλεη ηξεηο εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο. ΚΪζε
δηεηάο θχθινο ζπνπδψλ ππνρξεσηηθΪ πεξηιακβΪλεη καζάκαηα θαη απφ ηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο
Ϊμνλεο ηνπ Π.Μ.. ζε κε θαζνξηζκΫλε αλαινγέα, αξθεέ θΪζε Ϊμνλαο λα θαιχπηεηαη απφ
ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα κΪζεκα αλΪ θχθιν, εθηφο θαη αλ απηφ εέλαη αδχλαηνλ γηα αληηθεηκεληθνχο
ιφγνπο, κε ηεθκεξησκΫλε πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. θαη απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο.
140

Σα καζάκαηα αλαζΫηεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΟξηζκΫλα καζάκαηα
κπνξεέ λα εέλαη θνηλΪ γηα φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο. Οη
θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ηελ Ϊδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. θαη ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζάζνπλ Ϋλα κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα Π.Μ.. δηαθνξεηηθνχ
απφ εθεέλν ζην νπνέν αλάθνπλ - ην Π.Μ.. απηφ κπνξεέ λα αλάθεη ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. ά ζε Ϊιιν Σκάκα ηνπ Π.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, ά ζε Ϊιιν νκνηαγΫο
αλαγλσξηζκΫλν έδξπκα ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο, ζην πιαέζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκΪησλ θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδαζηΫο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΚΪζε κεηαπηπρηαθφ
κΪζεκα/ζεκηλΪξην πεξηιακβΪλεη ηξεηο εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο.
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεέ ζε καζάκαηα πνπ πξνζθΫξνπλ 6
ΓηδαθηηθΫο ΜνλΪδεο (Γ.Μ.) ζε θΪζε Ϋλα απφ ηα πξψηα ηξέα εμΪκελα (δειαδά 6 + 6 + 6
Γ.Μ.). ΔπνκΫλσο ην ζχλνιν ησλ Γ.Μ. απφ ηα πξνζθεξφκελα καζάκαηα, πνπ πξΫπεη λα
ζπγθεληξψζεη Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο νξέδεηαη ζε 18. Οη Γ.Μ. ηεο ππνρξεσηηθάο
Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ.), ε νπνέα εθπνλεέηαη θαηΪ ην ηΫηαξην
εμΪκελν ζπνπδψλ, εέλαη 18. πλνιηθΪ δειαδά Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξΫπεη λα
ζπκπιεξψζεη 18 + 18 = 36 Γ.Μ., νη νπνέεο αλαγφκελεο ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Γ.Μ.
(ECTS) αληηζηνηρνχλ ζε 60 + 60 = 120 ECTS.
Σν Πξφγξακκα ΜαζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» νξέδεηαη απφ
ηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Γισζζνινγέαο, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη ηα αθφινπζα:
Α. Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα: Φσλεηηθά, Φσλνινγέα, Μνξθνινγέα, χληαμε, εκαζηνινγέα,
Πξαγκαηνινγέα, Γηεπέπεδν Φσλεηηθάο-Φσλνινγέαο, Μνξθνθσλνινγέα, Μνξθνζχληαμε,
Γηεπέπεδν χληαμεο-εκαζηνινγέαο, Γηεπέπεδν εκαζηνινγέαο-Πξαγκαηνινγέαο.
Β. ΔθαξκνζκΫλε/Γηαθιαδηθά Γισζζνινγέα: Κνηλσληνγισζζνινγέα, Γηαιεθηνινγέα,
Φπρνγισζζνινγέα, Νεπξνγισζζνινγέα, ΚαηΪθηεζε Γιψζζαο, Γηγισζζέα, Δθπαηδεπηηθά
Γισζζνινγέα/Γηδαθηηθά ηεο Γιψζζαο, Λεμηθνινγέα-Λεμηθνγξαθέα, Κιηληθά Γισζζνινγέα,
Τπνινγηζηηθά Γισζζνινγέα.
Γ. Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα: Ηζηνξηθνζπγθξηηηθά Γισζζνινγέα, Ηλδνεπξσπατθά Γισζζνινγέα,
Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο, Ηζηνξέα ηεο Λαηηληθάο Γιψζζαο, Ηζηνξηθά
Κνηλσληνγισζζνινγέα, Σππνινγέα Γισζζψλ, Γισζζηθά Αιιαγά, Γισζζηθά ΔπαθάΓισζζηθΫο ΠεξηνρΫο, Βαιθαληθά Γισζζνινγέα, Ρνκαληθά Γισζζνινγέα, Γισζζνινγέα ησλ
Γεξκαληθψλ Γισζζψλ.
Άξζξν 7
ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Γιψζζα Γηδαζθαιέαο θαη εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη ε ειιεληθά. ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο, κε
αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο .Δ. θαη Ϋγθξηζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
επηηξΫπεηαη ε δηδαζθαιέα θαη ε εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ζε γιψζζα δηΪθνξε ηεο Διιεληθάο.
Άξζξν 8
ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
Ο αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξΪθνληαη θαη‟ Ϋηνο ζην Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη αλΪινγνο
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζΫζηκσλ δηδαζθφλησλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηΫσλ θαη‟ Ϋηνο ζην
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Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεηαη
θαη‟ αλψηαην φξην ζε δΫθα (10) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο. Ο κΫγηζηνο αξηζκφο
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλΪ δηδΪζθνληα νξέδεηαη ζε δΫθα (10) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, ν
δε κΫγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζε ζρΫζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, νξέδεηαη ζε ηξηΪληα (30), κε ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε ηεο
πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ (Ϊξζξν 45 παξ. 1β ηνπ λ. 4485/2017).
Άξζξν 9
ΠΡΟΧΠΗΚΟ
Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο δηαζΫηεη επαξθΫο
πξνζσπηθφ, θηεξηαθά θαη ινηπά πιηθνηερληθά ππνδνκά γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα ηνπ.
Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν επηηειεέηαη θαη‟ αξράλ απφ κΫιε Γ.Δ.Π. κε εηδέθεπζε (ΦΔΚ)
Γισζζνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά, Ϋπεηηα απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε
Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
θαη κΫιε Δ.ΓΗ.Π. κε εηδέθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
θαζψο θαη κΫιε Γ.Δ.Π. ά Δ.ΓΗ.Π. πνπ αλάθνπλ ζε Ϊιιν Σκάκα ηνπ Π.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκΫλνπ κε απηφ ηνπ Π.Μ..
Δπέζεο ην δηδαθηηθφ Ϋξγν εέλαη δπλαηφλ λα ππνβνεζεέηαη ά λα αλαιακβΪλεηαη εμ νινθιάξνπ
απφ: 1) θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην αληηθεέκελν εέλαη εμαηξεηηθάο θαη
αδηακθηζβάηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνέν δελ εέλαη δπλαηά ά ζπλάζεο ε εθπφλεζε
δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο ά ελ γΫλεη δηδΪζθνληεο θαη εξεπλεηΫο, θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο (κεηαδηδΪθηνξεο, ΝΫνη ΔξεπλεηΫο ΔΓΒΜ θηι), 2) δηδΪζθνληεο ζχκθσλα κε ην
π.δ. 407/80 ά ην Ϊξζξν 19 ηνπ λ. 1404/1983 (Α' 173) ά ηελ παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ λ.
4009/2011 ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο
.Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η θαη
Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη δηδΪζθνληεο ηεο παξαπΪλσ
θαηεγνξέαο Σκάκαηνο ηνπ Π.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, 3) νκφηηκα θαη
αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Π.Η., 4) κΫιε Γ.Δ.Π. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ
απφ παλεπηζηάκηα ηεο εκεδαπάο θαη ηεο αιινδαπάο.
Άξζξν 10
ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Ζ δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ππνζηάξημε παξΫρεηαη ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Χο ρψξνη δηεμαγσγάο ηεο δηδαζθαιέαο ηνπ
Π.Μ..«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» νξέδνληαη νη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο θαη
εξγαζηεξέσλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δηαζθαιέδεη
ηελ επΪξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αλαγθαένπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγέα
ηνπ πξνγξΪκκαηνο Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα
θΪιπςεο απηψλ κε λφκηκνπο πφξνπο (βι. αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο-αλαιπηηθφ
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο).
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δηαζΫηεη ηνλ θΪησζη εμνπιηζκφ, ν νπνένο ηέζεηαη ζηε δηΪζεζε
ηνπ Π.Μ..«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα».
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Πεξηγξαθά Δέδνπο
Πνζφηεηα
Φσηνηππηθφ ΜερΪλεκα
1
Φαμ
2
ΠνιπκερΪλεκα
2
ΚιηκαηηζηηθΪ Μεραλάκαηα 6
ΔηηθεηνγξΪθνο
1
Scanner
1
Οζφλε Πξνβνιάο
1
Video projector
4
Ζ/Τ
12
ΔθηππσηΫο
3
Λνγηζκηθφ Ϊξσζεο Αξραέσλ 1
Διιεληθψλ θαη Λαηηληθψλ
ΚεηκΫλσλ (Anagnostis)
Φσξηακφο
1
Μηθξνθέικ ρεηξνγξΪθσλ
100
Άξζξν 11
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζα
ιεηηνπξγάζεη απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2019-20 Ϋσο ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2023-24.
Άξζξν 12
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ
Σν εηάζην θφζηνο ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η, γηα ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2019-20 θαη ηα επφκελα 4
αθαδεκατθΪ Ϋηε, αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000 €, ην νπνέν αλαιχεηαη σο εμάο:
• ΓαπΪλεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ (Έπηπια. Βηβιέα, Ζιεθηξνληθνέ ΤπνινγηζηΫο.
ΛνγηζκηθΪ. Λνηπά Τιηθνηερληθά Τπνδνκά): 5.000 €.
• ΓαπΪλεο αλαισζέκσλ: 1.000 €.
• ΓαπΪλεο Αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο: 1.000 €.
• ΓαπΪλεο κεηαθέλεζεο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (Ϋξεπλα ζε
βηβιηνζάθεο, ζπλΫδξηα, θ.Ϊ), 1.500 €.
• ΓαπΪλεο δηνξγΪλσζεο εκεξέδσλ ά ζπλεδξέσλ, πξφζθιεζε εηδηθψλ θαηαμησκΫλσλ
επηζηεκφλσλ ηεο εκεδαπάο θαη αιινδαπάο 1.500 €.
ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΠΟΡΟΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΣΟΤ Π.Η.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4485/2017, ηα Ϋζνδα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα
θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνΫξρνληαη απφ:
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α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ηνπ θνξΫσλ,
β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ,
γ) δσξεΫο, παξνρΫο, θιεξνδνηάκαηα θαη θΪζε εέδνπο ρνξεγέεο θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα,
φπσο νξηνζεηεέηαη ζηελ πεξέπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄ 143), ά
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα,
δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα,
ε) πφξνπο απφ πξνγξΪκκαηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά Ϊιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
ζη) κΫξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Π.Η.,
δ) θΪζε Ϊιιε λφκηκε αηηέα.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4485/2017 ε δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ (βι.
εξκελεπηηθά εγθχθιην Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ κε αξηζκφ
164530/Ε1/3-10-2017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλΫκεηαη θαηΪ 70% ζε
ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη θαηΪ 30% ζε ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, ην Π.Η., -αληηζηνέρσο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο
Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η., ζην νπνέν ιεηηνπξγεέ ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα»- νθεέιεη εηεζέσο λα δεκνζηεχεη, κε αλΪξηεζε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ
(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθά ηεο θαηαλνκάο ησλ
δαπαλψλ αλΪ θαηεγνξέα.
Άξζξν 13
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Οη θνηηεηΫο πνπ Ϋρνπλ άδε εγγξαθεέ ζε Π.Μ.. θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017,
θαζψο θαη νη θνηηεηΫο πνπ εγγξΪθνληαη θαη αξρέδνπλ ηε θνέηεζε ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 20172018 ζε Π.Μ.. ηδξπζΫλ Ϋσο ηε δεκνζέεπζε ηνπ λ. 4485/2017, ζπλερέδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ
ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, Ϋσο ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017,
δηαηΪμεηο (Ϊξζξν 85 παξ. 2 ηνπ λ. 4485/2017). Οη θνηηεηΫο γισζζνινγηθάο εηδέθεπζεο ηνπ
εληαένπ Π.Μ.. Φηινινγέαο θαη νη εηζαρζΫληεο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» θαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2018-19 νη νπνένη δελ ζα Ϋρνπλ πεξαηψζεη ηηο ζπνπδΫο
ηνπο κΫρξη ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εληΪζζνληαη δηνηθεηηθΪ, κε ηελ
Ϋλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2019-20, ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα».
Οπνηνδάπνηε ζΫκα πξνθχςεη ζην κΫιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα ά
ηνλ νηθεέν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεέ κε απνθΪζεηο ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιάηνπ ηνπ Π.Η. κε ηξνπνπνέεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη
δεκνζέεπζά ηνπ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο.
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Β. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Μ..) ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Π.Μ..) «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.)
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο
2019-20 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ.
4485/2017 θαη ηηο ινηπΫο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., σο απηνδχλακνπ Σκάκαηνο πνπ παξΫρεη ζπνπδΫο πξψηνπ θχθινπ,
πεξηιακβΪλεη παξαθνινχζεζε Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» (ηέηινο Π.Μ.),
θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκά Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ζηε
Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα. ην πιαέζην απηφ ηνπ δεπηΫξνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εληΪζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα». Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. απνλΫκεη Γ.Μ.. εληαέαο εηδέθεπζεο.
Ο παξψλ Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Κεθαιαένπ Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξέηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ λ. 4485/4-8-2017 (ΦΔΚ 114/η.
Α΄/4-8-2017): «ΟξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο, ξπζκέζεηο γηα ηελ
Ϋξεπλα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». Ο παξψλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. ζπληΪρζεθε απφ εηδηθά
Δπηηξνπά κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη
εγθξέζεθε απφ ηελ ηειεπηαέα ζηελ αξηζκ 726/16-04-2019 ζπλεδξέα ηεο. Θα ηζρχζεη δε
απαξΫγθιηηα γηα δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ ςάθηζε ηνπ. Οπνηαδάπνηε κεξηθά ά νιηθά
ηξνπνπνέεζε ά αληηθαηΪζηαζε ηνπ απαηηεέ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ο Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εγθξέλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο, αλαξηΪηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκάκαηνο
(www.philology.uoi.gr) θαη θνηλνπνηεέηαη ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη
ΘξεζθεπκΪησλ.
Άξζξν 1
ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Π.Μ.. ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
Αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. εέλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο Ϋξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο Γισζζνινγέαο, ην νπνέν
πεξηιακβΪλεη ηνπο εμάο ηνκεέο / Ϊμνλεο: α) Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα, β) ΔθαξκνζκΫλε /
Γηαθιαδηθά Γισζζνινγέα, γ) Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα. θνπφο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Γισζζνινγέα ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη ε πξναγσγά θαη εμεηδέθεπζε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζηηο
αλσηΫξσ γλσζηηθΫο πεξηνρΫο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηάησλ ησλ λΫσλ επηζηεκφλσλ γηα γλψζε
θαη ζπλζεηηθά Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ
πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Π.Μ.. απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε θαη δηΪδνζε ησλ
γισζζνινγηθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο επέζεο θαη ζηελ ελ γΫλεη
θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκΫλνπο επηζηάκνλεο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα
εληφο θαη εθηφο ηεο ΔιιΪδαο.
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Άξζξν 2
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(Ϊξζξα 31, 44 θαη 45ηνπ Ν.4485/2017)
Αξκφδηα ξγαλα γηα ηε δηνέθεζε, νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη:
Η. Ζ χγθιεηνο ηνπ Π.Η. εέλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζΫκαηα αθαδεκατθνχ, δηνηθεηηθνχ,
νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηάξα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Δπέζεο ε χγθιεηνο ηνπ Π.Η. αζθεέ φζεο αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθΪ κε ην Π.Μ.. δελ αλαηέζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε Ϊιια φξγαλα.
II. Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ά ε επηακειάο Δηδηθά Γηαηκεκαηηθά
Δπηηξνπά ζε πεξέπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.. ά ε ελλεακειάο Δηδηθά Γηηδξπκαηηθά
Δπηηξνπά ζε πεξέπησζε Γηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.. θαη Ϋρεη ηα θαζάθνληα πνπ νξέδνληαη ζην
Ϊξζξν 31 παξ. 3 ηνπ λ. 4485/2017. Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ιεηηνπξγεέ ππφ ηελ επνπηεέα θαη ην Ϋιεγρν ηεο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε νπνέα Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιΫπεη ην σο Ϊλσ
Ϊξζξν ηνπ λ. 4485/2017 θαη ν παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα». Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. α)
εηζεγεέηαη ζηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δηα ηεο Δπηηξνπάο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο
παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 32, ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγθαηφηεηα έδξπζεο Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32, β) νξέδεη ηα
κΫιε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., γ) θαηαλΫκεη ην δηδαθηηθφ Ϋξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., δ) ζπγθξνηεέ
επηηξνπΫο επηινγάο ά εμΫηαζεο ησλ ππνςάθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε) δηαπηζηψλεη ηελ
επηηπρά νινθιάξσζε ηεο θνέηεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα απνλεκεζεέ ην Γ.Μ.. ζηε
Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζη) αζθεέ θΪζε Ϊιιε
αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ σο Ϊλσ Νφκνπ. Δπηιχεη επέζεο
νπνηνδάπνηε δάηεκα πξνθχπηεη θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην νπνέν δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ παξφληα
Κ.Μ.. Δέλαη ηΫινο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηεέλεη νπνηαδάπνηε αιιαγά ά ηξνπνπνέεζε ηνπ
παξφληνο Κ.Μ..
III. Ζ πληνληζηηθά Δπηηξνπά (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
απαξηέδεηαη απφ πΫληε (5) κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., νη νπνένη Ϋρνπλ
αλαιΪβεη κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν. ΔθιΫγνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. γηα δηεηά ζεηεέα. Δέλαη δε αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
ιεηηνπξγέαο ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. Απφ ηα εθιεγκΫλα απηΪ κΫιε ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεη ηνλ
Γηεπζπληά ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα», ν νπνένο πξνεδξεχεη ζηε .Δ.,
θαζψο θαη ηνλ αλαπιεξσηά ηνπ (ζπλδπαζκφο ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ λ.
4485/2017). Ζ ζεηεέα ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο .Δ. κπνξεέ λα αλαλεσζεέ κέα θνξΪ. Σα κΫιε ηεο σο
Ϊλσ Δπηηξνπάο δελ δηθαηνχληαη επηπιΫνλ ακνηβά ά απνδεκέσζε γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε
απηά. Οη εθπξφζσπνη ζηε .Δ. θΪζε εηδέθεπζεο εέλαη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη γηα ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηεο εηδέθεπζεο ηνπο. Οη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ
ηελ εμΫιημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ εέλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ
ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηπρφλ ζπλερεέο απνπζέεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηΫο νθεέινπλ λα Ϋξρνληαη
ζε επαθά κε ηνλ αθαδεκατθφ ζχκβνπιν ηνπο γηα θΪζε πξφβιεκα πνπ κπνξεέ λα επεξεΪζεη
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ηελ νκαιά πνξεέα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζέζηαηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα ηεο
Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ). ΚαηΪ ηε ιάμε ηεο ζεηεέαο ηεο .Δ. θαη κε
επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληά ζπληΪζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ
θαη εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η., θαζψο
θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβΪζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε
αμηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ ππνδνκψλ θαη
ηελ θνηλσληθΪ επσθειά ρξάζε ησλ δηαζΫζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα
θαη Έξεπλα».
IV. Ζ Δπηηξνπά Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηάλεηαη ζην Π.Η., απνηειεέηαη απφ ηνλ
Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη Φνηηεηηθψλ ΘεκΪησλ, ν νπνένο εθηειεέ ρξΫε
ΠξνΫδξνπ, θαη ηνπο Κνζκάηνξεο ηνπ Π.Η. σο κΫιε θαη Ϋρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 32 ζηελ παξΪγξαθν 5 ηνπ λ. 4485/2017. Σα κΫιε ηεο σο Ϊλσ
Δπηηξνπάο δελ δηθαηνχληαη επηπιΫνλ ακνηβά ά απνδεκέσζε γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε απηά.
V. Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» εέλαη κΫινο ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η, νξέδεηαη
καδέ κε ηνλ αλαπιεξσηά ηνπ, κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., γηα δηεηά ζεηεέα θαη πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηεο παξ. 8 ηνπ λ.
4485/2017. Πξνεδξεχεη ηεο .Δ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., εέλαη κΫινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκέδαο ά ηεο βαζκέδαο ηνπ
αλαπιεξσηά, εέλαη ηνπ ηδένπ ά ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε ην γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., αζθεέ δε ηα θαζάθνληα πνπ νξέδνληαη ζηνλ σο Ϊλσ λφκν (Ϊξζξν 31 παξ. 8 ηνπ λ.
4485/2017), ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) θαη φπνηα Ϊιια
νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 45, παξ. 1γ). Ο
Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. εηζεγεέηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Η. γηα θΪζε ζΫκα πνπ αθνξΪ ζηελ απνηειεζκαηηθά
ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Ο Γηεπζπληάο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δελ κπνξεέ λα Ϋρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2)
ζπλερφκελεο ζεηεέεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιΫνλ ακνηβά γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ Ϋξγν σο
Γηεπζπληά.
VI. Ζ εμακειάο Δπηζηεκνληθά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά (Δ..Δ.), κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
εμσηεξηθάο αθαδεκατθάο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 44 παξ. 3 ηνπ λ. 4485/2017).
Άξζξν 3
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΖ ΣΟ Π.Μ. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ
ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Π.Η.
(Ϊξζξν 34 παξ. 1, 7 θαη 8 ηνπ λ. 4485/2017
ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο (ά ηνπ εληαένπ Φηινζνθηθνχ
Σκάκαηνο) ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο εκεδαπάο
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ά νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ ΗδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο.
Γ.Μ.. δελ απνλΫκεηαη ζε θνηηεηά ηνπ νπνένπ ν ηέηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ έδξπκα
ηεο αιινδαπάο δελ Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σέηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3328/2005 (Α΄
80).
ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ..
147

«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλνληαη δεθηΫο θαη
ππνςεθηφηεηεο πηπρηνχρσλ Ϊιισλ ΣκεκΪησλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ.
ΜΫιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ
πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 34, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ππεξΪξηζκνη, αιιΪ
κφλν Ϋλαο θαη‟ Ϋηνο, ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» πνπ νξγαλψλεηαη απφ
ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. φπνπ ππεξεηνχλ, θαη ην νπνέν εέλαη ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν
ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ Ϋξγνπ πνπ επηηεινχλ ζην νηθεέν Ίδξπκα.
Άξζξν 4
ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
(Ϊξζξα 34 θαη 45 ηνπ λ. 4485/2017)
Ο αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπ εγγξΪθνληαη θαη‟ Ϋηνο ζην Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη αλΪινγνο
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζΫζηκσλ δηδαζθφλησλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηΫσλ θαη‟ Ϋηνο ζην
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεηαη
θαη‟ αλψηαην φξην ζε δΫθα (10) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο. Ο κΫγηζηνο αξηζκφο
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλΪ δηδΪζθνληα νξέδεηαη ζε δΫθα (10) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, ν
δε κΫγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζε ζρΫζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, νξέδεηαη ζε ηξηΪληα (30), κε ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε ηεο
πνηφηεηαο φισλ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ (Ϊξζξν 45 παξ. 1β ηνπ Ν.4485/2017).
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζε εκεξνκελέεο πνπ νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο ά ηελ Δ.Γ.Δ. πξνθεξχζζνπλ ζΫζεηο κε αλνηρηά δηαδηθαζέα (πξφζθιεζε εθδάισζεο
ελδηαθΫξνληνο) γηα ηελ εηζαγσγά πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» Ζ πξνθάξπμε ησλ θελψλ ζΫζεσλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλεηαη θαηΪ ην πξψην εηθνζαάκεξν ηνπ Ηνπλένπ. Ζ
ζρεηηθά πξνθάξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ην Γηαδέθηπν θαη
πεξηιακβΪλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ππνςεθηφηεηαο, ηηο θαηεγνξέεο πηπρηνχρσλ
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηΫσλ, ηνλ ηξφπν εηζαγσγάο, ηα θξηηάξηα επηινγάο, ηηο πξνζεζκέεο
ππνβνιάο αηηάζεσλ, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελέεο θαη ηνλ
ρψξν δηεμαγσγάο ησλ γξαπηψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ
αέηεζε πξνο ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζην δηΪζηεκα 5-15
επηεκβξένπ, ε νπνέα ζπλνδεχεηαη απφ: α) ζχληνκν Βηνγξαθηθφ Τπφκλεκα, β) αληέγξαθν
Πηπρένπ κε αλαιπηηθά βαζκνινγέα, γ) ηέηινπο μΫλσλ γισζζψλ θαη δ) πξναηξεηηθΪ Ϋσο δχν
ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο, θαηΪ πξνηέκεζε απφ κΫιε Γ.Δ.Π. / επηζηάκνλεο εθηφο ηνπ ΣνκΫα
Γισζζνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Σέηινη ζπνπδψλ απφ μΫλα ΑΔΗ πξΫπεη λα
Ϋρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηζνηηκέαο, φπσο νξέδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζέα. Ζ Γξακκαηεέα ηνπ
Σκάκαηνο παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ηελ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθΪ.
ΟΡΟΗ/ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκέσλ πξΫπεη λα γλσξέδνπλ απνδεδεηγκΫλα πνιχ θαιΪ κέα
ηνπιΪρηζηνλ δηεζλά μΫλε γιψζζα (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά). Ζ γλψζε
ηεο μΫλεο γιψζζαο πηζηνπνηεέηαη κε θαηΪζεζε ζρεηηθνχ ηέηινπ επηπΫδνπ Β2 πνπ ρνξεγεέηαη
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απφ αξκφδηνπο θνξεέο (ΑγγιηθΪ: επέπεδν First Certificate in English ά TOEFL [500+]ΓαιιηθΪ: DELF2- ΓεξκαληθΪ: Mittelstuffe θιπ.) ά, αλ δελ ππΪξρεη, κε γξαπηά εμΫηαζε
(κεηΪθξαζε μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκΫλνπ, γηα λα δηαπηζησζεέ ν επρεξάο ρεηξηζκφο
ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθέαο), ηελ νπνέα δηελεξγεέ Δπηηξνπά νξηδφκελε θαηΪ γιψζζα απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο, Ϋπεηηα απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα
θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Οη αιινδαπνέ ππνςάθηνη νθεέινπλ λα
γλσξέδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθά γιψζζα. Ζ επΪξθεηα ηεο ειιελνκΪζεηαο πηζηνπνηεέηαη,
φπσο νξέδνπλ νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο (π.ρ. κε θαηΪζεζε Απνιπηεξένπ Διιεληθνχ Λπθεένπ,
Πηπρένπ Διιεληθάο Φηινινγέαο ά Πηζηνπνηεηηθνχ ΔιιελνκΪζεηαο Γ' ΔπηπΫδνπ ηνπ ΚΫληξνπ
Διιεληθάο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ).
ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Ζ εηζαγσγά ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. γέλεηαη
χζηεξα απφ γξαπηΫο εμεηΪζεηο θαη πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο εμΫηαζεο ζηελ μΫλε γιψζζα, δηελεξγνχληαη θαηΪ ην δεχηεξν
δεθαπελζάκεξν ηνπ επηεκβξένπ απφ ηξηκειά Δπηηξνπά ππφ ηελ επνπηεέα ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. Πξνεγεέηαη ε εμΫηαζε ζηελ μΫλε γιψζζα, ε επηηπρέα ζηελ νπνέα απνηειεέ
πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα. Δέλαη επέζεο δπλαηά ε εθ ησλ πξνηΫξσλ εμΫηαζε
ζηελ μΫλε γιψζζα θαηΪ ηνλ Ηνχλην, χζηεξα απφ Ϋγθαηξε θαη αηηηνινγεκΫλε αέηεζε ησλ
ελδηαθεξνκΫλσλ ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Όιε ησλ Γξαπηψλ ΔμεηΪζεσλ:
α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
Φσλεηηθά, Φσλνινγέα, Μνξθνινγέα, χληαμε, εκαζηνινγέα, Πξαγκαηνινγέα.
β) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ/ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
Φπρνγισζζνινγέα, ΚαηΪθηεζε Πξψηεο θαη Γεχηεξεο Γιψζζαο, Κνηλσληνγισζζνινγέα,
Γηαιεθηνινγέα.
γ) ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα, Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο.
Ζ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαζνξέδεηαη αλΪ δηεηέα απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο χζηεξα απφ
πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηΪηαη ζην Γηαδέθηπν. Οη
ππνςάθηνη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εμεηΪδνληαη ζε θνηλΪ ζΫκαηα κε βΪζε ηελ χιε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Ζ δηαδηθαζέα επηινγάο ησλ ππνςεθέσλ κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ., κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα», γέλεηαη απφ αξκφδηα Σξηκειά Δπηηξνπά Δπηινγάο θαη ΔμΫηαζεο,
απαξηηδφκελε απφ κΫιε ΓΔΠ πνπ Ϋρνπλ αλαιΪβεη κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν.
Ζ Δπηηξνπά θαηαξηέδεη πιάξε θαηΪινγν κε φινπο ηνπο ππνςεθένπο θαη, χζηεξα απφ ηνλ
ζρεηηθφ Ϋιεγρν, απνξξέπηεη φζνπο δελ πιεξνχλ ηα ειΪρηζηα θξηηάξηα πνπ Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ
απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη θαιεέ ζε ζπλΫληεπμε-εμΫηαζε ηνπο πξνθξηλφκελνπο
ππνςεθένπο πνπ Ϋρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα πξναπαηηνχκελα.
Οη εηδηθΫο απηΫο επηηξνπΫο επηινγάο θαη εμΫηαζεο, νη νπνέεο νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κε πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα», θαινχλ ηνπο ππνςεθένπο ζε ζπλΫληεπμε-εμΫηαζε, αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπο
θαη εηζεγνχληαη γηα ηελ Ϋληαμε ηνπο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ζηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ε νπνέα απνθαζέδεη. ΚαηΪ ηελ πξνθνξηθά
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ζπλΫληεπμε θξέλεηαη ε επηζηεκνληθά ζπγθξφηεζε θαη ηα θέλεηξα ησλ ππνςεθέσλ θαη
παξΪιιεια ειΫγρεηαη ε γισζζνινγηθά ηνπο ππνδνκά θαη ε θξηηηθά ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ
εηδέθεπζε.
Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο θαη ε επηινγά ησλ ππνςεθέσλ νινθιεξψλεηαη Ϋσο ην ηΫινο
επηεκβξένπ, νπφηε κε επζχλε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
θαηαξηέδεηαη ν πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε ηειηθά Ϋγθξηζε ηνπ νπνένπ γέλεηαη απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζηελ πξψηε ηαθηηθά ζπλεδξέαζά ηεο. ΑκΫζσο
κεηΪ νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εγγξΪθνληαη ζην Π.Μ. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα». Αλαζηνιά εγγξαθάο εέλαη δπλαηά, φκσο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα δχν Ϋηε.
Οη αηηάζεηο καδέ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέηε ζε Ϋληππε εέηε ζε ειεθηξνληθά κνξθά.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Γηα ηελ επηινγά ησλ θνηηεηψλ ζπλεθηηκψληαη ηα εμάο ζηνηρεέα: α) ε γξαπηά εμΫηαζε (40%),
β) ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ (20%), γ) ν MO ησλ πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ ζε καζάκαηα
Γισζζνινγέαο (20%), εθφζνλ απηΪ εέλαη αξηζκεηηθΪ ηνπιΪρηζηνλ φζα θαη ηα εθΪζηνηε
ππνρξεσηηθΪ πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα Γισζζνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
(ηΫζζεξα (4) ζην παξφλ Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ), εηδΪιισο δελ ππνινγέδνληαη
σο μερσξηζηά ππνθαηεγνξέα (20%) θαη ην πνζνζηφ βαξχηεηαο απηάο ηεο ππνθαηεγνξέαο
θαηαλΫκεηαη εμέζνπ ζηηο ππνθαηεγνξέεο (β) (30% αληέ 20%) θαη (δ) (30% αληέ γηα 20%) γηα
ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ππνςεθένπο, δ) ε πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, ε επέδνζε ζε δηπισκαηηθά
εξγαζέα ζρεηηθά κε ηηο εηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Π.Η., φπνπ απηά πξνβιΫπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, καζάκαηα γισζζνινγέαο, εθφζνλ
απηΪ εέλαη πνιχ ιέγα γηα λα ππνινγηζηνχλ ζηελ θαηεγνξέα (γ), νη (πξναηξεηηθΫο) ζπζηαηηθΫο
επηζηνιΫο (αλΪινγα κε ηελ αληηθεηκεληθά βαξχηεηα ησλ φζσλ αλαθΫξνπλ), θαη ηπρφλ
εξεπλεηηθά, επαγγεικαηηθά θαη/ά ζπγγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα (20%). ε πεξέπησζε
ηζνβαζκέαο ππεξΫρεη ν ππνςάθηνο πνπ Ϋρεη κεγαιχηεξν κΫζν φξν βαζκνινγέαο ζηηο γξαπηΫο
εμεηΪζεηο εηζαγσγάο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. Αλ θαη ζε
απηά ηελ πεξέπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκέα, ηφηε γηα ηελ ηειηθά ηνπο θαηΪηαμε ιακβΪλεηαη
ππφςε ν βαζκφο πηπρένπ. Ζ επηηπράο γξαπηά εμΫηαζε απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ
πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα- πξνβηβΪζηκνο βαζκφο νξέδεηαη ην Ϋμη (6) ηεο δεθαδηθάο θιέκαθαο θαη
νη κεγαιχηεξνη ηνπ.
Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο (κνξηνδφηεζε) ησλ αλσηΫξσ θξηηεξέσλ αλάθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ.
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο θαηαξηέδεηαη ν ηειηθφο πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ.
Ο ηειηθφο πέλαθαο επηηπρφλησλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ, αθνχ επηθπξσζεέ απφ ηε πλΫιεπζε
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηελ Δ.Γ.Δ,. αλαξηΪηαη ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Γξακκαηεέαο θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
(www.philology.uoi.gr).
Άξζξν 5
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΦΟΗΣΖΖ
(Ϊξζξα 33, 34 θαη 35 ηνπ λ. 4485/2017)
ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα θνέηεζεο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., πνπ νδεγεέ ζηε ιάςε Γ.Μ.Δ. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα, νξέδεηαη θαη‟ ειΪρηζην ζηα ηΫζζεξα (4) εμΪκελα, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ν
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ρξφλνο εθπφλεζεο θαη θαηΪζεζεο, αιιΪ φρη απαξαέηεηα θξέζεο, ηεο Μεηαπηπρηαθάο
Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.Γ.Δ). Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιάξσζεο ησλ
ζπνπδψλ θαζνξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη
δελ ππεξβαέλεη θαλνληθΪ ηα 6 (Ϋμη) εμΪκελα ζπνπδψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαθΪησ
εηδηθψλ πξνβιΫςεσλ.
Δπέζεο, ζην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνβιΫπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ λ. 4485/2017
(114Α΄), ε δπλαηφηεηα κεξηθάο θνέηεζεο γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηΫο (γηα θνηηεηΫο δειαδά
πνπ απνδεδεηγκΫλα εξγΪδνληαη εέθνζη (20) ψξεο ηελ εβδνκΪδα κε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ εξγνδνηηθφ θνξΫα ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η.). Ζ δηΪξθεηα ηεο κεξηθάο θνέηεζεο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην δηπιΪζην ηεο θαλνληθάο
θνέηεζεο, θαη‟ αλαινγέαλ, ζε ζρΫζε κε ηνλ ρξφλν ππνβνιάο ηνπ αηηάκαηνο. Ζ κεξηθά
θνέηεζε πξνβιΫπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο πνπ αδπλαηνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «πιάξνπο» θνέηεζεο γηα
ηεθκεξησκΫλνπο ιφγνπο, θαηΪ βΪζε, δειαδά, γηα ηδηαέηεξεο, εμαηξεηηθΪ ζνβαξΫο πεξηπηψζεηο
(αζζΫλεηα, θφξηνο εξγαζέαο, ζνβαξνέ νηθνγελεηαθνέ ιφγνη, ζηξΪηεπζε, εγθπκνζχλε-ηνθεηφο-αλαηξνθά βξΫθνπο, ιφγνη αλσηΫξαο βέαο, θ.Ϊ.), γηα ηηο νπνέεο απνθαζέδεη ε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Δπέζεο, ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο εέλαη δπλαηφλ λα
ρνξεγεζεέ, θαηφπηλ ππνβνιάο ζρεηηθάο αέηεζεο, πξνζσξηλά αλαζηνιά ζπνπδψλ, ε νπνέα δελ
κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα δχν (2) ζπλερφκελα εμΪκελα. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο αλαζηνιάο, ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ρΪλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηά. Ο ρξφλνο ηεο αλαζηνιάο δελ
πξνζκεηξΪηαη ζηελ αλψηαηε δηΪξθεηα θαλνληθάο θνέηεζεο.
Γηα ζΫκαηα επαλεμΫηαζεο καζεκΪησλ ά δηαγξαθάο απνθαέλεηαη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ε Δ.Γ.Δ. Ϋπεηηα απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα», ε νπνέα απνθαζέδεη γηα ηνπο φξνπο ηεο επαλεμΫηαζεο θαη ηνπο ιφγνπο
δηαγξαθάο. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο απνηχρεη ζηελ εμΫηαζε καζάκαηνο ά καζεκΪησλ
θαη ζεσξεέηαη απφ ηνλ νηθεέν Κ.Μ.. φηη δελ Ϋρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα,
εμεηΪδεηαη, χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 34 ηνπ λ. 4485/2017,
απφ ηξηκειά επηηξνπά κειψλ Γ.Δ.Π. ηεο ρνιάο, νη νπνένη Ϋρνπλ ην έδην ά ζπλαθΫο γλσζηηθφ
αληηθεέκελν κε ην εμεηαδφκελν κΪζεκα θαη νξέδνληαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Απφ ηελ επηηξνπά εμαηξεέηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμΫηαζεο δηδΪζθσλ.
Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη απφ ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα»
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., φηαλ ζπληξΫρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη: α) ε κε επαξθάο
πξφνδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά (ε νπνέα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε κε ζπκκεηνρά ζηελ
εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα: παξαθνινπζάζεηο, εμεηΪζεηο), β) ε πιεκκειάο εθπιάξσζε ινηπψλ
ππνρξεψζεσλ πνπ νξέδνληαη απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ζηα νπνέα
εγγξΪθεηαη, γ) ζπκπεξηθνξΪ πνπ πξνζβΪιιεη ηελ αθαδεκατθά δενληνινγέα, φπσο π.ρ. ε
ινγνθινπά (βι. θαηση.) θαη δ) αέηεζε ηνπ έδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά.
Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εγγξΪθνληαη θαη ζπκκεηΫρνπλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Μ.. Οη εγγξαθΫο ησλ εηζαγνκΫλσλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αξρέδνπλ Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζηελ νπνέα νξέδεηαη θαη ε ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ εγγξαθψλ
θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθά. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο Ϋρνπλ
φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρΫο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη θαη γηα ηνπο
θνηηεηΫο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνράο δσξεΪλ δηδαθηηθψλ
ζπγγξακκΪησλ. Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νθεέιεη λα εμαζθαιέδεη δηεπθνιχλζεηο ζε
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα ά θαη εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο (πξνθνξηθά
εμΫηαζε, δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εμΫηαζεο, θ.η.ι.).
151

ΣΔΛΖ ΦΟΗΣΖΖ
Γηα ηελ εγγξαθά ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δελ πξνβιΫπνληαη ηΫιε θνέηεζεο.
Άξζξν 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΝΧΔΧΝ
(Ϊξζξα 34 θαη 45 ηνπ λ. 4485/2017)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΚΑΗ
ΥΟΡΖΓΖΖ Γ.Μ.. ΣΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα θΪζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά, ν νπνένο παξαθνινπζεέ ην Π.Μ..«Γισζζνινγηθά Θεσξέα
θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ην νπνέν νδεγεέ ζηε ρνξάγεζε Γ.Μ.. ζηε
Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα, νξέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα», σο
επηβιΫπσλ θαζεγεηάο Ϋλα κΫινο ΓΔΠ ά ΔΓΗΠ, κε ηελ επνπηεέα ά ζπλεπέβιεςε κΫινπο ΓΔΠ,
ζχκθσλα θαη κε ηελ πεξέπησζε β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 θαη ηελ
πεξέπησζε α ηεο παξ. 12 ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4386/2016, ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. κεηαμχ εθεέλσλ ζηα νπνέα Ϋρεη αλαηεζεέ κεηαπηπρηαθφ Ϋξγν ζην πιαέζην ηεο
ζπγθεθξηκΫλεο εηδέθεπζεο ηνπ Π.Μ.. Ο επηβιΫπσλ θαη ε .Δ. Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο
παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ ηεο πνξεέαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά. Σα
καζάκαηα ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαηαλΫκνληαη ζηα ηξέα πξψηα
εμΪκελα ζπνπδψλ, ελψ θαηΪ ην ηειεπηαέν εμΪκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο εθπνλεέ
κεηαπηπρηαθά δηπισκαηηθά εξγαζέα (Μ.Γ.Δ.) ππφ ηελ επέβιεςε ελφο κΫινπο ΓΔΠ ά ΔΓΗΠ
(κε ηελ επνπηεέα ά ζπλεπέβιεςε κΫινπο ΓΔΠ) Ϋπεηηα απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαη Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα ν κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηάο πξΫπεη λα παξαθνινπζάζεη θαη λα εμεηαζηεέ κε επηηπρέα ζε Ϋμη (6) εμακεληαέα
κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα/ζεκηλΪξηα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν (15 ECTS ην θαζΫλα), δει.
δχν (2) ζε θΪζε εμΪκελν (30 ECTS), θαη λα ζπγγξΪςεη δηπισκαηηθά επηζηεκνληθά εξγαζέα
30 ECTS θαηΪ ην ηειεπηαέν εμΪκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αθνχ Ϋρεη αληαπνθξηζεέ κε επηηπρέα
ζηηο εμεηΪζεηο.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ - ΜΑΘΖΜΑΣΑ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»
Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» πξνζθΫξεη καζάκαηα ζε θαζΫλαλ απφ ηνπο
ηξεηο Ϊμνλεο ηεο Γισζζνινγέαο (Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα, ΔθαξκνζκΫλε/Γηαθιαδηθά
Γισζζνινγέα θαη Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα). Έλα απφ ηα δχν πξνζθεξφκελα καζάκαηα εέλαη
κΪζεκα Μεζνδνινγέαο ηεο Γισζζνινγηθάο Έξεπλαο, ην νπνέν εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη
θαιχπηεη ηηο δηαθνξεηηθΫο κεζφδνπο πνπ αμηνπνηεέ ε επηζηάκε ηεο Γισζζνινγέαο. ΚΪζε
κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα/ζεκηλΪξην πεξηιακβΪλεη ηξεηο εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο. ΚΪζε
δηεηάο θχθινο ζπνπδψλ ππνρξεσηηθΪ πεξηιακβΪλεη καζάκαηα θαη απφ ηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο
Ϊμνλεο ηνπ Π.Μ.. ζε κε θαζνξηζκΫλε αλαινγέα, αξθεέ θΪζε Ϊμνλαο λα θαιχπηεηαη απφ
ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα κΪζεκα αλΪ θχθιν.
Σα καζάκαηα αλαζΫηεη ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΟξηζκΫλα ζεκηλΪξηα
κπνξεέ λα εέλαη θνηλΪ γηα φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. Οη θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» κπνξνχλ, κε ηε ζχκθσλε
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γλψκε ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ηελ Ϊδεηα ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» θαη ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., λα παξαθνινπζάζνπλ Ϋλα
κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα Π.Μ.. δηαθνξεηηθνχ απφ εθεέλν ζην νπνέν αλάθνπλ (ην Π.Μ.. απηφ
κπνξεέ λα αλάθεη ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ζε Ϊιιν Σκάκα ηνπ Π.Η. ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, ά ζε νκνηαγΫο αλαγλσξηζκΫλν έδξπκα ηεο εκεδαπάο ά ηεο
αιινδαπάο ζην πιαέζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ ηεο
Δπξσπατθάο Έλσζεο). ΚΪζε κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα/ζεκηλΪξην πεξηιακβΪλεη ηξεηο
εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο.
ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ-ΦΟΗΣΖΖ
Σα καζάκαηα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. αξρέδνπλ ηελ πξψηε
εβδνκΪδα ηνπ Οθησβξένπ. Με απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εέλαη δπλαηά ε δηαθνπά θνέηεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά, χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε
αέηεζε ηνπ, γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα δχν ζπλερφκελα εμΪκελα.
χκθσλα κε ηνλ λφκν, ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ εέλαη ππνρξεσηηθά. Γηα λα Ϋρεη ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηθαέσκα λα θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κΪζεκα, πξΫπεη λα Ϋρεη
παξαθνινπζάζεη ηνπιΪρηζηνλ ηα 3/4 ησλ ζεκηλαξέσλ θαη πξνθαλψο λα Ϋρεη εθπιεξψζεη ζην
αθΫξαην θαη κΫζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθΪ πιαέζηα πνπ νξέδεη ν παξψλ Κ.Μ.. ηηο
ζρεηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα πξνζθεξφκελα καζάκαηα (ηνπιΪρηζηνλ δχν αλΪ εμΪκελν)
πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ θαηΪινγν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ, φπσο απηφο εκθαλέδεηαη ζηνλ
παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκΪησλ ηνπ
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαηαξηέδεηαη απφ ηε .Δ., πξηλ απφ ηε ιάμε
ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο, εγθξέλεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ζηελ ηειεπηαέα ηεο ηαθηηθά ζπλεδξέα, δεκνζηεχεηαη, κε επζχλε ηεο
Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζηνλ εληαέν Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο θαη αλαξηΪηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ (www.philology.uoi.gr). ε πεξέπησζε αλΪγθεο
αλαπιάξσζεο καζεκΪησλ, ηα καζάκαηα αλαπιεξψλνληαη Ϋπεηηα απφ αέηεζε ηνπ
δηδΪζθνληνο ζηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη Ϋγθξηζε ηνπ αηηάκαηνο απφ ηελ ηειεπηαέα.
Γχλαηαη λα πξνβιεθζεέ ε δηδαζθαιέα κε κΫζα εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο, ε νπνέα δελ
πξΫπεη λα μεπεξλΪ ην ηξηΪληα πΫληε ηνηο εθαηφ (35%) ηεο ζπλνιηθάο δηδαζθαιέαο. Ζ εμ
απνζηΪζεσο δηδαζθαιέα πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ κΫζσλ (skype, epresence, θ.η.ι.). Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεέ ζε καζάκαηα πνπ
πξνζθΫξνπλ 30 ECTS ζε θΪζε Ϋλα απφ ηα πξψηα ηξέα εμΪκελα (δειαδά 30 + 30 + 30 ECTS).
ΔπνκΫλσο ην ζχλνιν ησλ ECTS απφ ηα πξνζθεξφκελα καζάκαηα πνπ πξΫπεη λα
ζπγθεληξψζεη Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο νξέδεηαη ζε 90. Οη ECTS ηεο Μ.Γ.Δ εέλαη 30.
πλνιηθΪ δειαδά Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξΫπεη λα ζπκπιεξψζεη 90 + 30 = ECTS = 120
ECTS ζην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ϋρνπλ δηθαέσκα πξφζβαζεο ζηα
βηβιέα, ηα πεξηνδηθΪ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηα θσηνηππηθΪ κεραλάκαηα ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο. Με ηε ζπλαέλεζε ηνπ δηδΪζθνληνο, ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαη απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., εέλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο αθξναηΫο ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη απηψλ πνπ θνηηνχλ βΪζεη παιαηφηεξσλ Καλνληζκψλ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) θαζψο θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο Ϊιισλ ζπλεξγαδφκελσλ
ΗδξπκΪησλ. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδΪζθνληνο εέλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο
αθξναηΫο θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ..«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Π.Η. πνπ δελ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην κΪζεκα.
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε εμεηΪζεηο ά κε εξγαζέα(-εο), γξαπηψο ά/θαη
πξνθνξηθψο, ά κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπΪλσ, κε απφθαζε ηνπ δηδΪζθνληνο. Δέλαη επέζεο
δπλαηφ ν δηδΪζθσλ λα πξνζθΫξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εμΫηαζεο ζηνπο θνηηεηΫο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα εέλαη θνηλνέ γηα φινπο πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. ηεθκεξησκΫλνη
εηδηθνέ ιφγνη πγεέαο πνπ απαηηνχλ εηδηθφ ηξφπν εμΫηαζεο). Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο
αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρά θΪζε εμακάλνπ. Ζ εμεηαζηηθά πεξένδνο δηαξθεέ κέα εβδνκΪδα θαη
ζπκπέπηεη κε ηελ ηειεπηαέα εβδνκΪδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ εμακάλνπ (ηΫινο Φεβξνπαξένπ θαη
ηΫινο Ηνπλένπ).
β. ΔλδεηθηηθΪ ζΫκαηα γηα γξαπηΫο θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρά θΪζε
εμακάλνπ απφ ηνλ δηδΪζθνληα. Δέλαη επζχλε ηνπ δηδΪζθνληνο λα εμαζθαιέζεη, γηα θΪζε
εξεπλεηηθφ ζΫκα πνπ αλαθνηλψλεηαη, ηελ χπαξμε επαξθνχο βηβιηνγξαθέαο πνπ λα εέλαη
πξνζπειΪζηκε ζηνπο θνηηεηΫο.
γ. Σα ζΫκαηα γξαπηψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ζπκπέπηνπλ κε ηα ζΫκαηα ησλ πξνθνξηθψλ
εξγαζηψλ, φκσο ε γξαπηά εξγαζέα ζα πξΫπεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζΫκα πιεξΫζηεξα θαη ζε
κεγαιχηεξν βΪζνο.
δ. ΦνηηεηΫο πνπ απνπζηΪδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειηθά εμΫηαζε ά πνπ δελ παξαδέδνπλ
εγθαέξσο ηηο θαζνξηζκΫλεο γξαπηΫο ά/θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο βαζκνινγνχληαη κε κεδΫλ (0).
ε. Γελ ππΪξρεη επαλαιεπηηθά εμΫηαζε, εθηφο απφ ηε δπλεηηθά πεξέπησζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ
καζάκαηνο ηεο Μεζνδνινγέαο ηεο Γισζζνινγηθάο Έξεπλαο. ε πεξέπησζε απνηπρέαο θαη
ζηελ εμΫηαζά ηνπ απφ ηελ Σξηκειά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά (βι. Ϊξζξν 5, «Υξνληθά
ΓηΪξθεηα»), ν θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζάζεη ην έδην ά Ϊιιν κΪζεκα ζε επφκελν
εμΪκελν, κε βαζηθΪ θξηηάξηα επηινγάο καζάκαηνο αθελφο ηελ εθπιάξσζε ηεο ππνρξΫσζεο
παξαθνινχζεζεο καζεκΪησλ θαη απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο Ϊμνλεο-πεδέα ηεο Γισζζνινγέαο
θαη αθεηΫξνπ ηελ επηηπρά παξαθνινχζεζε-εμΫηαζε ζην κΪζεκα ηεο Μεζνδνινγέαο ηεο
Γισζζνινγηθάο Έξεπλαο . Ο αλψηαηνο αξηζκφο καζεκΪησλ ζηα νπνέα ν θνηηεηάο κπνξεέ λα
απνηχρεη εέλαη δχν. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ζε πεξηζζφηεξα ησλ δχν καζεκΪησλ ν θνηηεηάο
δηαγξΪθεηαη απφ ην Π.Μ. κε πξφηαζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ζη. Οη γξαπηΫο εξγαζέεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαέζην ησλ καζεκΪησλ παξαδέδνληαη ζηνλ
δηδΪζθνληα πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ εμακάλνπ (20 Φεβξνπαξένπ θαη 30 Ηνπλένπ αληέζηνηρα).
δ. Οη πξνζεζκέεο ππνβνιάο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξΪ. Γηα ζνβαξνχο θαη
ηεθκεξησκΫλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηΪ απφ ξεηά αηνκηθά ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα,
επηηξΫπεηαη παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δΫθα εκεξψλ. ε
πεξέπησζε κε Ϋγθαηξεο θαηΪζεζεο, ε εξγαζέα δελ πξνζκεηξΪηαη ζηελ ηειηθά αμηνιφγεζε ηνπ
θνηηεηά.
ε. Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαέηεηα σο ηηο 15 Μαξηένπ γηα ην
ρεηκεξηλφ εμΪκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιένπ γηα ην εαξηλφ εμΪκελν.
ζ. ΠξνβηβΪζηκνο βαζκφο γηα θΪζε κΪζεκα εέλαη νη αξηζκνέ απφ ην 6 κΫρξη ην 10.
ΚΪζε κΪζεκα βαζκνινγεέηαη απηνηειψο ζε αθΫξαηεο ά θαη κηζΫο κνλΪδεο. Ζ θιέκαθα
βαζκνινγέαο εέλαη: 6 Ϋσο 6,49 «θαιψο», 6,5 Ϋσο 8,49 «ιέαλ θαιψο» θαη 8,5 Ϋσο 10 «Ϊξηζηα».
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μ.Γ.Δ.)
α. Με ηε ιάμε ηνπ ηξέηνπ εμακάλνπ ζπνπδψλ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο, ζε ζπλελλφεζε κε
ην κΫινο Γ.Δ.Π. ά ΔΓΗΠ πνπ ζα επηβιΫςεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ην νπνέν δηδΪζθεη ά
Ϋρεη δηδΪμεη ζην παξειζφλ ζην Π.Μ., πξΫπεη λα επηιΫμεη θαη λα δειψζεη ζΫκα γηα Μ.Γ.Δ.
Γηα ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ. (Ϊξζξν 34, παξ. 4 ηνπ λ. 4485/2017), ε .Δ. ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., χζηεξα απφ αέηεζε
ηνπ ππνςεθένπ, ζηελ νπνέα αλαγξΪθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηέηινο ηεο Μ.Γ.Δ., ν
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πξνηεηλφκελνο επηβιΫπσλ θαη επηζπλΪπηεηαη πεξέιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζέαο, νξέδεη
ηνλ επηβιΫπνληα απηάο θαη ζπγθξνηεέ Σξηκειά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο
εξγαζέαο, Ϋλα κΫινο ηεο νπνέαο εέλαη ν επηβιΫπσλ. Σα κΫιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο
Δπηηξνπάο, Ϋλα απφ ηα νπνέα κπνξεέ λα εέλαη θαη κΫινο ΔΓΗΠ ηνπ ΣνκΫα Γισζζνινγέαο,
πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ έδηα ά ζπλαθά επηζηεκνληθά εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ
Π.Μ.. ΜΫιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο εέλαη δπλαηφ λα εέλαη θαη κΫιε ΓΔΠ
Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηεο εκεδαπάο ά αλαγλσξηζκΫλσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπάο κε γλσζηηθφ
αληηθεέκελν ζπγγελΫο πξνο ηε Μ.Γ.Δ. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, δειαδά αλ πθέζηαηαη
αληηθεηκεληθά αδπλακέα (Ϊδεηα, παξαέηεζε, αζζΫλεηα, ζΪλαηνο θ.Ϊ.) ά αλ θξέλεηαη
αθαδεκατθΪ ζθφπηκν απφ ηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» κε
ηεθκεξησκΫλε πξφηαζά ηεο, εέλαη δπλαηά ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ επηβιΫπνληνο ά κΫινπο ηεο
Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
β. Ζ Ϋθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ 18.000 ιΫμεσλ θαη κεγαιχηεξε
ησλ 30.000 ιΫμεσλ, ζπλππνινγηδνκΫλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ, φρη φκσο ηεο βηβιηνγξαθέαο, ησλ
επξεηεξέσλ, ησλ πηλΪθσλ θηι. Σα φξηα απηΪ κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ηελ Ϋγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα».
Δπέζεο, εέλαη δπλαηά ε ηξνπνπνέεζε ηνπ ζΫκαηνο ηεο Μ.Γ.Δ., Ϋπεηηα απφ αέηεκα ηνπ θνηηεηά
βΪζεη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ επηβιΫπνληνο θαη κε ηελ Ϋγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα».
γ. Ζ ρξάζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ άζνο.
Έηζη, αλ ζε εξγαζέα καζάκαηνο/ζεκηλαξένπ πεξηιακβΪλεηαη απνδεδεηγκΫλα ηκάκα
επηζηεκνληθνχ Ϋξγνπ Ϊιινπ ζπγγξαθΫα ρσξέο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξΪ, ε ζπγθεθξηκΫλε
ελΫξγεηα ζεσξεέηαη ινγνθινπά. ηελ πεξέπησζε απηά εέλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» λα επηηξαπεέ ζην θνηηεηά λα ππνβΪιεη λΫα
εξγαζέα κε Ϊιιν ζΫκα εληφο ηνπ επφκελνπ εμακάλνπ. Αλ ε πξΪμε ηεο ινγνθινπάο
δηαπηζησζεέ ζε Μ.Γ.Δ., ε εξγαζέα κεδελέδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη.
δ. Ζ Μ.Γ.Δ. ππνβΪιιεηαη ζε πΫληε αληέηππα ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η.: Ϋλα γηα θΪζε κΫινο ηεο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, Ϋλα γηα ηελ Κεληξηθά Βηβιηνζάθε θαη
Ϋλα γηα ην Αξρεέν ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα». Ζ
εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο εξγαζέαο εέλαη ε 30ε επηεκβξένπ. ΠαξΫρεηαη δπλεηηθΪ ζε φινπο
ηνπο θνηηεηΫο παξΪηαζε ελφο εμακάλνπ γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο Μ.Γ.Δ., κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ επηβιΫπνληνο, θαηφπηλ αέηεζεο ηνπ θνηηεηά/ηεο θνηηάηξηαο θαη κε Ϋγθξηζε απφ ηε
.Δ. ηνπ Π.Μ.. θαη ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο. ΠεξαηηΫξσ παξΪηαζε ελφο
εμακάλνπ απαηηεέ αέηεζε κε ηεθκεξησκΫλε αηηηνιφγεζε απφ ηνλ θνηηεηά, ζπλνδεπφκελε απφ
ζχληνκε Ϋθζεζε ηνπ επηβιΫπνληνο, θαη ζρεηηθά Ϋγθξηζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαη ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο. Ζ ππνβνιά ηεο Μ.Γ.Δ.
πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ελππφγξαθε ζπλαέλεζε ηνπ επηβιΫπνληνο
θαζεγεηά.
ε. Ζ παξνπζέαζε ηεο Μ.Γ.Δ. ππνζηεξέδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο,
ζε εκεξνκελέα θαη ηφπν πνπ νξέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.,
παξνπζηΪδεηαη ζην πιαέζην Ϋθηαθηνπ αλνηθηνχ ζεκηλαξένπ δηΪξθεηαο δχν (2) σξψλ θαη‟
αλψηαην φξην θαη βαζκνινγεέηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα θαη ηα δχν Ϊιια κΫιε ηεο Δμεηαζηηθάο
Δπηηξνπάο. Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο Μ.Γ.Δ. απαηηεέηαη ζεηηθά ςάθνο ηνπιΪρηζηνλ δχν κειψλ ηεο
Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο. Ο βαζκφο ηεο εξγαζέαο πξνθχπηεη απφ ηνλ MO ησλ πξνβηβΪζηκσλ
βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο νξέδεηαη απφ 0-10, πξνβηβΪζηκνο βαζκφο
νξέδεηαη ην Ϋμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνη ηνπ. Καηφπηλ ηεο Ϋγθξηζεο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπά, ε
Μ.Γ.Δ. αλαξηΪηαη ππνρξεσηηθΪ ζην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο νηθεέαο ρνιάο.
Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηαζκηθφ
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κΫζν φξν ησλ καζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαη ηεο Μ.Γ.Δ.
(ε ζηΪζκηζε γέλεηαη απφ ηηο πηζησηηθΫο κνλΪδεο ησλ καζεκΪησλ θαη ηεο Μ.Γ.Δ.) θαη
ππνινγέδεηαη, κε αθξέβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθένπ, κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Ο βαζκφο θΪζε καζάκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. πνιιαπιαζηΪδεηαη κε ηνλ αληέζηνηρν αξηζκφ
πηζησηηθψλ κνλΪδσλ (ECTS) θαη ην Ϊζξνηζκα ησλ γηλνκΫλσλ δηαηξεέηαη κε ηνλ ειΪρηζην
αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλΪδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιάςε ηνπ Γ.Μ..
βαζκφο Μ.Γ.Δ. = Ϊζξνηζκα γηλνκΫλσλ (βαζκνχ θΪζε καζάκαηνο x αληέζηνηρα ECTS θΪζε
καζάκαηνο) + (βαζκφο κεηαπηπρηαθάο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο x ECTS) (ζχλνιν ECTS)
ζη. ΔΪλ κεηΪ ηελ παξΪηαζε ε Μ.Γ.Δ. δελ θαηαηεζεέ Ϋγθαηξα, ε .Δ. ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» Ϋρεη ην δηθαέσκα λα πξνηεέλεη ζηε Γ.. ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηε δηαγξαθά ηνπ θνηηεηά.
δ. ΔΪλ νη βαζκνινγεηΫο δεηάζνπλ δηνξζψζεηο ζηε Μ.Γ.Δ. πνπ, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο, δελ
κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζε δηΪζηεκα ηξηΪληα (30) εκεξψλ θαη‟ αλψηαην φξην απφ ηελ
εκεξνκελέα ηεο εμΫηαζεο, ηφηε ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηθαηνχηαη λα θΪλεη εγγξαθά γηα
Ϋλα επηπιΫνλ εμΪκελν πΫξαλ ηνπ εμακάλνπ θαηΪ ην νπνέν Ϋγηλε ε εμΫηαζε, ψζηε λα Ϋρεη ην
δηθαέσκα λα ππνβΪιεη ηε δηνξζσκΫλε εξγαζέα εληφο ηνπ επηπιΫνλ εμακάλνπ. ΜεηΪ ηελ
θαηΪζεζε ηεο δηνξζσκΫλεο δηαηξηβάο αλαθνηλψλεηαη ε ηειηθά βαζκνινγέα. ΚαζπζηΫξεζε
ππνβνιάο πΫξαλ ηνπ λφκηκνπ ρξφλνπ παξΪηαζεο κεηΪ ηελ εμΫηαζε ζπλεπΪγεηαη δηαγξαθά
απφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
ε. Φνηηεηάο ν νπνένο δελ Ϋρεη απνθηάζεη Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα
κεηΪ ηελ πΪξνδν Ϋμη (6) εμακάλσλ απφ ηελ εκεξνκελέα εγγξαθάο ηνπ δηαγξΪθεηαη απφ ην
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εθφζνλ δελ
(Ϋρεη) εμαζθαιέζεη παξΪηαζε βΪζεη ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ. Δπέζεο, ζηνλ
ρξφλν ησλ Ϋμη εμακάλσλ δελ ππνινγέδεηαη ν ρξφλνο θαηΪ ηνλ νπνέν ν θνηηεηάο Ϋρεη δηαθφςεη
λφκηκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ηηο
ζπνπδΫο ηνπ (ζηξΪηεπζε, ιφγνη πγεέαο, εγθπκνζχλε θ.ιπ.).
ΑΡΥΔΗΟ ΠΟΤΓΧΝ
ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ηεξεέηαη αξρεέν κε αηνκηθά κεξέδα γηα
θΪζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα», ζηελ νπνέα
θαηαγξΪθνληαη ηα καζάκαηα πνπ παξαθνινπζεέ θαη νη βαζκνινγέεο πνπ επηηπγρΪλεη θαζψο
θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδΫο ηνπ.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ
ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»
Σα Πξφγξακκα ΜαζεκΪησλ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» νξέδεηαη απφ
ηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηνπ ΣνκΫα Γισζζνινγέαο ηνπ Π.Η. θαη πεξηιακβΪλεη ηα θΪησζη:
Α. Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα: Φσλεηηθά, Φσλνινγέα, Μνξθνινγέα, χληαμε, εκαζηνινγέα,
Πξαγκαηνινγέα, Σν Γηεπέπεδν Φσλεηηθάο-Φσλνινγέαο, Μνξθνθσλνινγέα, Μνξθνζχληαμε,
Σν Γηεπέπεδν χληαμεο-εκαζηνινγέαο, Σν Γηεπέπεδν εκαζηνινγέαο-Πξαγκαηνινγέαο.
Β. ΔθαξκνζκΫλε/Γηαθιαδηθά Γισζζνινγέα: Κνηλσληνγισζζνινγέα, Γηαιεθηνινγέα,
Λεμηθνινγέα-Λεμηθνγξαθέα, Κεηκελνγισζζνινγέα, Τθνινγέα, ΑλΪιπζε Λφγνπ, Φηινζνθέα
ηεο Γιψζζαο, Φπρνγισζζνινγέα, Νεπξνγισζζνινγέα, ΚαηΪθηεζε Γιψζζαο, Γηγισζζέα,
Δθπαηδεπηηθά Γισζζνινγέα/Γηδαθηηθά ηεο Γιψζζαο, Κιηληθά Γισζζνινγέα, Τπνινγηζηηθά
Γισζζνινγέα.
Γ. Ηζηνξηθά Γισζζνινγέα: Ηζηνξηθνζπγθξηηηθά Γισζζνινγέα, Ηλδνεπξσπατθά Γισζζνινγέα,
Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο, Ηζηνξέα ηεο Λαηηληθάο Γιψζζαο, Ηζηνξηθά
Κνηλσληνγισζζνινγέα, Γισζζηθά Αιιαγά, Σππνινγέα Γισζζψλ, Γισζζηθά ΔπαθάΓισζζηθΫο ΠεξηνρΫο, Βαιθαληθά Γισζζνινγέα, Ρνκαληθά Γισζζνινγέα, Γισζζνινγέα ησλ
Γεξκαληθψλ Γισζζψλ.
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ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Π.Μ.. «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ»
Γιψζζα δηδαζθαιέαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη ε ειιεληθά. ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο, κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε
ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαη Ϋγθξηζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., επηηξΫπεηαη δηεμαγσγά κΫξνπο ηεο δηδαζθαιέαο ζε γιψζζα δηαθνξεηηθά
ηεο ειιεληθάο. Ζ γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο (Μ.ΓΈ.),
Ϋπεηηα απφ εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά, αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» θαη Ϋγθξηζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., επηηξΫπεηαη λα εέλαη δηαθνξεηηθά ηεο ειιεληθάο.
Άξζξν 7
ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ
(Ϊξζξν 35 θαη 45 ηνπ λ. 4485/2017)
ΠξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξάγεζεο ππνηξνθηψλ ά βξαβεέσλ αξηζηεέαο ζε κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο,
ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ. Οη
ππνηξνθέεο ρνξεγνχληαη κε βΪζε αθαδεκατθΪ, αληηθεηκεληθΪ θξηηάξηα (κΫζνο φξνο
βαζκνινγέαο πξνεγνχκελνπ εμακάλνπ γηα θνηηεηΫο θαλνληθάο θνέηεζεο, επηζηεκνληθΫο
δεκνζηεχζεηο) ά/θαη πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ θαη εγγξΪθνληαη ζηνλ εγθεθξηκΫλν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. Οη φξνη ρνξάγεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνηξφθσλ θαζνξέδνληαη
κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ.
Άξζξν 8
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
(Ϊξζξα 36 θαη 45 ηνπ λ. 4485/2017)
Σε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαληαη λα αλαιακβΪλνπλ:
I. ΜΫιε Γ.Δ.Π. κε εηδέθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά,
Ϋπεηηα απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο
ηνπ Σκάκαηνο, θαη κΫιε Γ.Δ.Π. ρσξέο εηδέθεπζε Γισζζνινγέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη
κειψλ ΓΔΠ Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Π.Η.
II. ΜΫιε ηεο θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. κε εηδέθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγέαο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θΪηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην
αληηθεέκελν εέλαη εμαηξεηηθάο θαη αδηακθηζβάηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνέν δελ εέλαη
δπλαηά ά ζπλάζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο. Έπεηηα απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε
Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη κΫιε ηεο
θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ρσξέο εηδέθεπζε Γισζζνινγέαο,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη κειψλ ηεο θαηεγνξέαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π Ϊιισλ
ΣκεκΪησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Π.Η.
III. ΓηδΪζθνληεο ζχκθσλα κε ην π.δ. 407/1980 ά ην Ϊξζξν 19 ηνπ λ. 1404/1983 (Α΄ 173) ά
ηελ παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ελ γΫλεη
δηδΪζθνληεο θαη εξεπλεηΫο, θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (κεηαδηδΪθηνξεο, ΝΫνη
ΔξεπλεηΫο ΔΓΒΜ θηι). Έπεηηα απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα απφ
Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη δηδΪζθνληεο ηεο παξαπΪλσ θαηεγνξέαο ηα νπνέα
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δελ αλάθνπλ ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
IV. Οκφηηκα θαη Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π. κε εηδέθεπζε (ΦΔΚ) Γισζζνινγέαο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ΜεηΪ απφ εηδηθά, αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο .Δ. θαη Ϋπεηηα
απφ Ϋγθξηζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο, θαη Οκφηηκα θαη Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π.
ρσξέο εηδέθεπζε Γισζζνινγέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη κειψλ ΓΔΠ Ϊιισλ ΣκεκΪησλ
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Π.Η. Ζ αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ζε Οκφηηκα θαη
Αθππεξεηάζαληα κΫιε Γ.Δ.Π γέλεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., Ϋπεηηα απφ ηεθκεξησκΫλε αηηηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκάκαηνο θαη αθνχ
ζπλππνινγηζηνχλ νη εβδνκαδηαέεο ψξεο δηδαζθαιέαο ησλ ελ ελεξγεέα κειψλ ΓΔΠ ηνπ
Σκάκαηνο (βι. Ϊξζξν 16 παξ. 8 ηνπ λ. 4009/2011, φπσο ηζρχεη, θαη Ϊξζξν 45 παξ. 1θ ηνπ
4485/2017). Οη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηΫο πνπ απαζρνινχληαη ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ακεέβνληαη κφλν απφ έδηνπο πφξνπο
ηνπ Ηδξχκαηνο (Ϊξζξν 16 παξ. 8 ηνπ λ. 4009/2011). Σα Οκφηηκα κΫιε δχλαληαη λα δηδΪμνπλ
ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ρσξέο
ακνηβά (βι. Ϊξζξν 69 ηνπ λ. 4386/2016).
Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζε
πεξέπησζε πνπ δελ επαξθεέ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθΫξνληαη
παξαπΪλσ, δχλαηαη λα αλαζΫζεη, ζην πιαέζην ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα», δηδαθηηθφ Ϋξγν ζε κΫιε Γ.Δ.Π. Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηνπ Π.Η. ά λα πξνζθαιΫζεη κΫιε
Γ.Δ.Π. Ϊιισλ Α.Δ.Η. ά εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ Ϊξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014
(Α΄ 258), ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ, ηνπ
Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο
Αζελψλ.
ΔπηπιΫνλ ε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κε απφθαζε ηεο θαη Ϋπεηηα απφ
εηζάγεζε ηνπ Γηεπζπληά ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα», κπνξεέ λα
θαιΫζεη, σο επηζθΫπηεο, θαηαμησκΫλνπο επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ ζΫζε ά πξνζφληα θαζεγεηά ά
εξεπλεηά ζε εξεπλεηηθφ θΫληξν, ά επηζηάκνλεο αλαγλσξηζκΫλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκΫλεο
γλψζεηο ά ζρεηηθά εκπεηξέα ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα
θαη Έξεπλα» απφ ηελ εκεδαπά ά ηελ αιινδαπά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ
Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4485/2017. Ζ πξφζθιεζε επηζθΫπηε απφ ηελ αιινδαπά πξαγκαηνπνηεέηαη
κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηέζεηαη δηδαζθαιέα, κε ηε δηαδηθαζέα θαη φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη
ζηνλ Κ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., θαηΪ ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ζηα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο
αλσηΫξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν θαινχκελνο δηδΪζθεη εζεινληηθΪ, ρσξέο ακνηβά,
απνδεκέσζε ά Ϊιιε νηθνλνκηθά απνιαβά πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ππνπαξΪγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015. ε θΪζε
πεξέπησζε, ε αλΪζεζε δηδαζθαιέαο ησλ καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ θαη αζθάζεσλ ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. απνθαζέδεηαη απφ
ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο ά ηελ αληέζηνηρε Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ εηζάγεζε ηεο .Δ. ηνπ
Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα».
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΣΟ Π.Μ..
«ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ
Π.Η.
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβΪλνληαη κεηαμχ Ϊιισλ ε πεξηγξαθά ηνπ
καζάκαηνο ά ησλ δηαιΫμεσλ, ε παξΪζεζε ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο, ε εμΫηαζε ηνπ καζάκαηνο,
ε επηθνηλσλέα κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο. ην ηΫινο θΪζε εμακάλνπ, κΫζσ εηδηθψλ
εξσηεκαηνινγέσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη αμηνιφγεζε θΪζε καζάκαηνο θαη θΪζε δηδΪζθνληνο απφ
ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
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Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Κ.Μ..) ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε αμηνιφγεζε γέλεηαη κΫζσ ζπκπιάξσζεο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. εηδηθνχ εξσηεκαηνινγένπ αμηνιφγεζεο ην νπνέν πεξηιακβΪλεη εέθνζη πΫληε (25)
εξσηάκαηα πνπ αθνξνχλ:
α) ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά (ειηθέα, πξνπηπρηαθφ ηέηιν ζπνπδψλ πνπ δηαζΫηεη, ηηο
εβδνκαδηαέεο ψξεο κειΫηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζάο ηνπ ζηηο
γξαπηΫο εξγαζέεο/αζθάζεηο),
β) ζηνλ δηδΪζθνληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο (νξγΪλσζε θαη παξνπζέαζε ηεο χιεο ησλ
δηαιΫμεσλ/ζεκηλαξέσλ, ν βαζκφο επηηπρέαο ηνπ δηδΪζθνληνο λα δηεγεέξεη ην ελδηαθΫξνλ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην αληηθεέκελν, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο πνπ εκπλΫεη ν
δηδΪζθσλ ζρεηηθΪ κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ε ζπλΫπεηα ηνπ αλαθνξηθΪ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
(παξνπζέα ηνπ ζηα καζάκαηα θαη ζπλεξγαζέα ηνπ κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο), ην αλ
εέλαη πξνζηηφο θαη δηαζΫζηκνο γηα εξσηάζεηο/ζπκβνπιεπηηθΫο ζπλαληάζεηο κε ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, αθφκε θαη εθηφο ησλ σξψλ ηνπ καζάκαηνο, ε ζπλνιηθά εηθφλα ηνπ
δηδΪζθνληνο),
γ) ζην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγΪλσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο (ε ζαθάλεηα ησλ
ζηφρσλ ηνπ καζάκαηνο, ε χιε πνπ θαιχθζεθε θαη ε αληαπφθξηζά ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζάκαηνο, ε νξγΪλσζε ηεο δηδαρζεέζαο χιεο σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ξπζκφ θΪιπςάο
ηεο, ην πφζν απαξαέηεηα εέλαη ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζάκαηνο (εΪλ ππΪξρνπλ), νη ηπρφλ
Σερλνινγέεο Πιεξνθνξέαο θαη Δπηθνηλσλέαο (Σ.Π.Δ.) θαηΪ ηε δηδαζθαιέα, ε επθαηξέα
αμηνπνέεζεο γλψζεσλ πνπ απνθηάζεθαλ απφ Ϊιια καζάκαηα, ην επέπεδν δπζθνιέαο ηνπ
καζάκαηνο, ν ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζέαο ηνπ καζάκαηνο, ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο
αληηζηνέρηζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζέαο ζηηο ΠηζησηηθΫο ΜνλΪδεο, ζπλνιηθά εηθφλα ηνπ
καζάκαηνο),
δ) ζηηο γξαπηΫο ά/θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο, φπνπ ππάξμαλ (επΪξθεηα ρξφλνπ γηα ηελ
νινθιάξσζε ησλ εξγαζηψλ, χπαξμε ζρεηηθνχ δηδαθηηθνχ/εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζηε
Βηβιηνζάθε ηνπ Π.Η., ν βαζκφο θαζνδάγεζεο απφ ηνλ δηδΪζθνληα, ν βαζκφο ηνπ
επνηθνδνκεηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ ραξαθηάξα ησλ ζρνιέσλ ηνπ δηδΪζθνληνο, ν βαζκφο ζηνλ
νπνένλ ε ζπγθεθξηκΫλε εξγαζέα βνάζεζε ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηά λα θαηαλνάζεη ην
ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο).
Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο αμηνινγνχλ ην κεηαπηπρηαθφ κΪζεκα θαη ηνλ δηδΪζθνληα κε βΪζε
ηε βαζκνινγηθά θιέκαθα 1-5, ζεκεηψλνληαο κε καχξε βνχια (ζσζηά επηινγά απΪληεζεο) ην
αληέζηνηρν θπθιΪθη, φπνπ 1 = θαζφινπ, απαξΪδεθηε, 2 = ιέγν, κε ηθαλνπνηεηηθά, 3 = κΫηξηα,
κΫηξηα, 4 = πνιχ, ηθαλνπνηεηηθά, 5 = πΪξα πνιχ, Ϊξηζηε. ΤπΪξρεη επέζεο ε δπλαηφηεηα
επηινγάο Υ, φπνπ Υ = δε γλσξέδσ, δελ απαληψ. Αθνινπζνχλ παξαηεξάζεηο θαη ζρφιηα ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά γηα βειηέσζε α) ζρεηηθΪ κε ηε δηδαζθαιέα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
καζάκαηνο, β) ζρεηηθΪ κε ην πεξηερφκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, γ) ζρεηηθΪ κε ην
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.). Σν θΪζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβΪλεη ζεηξηαθφ αξηζκφ κε
ηνλ θσδηθφ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, ηελ
νλνκαζέα θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ
δηδΪζθνληνο, ην επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (φπνπ ππΪξρεη), ηελ εκεξνκελέα
ζπκπιάξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ.
Ζ ζπκπιάξσζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ απηνχ εξσηεκαηνινγένπ εέλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ηα
δεδνκΫλα ηνπ γέλνληαη αληηθεέκελν επεμεξγαζέαο. πγθεληξψλνληαη ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο,
νη νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε
κειινληηθψλ καζεκΪησλ.
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Άξζξν 9
ΔΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4485/2017)
Σα Ϋζνδα ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. πξνΫξρνληαη απφ:
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγΪλσζά ηνπ θνξΫσλ,
β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ,
γ) δσξεΫο, παξνρΫο, θιεξνδνηάκαηα θαη θΪζε εέδνπο ρνξεγέεο θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα,
φπσο νξηνζεηεέηαη ζηελ πεξέπησζε α' ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) ά
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα,
δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα,
ε) πφξνπο απφ πξνγξΪκκαηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά Ϊιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
ζη) κΫξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Π.Η.,
δ) θΪζε Ϊιιε λφκηκε αηηέα.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4485/2017 ε δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η. πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. (βι.
εξκελεπηηθά εγθχθιην Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ κε αξηζκφ
164530/Ε1/3-10-2017 (ΑΓΑ: 3ΔΜ04653Π-ΤΑ4) θαη θαηαλΫκεηαη θαηΪ 70% ζε
ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη θαηΪ 30% ζε ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ ην Π.Η., -αληηζηνέρσο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηεο
Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η., ζην νπνέν ιεηηνπξγεέ ην Π.Μ..«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα»- νθεέιεη εηεζέσο λα δεκνζηεχεη, κε αλΪξηεζε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ
(www.philology.uoi.gr), απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ, κε αλαγξαθά ηεο θαηαλνκάο ησλ
δαπαλψλ αλΪ θαηεγνξέα.
Άξζξν 10
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Ζ δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ππνζηάξημε παξΫρεηαη ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Σν Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο δηαζΫηεη επαξθΫο πξνζσπηθφ, θηεξηαθά θαη ινηπά
πιηθνηερληθά ππνδνκά γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα ηνπ. Με βΪζε ζρεηηθά Ϋθζεζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 32 παξ. 3γ) θαζνξέδνληαη νη ρψξνη δηεμαγσγάο ηεο
δηδαζθαιέαο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα», ε επΪξθεηα θαη πνηφηεηα ηνπ
αλαγθαένπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ε
δπλαηφηεηα θΪιπςεο απηψλ.
Άξζξν 11
ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ
(Ϊξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ λ. 4485/2017)
Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνέηεζεο νξέδεηαη κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ά ηεο Δ.Γ.Δ. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά
Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ιακβΪλνπλ κΫξνο ζηηο ηαθηηθΫο
νξθσκνζέεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη θαζνκνινγνχλ ηνλ θΪησζη φξθν:
Σνῦ κεηαπηπρηαθνῦ δηπιψκαηνο ηνῦ Tκάκαηνο Φηινινγέαο ηῆο Φηινζνθηθῆο ρνιῆο ἀμησζεὶο
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(ἀμησζεῖζα), ὅξθνλ ὀκλχσ πξὸ ηνῦ ΠξπηΪλεσο, ηῆο Κνζκάηνξνο θαὶ ηνῦ ΠξνΫδξνπ ηνῦ Σκάκαηνο θαὶ πίζηηλ θαζνκνινγῶ ηάλδε:
«Ἀπὸ ηνῦ ἱεξνῦ πεξηβφινπ ηνῦ ζεπηνῦ ηνχηνπ ηεκΫλνπο ηῶλ Μνπζῶλ ἐμεξρφκελνο (ἐμεξρνκΫλε) θαη‟ ἐπηζηάκελ βηψζνκαη, ἀζθῶλ (ἀζθνῦζα) ηαχηελ δέθελ ζξεζθεέαο ἐλ πλεχκαηη θαὶ
ἀιεζεέᾳ. Οὕησ ρξάζηκνλ (ρξεζέκελ) ἐκαπηὸλ (ἐκαπηὴλ) θαηαζηάζσ πξὸο ἅπαληαο ηνὺο δενκΫλνπο ηῆο ἐκῆο ἀξσγῆο θαέ ἐλ πΪζῃ ἀλζξψπσλ θνηλσλέᾳ ἀεὶ πξὸο εἰξάλελ θαὶ ρξεζηφηεηα
ἠζῶλ ζπληειΫζσ, βαέλσλ (βαέλνπζα) ἐλ εὐζεέᾳ ηνῦ βένπ ὁδῷ πξὸο ηὴλ ἀιάζεηαλ θαὶ ηὸ
δέθαηνλ ἀπνβιΫπσλ (ἀπνβιΫπνπζα) θαὶ ηὸλ βένλ ἀλπςῶλ (ἀλπςνῦζα) εἰο ηχπνλ ἀξεηῆο ὑπὸ
ηὴλ ζθΫπελ ηῆο ζνθέαο. Σαχηελ ηὴλ ἐπαγγειέαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ) εἴε κνη, ζὺλ ηῇ
εὐινγέᾳ ηῶλ ἐκῶλ θαζεγεηῶλ θαὶ πεθηιεκΫλσλ δηδαζθΪισλ, ὁ Θεὸο ἐλ ηῷ βέῳ βνεζφο».
Άξζξν 12
ΣΤΠΟ ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Μ..)
(Ϊξζξν 45 παξ. 1 εδαθ. ηε΄ ηνπ λ. 4485/2017)
Ο ηέηινο ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα εέλαη δεκφζην Ϋγγξαθν θαη
απνλΫκεηαη απφ ην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η.
Σν Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα εθδέδεηαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ Π.Μ..
«Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην Γέπισκα
αλαγξΪθνληαη ην Σκάκα ά ηα Σκάκαηα ά θαη ηα Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νξγΪλσζε
ηνπ Π.Μ.., ηα ηπρφλ εκβιάκαηα ησλ ηδξπκΪησλ, ε ρξνλνινγέα πεξΪησζεο ησλ ζπνπδψλ, ε
ρξνλνινγέα Ϋθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ απνθνέηεζεο, ν ηέηινο ηνπ Π.Μ..,
ηα ζηνηρεέα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά, ν γεληθφο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. (αξηζκεηηθά Ϋλδεημε)
θαη ν ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο Καιψο, Λέαλ Καιψο, Άξηζηα.
ηνλ απφθνηην ηνπ Γ.Μ.. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγεζεέ, πξηλ απφ ηελ απνλνκά, βεβαέσζε επηηπρνχο
παξαθνινχζεζεο θαη πεξΪησζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο.
ΔπηπιΫνλ ηνπ Γ.Μ.. ζηε Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα ρνξεγεέηαη ΠαξΪξηεκα
Γηπιψκαηνο [Ϊξζξν 15 ηνπ λ. 3374/2005 θαη ηεο ππνπξγηθάο απφθαζεο Φ5/89656/ΒΔ/13-82007 (ΦΔΚ 1466 η. Β΄)], ην νπνέν εέλαη επεμεγεκαηηθφ Ϋγγξαθν πνπ παξΫρεη πιεξνθνξέεο
ζρεηηθΪ κε ηε θχζε, ην επέπεδν, ην γεληθφηεξν πιαέζην εθπαέδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην
θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνέεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρέα, θαη δελ ππνθαζηζηΪ ηνλ
επέζεκν ηέηιν ζπνπδψλ ά ηελ αλαιπηηθά βαζκνινγέα καζεκΪησλ πνπ ρνξεγεέ ην Π.Η.
Άξζξν 13
ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη αλ ρξεζηκνπνέεζε ην Ϋξγν θαη ηηο
απφςεηο Ϊιισλ, ηφζν θαηΪ ηε ζπγγξαθά κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην πιαέζην ησλ
καζεκΪησλ φζν θαη θαηΪ ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. Ζ ινγνθινπά απνηειεέ ζνβαξφ
αθαδεκατθφ παξΪπησκα. ηηο πεξηπηψζεηο ινγνθινπάο -θαη κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε
εηζάγεζε ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά (ά ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο ηεο Μ.Γ.Δ.)
θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ηνπ Π.Η., ε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα απνθαζέζεη ηε δηαγξαθά ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
θνηηεηά (βι. αλση.).
ε θΪζε πεξέπησζε, βΪζεη ησλ λ. 5343/1932 (Ϊξζξα 120 Ϋσο 123), θαη ηνπ π.δ. 160/2008 (23
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Ϋσο 25), θΪζε παξΪπησκα ά παξΪβαζε αθαδεκατθάο δενληνινγέαο παξαπΫκπεηαη ζηε .Δ.
ηνπ Π.Μ.. γηα θξέζε θαη εηζάγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο ζηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
Άξζξν 14
ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ Ζ' ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ Π.Μ..«ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΡΔΤΝΑ»
(Ϊξζξν 43 ηνπ λ. 4485/2017)
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. εέλαη δπλαηφ λα ζπλεξγΪδεηαη γηα
ηελ νξγΪλσζε Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα» ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη
ζην Ϊξζξν 43 παξ. 1 ηνπ λ. 4485/2017:
α) κε Σκάκαηα ηνπ Π.Η. ά Ϊιινπ ΑΔΗ, εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα ηνπ Ϊξζξνπ 13Α ηνπ
λ. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ, ηνπ
Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο
Αζελψλ. Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε εέλαη Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκάκαηα λα
εέλαη απηνδχλακν. Σα ζρεηηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα θαη νξγΪλσζε πξνβιΫπνληαη ζην νηθεέν
Δηδηθφ Πξσηφθνιιν πλεξγαζέαο πνπ θαηαξηέδεηαη.
Σα δηαηκεκαηηθΪ ά δηηδξπκαηηθΪ Π.Μ.. ηδξχνληαη κε απφθαζε ηεο νηθεέαο πγθιάηνπ ά ησλ
νηθεέσλ πγθιάησλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΚΫληξνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 32 θαη ησλ εηζεγάζεσλ ησλ πλειεχζεσλ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ΣκεκΪησλ.
β) κε αλαγλσξηζκΫλα σο νκνηαγά Ηδξχκαηα ά εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο
αιινδαπάο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα θνηλψλ Π.Μ.. Σα ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε ηνπ
θνηλνχ Π.Μ.. θαη ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζέαο νξέδεη ζρεηηθά απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
Άξζξν 15
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ
Οη θνηηεηΫο πνπ Ϋρνπλ άδε εγγξαθεέ ζε Π.Μ.. θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017,
θαζψο θαη νη θνηηεηΫο πνπ εγγξΪθνληαη θαη αξρέδνπλ ηε θνέηεζε ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 20172018 ζε Π.Μ.. ηδξπζΫλ Ϋσο ηε δεκνζέεπζε ηνπ λ. 4485/2017, ζπλερέδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ
ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, Ϋσο ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017,
δηαηΪμεηο (Ϊξζξν 85 παξ. 2 ηνπ λ. 4485/2017). Οη θνηηεηΫο γισζζνινγηθάο εηδέθεπζεο ηνπ
εληαένπ Π.Μ.. Φηινινγέαο θαη νη εηζαρζΫληεο ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη
Έξεπλα» θαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2018-19 νη νπνένη δελ ζα Ϋρνπλ πεξαηψζεη ηηο ζπνπδΫο
ηνπο κΫρξη ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληΪζζνληαη δηνηθεηηθΪ, κε ηελ
Ϋλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2019-20, ζην Π.Μ.. «Γισζζνινγηθά Θεσξέα θαη Έξεπλα».
Οπνηνδάπνηε ζΫκα πξνθχςεη ζην κΫιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα ά
ηνλ νηθεέν Κ.Μ.., ζα αληηκεησπηζηεέ κε απνθΪζεηο ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ηεο πγθιάηνπ ηνπ Π.Η., κε ηξνπνπνέεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη
δεκνζέεπζά ηνπ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο
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ΗV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019-20
1. KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA
Υεηκεξηλφ Δμάκελν
Μαζάκαηα 1νπ Έηνπο: ΠΜ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
(εηδέθεπζε 1. «Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα» θαη 2. «Λαηηληθά Φηινινγέα»)
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα

Γηδάζθσλ

Η
ΑΔΦ001 Ζζηθά θαη Πνιηηηθά ζθΫςε ζηνλ ΑξηζηνηΫιε
(ελαιιαθηηθΪ: Εεηάκαηα εζσηεξηθάο πνηεηηθάο ζηελ ΑΔΛ
Φηινζνθέα θαη Θξεζθεέα

Μ. ΛηΪηζε
Δ. Γθαζηά)
. Υξπζαθνπνχινπ

Μαζάκαηα 2νπ Έηνπο: ΠΜ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
(εηδέθεπζε 1. «Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα θαη 2. «Λαηηληθά Φηινινγέα)
ΗΗΗ

ΚΦ040
ΚΦ039

Δπηζηεκνληθά Γξακκαηεέα: Άξαηνο
Λνγνηερληθά θξηηηθά ζηελ Αξραέα ΔιιΪδα θαη ηε Ρψκε
ΠνηεηνινγηθΫο θαη πνιηηηθΫο πξνζεγγέζεηο
ηεο ξσκατθάο ειεγεέαο

Υ. Απγεξηλφο
Δ. ΚαξαθΪζεο
Β. ΠαππΪο
(εθιεγκ. Δπέθ.)

Δαξηλφ Δμάκελν

Μαζάκαηα 1νπ Έηνπο: ΠΜ: «ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ»
(εηδέθεπζε 1. «Αξραέα Διιεληθά Φηινινγέα» θαη 2. «Λαηηληθά Φηινινγέα»)

Δμάκ. Κσδ.

ΗΗ

ΑΔΦ003
ΛΦΦ001

Μάζεκα

Γηδάζθσλ

Αξραέα Διιεληθά Λνγνηερλέα θαη Σειεηνπξγέα
Α. ΕσγξΪθνπ
Εεηάκαηα εζσηεξηθάο πνηεηηθάο ζηε Λαηηληθά Λνγνηερλέα Δ. Γθαζηά

Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ
XEIMEPINO EΞAMHNO
ΔΞΑΜΖΝΟ Η
ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΔΦΖ ΣΟΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ
(Μ. Ληάηζε)
Παξνπζέαζε θαη κειΫηε ησλ δχν εληαέσλ φςεσλ ηεο Πξαθηηθάο Φηινζνθέαο ηνπ ΑξηζηνηΫιε:
ηεο Ζζηθάο θαη ηεο Πνιηηηθάο. Εεηάκαηα θαηαλφεζεο θαη εξκελεέαο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
ελλνηψλ θαη δηδαζθαιηψλ ζην εζηθφ Ϋξγν ηνπ ΑξηζηνηΫιε. ΚαηΪδεημε ηεο ζπζηεκαηηθάο
ζρΫζεο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηεο ζπλΪξηεζάο ηνπο κε ηελ αξηζηνηειηθά πνιηηηθά ζεσξέα.
ΑλΪιπζε απηάο θαη δηεξεχλεζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζηαζκψλ ηεο.
Τπνρξεσηηθά εθπφλεζε θαη παξνπζέαζε εξγαζέαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ εμακάλνπ.
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ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΗΑ
(. Υξπζαθνπνχινπ)
Σν κεηαπηπρηαθφ ζεκηλΪξην ππφ ηνλ ηέηιν Φηινζνθέα θαη Θξεζθεέα ζηελ αξραέα ΔιιΪδα
μεθηλΪ κε ηελ θξηηηθά ηεο παξαδνζηαθάο νιπκπηαθάο ζξεζθεέαο απφ ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο
Φηινζφθνπο ΞελνθΪλε θαη ΖξΪθιεηην, ζπλερέδεηαη κε ηνπο Καζαξκνχο ηνπ ΔκπεδνθιΫνπο
θαη ηνλ ΠΪππξν ηνπ Γεξβελένπ, γηα λα νινθιεξσζεέ κε ηελ θηινζνθηθά ζενινγέα ηνπ
ΠιΪησλα θαη ηνπ ΑξηζηνηΫιε, θαζψο θαη ηελ πξφζιεςά ηνπο απφ ηηο ζρνιΫο πνπ ηδξχζεθαλ
θαηΪ ηελ ειιεληζηηθά επνρά θαη θαηΪ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. θνπφο ηνπ ζεκηλαξένπ εέλαη ε
εμνηθεέσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ηελ θηινζνθηθά ζενινγέα ηεο αξραηφηεηνο δηΪ
ηεο θξηηηθάο πνπ αζθάζεθε ζηελ παξαδνζηαθά ζξεζθεέα, φπσο απηά παξνπζηΪδεηαη θπξέσο
ζηα νκεξηθΪ πνηάκαηα θαη ζηελ δξακαηηθά πνέεζε ηεο αξραηφηεηνο.

ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΗΗ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΜΑΣΔΗΑ: ΑΡΑΣΟ
(Υ. Απγεξηλφο)
Σν ζεκηλΪξην αθνξκΪηαη απφ ηηο απαξρΫο ηεο αξραέαο ειιεληθάο «επηζηεκνληθάο» ζθΫςεο,
πνπ αιηεχνπκε ά αλαζπλζΫηνπκε απφ νξηζκΫλα απνζπΪζκαηα αξρατθψλ θνζκνινγηθψλ θαη
«αζηξνλνκηθψλ» θεηκΫλσλ (Φεξεθχδεο ν χξηνο, Κιεφζηξαηνο ν ΣελΫδηνο, Φ.- Ζζένδνο).
Καη εθθηλνχκε απφ ηελ αθεηεξέα απηά δηφηη ν Άξαηνο πηνζΫηεζε ηνλ ξφιν ηνπ θηινζφθνππνηεηά. Κη Ϋηζη, απφ ην κεζνκεξηθφ θνζκνεέδσιν, θαη δηακΫζνπ ζρεηηθψλ ρσξέσλ ηνπ
Δκπεδνθιά θαη ηνπ Παξκελέδε, νδεγνχκαζηε ζηελ παξνπζέαζε ησλ θαζαπηφ καζεκαηηθψλ
θαη θηινζνθηθψλ πεγψλ ησλ αξΪηεησλ Φαηλνκέλσλ, εζηηΪδνληαο ζηελ νθεηιά ηνπ πνηεηά
ζηνλ Δχδνμν θαη ηε καξηπξεκΫλε εμΪξηεζά ηνπ απφ Ϋλα Ϋξγν πξνγλσζηηθψλ ηνπ θαηξνχ,
αιιΪ θαη απφ Ϋξγα ηεο θαηεγνξέαο ησλ Παξαπεγκάησλ. ΠαξνπζηΪδεηαη, επέζεο, ε πξφνδνο
θαη ε ζεκαζέα ηεο αζηξνλνκέαο θαη ηεο αζηξνκεηεσξνινγέαο ζην πεξηβΪιινλ ησλ
ειιεληζηηθψλ βαζηιεέσλ. πλαθφινπζα, ην ζεκηλΪξην εμεηΪδεη ηηο ηδηαέηεξεο πηπρΫο θαη ηηο
εηδηθΫο ζεκαηηθΫο θαηεγνξέεο ηνπ πνηάκαηνο, ζην νπνέν ζπλδπΪδνληαη επηηπρψο ε
ειιεληζηηθά πνηεηηθά θαη ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ
ππάξμε ε ελαζρφιεζε κε ηα ηερληθΪ εγρεηξέδηα, ηΪζε ηελ νπνέα ελέζρπζε ην πνέεκα ηνπ
ΑξΪηνπ αλαδσππξψλνληαο ην πΪληα ππαξθηφ ελδηαθΫξνλ γηα ην δηδαθηηθφ Ϋπνο. ΔηδηθΪ ζηα
Φαηλόκελα, εμεηΪδεηαη ν ρξάζε ηνπ κχζνπ ζηελ αζηξνλνκέα (ηφζν σο ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ γξακκαηεηαθνχ εέδνπο φζν θαη σο αξΪηεην επηλφεκα, εηδηθΪ ζηελ πεξέπησζε ηνπ
θαηαζηεξηζκνχ ηεο Γέθεο-ΠαξζΫλνπ), ν ειιεληζηηθφο καληεξηζκφο ζηελ αμηνπνέεζε θαη ηε
δηαζθεπά ησλ εζηφδεησλ Έξγσλ, θαη ηα ηδηαέηεξα ζηπιηζηηθΪ κΫζα πνπ αμηνπνέεζε ν πνηεηάο
ζηελ Ϋθζεζε ηνπ θαζαξΪ ηερληθνχ ηνπ πιηθνχ. πκπεξηιακβΪλεηαη, ηΫινο, ε ζχληνκε
εμΫηαζε ηεο δηθπνχο θαη δέγισζζεο επηβέσζεο ηνπ πνηάκαηνο, κε Ϋκθαζε ηφζν ζηνλ
ππνκλεκαηηζκφ ηνπ θεηκΫλνπ (Scholia vetera) φζν θαη ζηηο ζσδφκελεο κεηαθξΪζεηο ηνπ
(ΚηθΫξσλ, Γεξκαληθφο, Αβηελφο, Aratus Latinus).

164

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΡΧΜΖ
(Δ. Καξαθάζεο)
Σν κΪζεκα ζα εμεηΪζεη δηΪθνξεο πηπρΫο ηεο ινγνηερληθάο θαη θηινινγηθάο θξηηηθάο ζηελ
αξραηφηεηα. Θα δηεπθξηληζηεέ θαη‟ αξρΪο ε ζρεηηθά νξνινγέα, ζα γέλεη επηζθφπεζε ησλ
αξραέσλ ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ Ϋξγσλ ινγνηερληθάο θξηηηθάο θαζψο θαη ησλ ηΪζεσλ ηεο
ζχγρξνλεο θηινινγηθάο επηζηάκεο πνπ δηεξεπλΪ δεηάκαηα ηεο ειιεληθάο θαη ιαηηληθάο
θξηηηθάο.. ΜεηΪ ην πΫξαο ησλ καζεκΪησλ απαξαέηεηε εέλαη ε θαηΪζεζε ηεο ηειηθάο εξγαζέαο
πΪλσ ζε ζΫκα πνπ ζα απνθαζέζεη θΪζε θνηηεηάο θαη θνηηάηξηα χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε
ηνλ δηδΪζθνληα. Ο ηειηθφο βαζκφο ζην κΪζεκα ζα βαζηζηεέ ζηε ζπλνιηθά παξνπζέα ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά ζηελ ηΪμε. Θα αμηνινγεζνχλ αζξνηζηηθΪ νη επηκΫξνπο εξγαζέεο πνπ
ζα αλαηέζεληαη γηα Ϋξεπλα θαη παξνπζέαζε, ε ζπκκεηνρά ζηνλ δηΪινγν, θαη ε ηειηθά εξγαζέα
ηνπ εμακάλνπ.
ΚEIMENA ΠΡΟ ΜΔΛΔΣΖ
ΓΟΡΓΗΑ, ΔΛΔΝΖ ΔΓΚΧΜΗΟΝ (8-14)
ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ, ΒΑΣΡΑΥΟΗ (830-1481)
ΠΛΑΣΧΝ, ΗΧΝ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ΠΟΗΖΣΗΚΖ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ΡΖΣΟΡΗΚΖ (1-3, θπξέσο 3o βηβιέν)
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΔΡΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ
ΛΟΓΓΗΝΟ, ΠΔΡΗ ΤΦΟΤ
ΛΟΤΚΗΑΝΟ, ΠΧ ΓΔΗ ΗΣΟΡΗΑΝ ΤΓΓΡΑΦΔΗΝ
ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ, ΠΧ ΓΔΗ ΣΟΝ ΝΔΟΝ ΠΟΗΖΜΑΣΧΝ ΑΚΟΤΔΗΝ
[ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ], ΠΔΡΗ ΣΖ ΖΡΟΓΟΣΟΤ ΚΑΚΟΖΘΔΗΑ
ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΠΔΡΗ ΤΝΘΔΔΧ ΟΝΟΜΑΣΧΝ
ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΠΔΡΗ ΘΟΤΚΤΓΗΓΟΤ
ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΣΔΥΝΖ ΡΖΣΟΡΗΚΖ
ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΛΗΚΑΡΝΑΔΤ, ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΧΝ ΡΖΣΟΡΧΝ
ΓΗΧΝ ΥΡΤΟΣΟΜΟ, ΣΡΧΗΚΟ Ή ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΗΛΗΟΝ ΜΖ ΑΛΧΝΑΗ
ΟΡΑΣΗΟ, ARS POETICA
ΚΗΚΔΡΧΝ, ORATOR
ΠΟΗΖΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ
ΡΧΜΑΨΚΖ ΔΛΔΓΔΗΑ
(Β. Παππάο)
Αληηθεέκελν ηνπ καζάκαηνο εέλαη νη πνηεηνινγηθΫο θαη πνιηηηθΫο „αλαγλψζεηο‟ ηεο ξσκατθάο
ειεγεέαο. Θα αλαιπζνχλ ζεσξεηηθΪ δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκΫλν ινγνηερληθφ
εέδνο (ειιεληζηηθά πνηεηηθά θαη ειεγεέα, poetae novi θαη ειεγεέα, κνηέβα ηνπ εέδνπο θ.Ϊ.)
αιιΪ θαη ηεο επέδξαζεο ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ζ‟ απηφ. ΔπηπιΫνλ ζα κειεηεζεέ ε εμΫιημε
ηεο ξσκατθάο ειεγεέαο Ϋσο ηα ρξφληα ηεο Όζηεξεο Αξραηφηεηαο. Σν ζψκα ησλ θεηκΫλσλ πνπ
ζα εμεηαζηνχλ πξνΫξρνληαη απφ ηνπο ηξεηο απγνχζηεηνπο ειεγεηαθνχο (Σέβνπιινο,
ΠξνπΫξηηνο θαη Οβέδηνο) αιιΪ θαη ηνλ ζεσξνχκελν σο „ηνλ ηειεπηαέν ειεγεηαθφ‟ Μαμηκηαλφ
(6νο αη. κ.Υ.). ΜεηΪ ην πΫξαο ησλ καζεκΪησλ απαξαέηεηε εέλαη ε θαηΪζεζε ηεο ηειηθάο
εξγαζέαο πΪλσ ζε ζΫκα πνπ ζα απνθαζέζεη θΪζε θνηηεηάο θαη θνηηάηξηα χζηεξα απφ
ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα. Ο ηειηθφο βαζκφο ζην κΪζεκα ζα βαζηζηεέ ζηε ζπλνιηθά
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παξνπζέα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά ζηελ ηΪμε. Θα αμηνινγεζνχλ αζξνηζηηθΪ νη επηκΫξνπο
εξγαζέεο πνπ ζα αλαηέζεληαη γηα Ϋξεπλα θαη παξνπζέαζε, ε ζπκκεηνρά ζηνλ δηΪινγν, θαη ε
ηειηθά εξγαζέα ηνπ εμακάλνπ.

EAPINO EΞAMHNO
ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΗ
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΑ
(Α. Εσγξάθνπ)
Απφ ηε κπζηθά θαηαγσγά ηεο Ϋσο ηελ παξνπζέαζε θαη ηελ πξφζιεςά ηεο, ε ηΫρλε ηνπ ιφγνπ
θαη ηεο πνέεζεο ζηελ αξραέα ΔιιΪδα ζπκπιΫθεηαη δηαξθψο κε ην ζετθφ θαη εξστθφ θφζκν.
Αληηθεέκελν ηνπ ζεκηλαξένπ απνηειεέ ε δηεξεχλεζε απηάο ηεο πνιπεπέπεδεο ζρΫζεο,
ηδηαέηεξα ζην ιαηξεπηηθφ επέπεδν, κε ζθνπφ ηφζν ηελ εκβΪζπλζε ζε ινγνηερληθΪ εέδε θαη
ζπγθεθξηκΫλα αξραέα θεέκελα απφ ηελ αξρατθά Ϋσο ηε ξσκατθά επνρά, φζν θαη ηελ
εμεξεχλεζε ελφο κεγΪινπ αξηζκνχ ηειεηνπξγηθψλ ζηνηρεέσλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ
ηνπηθνχ ά παλειιάληνπ ραξαθηάξα.
Σν ζεκηλΪξην πεξηιακβΪλεη ηηο παξαθΪησ ελφηεηεο:
1) Τκλεηηθά ινγνηερλέα
Παξνπζέαζε θαη ζρνιηαζκφο νκεξηθψλ, θαιιηκΪρεησλ θαη νξθηθψλ χκλσλ, θαζψο θαη
ιαηξεπηηθψλ χκλσλ πνπ καξηπξνχληαη επηγξαθηθΪ.
2) ΛαηξεπηηθΪ αγΪικαηα
Αλζνιφγεζε θεηκΫλσλ ζε ζρΫζε κε ην ξφιν ησλ εηθνληζηηθψλ αλαπαξαζηΪζεσλ ζηε
ιαηξεέα.
3) ΔνξηΫο
Μειεηψληαη νη ζξεζθεπηηθΫο ενξηΫο σο πιαέζην απαγγειέαο θαη κνπζηθάο εθηΫιεζεο
θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ αληαλαθιΪηαη ην κπζηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ν ηειεηνπξγηθφο ηνπο
πινχηνο ζηνλ πνηεηηθφ ά πεδφ ιφγν.
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΊΑ
(Δ. Γθαζηή)
Οξηζκφο ηνπ φξνπ «εζσηεξηθά πνηεηηθά». ΔμΫηαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ρσξέσλ απφ φια ηα
εέδε ηεο Λαηηληθάο Λνγνηερλέαο (επηθά πνέεζε, δηδαθηηθφ Ϋπνο, ειεγεηαθά πνέεζε, ηξαγηθά
πνέεζε, θσκσδέα) φπνπ εκθαλέδνληαη ελνθζαικηζκΫλεο αξρΫο ελδνπνηεηηθάο ζεσξέαο. ην
πιαέζην ηνπ καζάκαηνο νη θνηηεηΫο εθπνλνχλ εξγαζέα κε ζρεηηθφ ζΫκα.
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2. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΝΔΦ
Υεηκεξηλφ εμάκελν
Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα

Γηδάζθσλ

Η, ΗΗΗ

ΜΔΦΤ006 Παιαηνγξαθέα θαη θξηηηθά ησλ θεηκΫλσλ
ΜΔΦΤ007 Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα: ΠαξΪδνζε,
Πξφζιεςε θαη Ϋθδνζε ησλ θεηκΫλσλ
Νέα Διιεληθή Φηινινγία

Δ. ΚαιηζνγηΪλλε
Γ. Γεσξγαθφπνπινο

Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα

Η, ΗΗΗ

Εεηάκαηα ινγνηερληθάο θξηηηθάο ζηνλ ηφλην ρψξν (1850-1900) Α. Γηψηε
ΝενειιεληθΪ πνηάκαηα γηα πνηεηΫο
θαη ινγνηερληθνχο θξηηηθνχο
Α. Βνγηαηδφγινπ

ΝΔΦΤ005
ΝΔΦΤ006

Γηδάζθσλ

Δαξηλφ εμάκελν
Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
Δμάκ. Κσδ.

ΗΗ

Μάζεκα

Γηδάζθσλ

ΜΔΦΤ008 Αγηνινγέα ΜΫζεο Βπδαληηλάο Πεξηφδνπ
ΜΔΦΤ009 Οη θψδηθεο ηεο ζπιινγάο Δπι. Κνπξέια

Α. ΑιεμΪθεο
Γ. Γεσξγαθφπνπινο

Νέα Διιεληθή Φηινινγία
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα

Γηδάζθσλ

ΗΗ

ΚαηαζθεπΪδνληαο ην ππνθεέκελν
Εεηάκαηα λενειιεληθάο κεηξηθάο

Γ. Καξγηψηεο
Α. Βνγηαηδφγινπ

ΝΔΦΤ004
ΝΔΦΤ007

Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ
(Γ. Καξγηψηεο)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Ζ γισζζηθά θαη, ζπλεπαθφινπζα, θεηκεληθά ζπγθξφηεζε ηνπ «εγψ» ππάξμε ελζπλεέδεηε θαη
δηαξθάο ζηελ ηζηνξέα ηεο δπηηθάο γξακκαηεέαο. Απφ ηνλ 4ν αηψλα, φηαλ Ϋλα απφ ηα
ζεκειησηηθΪ θεέκελα ηνπ βηνγξαθηθνχ ιφγνπ, νη Δμνκνινγήζεηο ηνπ Απγνπζηέλνπ,
επηρεηξνχζε εμέζνπ λα πεη ηελ αιάζεηα, λα ηελ δηεγεζεέ θαη λα απνινγεζεέ γη‟ απηάλ, φζν θαη
λα ηελ θαηαζθεπάζεη, λα ηε δεκηνπξγάζεη θαη λα ηελ επηηειΫζεη, ζηνλ 19ν, φηαλ ε
Ξεγπκλσκέλε Καξδηά ζην απηνβηνγξαθηθφ ζρΫδην ηνπ Μπσληιαέξ ππνλφκεπε θαηαζηαηηθΪ
ηηο παξαδνζηαθΫο κνξθΫο θαη ιεηηνπξγέεο ηεο απηνβηνγξαθέαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνένλ
ζπζηάλεηαη ην ππνθεέκελν πάξε δηΪθνξεο κνξθΫο.
ην ζεκηλΪξην ζα κειεηάζνπκε ηελ πνηεηηθά ηεο θαηαζθεπάο ηνπ ππνθεηκΫλνπ: ηελ ξεηνξηθά,
ηα ζράκαηα θαη ηελ ηξνπνινγέα ηεο, ηα γξακκαηεηαθΪ εέδε ζηα νπνέα δηαθιαδψλεηαη, ηε
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ζρΫζε απηάο ηεο θαηαζθεπάο κε ηελ πξαγκαηνινγέα θαη ηελ αλαθνξΪ. Θα αλαιχζνπκε
επέζεο θαη ηα επηζηεκνινγηθΪ θαζεζηψηα πνπ ηελ αθνξνχλ, φπσο ιφγνπ ρΪξε ηελ Ϋλλνηα ηεο
εηιηθξέλεηαο ά ηεο αιάζεηαο. Θα πξνζεγγέζνπκε φξνπο θη Ϋλλνηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ
βηνγξαθηθφ ιφγν, φπσο εκπεηξέα, απνινγέα, εμνκνιφγεζε, βηνγξαθέα, απηνβηνγξαθέα,
ηζηνξέα δσάο, ηζηνξέα πεξηπηψζεσλ, πξνθνξηθά ηζηνξέα, απνκλεκφλεπκα, εκεξνιφγην,
καξηπξέα θ.Ϊ.. ΣΫινο, ζα κειεηάζνπκε ηηο ηδενινγηθΫο ηνπο δηαζηΪζεηο, θαζψο Ϋρνπλ
δηαπνηέζεη ηελ δεκφζηα ζθαέξα θαη ηνπο κεέδνλεο ζεζκνχο πνπ ηε δνκνχλ (ηεο εθπαέδεπζεο,
ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ζξεζθεέαο, ηεο ηαηξηθάο, ηεο δηθαηνζχλεο) θαη Ϋρνπλ επαλαπξνζδηνξέζεη
νιφθιεξνπο επηζηεκνληθνχο θιΪδνπο (ηε θηινινγέα, ηελ ηζηνξέα, ηελ θνηλσληνινγέα, ηελ
ςπραλΪιπζε ά ηε λνκηθά).
Πνηήκαηα γηα πνηεηέο θαη πνηήκαηα γηα θξηηηθνχο
(Α. Βνγηαηδφγινπ)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
ην ζεκηλΪξην απηφ ζα εμεηαζηεέ ε ζεκαηηθά θαηεγνξέα ησλ πηεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ σο ζΫκα
πνηεηΫο. Πξφθεηηαη γηα κηα αθκαέα ινγνηερληθά παξΪδνζε, πνπ Ϋρεη ηηο ξέδεο ηεο ζηελ
αξραηφηεηα, αξράο γελνκΫλεο απφ ηα αξραέα επηγξΪκκαηα γηα ηνλ φκεξν, ηνλ Πέλδαξν, ηε
απθψ ά ηνπο ηξαγηθνχο. Θα γέλεη κηα ζχληνκε αλαδξνκά ζηελ θιαζηθά θαη ηε λεφηεξε
επξσπατθά παξΪδνζε ησλ πνηεκΪησλ γηα πνηεηΫο θαη ζηε ζπλΫρεηα ζα εμεηαζηνχλ ηα ζρεηηθΪ
πνηάκαηα ησλ Νενειιάλσλ πνηεηψλ ησλ δχν ηειεπηαέσλ αηψλσλ. Θα ζπδεηεζνχλ δεηάκαηα
νξνινγέαο θαη θαηεγνξηνπνέεζεο ησλ ζρεηηθψλ πνηεκΪησλ, ηα νπνέα εθηεέλνληαη απφ ηα
επεηεηαθΪ εγθψκηα θαη ηνπο επηθεδεένπο σο ηε ζΪηηξα θαη ηελ παξσδέα. Σα πνηάκαηα ζα
εμεηαζηνχλ σο αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο πνέεζεο θαη θξηηηθάο,
θαζψο ζπρλΪ απνηηκνχλ ην Ϋξγν ησλ πνηεηψλ γηα ηνπο νπνένπο γξΪθηεθαλ, ζπγθξνηνχλ θαη
ππνζηεξέδνπλ πνηεηηθΫο γελεαινγέεο, εθθξΪδνπλ ζπληερληαθΫο ζπκκαρέεο θαη
αληαγσληζκνχο, θηι. Δπέζεο, ζα κειεηεζεέ ε πην νιηγΪξηζκε θαη ηδηΪδνπζα θαηεγνξέα ησλ
πνηεκΪησλ πνπ νη λενΫιιελεο πνηεηΫο Ϋρνπλ θαηΪ θαηξνχο απεπζχλεη ζηνπο (αξλεηηθΪ
ζπλάζσο δηαθεηκελνπο πξνο ην Ϋξγν ηνπο) θξηηηθνχο ηνπο.
Εεηήκαηα ινγνηερληθήο θξηηηθήο ζηνλ ηφλην ρψξν (1850-1900)
(Α. Γηψηε)
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα δηεξεπλΪ ηε ινγνηερληθά θξηηηθά ζηα ΔπηΪλεζα θαηΪ ηε δεχηεξε πεληεθνληαεηέα
ηνπ 19νπ αη. ζε κηα πξννπηηθά ζχλζεησλ πνιηηηζκηθψλ κεηαθνξψλ. Σν θεληξηθφ δάηεκα
κειΫηεο εγεέξεηαη απφ ηε δηαπέζησζε φηη ε θξηηηθά, φρη σο απιά αμηνιφγεζε ινγνηερληθψλ
Ϋξγσλ αιιΪ φπσο αλαπηχζζεηαη ζην πεξηβΪιινλ ηνπ πξψηκνπ γεξκαληθνχ ξνκαληηζκνχ θαη
ηνπ ηδεαιηζκνχ: σο λΫνο ηξφπνο ηνπ ζθΫπηεζζαη, απνδέδεη Ϋξγα πνπ πξνβΪιινληαη σο ηζΪμηα
κε ηα ινγνηερληθΪ θαη θηινδνμνχλ λα ζεκειηψζνπλ κηα «αλψηεξε πνηεηηθά ζεσξέα». Ζ
επηαλεζηαθά θξηηηθά ζα κειεηεζεέ σο αληαπφθξηζε ζ‟ απηφ ην κνληΫιν θξηηηθάο θαη σο
φρεκα πνπ κεηαθΫξεη ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ζεκειηψδεηο Ϋλλνηεο θαη ζράκαηα πνπ
αληαλαθινχλ ηηο ξηδηθΫο πνιηηηζκηθΫο κεηαβνιΫο ηνπ επξσπατθνχ 19νπ αη.
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Νενειιεληθή Μεηξηθή
(Α. Βνγηαηδφγινπ)
ην κΪζεκα ζα εμεηΪζνπκε ηνπο πνηθέινπο θαλφλεο ηεο λενειιεληθάο κεηξηθνινγέαο θαη ζα
γέλεη κηα αλαδξνκά ζηελ πνξεέα ηεο κεηξηθάο ηεο λενειιεληθάο πνέεζεο απφ ηηο αξρΫο ηνπ
19νπ αη. κΫρξη ην πΫξαζκα απφ ηνλ ειεπζεξσκΫλν ζηνλ ειεχζεξν ζηέρν. ΣΫινο ζα εμεηαζηεέ ε
επαλαθνξΪ ζηε ρξάζε ηνπ κΫηξνπ ζηε λενειιεληθά πνέεζε ηεο ηειεπηαέαο δεθαεηέαο ηνπ
20νχ αη. θαη ησλ αξρψλ ηνπ 21νπ αη. Θα κειεηεζνχλ πνηθέια παξαδεέγκαηα θαη νη θνηηεηΫο
ζα θιεζνχλ λα θΪλνπλ πνηθέιεο αζθάζεηο κεηξηθνινγηθάο αλΪγλσζεο.
Παιαηνγξαθία θαη θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ
Δ. Καιηζνγηάλλε
Πεξηγξαθή καζήκαηνο:
Σν κΪζεκα ζηνρεχεη ζηελ εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα εξγαιεέα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο Ϋθδνζεο ελφο θεηκΫλνπ. ην πξψην κΫξνο δέλνληαη
βαζηθΪ ζηνηρεέα παιαηνγξαθέαο, θπξέσο ζε φ,ηη αθνξΪ ηνπο δηΪθνξνπο ηχπνπο ηεο
κηθξνγξΪκκαηεο ειιεληθάο γξαθάο, θαη νη θνηηεηΫο εμαζθνχληαη ζπζηεκαηηθΪ ζηελ αλΪγλσζε ρεηξνγξΪθσλ. Σν δεχηεξν κΫξνο επηθεληξψλεηαη ζηελ θξηηηθά ησλ θεηκΫλσλ, εμεηΪδνληαο
ηα εέδε ησλ πεγψλ, ηε θχζε θαη ηα πξνβιάκαηα ηεο ρεηξφγξαθεο παξΪδνζεο θαη ηηο βαζηθΫο
αξρΫο ηεο ζηεκκαηηθάο κεζφδνπ. ΠαξνπζηΪδνληαη επέζεο νη ζχγρξνλεο ηΪζεηο ηεο εθδνηηθάο
γχξσ απφ ηα βπδαληηλΪ θεέκελα.
Οη θψδηθεο ηεο ζπιινγήο Δπι. Κνπξίια
Γ. Γεσξγαθφπνπινο
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
πιινγΫο βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ θσδέθσλ ζηελ Ήπεηξν θαη ε ζπιινγά ησλ
θσδέθσλ ηνπ Δπινγένπ Κνπξέια ζηε Βηβιηνζάθε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ: ε
πξνΫιεπζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Ο πεξηγξαθηθφο θαηΪινγνο ησλ θσδέθσλ ηεο ζπιινγεο.
Ζ ρεηξφγξαθε παξΪδνζε βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ θεηκΫλσλ πνπ παξαδέδνληαη ζηνπο
θψδηθεο ηεο ζπιινγάο
Αγηνινγία Μέζεο Βπδαληηλήο Πεξηφδνπ
Α. Αιεμάθεο
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Σν κΪζεκα Ϋρεη σο πιηθφ κειΫηεο επηιεγκΫλα αγηνινγηθΪ θεέκελα απφ ηελ πεξένδν κεηαμχ
8νπ θαη 11νπ αηψλα (φπσο νη Βένη ηνπ Αγένπ Ησαλληθένπ, ν Βένο ηνπ ΛΫνληνο ΚαηΪλεο, ν
Βένο ηνπ ΠΫηξνπ Αηξψαο, νη δηΪθνξνη Βτνη ηνπ Θενδψξνπ ηνπδέηε, Βένο ηνπ Αγένπ Νεέινπ
ηνπ ΡνζζΪλν. Βένο Φαληέλνπ ηνπ ΝΫνπ, θιπ.). Σα θεέκελα αλαιχνληαη απφ πιεπξΪο
πθνινγηθάο, αιιΪ θαη πξαγκαηνινγηθάο κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηηο ηζηνξηθΫο πεξηζηΪζεηο
κΫζα ζηηο νπνέεο δεκηνπξγνχληαη (Δηθνλνκαρέα, δηακΪρε κε ηελ Ρψκε, ηζηνξηθΫο εμειέμεηο
ζηελ ΚΪησ Ηηαιέα, θιπ.).
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Γεκψδεο βπδαληηλή ινγνηερλία: Παξάδνζε, πξφζιεςε θαη έθδνζε ησλ θεηκέλσλ
Γ. Γεσξγαθφπνπινο
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Σα θεέκελα ηεο Γεκψδνπο Βπδαληηλάο Λνγνηερλέαο εέλαη θεέκελα ξεπζηΪ. ηνπο κΪξηπξεο
ηεο ρεηξφγξαθεο παξΪδνζάο ηνπο παξαδέδνληαη ζπλάζσο παξαιιαγΫο/ δηαζθεπΫο ησλ
αξρηθψλ θεηκΫλσλ ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ δηαζσζεέ. Σα κεηαγελΫζηεξα απηΪ θεέκελα ησλ
παξαιιαγψλ/ δηαζθεπψλ ζπληζηνχλ ηηο εθΪζηνηε εθδνρΫο ηεο πξφζιεςεο ησλ αξρηθψλ
θεηκΫλσλ απφ Ϋλα κεηαγελΫζηεξν αλαγλσζηηθφ θνηλφ/ αθξναηάξην ζην νπνέν δηαθηλάζεθαλ.
Ζ ζχγρξνλε ηερληθά ησλ θξηηηθψλ εθδφζεσλ ησλ θεηκΫλσλ ηεο Γεκψδνπο Βπδαληηλάο
Λνγνηερλέαο απνζθνπεέ ζηελ απνηχπσζε ηεο ξεπζηάο θεηκεληθάο εμΫιημάο ηνπο ψζηε λα
αλαδεηθλχνληαη θαη νη εθδνρΫο ηεο κεηαγελΫζηεξεο πξφζιεςάο ηνπο.
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3. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
Β. Μαζάκαηα 1νπ Έηνπο: ΝΫα ΠΜ «ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΈΡΔΤΝΑ»
Δμάκ. Κσδ.

Μάζεκα

Η
I

ΓΛΤ002

Εεηάκαηα Φπρνγισζζνινγέαο
Εεηάκαηα Ηζηνξηθάο Φσλνινγέαο

Γηδάζθσλ

ΗΗ

ΓΛΤ004

ΗΗ

ΓΛΤ005

Μεζνδνινγέα ηεο Γισζζνινγηθάο Έξεπλαο
Εεηάκαηα απφ ηε Γηεπαθά χληαμεο-εκαζηνινγέαο
Γισζζηθά Αιιαγά

Α. ΠξΫληδα
Μ. ΛεθΪθνπ
Π. Φέινο

ΗΗΗ

ΓΛ038

Εεηάκαηα Ηζηνξηθάο Φσλνινγέαο

Π. Φέινο

III

ΓΛΤ039

Ζ Γξακκαηηθάο ηεο Γεχηεξεο Γιψζζαο:
Θεσξέα & Έξεπλα

Α.ΠξΫληδα

Μ. Μαζηξνπαχινπ
Π. Φέινο

Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ

ZHTHMATA ΦΤΥΟΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
(Μ. Μαζηξνπαχινπ)
θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηΫο κε ζεσξεηηθΪ δεηάκαηα
ςπρνγισζζνινγέαο φπσο απηΪ πξνζεγγέδνληαη απφ εκπεηξηθΫο κειΫηεο πνπ δηαηέζεληαη ζηε
δηεζλά θαη ειιεληθά βηβιηνγξαθέα. Οη ελφηεηεο πνπ ζα θαιπθζνχλ πεξηιακβΪλνπλ:
παξΪιιειε θαη ζεηξηαθά επεμεξγαζέα, ηνκεαθφηεηα, πξφζιεςε ηεο νκηιέαο θαη θσλεηηθά
αληέιεςε, γισζζηθά παξαγσγά, ιεμηθά πξφζβαζε θαη λνεηηθφ ιεμηθφ, κνξθνινγηθά θαη
ζπληαθηηθά επεμεξγαζέα, λεπξνγισζζνινγέα θαη γισζζηθΫο δηαηαξαρΫο, θαηΪθηεζε
κεηξηθάο θαη 2εο γιψζζαο, Ϊηππε γισζζηθά αλΪπηπμε, κνληΫια αλΪγλσζεο, αλΪπηπμε θαη
δηαηαξαρΫο αλΪγλσζεο. Γηα θΪζε ελφηεηα ζα παξνπζηΪδνληαη ζε κνξθά δηαιΫμεσλ
ζεσξεηηθΪ δεηάκαηα (κνληΫια θαη ζεσξέεο πνπ Ϋρνπλ δηαηππσζεέ ζηε βηβιηνγξαθέα, ζρεηηθά
νξνινγέα), ελψ ζηε ζπλΫρεηα νη θνηηεηΫο ζα θαινχληαη λα κειεηάζνπλ δχν δεκνζηεπκΫλεο
πεηξακαηηθΫο κειΫηεο, ηηο νπνέεο ζα παξνπζηΪδνπλ ζηηο ζπλαληάζεηο, ελψ παξΪιιεια, ζα
γέλεηαη ζπδάηεζε κεζνδνινγηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ δεηεκΪησλ. ην ηΫινο ηνπ εμακάλνπ νη
θνηηεηΫο ζα θιεζνχλ λα δηεξεπλάζνπλ απιΪ εξεπλεηηθΪ εξσηάκαηα θΪλνληαο Ϋλα ζχληνκν
πεέξακα, θαζψο θαη λα θαηαζΫζνπλ κηα θξηηηθά αλαθνξΪ (critical review) πΪλσ ζε Ϋλα
ζεκειηψδεο Ϊξζξν ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθέαο, ην νπνέν ζα ηνπο Ϋρεη δνζεέ απφ ηελ αξρά ηνπ
εμακάλνπ.

171

ZHTHMATA ΗΣΟΡΗΚΖ ΦΧΝΟΛΟΓΗΑ
(Π. Φίινο)
Σν κΪζεκα εζηηΪδεη ζε βαζηθΪ ζΫκαηα ηζηνξηθάο θσλνινγέαο, δειαδά ζηε κειΫηε
θσλνινγηθψλ δεηεκΪησλ ζε δηαρξνληθφ επέπεδν. Έπεηηα απφ κηα ζχληνκε επηζθφπεζε
ζεκαληηθψλ ζηνηρεέσλ ηεο θσλνινγηθάο ζεσξέαο γεληθφηεξα (π.ρ. ηεκαρηαθΪ θαη
ππεξηεκαρηαθΪ ζηνηρεέα, ζχγρξνλεο θσλνινγηθΫο ζεσξέεο θηι) ζα ππΪξμεη πην επηζηακΫλε
κειΫηε ζεκαληηθψλ ζεσξεηηθψλ φςεσλ ηεο ηζηνξηθάο θσλνινγέαο εηδηθφηεξα, ζπρλΪ ζε
ζπλΪξηεζε κε Ϊιιεο γισζζνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο: π.ρ. βαζηθΫο αξρΫο θαη κΫζνδνη ηεο
ηζηνξηθάο θσλνινγέαο, ηζηνξηθά θσλνινγέα θαη ζχγρξνλεο γισζζνινγηθΫο ζεσξέεο, εέδε
θσλνινγηθάο αιιαγάο, ηζηνξηθά θσλνινγέα θαη ηδηαέηεξεο γισζζηθΫο παξΪκεηξνη
(θνηλσληνγισζζνινγέα, γισζζηθά επαθά θηι). ΣΫινο, ζα εμεηαζηνχλ κηα ζεηξΪ ζεκαληηθψλ
δεηεκΪησλ ηζηνξηθάο θσλνινγέαο ζε δηαγισζζηθφ επέπεδν (π.ρ. ηα ερεξΪ θιεηζηΪ ζχκθσλα
ηεο αξραέαο καθεδνληθάο, ν λφκνο ηνπ Grassmann ζηα αξραέα ειιεληθΪ θαη ηα ζαλζθξηηηθΪ,
ν λφκνο ηνπ Lachmann ζηα ιαηηληθΪ, ν λφκνο ησλ Grimm & Verner ζηηο γεξκαληθΫο
γιψζζεο, εθθΪλζεηο ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο ζπλέδεζεο ζηε δηαρξνλέα ηεο ειιεληθάο θηι).
Βαζηθά βηβιηνγξαθέα
(1) Honeybone, P. & J. Salmons (επηκ.). The Oxford Handbook of Historical Phonology,
Oμθφξδε 2015 (εθδ. Oxford University Press).
(2) Collinge, N. E. Σhe Laws of Indo-European, Άκζηεξληακ – ΦηιαδΫιθεηα 1985 (εθδ. John
Benjamins).

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΛΧΑ: ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ
(Α. Πξέληδα)
Σν κΪζεκα εμεηΪδεη θεληξηθΪ ζΫκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ θιΪδνπ ηεο ΚαηΪθηεζεο ηεο
Γεχηεξεο Γιψζζαο (Γ2) (π.ρ.θαηΪθηεζε Γ2 θαη Γ1 γιψζζαο, ε δηαγιψζζα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο, ν ξφινο ηεο Γ1, ν ξφινο ηνπ γισζζηθνχ εηζεξρνκΫλνπ) εζηηΪδνληαο ζηε
θχζε θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο γξακκαηηθάο ηεο Γ2. ΠαξνπζηΪδνληαη βαζηθΫο ζεσξεηηθΫο
πξνζεγγέζεηο κε Ϋκθαζε ζηε γελεηηθά πξνζΫγγηζε θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηε ζεσξέα ηεο
Καζνιηθάο Γξακκαηηθάο (Καζνιηθά Γξακκαηηθά θαη πξνζβαζηκφηεηα, (επαλα)ξχζκηζε
παξακΫηξσλ, ιεηηνπξγηθΫο θαηεγνξέεο θαη γξακκαηηθά ηεο Γ2). Ζ γξακκαηηθά αλΪπηπμε
εμεηΪδεηαη ζε αξρηθφ, ελδηΪκεζν θαη ηειηθφ ζηΪδην. Δπέζεο, παξνπζηαδνληαη πξφζθαηα
ζεσξεηηθΪ κνληΫια πνπ αθνξνχλ ηε Γ2 γξακκαηηθά αλΪπηπμε (π.ρ. The Representational
Deficit Hypothesis, The Interpretability Hypothesis, The Interface Hypothesis κεηαμχ Ϊιισλ)
ηα νπνέα αμηνινγνχληαη ζηε βΪζε εξεπλεηηθψλ δεδνκΫλσλ απφ ηε Γ2 θαηΪθηεζε δηαθφξσλ
γισζζψλ. Σν κΪζεκα επηρεηξεέ λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηΫο θαη ηηο θνηηάηξηεο κε ηηο θχξηεο
εξεπλεηηθΫο ππνζΫζεηο θαη ηα ζεσξεηηθΪ κνληΫια ζην ρψξν ηεο θαηΪθηεζεο ηεο Γ2 θαζψο
θαη κε ην πψο ειΫγρνληαη απηΫο νη ππνζΫζεηο απφ ηα εκπεηξηθΪ δεδνκΫλα. ηφρν απνηειεέ ε
αλΪδεημε αθελφο ηεο ακθέδξνκεο ζρΫζεο κεηαμχ ζεσξέαο θαη Ϋξεπλαο θαη, εθεηΫξνπ, ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν επηδξΪ ε εμΫιημε ηεο γισζζνινγηθάο ζεσξέαο ζηε κειΫηε ηεο
γξακκαηηθάο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο.
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΔΠ ΑΦΖ ΤΝΣΑΞΖ-ΖΜΑΗΟΛΟΓΗΑ
(Μ. Λεθάθνπ)
ην ζεκηλΪξην δηεξεπλψληαη νη ζρΫζεηο αλΪκεζα ζηε δνκά (χληαμε) θαη ηελ εξκελεέα
(εκαζηνινγέα). Αθεηεξέα καο ζα εέλαη ην δηεπέπεδν χληαμεο – Λεμηθνχ θαη ζπγθεθξηκΫλα
ην εμάο εξψηεκα: ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο θαζνξέδεηαη ε ζπληαθηηθά
ζπκπεξηθνξΪ ησλ ξεκΪησλ απφ ηε ζεκαζέα ηνπο; Δπηθεληξσλφκελεο/νη ζηηο ιεγφκελεο
ελαιιαγΫο θσλάο (παζεηηθΫο δνκΫο, αληηκεηαβηβαζηηθΫο δνκΫο, δνκΫο κΫζεο δηΪζεζεο θαη
απηνπαζεηηθΫο δνκΫο), ζα αζθεζνχκε ζηελ εμΫηαζε ηεο ζπληαθηηθάο ζπκπεξηθνξΪο ησλ
ξεκΪησλ ζηηο ελ ιφγσ δνκΫο, θαη ζηελ αλεχξεζε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ηδηνηάησλ (φπσο εέλαη,
ιφγνπ ρΪξε, ε (α)ηειηθφηεηα ησλ θαηεγνξεκΪησλ) πνπ εκπιΫθνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο
ζπληαθηηθάο ζπκπεξηθνξΪο ηνπο. Σα ππφ εμΫηαζε θαηλφκελα ζα καο νδεγάζνπλ λα
ζπζρεηέζνπκε ηε ζεκαζέα κνξθεκΪησλ/ιΫμεσλ κε ηε ζεκαζέα κεγαιχηεξσλ ζπζηαηηθψλ
(θξΪζεσλ ά θαη πξνηΪζεσλ), φπσο εέλαη ζε νλνκαηηθφ επέπεδν ε (α)νξηζηηθφηεηα θαη ζε
ξεκαηηθφ/πξνηαζηαθφ επέπεδν ε γξακκαηηθά φςε (ά «πνηφλ ελεξγεέαο») θαη ε ηξνπηθφηεηα.
ην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο, νη ζπκκεηΫρνπζεο θαη ζπκκεηΫρνληεο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηα
εξγαιεέα ηεο Σππηθάο εκαζηνινγέαο πνπ θξέλνληαη απαξαέηεηα, πξνθεηκΫλνπ γηα ηε
ζεκαζηνζπληαθηηθά κειΫηε ησλ παξαπΪλσ εκπεηξηθψλ ηνκΫσλ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
(Α. Πξέληδα)
Πεξηερφκελν καζάκαηνο
ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο κεζφδνπο γισζζνινγηθάο
Ϋξεπλαο θαη ε πξνεηνηκαζέα ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε κηαο εξεπλεηηθάο εξγαζέαο. Ζ
ζεκαηνινγέα ηνπ καζάκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθΪησ δεηάκαηα.
Ζ επηζηάκε ηεο γισζζνινγέαο – θιΪδνη θαη επηζηεκνληθΪ πεδέα. ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηεο
γισζζνινγηθάο Ϋξεπλαο: πνζνηηθά θαη πνηνηηθά Ϋξεπλα, Ϋξεπλα πεδένπ, βηβιηνγξαθηθά
Ϋξεπλα, κειΫηε γισζζηθψλ δεδνκΫλσλ. Πνζνηηθά Ϋξεπλα: πεξηγξαθηθά, ζπλΪθεηαο,
αμηνιφγεζεο, πεηξακαηηθά. Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο: εξεπλεηηθΪ εξσηάκαηα θαη ππνζΫζεηο,
κεηαβιεηΫο θαη ζηαζεξΫο, εέδε κεηαβιεηψλ, θιέκαθεο κΫηξεζεο, δεηγκαηνιεςέα. ΜΫζνδνη
ζπιινγάο δεδνκΫλσλ (πεηξακαηηζκφο, παξαηάξεζε, επεμεξγαζέα ζσκΪησλ θεηκΫλσλ).
Δπεμεξγαζέα θαη αλΪιπζε γισζζηθψλ δεδνκΫλσλ. Δπεμεξγαζέα πνζνηηθψλ δεδνκΫλσλ,
βαζηθΫο αξρΫο ζηαηηζηηθάο. Δπεμεξγαζέα θαη επηζθφπεζε βηβιηνγξαθέαο. ΑξρΫο αθαδεκατθάο
γξαθάο. Εεηάκαηα δενληνινγέαο. Παξνπζέαζε κειΫηεο θαη εξεπλεηηθά πξφηαζε.
ην ηΫινο ηνπ καζάκαηνο νη θνηηεηΫο ζα θιεζνχλ λα ζπληΪμνπλ κηα εξεπλεηηθά πξφηαζε θαη
λα ηελ παξνπζηΪζνπλ.
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ΓΛΧΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
(Π. Φίινο)
ΜειΫηε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο γισζζηθάο αιιαγάο ζε δηαγισζζηθφ επέπεδν, ηφζν σο Ϋλλνηαο
φζν θαη απφ ηελ πιεπξΪ ησλ επηπηψζεσλ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ζηα βαζηθΪ γισζζηθΪ επέπεδα
(θσλνινγέα, κνξθνινγέα, ζχληαμε, ιεμηθφ). Θα εμεηαζηνχλ αξρηθΪ νξηζκΫλεο βαζηθΫο
Ϋλλνηεο (π.ρ. γισζζηθά αιιαγά, γισζζηθά κεηαβνιά, γισζζηθά „παξαθκά‟, γισζζηθφο
ζΪλαηνο θηι) θαη ζα ππΪξμεη ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο ηζηνξηθάο
γισζζνινγέαο. Σν θπξέσο κΫξνο απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζάκαηνο ζα εζηηΪζεη ζηελ
αλΪιπζε βαζηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη κεραληζκψλ ηεο γισζζηθάο αιιαγάο, φπσο αιιαγά
θσλνινγηθψλ (ππεξ)ηεκαρηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη ζπζηεκΪησλ (θσλνινγέα), αλαινγέα
(κνξθνινγέα), γξακκαηηθνπνέεζε (κνξθνζχληαμε – ζεκαζηνινγέα), ζεκαζηνινγηθά αιιαγά
– δαλεηζκφο (ιεμηθφ) θηι. Σν κΪζεκα ζα δηεμαρζεέ θπξέσο κε ηε κειΫηε – αλΪιπζε
ζεκαληηθψλ πξσηφηππσλ Ϋξγσλ (Ϊξζξσλ πεξηνδηθψλ – θεθαιαέσλ βηβιέσλ) ηεο, θαηΪ βΪζε
αγγιφθσλεο, επηζηεκνληθάο βηβιηνγξαθέαο.
Βαζηθά βηβιηνγξαθέα
Aitchison, J. Γηαηί αιιάδεη ε γιώζζα: πξόνδνο ή παξαθκή; Αζάλα 2006 (εθδ. ΠαηΪθεο).
Hock, H. H. Principles of Historical Linguistics, 2ε εθδ., Bεξνιέλν 1991 (εθδ. Mouton de
Gruyter).
Joseph, Β. & R. D. Janda (επηκ.). The Handbook of Historical Linguistics, Ομθφξδε 2003
(εθδ. Blackwell).
Καξαληδφια, Δ. & Α. ΦιηΪηνπξαο. Γισζζηθή αιιαγή, Αζάλα 2004 (εθδ. Nάζνο).
McMahon, A. Μ. S. Ηζηνξηθή γισζζνινγία. Ζ ζεσξία ηεο γισζζηθήο κεηαβνιήο, Αζάλα 2005
(εθδ. Μεηαέρκην).
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Κ.Γ..)
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (Π.Η.)
(ΦΔΚ η. Β 787/7 Μαξηίνπ 2018)
ΑΡΘΡΟ 1.
ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ
Ο ηξέηνο θχθινο ζπνπδψλ νξγαλψλεηαη ζε Σκάκαηα Παλεπηζηεκέσλ, απηνδχλακα ά κε, θαη
νη δηδαθηνξηθνέ ηέηινη απνλΫκνληαη απφ ην Παλεπηζηάκην ζην νπνέν αλάθεη ην Σκάκα (Ϊξζξν
30 παξ. 4 ηνπ Ν. 4485/2017). Ο ηξέηνο θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
πεξηιακβΪλεη ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο (Γ.Γ.). Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ
πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Π.Η. απνζθνπεέ ζηελ
πξναγσγά, εμεηδέθεπζε θαη ζεκειέσζε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ ελέζρπζε
ηεο πξσηφηππεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Κιαζηθάο Φηινινγέαο,
ηεο Μεζαησληθάο Διιεληθάο θαη Λαηηληθάο Φηινινγέαο, ηεο ΝΫαο Διιεληθάο Φηινινγέαο, ηεο
πγθξηηηθάο Φηινινγέαο θαη ηεο Γισζζνινγέαο. νδεγεέ δε ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ
Γηπιψκαηνο, ην νπνέν απνλΫκεηαη απφ ην Π.Η.
ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (Κ.Γ..) ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. απνηππψλνληαη ε δνκά θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο
Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., φπσο απηφο θαηαξηέζηεθε θαη
Ϋγηλε δεθηφο κε νκφθσλε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο ζηελ ππ‟ αξηζκ. 570/
12.12.2017 ηαθηηθά ζπλεδξέα ηεο, εγθξέζεθε απφ ηε χγθιεην ηνπ Π.Η., δεκνζηεχζεθε ζηελ
Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο, αλαξηάζεθε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. (www.philology.uoi.gr) θαη θνηλνπνηάζεθε ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη
ΘξεζθεπκΪησλ.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξγαλψλεηαη,
δνκεέηαη θαη ιεηηνπξγεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ηηο ινηπΫο ηζρχνπζεο
ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο (Ν. 3685/2008 (Αξ. Φχι. 148) Ϊξζξν 6.1.δ / Ϊξζξν 9 παξ. 3 εδΪθην ε΄ ηνπ
Ν. 3685/2008 πνπ παξακΫλεη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 88 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 4485/2017 /
Ϊξζξν 13Α ηνπ Ν. 4310/2014, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ην Ϊξζξν 12 ηνπ Ν. 4386/2016 (Α΄
83) / Ν. 4186/2013, Ϊξζξν 39, παξ. 18 / Ν. 5343/32, Ϊξζξν 202, παξ. 2). Σν Πξπηαληθφ
πκβνχιην ηνπ Π.Η. Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ηάξεζεο ηνπ λφκνπ ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ εθπφλεζε
Γ.Γ. ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 30 παξ. 5 ηνπ Ν. 4485/2017).
ΑΡΘΡΟ 3.
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ
Γηθαέσκα ππνβνιάο αέηεζεο γηα εθπφλεζε Γ.Γ. ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ϋρνπλ φζνη
πιεξνχλ ηηο θΪησζη πξνυπνζΫζεηο:
 Δέλαη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. (Παλεπηζηεκένπ ά ΣΔΗ) ηεο εκεδαπάο ά αλαγλσξηζκΫλνπ σο
ηζφηηκνπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπάο.
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Δέλαη θΪηνρνη Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η. ά θΪηνρνη Γ.Μ.. Ϊιινπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ειιεληθνχ ά μΫλνπ AEI., ην νπνέν
απνηειεέ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε Γ.Γ. Δέλαη δπλαηφ επέζεο λα γέλνπλ
δεθηνέ απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη θΪηνρνη Γ.Μ.. Ϊιισλ
ΣκεκΪησλ ά ρνιψλ ἠ θΪηνρνη εληαένπ θαη αδηΪζπαζηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ
επηπΫδνπ θαηΪ ην Ϊξζξν 46 ηνπ Ν. 4485/2017, χζηεξα απφ ηεθκεξησκΫλε εηζάγεζε ηεο
Σξηκεινχο Δπηηξνπάο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. Με απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη δπλαηφ λα
θαζνξέδνληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ά/θαη
εμεηΪζεσλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο γηα ηνπο ππνςάθηνπο δηδΪθηνξεο πνπ εέλαη
θΪηνρνη ζπλαθνχο ά ζπγγελνχο Γ.Μ..
ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο επηηξΫπεηαη λα γέλνπλ δεθηνέ σο Τπνςάθηνη ΓηδΪθηνξεο θαη κε
θΪηνρνη Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..), κεηΪ απφ ζρεηηθά εηζάγεζε
Σξηκεινχο Δπηηξνπάο, ε νπνέα νξέδεηαη απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. ηελ εηζάγεζε απηά ζπλεθηηκψληαη θαη αμηνινγνχληαη ε ζπλΪθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ
ππνςεθένπ, ην ηπρφλ δεκνζηεπκΫλν επηζηεκνληθφ Ϋξγν ηνπ, ε γισζζνκΪζεηΪ ηνπ θαη ε
γεληθά ζπγθξφηεζε ηνπ θαθΫινπ ηνπ. Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
εέλαη δπλαηφλ, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο σο Ϊλσ Σξηκεινχο Δπηηξνπάο, λα νξέζεη Ϋλαλ
αξηζκφ πξνπηπρηαθψλ ά/θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ, ηα νπνέα ν ππνςάθηνο
ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζάζεη θαη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, θαηΪ ηελ εηζάγεζε ηεο
Δπηηξνπάο, λα πεξαηψζεη κε επηηπρέα.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ

Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο εέλαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη
(6) εμΪκελα απφ ηελ εκεξνκελέα νξηζκνχ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο.
Ο κΫγηζηνο ρξφλνο νινθιάξσζεο ηεο Γ.Γ. νξέδεηαη ζηα δψδεθα (12) εμΪκελα. ε εηδηθΫο
πεξηπηψζεηο ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρνξεγεέηαη παξΪηαζε ηνπ κεγέζηνπ ρξφλνπ γηα
ηΫζζεξα (4) αθφκε εμΪκελα, χζηεξα απφ εηδηθΪ αηηηνινγεκΫλε πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθάο
Eπηηξνπάο θαη απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η (Ϊξζξν 45,
παξ.2., πεξ.ζη ηνπ Ν. 4485/2017).
ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, κεηΪ απφ πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο θαη εηδηθΪ
αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η, εέλαη δπλαηφλ λα
κελ πξνζκεηξΪηαη ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδνο ζηε δηΪξθεηα εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ. (βι. Ν.
3685/2008 (Αξ. Φχι. 148) Ϊξζξν 6.1.δ). Ο ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο δχλαηαη λα αηηεζεέ γηα
ζνβαξνχο ιφγνπο (πγεέαο, νηθνλνκηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, εγθπκνζχλε, ζηξΪηεπζε θ.Ϊ.)
αλαζηνιάο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ γηα δχν (2) ζπλερφκελα εμΪκελα θαη‟ αλψηαην φξην. Ο
ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο ππνβΪιιεη ζρεηηθά αέηεζε ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ζπλνδεπφκελε απφ ην ζχλνιν ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ,
θαηΪ ηε γλψκε ηνπ, ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ζνβαξνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο αηηεέηαη
αλαζηνιάο ζπνπδψλ. Ζ Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., εληφο απνθιεηζηηθάο
πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ, δηαβηβΪδεη ηε ζρεηηθά αέηεζε κε ηα ππνβιεζΫληα
δηθαηνινγεηηθΪ ζηελ Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά, ε νπνέα, κε αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζά
ηεο, εηζεγεέηαη ζρεηηθΪ ζην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ην νπνέν εγθξέλεη ά απνξξέπηεη ηελ
αέηεζε. ΚαηΪ ηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο αλαζηνιάο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ αέξεηαη ε ηδηφηεηα
ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
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δηθαησκΪησλ πνπ απνξξΫνπλ απ‟ απηάλ, ην δε ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο αλαζηνιάο δελ
πξνζκεηξΪηαη ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ.
ΜεηΪ απφ αέηεζε ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα θαη αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο πξνο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ππΪξμεη
εμεηδέθεπζε ά αιιαγά ηέηινπ ηεο Γ.Γ θαζψο θαη αιιαγά ηεο γιψζζαο εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ..
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εγθξέλεη ά απνξξέπηεη κε απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ κειψλ ηνπ
ηελ αιιαγά, ηελ εμεηδέθεπζε ηνπ ηέηινπ ά ηελ αιιαγά ηεο γιψζζαο εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ. ε
πεξέπησζε Ϋγθξηζεο, ν κΫγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γ.Γ. δελ κεηαβΪιιεηαη θαη
πξνζδηνξέδεηαη κε βΪζε ηελ πξψηε παξΪγξαθν ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..
ΜεηΪ απφ αέηεζε ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα θαη αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο πξνο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. δχλαηαη λα ππΪξμεη αιιαγά
ζΫκαηνο ηεο ππφ εθπφλεζε Γ.Γ. Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εγθξέλεη ά απνξξέπηεη κε
απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ κειψλ ηνπ ηελ αιιαγά ζΫκαηνο ηεο Γ.Γ. ε πεξέπησζε Ϋγθξηζεο
αιιαγάο ηνπ ζΫκαηνο, επαλαιακβΪλεηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..
(παξ. 5 θαη εμάο).
ΑΡΘΡΟ 5.
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ / ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ
5.1.

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ / ΠΑΡΟΥΔ

Οη ΓηδαθηνξηθΫο πνπδΫο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ.
Οη ππνςάθηνη ΓηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. κΫρξη πΫληε (5) πιάξε
αθαδεκατθΪ Ϋηε απφ ηελ πξψηε εγγξαθά ηνπο (δει. ηνλ νξηζκφ ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο) δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρΫο πνπ πξνβιΫπνληαη
θαη γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ β΄ θχθινπ ζπνπδψλ: νηθνλνκηθά ζηάξημε, βξαβεέα, δηαθξέζεηο θαη
ππνηξνθέεο, θνηηεηηθά κΫξηκλα, ηερλνινγηθά ππνβνάζεζε, εθπξνζψπεζε, θ.Ϊ. Οη ΓηδΪθηνξεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κΫρξη θαη πΫληε (5) Ϋηε κεηΪ ηελ απνλνκά ηνπ
Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, δαλεηζκνχ θαη ρξάζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Π.Η.
5.2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ππνρξενχηαη ζε αλαλΫσζε ηεο
εγγξαθάο ηνπ αλΪ αθαδεκατθφ Ϋηνο. χκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. ν
ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο ππνρξενχηαη ζε εηάζηα πξνθνξηθά παξνπζέαζε θαη ππνβνιά
αλαιπηηθνχ ππνκλάκαηνο ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ
πξφνδν ηεο Γηαηξηβάο ηνπ. ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε ηειεδηΪζθεςεο.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ
ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Με απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. (Ϊξζξν 9 παξ. 3 εδΪθην ε΄
ηνπ Ν. 3685/2008 πνπ παξακΫλεη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 88 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 4485/2017)
θαη θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγεέσλ Παηδεέαο θαη Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα αλαηεζεέ ζε
ππνςάθηνπο ΓηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ε επηθνπξέα κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ
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Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κε
σξηαέα αληηκηζζέα, ζε βΪξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Π.Η.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνθεξχζζεη ζΫζεηο ππνςάθησλ δηδαθηφξσλ, ππνηξφθσλ ά
κε, νη νπνέεο δεκνζηνπνηνχληαη δηα ηνπ εκεξεζένπ ηχπνπ θαη αλαξηψληαη ειεθηξνληθΪ ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκάκαηνο (www.philology.uoi.gr).
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πξνθεξχζζεη ζΫζεηο ππνςάθησλ δηδαθηφξσλ κΫρξη ην ηΫινο
Ηνπλένπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ Ϋηνο. Ζ ζρεηηθά
δε πξνθάξπμε ξεηψο πξνβιΫπεη: α) ηνλ αξηζκφ ησλ ζΫζεσλ ππνςάθησλ δηδαθηφξσλ αλΪ Ϋηνο,
β) ηηο εκεξνκελέεο θαηΪζεζεο ησλ αηηάζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ, ζπλνδεπηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ (φπσο απηΪ νξέδνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..), θαζψο
θαη ηηο απνθιεηζηηθΫο εκεξνκελέεο πεξΪησζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθέσλ ζχκθσλα κε
ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ.., γ) ηηο μΫλεο γιψζζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
μΫλσλ γισζζψλ πνπ θαη‟ ειΪρηζην φξην νθεέιεη απνδεδεηγκΫλα λα γλσξέδεη ν ππνςάθηνο,
φπσο επέζεο θαη ηε δηαδηθαζέα πηζηνπνέεζεο ηεο γλψζεο ησλ μΫλσλ απηψλ γισζζψλ
(ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..)
Ο ΤΠΟΦΖΦΗΟ
Ο ππνςάθηνο ππνβΪιιεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο
εκεξνκελέεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, ζρεηηθά αέηεζε ζηε
Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ηελ αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ:
 ν πξνηεηλφκελνο ηέηινο ηεο Γ.Γ.,
 ε πξνηεηλφκελε γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ., ε νπνέα δχλαηαη λα εέλαη δηΪθνξε ηεο
ειιεληθάο, αλΪινγα κε ην ζΫκα ηεο Γ.Γ., θαη Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά απφθαζε ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη
 ν πξνηεηλφκελνο σο επηβιΫπσλ ηεο Γ.Γ., ν νπνένο αλάθεη ζε φζνπο Ϋρνπλ δηθαέσκα
επέβιεςεο Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 39 ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ζην
Ϊξζξν 8 ηνπ παξφληνο Κ.Γ..
Ζ αέηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ:
 αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα ηνπ ππνςεθένπ,
 ππφκλεκα ηπρφλ εξεπλεηηθάο ά/θαη ζπγγξαθηθάο, επηζηεκνληθάο δξαζηεξηφηεηαο,
ζπλνδεπφκελν απφ ηα ζρεηηθΪ απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, βεβαηψζεηο, αλΪηππα θηι.,
 αλαιπηηθφ πξνζρΫδην ηεο πξνηεηλφκελεο Γ.Γ, φπνπ δειψλεηαη ν πξνηεηλφκελνο
επηβιΫπσλ ηεο Γ.Γ.,
 αληέγξαθν ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ηνπ ππνςεθένπ,
 αληέγξαθν ηνπ Πηπρένπ ηνπ ππνςεθένπ,
 πηζηνπνηεηηθΪ γισζζνκΪζεηαο ηνπ ππνςεθένπ ά δάισζε ησλ γισζζψλ ζηηο νπνέεο
επηζπκεέ λα εμεηαζηεέ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηελ πξνθάξπμε ζΫζεσλ ππνςάθησλ
δηδαθηφξσλ (βι. αλση.) θαη ηνλ παξφληα Κ.Γ..
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ΣΟ ΣΜΖΜΑ
H πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., αθνχ ιΪβεη ππφςε ηηο αηηάζεηο πνπ Ϋρνπλ
ππνβιεζεέ, ηηο θαηεγνξηνπνηεέ κε βΪζε ηελ ζπλΪθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαη
νξέδεη κέα Σξηκειά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο αλΪ θαηεγνξέα αηηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν
ηεο Δπηηξνπάο απηάο. Δπέζεο ζηελ έδηα πλεδξέα ηεο νξέδεη επηηξνπά εμΫηαζεο θαη
βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθέσλ ζηηο μΫλεο γιψζζεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ αέηεζε
ππνςεθηφηεηΪο ηνπο, επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ. Σα απνηειΫζκαηα ησλ εμεηΪζεσλ απηψλ, κε
επζχλε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ην αξγφηεξν εληφο δΫθα (10)
εκεξψλ κεηΪ ηε ζρεηηθά εμΫηαζε, απνζηΫιινληαη ζηελ Σξηκειά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ
ππνςεθέσλ.
ΚΪζε Σξηκειάο Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο, ε νπνέα απνηειεέηαη απφ κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., αμηνινγεέ ηηο ππνςεθηφηεηεο ζε ζπλεδξέα ηεο ηελ νπνέα ζπγθαιεέ ν
Πξφεδξφο ηεο, ην αξγφηεξν εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ κεηΪ ηελ απνζηνιά ζε απηάλ απφ ηε
Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ηνπ θαθΫινπ ησλ ππνςεθηνηάησλ θαη ησλ
απνηειεζκΪησλ ηεο εμΫηαζεο μελψλ γισζζψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ. ηε ζπλΫρεηα
θαιεέ ηνπο ππνςάθηνπο ζε ζπλΫληεπμε.
Καηφπηλ, εληφο επηΪ (7) εκεξψλ, ε θΪζε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ππνβΪιιεη ζηε πλΫιεπζε
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. αλαιπηηθφ ππφκλεκα, ζην νπνέν αλαγξΪθνληαη νη ιφγνη
γηα ηνπο νπνένπο ν ππνςάθηνο γέλεηαη δεθηφο ά απνξξέπηεηαη ε αέηεζά ηνπ θαη ν
πξνηεηλφκελνο επηβιΫπσλ, εθφζνλ απηφο δελ Ϋρεη πξνηαζεέ απφ ηνλ ππνςάθην. ηα θξηηάξηα
επηινγάο ζπλεθηηκψληαη:
 ν βαζκφο Πηπρένπ . Χο ππνςάθηνη ΓηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
γέλνληαη δεθηνέ φζνη Ϋρνπλ ιΪβεη ην Πηπρέν ηνπο κε βαζκφ Ϋμη θαη κηζφ (6,5) θαη Ϊλσ. ε
πεξέπησζε Πηπρένπ πνπ δελ αθνινπζεέ ηε δεθαδηθά θιέκαθα, ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο
πξνβαέλεη ζηε ζρεηηθά αληηζηνέρηζε, κε αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζά ηεο πξνο ηε πλΫιεπζε
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ζηε βΪζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο
πνπ απΫλεηκε ηνλ ζρεηηθφ πξνπηπρηαθφ ηέηιν.

ν βαζκφο ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..). Χο ππνςάθηνη
ΓηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γέλνληαη δεθηνέ φζνη Ϋρνπλ ιΪβεη Γέπισκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) κε βαζκφ επηΪ (7) θαη Ϊλσ. ε πεξέπησζε
Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) πνπ δελ αθνινπζεέ ηε δεθαδηθά θιέκαθα,
ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο πξνβαέλεη ζηε ζρεηηθά αληηζηνέρηζε, κε αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζά
ηεο πξνο ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαη ζηε βΪζε ηνπ Οδεγνχ
πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο πνπ απΫλεηκε ηνλ ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ ηέηιν.
 ν κΫζνο φξνο ησλ βαζκψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ εηδέθεπζεο
 ην αλαιπηηθφ πξνζρΫδην ηεο Γ.Γ.
 ε γισζζνκΪζεηα ηνπ ππνςεθένπ (βι. θαηση.)
 ε πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε. ΚαηΪ ηελ πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε θξέλεηαη ε εμνηθεέσζε ηνπ
ππνςεθένπ κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνηεηλφκελεο Γ.Γ. θαη ηε κεζνδνινγέα ηεο ζρεηηθάο
Ϋξεπλαο, ειΫγρεηαη ε επηζηεκνληθά ηνπ ππνδνκά ελ γΫλεη, ε βηβιηνγξαθηθά ηνπ
ελεκΫξσζε θαη ε θξηηηθά ηθαλφηεηΪ ηνπ.
 ηπρφλ εξεπλεηηθά θαη/ά ζπγγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα
Οη ππνςάθηνη ΓηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νθεέινπλ λα γλσξέδνπλ
ππνρξεσηηθΪ δχν (2) απφ ηηο παξαθΪησ γιψζζεο ηεο επηινγάο ηνπο: Αγγιηθά, Γαιιηθά,
Γεξκαληθά, Ηηαιηθά, Ηζπαληθά. Ζ γλψζε ηεο μΫλεο γιψζζαο ηεθκαέξεηαη σο εμάο:
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α) κε θαηΪζεζε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκΪζεηαο C1 γηα ηε κέα απφ ηηο 2 θαη Β2 γηα ηε
δεχηεξε.
β) ζε πεξέπησζε απνπζέαο ηνπ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκΪζεηαο κε εμΫηαζε ηελ νπνέα
δηελεξγεέ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., φπσο νξέδεηαη αλση.
Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., αθνχ ιΪβεη ηε γλψκε ηνπ πξνηεηλφκελνπ
επηβιΫπνληνο, ηε ζπλεθηηκΪ κε ην ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο θαη εγθξέλεη ά
απνξξέπηεη αηηηνινγεκΫλα ηελ αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ. ηελ εγθξηηηθά απφθαζε ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. νξέδεηαη θαη ε γιψζζα ζπγγξαθάο ηεο Γ.Γ, ε
νπνέα κπνξεέ λα εέλαη δηΪθνξε ηεο Διιεληθάο, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε Ϋθζεζε ηεο
Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηβιΫπνληνο. Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο,
δχλαηαη λα νξέζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιάξσζε ηεο Γ.Γ.
ππνςεθέσλ πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο, φπσο ελδηΪκεζα παξαδνηΫα, ηελ παξαθνινχζεζε ά/θαη
επηηπρά πεξΪησζε καζάκαηνο ά καζεκΪησλ (ζε πξνπηπρηαθφ ά/θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν)
ά/θαη λα αλαζΫζεη ζρεηηθφ κε ην ζΫκα ηεο Γ.Γ. επηζηεκνληθφ Ϋξγν θαη ινηπΫο ππνρξεψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (Γ.Γ.)
1. Γηθαέσκα επέβιεςεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ Ϋρνπλ ηα κΫιε Γ.Δ.Π. α΄ βαζκέδαο,
αλαπιεξσηά θαη επέθνπξνπ ηνπ Π.Η. ά Ϊιινπ Α.Δ.Η. ά εξεπλεηΫο Α΄, Β΄ ά Γ΄ βαζκέδαο απφ
εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ Ϊξζξνπ 13Α ηνπ Ν. 4310/2014 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιΫςεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 39.1 ηνπ Ν. 4485/2017, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο
Αθαδεκέαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ.
2. Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. αλαζΫηεη, Ϊκα ηε εγθξέζεη ηεο αέηεζεο
ηνπ ππνςεθένπ, ζηνλ πξνηεηλφκελν επηβιΫπνληα, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ϊξζξνπ
38 ηνπ Ν. 4485/2017, ηελ επέβιεςε ηεο Γ.Γ. θαη νξέδεη Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά, κε
αξκνδηφηεηα λα πιαηζηψλεη θαη λα ππνζηεξέδεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθά ηεο.
3. ηελ Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ κεηΫρνπλ σο
κΫιε ν επηβιΫπσλ θαη δχν αθφκε κΫιε Γ.Δ.Π. α΄ βαζκέδαο, αλαπιεξσηά θαη επέθνπξνπ απφ
ην Π.Η. ά Ϊιιν Α.Δ.Η. ά θαζεγεηΫο αλαγλσξηζκΫλσλ σο νκνηαγψλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο,
νη νπνένη εέλαη θΪηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ά εξεπλεηΫο ησλ βαζκέδσλ Α΄, Β΄ ά Γ΄ απφ
εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ Ϊξζξνπ 13Α ηνπ Ν. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ
εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ
ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ ά απφ αλαγλσξηζκΫλα εξεπλεηηθΪ θΫληξα ά ηλζηηηνχηα ηεο
αιινδαπάο θαη Ϋρνπλ ην έδην ά ζπλαθΫο γλσζηηθφ αληηθεέκελν κε ηελ ππφ θξέζε Γ.Γ. Χο κΫιε
ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο εέλαη δπλαηφλ λα νξέδνληαη θαη κΫιε Γ.Δ.Π. ηα
νπνέα εέλαη ζε Ϊδεηα.
ηελ Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά κεηΫρεη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) κΫινο Γ.Δ.Π. απφ ηηο
ηξεηο πξψηεο βαζκέδεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Χο αλψηαην φξην επέβιεςεο
Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ νξέδνληαη νη νθηψ (8) αλΪ κΫινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η.
4. Αλ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ν επηβιΫπσλ εθιεέςεη ά δηαπηζησκΫλα αδπλαηεέ λα ηειΫζεη
ρξΫε επηβιΫπνληνο γηα κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα (πΫξαλ ησλ Ϋμη (6) ζπλερφκελσλ κελψλ
κεηΪ απφ ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά ά/θαη ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα), ε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., εθηηκψληαο ηηο πεξηζηΪζεηο, αλαζΫηεη ζε
Ϊιινλ επηβιΫπνληα ηελ επέβιεςε ηεο Γ.Γ., ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο
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παξαγξΪθνπο, Ϋπεηηα απφ αέηεζε ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
λΫνπ πξνηεηλφκελνπ επηβιΫπνληνο. ε πεξέπησζε πνπ ν λΫνο πξνηεηλφκελνο επηβιΫπσλ δελ
ζπκθσλεέ λα αλαιΪβεη ηελ επέβιεςε ηεο Γ.Γ., Ϋλα απφ ηα Ϊιια δχν (2) κΫιε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο αλαιακβΪλνπλ ηελ επέβιεςε ηεο Γ.Γ. θαη, εθφζνλ εέλαη κΫιε
Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., αθφκε θαη θαζ‟ ππΫξβαζε ηνπ κΫγηζηνπ αξηζκνχ
ππνςάθησλ Γηδαθηφξσλ πνπ νξέδεηαη πσο εέλαη δπλαηφ λα επηβιΫπεη θΪζε επηβιΫπσλ,
ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηνλ παξφληα Κ.Γ..
5. Αλ ν αξρηθφο επηβιΫπσλ κεηαθηλεζεέ ζε Ϊιιν Α.Δ.Η. ά Σκάκα ηνπ Π.Η. ά ζπληαμηνδνηεζεέ,
ζπλερέδεη λα ηειεέ ρξΫε επηβιΫπνληνο ησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ζην
Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., θαη ν ηέηινο απνλΫκεηαη απφ ην Π.Η., ζην νπνέν αλάθεη ην Σκάκα
Φηινινγέαο, φπνπ μεθέλεζε ε εθπφλεζε ηεο Γ.Γ.
6. Με επζχλε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. αλαξηψληαη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκάκαηνο (www.philology.uoi.gr), εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηε
ζπγθξφηεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο θαη‟ αλψηαην φξην, ζηελ Διιεληθά
θαη ηελ Αγγιηθά, ην φλνκα ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα, ην φλνκα ηνπ επηβιΫπνληνο/ησλ
επηβιεπφλησλ (ζε πεξέπησζε ζπλεπέβιεςεο) θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο, ν ηέηινο ηεο εθπνλνχκελεο Γ.Γ. θαη ζχληνκε πεξέιεςε απηάο.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (Γ.Γ.) ΜΔ ΤΝΔΠΗΒΛΔΦΖ
Σν Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. εέλαη δπλαηφ λα ζπλεξγΪδεηαη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 43 ηνπ
Ν. 4485/2017, κε Σκάκαηα ΑΔΗ, ΔξεπλεηηθΪ ΚΫληξα θαη Ηλζηηηνχηα ηνπ Ϊξζξνπ 13Α ηνπ Ν.
4310/2014, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ην Ϊξζξν 12 ηνπ Ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο
Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ, γηα ηελ εθπφλεζε Γηαηξηβψλ κε
ζπλεπέβιεςε. ηελ πεξέπησζε απηά, ηε δηνηθεηηθά επζχλε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθάο
δηαηξηβάο αλαιακβΪλεη Ϋλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα, νξέδεηαη Ϋλαο επηβιΫπσλ απφ
θΪζε ζπλεξγαδφκελν Ίδξπκα/θνξΫα θαη ε εθπφλεζε ηεο Γ.Γ. δηαξθεέ ηνπιΪρηζηνλ ελλΫα (9)
εμΪκελα απφ ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π./εξεπλεηψλ. Σα ζρεηηθΪ κε ηε
δηαδηθαζέα εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ., απφ ηελ επηινγά ηνπ ππνςάθηνπ δηδΪθηνξα Ϋσο θαη ηελ
απνλνκά ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Σέηινπ, θαζψο θαη ε ρνξάγεζε εληαένπ ά ρσξηζηνχ ηέηινπ ζε
πεξέπησζε ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ΗδξπκΪησλ, πξνβιΫπνληαη ζην νηθεέν Δ.Π.., πνπ
θαηαξηέδεηαη απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκάκαηα/θνξεέο θαη εγθξέλεηαη απφ ηελ νηθεέα
χγθιεην θαη ηα ζπιινγηθΪ φξγαλα δηνέθεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ ΚΫληξσλ. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδεέαο, Έξεπλαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο
Κπβεξλάζεσο, θαζνξέδεηαη θΪζε ζρεηηθφ ζΫκα ζρεηηθΪ κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ
δηαηξηβψλ κε ζπλεπέβιεςε κε αλαγλσξηζκΫλα σο νκνηαγά Ηδξχκαηα ά εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη
ηλζηηηνχηα ηεο αιινδαπάο.
ηελ πεξέπησζε ζπλεπέβιεςεο Γ.Γ., ζηελ Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά ζπκκεηΫρνπλ νη
δχν επηβιΫπνληεο θαη Ϋλα κΫινο πνπ Ϋρεη κέα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ Ϊξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4485/2017, κε ηελ ηάξεζε ζε θΪζε πεξέπησζε ηνπ ηειεπηαένπ εδαθένπ
ηεο παξαγξΪθνπ απηάο.
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ΑΡΘΡΟ 10.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ
Ο ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο, θΪζε Ϋηνο απφ ηελ 1ε Ϋσο ηελ 30ε Απξηιένπ, παξνπζηΪδεη
πξνθνξηθΪ θαη ππνβΪιιεη θαη εγγξΪθσο αλαιπηηθφ ππφκλεκα ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθάο ηνπ Γηαηξηβάο.
Αληέγξαθν ηνπ ππνκλάκαηνο θαζψο θαη ζρφιηα επ‟ απηνχ απφ ηνλ επηβιΫπνληα θαη/ά ηελ
Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά, φπσο θαη εθζΫζεηο πξνφδνπ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη
ζηνλ παξφληα Κ.Γ.. (βι. θαηση.), θαηαρσξέδνληαη, κε επζχλε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η, ζηνλ αηνκηθφ θΪθειν ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα.
Αλαιπηηθφηεξα:
i) Σνλ πξψην ρξφλν ν ππνςάθηνο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ επηβιΫπνληα θαη ηε πκβνπιεπηηθά
Eπηηξνπά, εληνπέδεη θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηηο βαζηθΫο βηβιηνγξαθηθΫο πεγΫο ηνπ αληηθεηκΫλνπ
ηεο ΫξεπλΪο ηνπ. Γηαηππψλεη πιεξΫζηεξε πξφηαζε ηεο Γ.Γ., πνπ πεξηιακβΪλεη αλΪιπζε ηνπ
ζΫκαηνο πνπ ζα εξεπλεζεέ (ά κηα πξψηε κνξθά ελφο θεθαιαένπ), θαη αλαιπηηθφ
ζρεδηΪγξακκα ηεο ζπλνιηθάο νξγΪλσζεο ηεο Γ.Γ., θαζψο θαη ηε βαζηθά βηβιηνγξαθέα. Ζ
πιάξεο πξφηαζε θαηαηέζεηαη ζηνλ νηθεέν ΣνκΫα, ν νπνένο ηε δηαβηβΪδεη ζηε πλΫιεπζε ηνπ
Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
ii) Ο ππνςάθηνο ζπλεξγΪδεηαη ηνπιΪρηζηνλ δχν θνξΫο ηνλ ρξφλν κε ηα κΫιε ηεο
πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο θαη ππνβΪιιεη ζε απηάλ θΪζε ρξφλν ππφκλεκα γηα ηελ πνξεέα
ηεο ΫξεπλΪο ηνπ (βι. αλση.). Ζ πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά κπνξεέ λα δεηεέ απφ ηνλ ππνςάθην
λα παξνπζηΪδεη θΪζε ρξφλν ζε αλνηθηφ ζεκηλΪξην κΫξνο ηεο εξγαζέαο ηνπ. ε ζπλελλφεζε κε
ηε πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά ελδΫρεηαη επέζεο λα θιεζεέ ν ππνςάθηνο λα παξαθνινπζάζεη
πξφζζεηα ζεκηλΪξηα ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ ά λα δηεμαγΪγεη επηηφπηεο Ϋξεπλεο ζε
αξρεέα, βηβιηνζάθεο ζηελ ΔιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ. Ο ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο κπνξεέ επέζεο
λα παξαθνινπζάζεη γηα Ϋλα ρξνληθφ δηΪζηεκα ζεκηλΪξηα ζε Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
(κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Erasmus+θιπ.).
iii) ΔθζΫζεηο πξνφδνπ γηα ηνπο ππνςάθηνπο ΓηδΪθηνξεο:
α) Οη εθζΫζεηο πξνφδνπ απφ ηηο αξκφδηεο πκβνπιεπηηθΫο ΔπηηξνπΫο γηα ηνπο ππνςάθηνπο
ΓηδΪθηνξεο ππνβΪιινληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαηΪ ην κάλα
ΜΪην θαη Ϋσο ηηο 20 Ηνπλένπ θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο.
β) Οη εθζΫζεηο πξνφδνπ ζπδεηνχληαη ζηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η.
χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ ζρεηηθνχ ΣνκΫα.
γ) Οη ππνςάθηνη ΓηδΪθηνξεο θαη νη Σξηκειεέο πκβνπιεπηηθΫο ΔπηηξνπΫο ελεκεξψλνληαη απφ
ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ακΫζσο απφ ηελ αξρά γηα ηνλ ειΪρηζην θαη
κΫγηζην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο Γ.Γ. θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξΫσζά ηνπο σο πξνο ηε ζχληαμε
ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο πξνφδνπ.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ (Γ.Γ.)
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο ζπγγξαθάο ηεο Γ.Γ. ν ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο ππνβΪιιεη αέηεζε
ζηελ Σξηκειά πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά, δηα ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η., γηα δεκφζηα ππνζηάξημε θαη αμηνιφγεζε ηεο Γηαηξηβάο.
Ζ Σξηκειάο πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά αηηηνινγεκΫλα εγθξέλεη ά απνξξέπηεη ηελ αέηεζε. Αλ ε
Σξηκειάο πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά απνδερζεέ ηελ αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ, ηφηε ζπληΪζζεη
αλαιπηηθά Δηζεγεηηθά Έθζεζε θαη ηελ ππνβΪιιεη ζηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
182

ηνπ Π.Η., πηζηνπνηεέ ηελ νινθιάξσζε ηεο Γ.Γ. θαη αηηεέηαη ηνλ νξηζκφ επηακεινχο
Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο γηα ηελ θξέζε ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε Σξηκειάο πκβνπιεπηηθά
Δπηηξνπά δελ εγθξέλεη ηελ αέηεζε ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα γηα δεκφζηα ππνζηάξημε θαη
αμηνιφγεζε ηεο Γηαηξηβάο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ηνπ παξΪζρεη αλαιπηηθΫο παξαηεξάζεηο θαη
ζρφιηα, κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο επηζηεκνληθάο πνηφηεηαο ηεο Γηαηξηβάο ηνπ, θαζψο θαη
αθξηβΫο ρξνλνδηΪγξακκα εληφο ηνπ νπνένπ ν ππνςάθηνο νθεέιεη λα επεμεξγαζηεέ ηε Γηαηξηβά
ηνπ, ζηε βΪζε ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξάζεσλ θαη ζρνιέσλ ηεο Δπηηξνπάο.
Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κεηΪ απφ ηελ θαηΪζεζε ζεηηθάο Δηζάγεζεο
ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο, νξέδεη επηακειά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο Γ.Γ. ηνπ ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα. ηελ επηακειά
Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά κεηΫρνπλ ηα κΫιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο, εθηφο
απφ ηα αθππεξεηάζαληα κΫιε απηάο, θαη ηΫζζεξα (4) επηπιΫνλ κΫιε πνπ πιεξνχλ ηα
θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 39 παξ.2 β‟ εδΪθην ηνπ Ν. 4485/2017 θαη Ϋρνπλ ηελ έδηα ά ζπλαθά
εηδηθφηεηα κε ην επηζηεκνληθφ πεδέν ηεο Γ.Γ. Ζ Σξηκειάο πκβνπιεπηηθά Δπηηξνπά Ϋρεη
δηθαέσκα πξφηαζεο πξνο ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. φζνλ αθνξΪ ζηε ζχλζεζε ηεο
επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο.
ΚαηΪ ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, ηα αθππεξεηάζαληα κΫιε ηεο
Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο αληηθαζέζηαληαη απφ ηζΪξηζκα, λΫα κΫιε πνπ πιεξνχλ
ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 39 παξ.2 β‟ εδΪθην ηνπ Ν. 4485/2017. Σα αθππεξεηάζαληα κΫιε
δηαηεξνχλ ην δηθαέσκΪ ηνπο λα εέλαη παξφληα θαηΪ ηε δηαδηθαζέα δεκφζηαο παξνπζέαζεο,
αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο Γ.Γ. κε δηθαέσκα ιφγνπ. Γελ Ϋρνπλ σζηφζν δηθαέσκα
ςάθνπ. ΜΫιε Γ.Δ.Π. ζε Ϊδεηα δχλαληαη λα ζπκκεηΪζρνπλ σο κΫιε ηεο επηακεινχο
Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο.
ΜεηΪ ηνλ νξηζκφ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, ν ππνςάθηνο θαηαζΫηεη ζηε
Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. επηΪ (7) αληέηππα ηεο Γ.Γ., ηα νπνέα ε
Γξακκαηεέα θξνληέδεη λα παξαδνζνχλ ζηα κΫιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθάο επηηξνπάο.
Ζ Γ.Γ., εληφο κελφο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο θαη‟ αλψηαην
φξην, ππνζηεξέδεηαη απφ ηνλ ππνςάθην ΓηδΪθηνξα δεκφζηα, επέ ζαξΪληα πΫληε (45) ιεπηΪ,
ελψπηνλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο. Ζ ζρεηηθά πξφζθιεζε, κε επζχλε ηεο
Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., γλσζηνπνηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8)
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ηεο δνθηκαζέαο. Ζ δηαδηθαζέα ηεο δεκφζηαο ππνζηάξημεο
πξνυπνζΫηεη ηε θπζηθά παξνπζέα ηνπιΪρηζηνλ ησλ ηεζζΪξσλ (4) κειψλ ηεο επηακεινχο
Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο, ελψ ηα ινηπΪ κΫιε κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ θαη κΫζσ
ηειεδηΪζθεςεο. Ο ππνςάθηνο απαληΪ ζηα εξσηάκαηα θαη αληηκεησπέδεη ηηο θξηηηθΫο
παξαηεξάζεηο ησλ κειψλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο.
ηε ζπλΫρεηα ν ππνςάθηνο θαη ην αθξναηάξην απνρσξνχλ, ελψ ε επηακειάο Δμεηαζηηθά
Δπηηξνπά ζπλεδξηΪδεη ρσξέο ηελ παξνπζέα ηξέησλ κε εμαέξεζε ηα ηπρφλ αθππεξεηάζαληα
κΫιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο, κε ζθνπφ λα θξέλεη ηε Γηαηξηβά σο πξνο ηελ
πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ πξσηφηππε ζθΫςε θαη ηελ ζπκβνιά ηεο ζηελ επηζηάκε, θαη κε
βΪζε ηα θξηηάξηα απηΪ δηαηππψλεη ηελ αμηνιφγεζά ηεο θαη ηε βαζκνινγεέ. Ζ Γ.Γ. εγθξέλεηαη
κε πιεηνςεθέα πΫληε (5) κειψλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο θαη‟ ειΪρηζην θαη
ζπληΪζζεηαη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ κε επζχλε ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ
Π.Η. Σν Πξαθηηθφ, ππνγεγξακκΫλν απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζέα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο Γ.Γ. κειψλ ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο,
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δηαβηβΪδεηαη, ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα (10) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμά ηνπ ηελ εκΫξα ηεο
δνθηκαζέαο, δηΪ ηεο Γξακκαηεέαο, πξνο ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. γηα
ηε δηαδηθαζέα ηεο αλαγφξεπζεο ε πεξέπησζε πνπ ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ππνγξΪθεηαη απφ
ηΫζζεξα (4) κΫιε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο θαη ε ζρεηηθά Δηζεγεηηθά Έθζεζε
θΫξεη ηελ ππνγξαθά ηνπ πΫκπηνπ κΫινπο, ν Γηδαθηνξηθφο Σέηινο ρνξεγεέηαη εγθχξσο (Ν.
4186/2013, Ϊξζξν 39, παξ. 18). ην Πξαθηηθφ θαηαρσξέδνληαη ζπλνπηηθΪ νη παξαηεξάζεηο
ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο θαη ε ηειηθά πξφηαζε κε ηνλ βαζκφ πνπ Ϋιαβε ε
Γ.Γ.
Ζ Γ.Γ. βαζκνινγεέηαη κε βΪζε ηελ θΪησζη βαζκνινγηθά θιέκαθα:
- Άξηζηα κε δηΪθξηζε (κφλν κε νκφθσλε απφθαζε ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο
Δπηηξνπάο)
- Άξηζηα
- Λέαλ Καιψο
- Καιψο
ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ηεο Γ.Γ. θαη ηελ πηζηνπνέεζε εθ κΫξνπο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο
Δπηηξνπάο, κε Ϋγγξαθφ ηεο πξνο ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., ηεο
νινθιάξσζεο πηζαλψλ δηνξζψζεσλ, ν ππνςάθηνο θαηαζΫηεη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ηα εέθνζη (20) αληέηππα πνπ πξνβιΫπνληαη.
Αληέηππα ηεο Γ.Γ. απνζηΫιινληαη ζην ΚΫληξν Σεθκεξέσζεο ηνπ Δ.Η.Δ., ζηελ Δζληθά
Βηβιηνζάθε, ζην Σκάκα ΓεκνζηεπκΪησλ ηνπ Π.Η., ζηε Βηβιηνζάθε ηνπ Π.Η., ζηνλ ΣνκΫα
εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβάο, ζηηο Βηβιηνζάθεο ησλ ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο ηεο ρψξαο, θαη ζηα
κΫιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο θαη ηεο επηακεινχο Δμεηαζηηθάο Δπηηξνπάο (απφ Ϋλα
αληέηππν).
Γνκή Γ.Γ.
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο Ϋξεπλαο, ζηε δηδαθηνξηθά δηαηξηβά σο βηβιέν αλαγξΪθνληαη:












ην εμψθπιιν: Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ, ρνιά, Σκάκα, ΣνκΫαο. Σέηινο δηαηξηβάο,
φλνκα, επψλπκν ζπγγξαθΫα, ν ραξαθηεξηζκφο δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, ηφπνο ζπγγξαθάο
θαη Ϋηνο δεκνζέεπζεο.
ΜεηΪ ην εμψθπιιν αθνινπζεέ Ϋλα θχιιν θελφ θαη ζην επφκελν θχιιν (εζψθπιιν)
επαλαιακβΪλεηαη ην θεέκελν ηνπ εμσθχιινπ.
Ννκηθά θαηνρχξσζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο: «Ζ Ϋγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο
απφ ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ δελ ππνδειψλεη απνδνρά ησλ
γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθΫα» (Ν. 5343/32, Ϊξζξν 202, παξ. 2).
λνκα θαη ηέηινο ηνπ επηβιΫπνληνο θαη ησλ δχν ινηπψλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο
ζπκβνπιεπηηθάο επηηξνπάο κε ηνπο ηέηινπο ηνπο ζε ρσξηζηά ζειέδα.
Ολφκαηα θαη ηέηινη ησλ κειψλ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθάο επηηξνπάο ζηελ έδηα ζειέδα.
ΑθηΫξσζε, αλ ππΪξρεη, ζε ρσξηζηά ζειέδα.
Πξφινγνο.
Δπραξηζηέεο.
Πεξέιεςε ζηελ ειιεληθά (1-2 ζειέδεο).
Πέλαθαο πεξηερνκΫλσλ.
Δηζαγσγά: ηζηνξηθά αλαδξνκά, πιάξεο βηβιηνγξαθηθά αλαζθφπεζε, ζθνπφο ηεο
εξεπλεηηθάο εξγαζέαο θαη κΫζνδνη.
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ΑλΪπηπμε ηνπ ζΫκαηνο.
πκπεξΪζκαηα.
Πεξέιεςε κε εθηελά αλΪιπζε ηεο δηαηξηβάο θαηΪ πξνηέκεζε ζηελ αγγιηθά, θαη
ελαιιαθηηθΪ ζηε γαιιηθά ά γεξκαληθά, φπνπ δέδεηαη ν ηέηινο ηεο δηαηξηβάο θαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςάθηνπ δηδΪθηνξα ζηελ αληέζηνηρε γιψζζα.
Βηβιηνγξαθέα, θαηΪ ηελ Année Philologique, ην ιεμηθφ LSJ9 (ά ην Glare) θαη ηνλ
Καλνληζκφ ηεο Δπεηεξέδαο Γσδώλε, κε φια ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθΫσλ κε ηε ζεηξΪ
πνπ αλαγξΪθνληαη ζην Ϊξζξν ά βηβιέν, κε πιΪγηα γξΪκκαηα ν ηέηινο ηνπ πεξηνδηθνχ ά
ηνπ βηβιένπ, θαη κε εηζαγσγηθΪ ν ηέηινο ηνπ Ϊξζξνπ· ζηε βηβιηνγξαθέα πεξηιακβΪλεηαη ε
αξέζκεζε ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαέαο ζειέδαο ηνπ Ϊξζξνπ.

ρήκα Γ.Γ.
 Σν εμψθπιιν εέλαη ζθιεξφ ραξηέ Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θπαλνχ ρξψκαηνο.
 Σν θεέκελν ηεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο πξΫπεη λα εέλαη επαλΪγλσζην θαη ηππσκΫλν ζηελ
κέα πιεπξΪ ηνπ θχιινπ.
 Σν θεέκελν ηεο ηππσκΫλεο ζειέδαο Ϋρεη Ϋθηαζε 15 εθ. επέ 23 εθ., κε δηΪζηηρν ζε κεζαέν
κΫγεζνο (1.5), κε γξΪκκαηα 12Ϊξηα, θαη κε ζχκβνια ηππσκΫλα.
 Ζ ζειηδαξέζκεζε κΫρξη ηελ ειιελφθσλε πεξέιεςε εέλαη ιαηηληθά, θαη ην ππφινηπν κΫξνο
αξαβηθά. Ο αξηζκφο ησλ ζειέδσλ επξέζθεηαη ζην θΫληξν ηνπ Ϊλσ πεξηζσξένπ.
 Οη ζεκεηψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζην ηΫινο θΪζε ζειέδαο, κε ζπλερφκελε αξέζκεζε θαηΪ
θεθΪιαην.
 Σα ζράκαηα εέλαη θαιιηηερληθΪ ζρεδηαζκΫλα.
 Οη εηθφλεο εέλαη επδηΪθξηηεο.
 ΤπΪξρεη ζπλΪθεηα κεηαμχ ζειέδαο θαη θεηκΫλνπ, ζρεκΪησλ, εηθφλσλ θαη πηλΪθσλ.
 Ζ εθηχπσζε εέλαη ζε ραξηέ θαιάο πνηφηεηαο.
 Ζ βηβιηνδεζέα Ϋρεη γέλεη Ϋηζη, ψζηε ε δηαηξηβά λα εέλαη εχρξεζηε ζηνλ αλαγλψζηε.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΑΝΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ
Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. αλαγνξεχεη θαη θαζνκνινγεέ ηνλ ππνςάθην
δηδΪθηνξα ζε δεκφζηα πλεδξέα ηνπ Σκάκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο αλαγηγλψζθεη
ελψπηνλ ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. ην Πξαθηηθφ ηεο επηηπρνχο
νινθιάξσζεο ηεο δεκφζηαο δνθηκαζέαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Γ.Γ.. Αθνινπζεέ ε αλαγφξεπζε
θαη θαζνκνιφγεζε ηνπ ππνςεθένπ ζε ΓηδΪθηνξα ηνπ Σκάκαηνο. ηελ ελ ιφγσ πλεδξέαζε
ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. παξέζηαηαη ν Πξχηαλεο ά ν
Αληηπξχηαλεο, ν επηβιΫπσλ θαζεγεηάο, δπλεηηθΪ δε θαη ν Κνζκάηνξαο.
Ζ ηειεηά δηελεξγεέηαη ηξεηο (3) θνξΫο αλΪ αθαδεκατθφ Ϋηνο, ζε ηαθηηθΫο πλεδξέεο ηεο
πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. Ζ ηειεηά αλαγφξεπζεο θαη θαζνκνιφγεζεο
θαη ην ηππηθφ ηεο, φπσο θαη ν ηχπνο ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, νξέδνληαη απφ ζρεηηθΫο
απνθΪζεηο ηεο πγθιάηνπ ηνπ Π.Η.
Ο ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. θαζνκνινγεέ ηνλ θΪησζη φξθν:
Ἐπεηδὴ ἡ δηΪζεκνο ηῶλ Φηινζφθσλ ρνιά, ηνῦ ΠξπηΪλεσο ἐπηλεχνληνο, εἰο ηνὺο ἑαπηῆο
δηδΪθηνξαο ηνῦ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ἠμέσζε δνθηκΪζαη κε, αὑηῇ ηε θαὶ ηῇ Πξπηαλεέᾳ
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δεκνζέᾳ πέζηηλ δέδσκη ηάλδε:
«Σῆο κὲλ ἐπηζηάκεο ὡο νἷφλ ηε κΪιηζηα ἐλ ηῷ βέῳ ἐπηκειάζεζζαη θἀπὶ ηὸ ηειεηφηεξνλ αὐηὴλ
πξναγαγεῖλ θαἰ ἀγιαΐζαη ἀεὶ πεηξΪζεζζαη κεδὲ ρξάζεζζαη ηαχηῃ ἐπὶ ρξεκαηηζκῷ ἢ θελνῦ
θιΫνπο ζάξᾳ, ἀιι‟ ἐθ‟ ῷ ἂλ ηῆο ζεέαο ἀιεζεέαο ηὸ θῶο πξνζσηΫξσ δηαρεφκελνλ ἀεὶ πιεένζηλ
ἐπαπγΪδῃ, πᾶλ δὲ πνηάζεηλ πξνζχκσο ὅ,ηη ἂλ κΫιιῃ ἐο εὐζΫβεηαλ νἴζεηλ θαὶ θφζκνλ ἠζῶλ θαὶ
ζεκλφηεηα ηξφπσλ κεδὲ ηῆο ηῶλ ἂιισλ δηδαζθαιέαο ζὺλ ἀβειηεξέᾳ θαηεπηρεηξάζεηλ πνηὲ
θελνζφθσο πεξπεξεπφκελνο (πεξπεξεπνκΫλε) θαὶ ηὰ ἐθεέλνηο δεδνγκΫλα θαηαζνθηζηεχεηλ
πεηξψκελνο (πεηξσκΫλε) κεδ‟ ἐζειάζεηλ ηἀλαληέα ὧλ αὐηὸο (αὐηὴ) γηγλψζθσ δηδΪζθεηλ κεδὲ
θαπειεχεηλ ηὴλ ἐπηζηάκελ θαὶ ηὸ ἀμέσκα ηνῦ ηῶλ Μνπζῶλ ζηαζψηνπ αἰζρχλεηλ ηῇ ηῶλ ἠζῶλ
ἀθνζκέᾳ.
Σαχηελ κνη ηὴλ ἐπαγγειέαλ ἐπηηεινῦληη (ἐπηηεινχζῃ), εἴε κνη ηὸλ Θεὸλ ἀξσγὸλ θηάζαζζαη ἐλ
ηῷ βέῳ».
Ο ππνςάθηνο δηδΪθηνξαο, πξηλ απφ ηελ αλαγφξεπζε θαη θαζνκνιφγεζά ηνπ απφ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., δχλαηαη λα αηηεζεέ βεβαέσζεο επηηπρνχο
Γνθηκαζέαο. ηνλ ΓηδΪθηνξα απνλΫκεηαη Γηδαθηνξηθφ Γέπισκα ζε κεκβξΪλε θαη
απνδεηθηηθφ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Σν Γηδαθηνξηθφ Γέπισκα θΫξεη ηηο ππνγξαθΫο ηνπ
Πξχηαλε, ηνπ ΠξνΫδξνπ θαη ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο
ηνπ Π.Η., θαζψο θαη ηε ζθξαγέδα ηνπ Π.Η.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΛΟΓΟΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ
Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κεηΪ απφ πιάξσο αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε
ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο ηεο ππφ εθπφλεζε Γ.Γ., δχλαηαη λα απνθαζέζεη ηε
δηαγξαθά ππνςάθηνπ ΓηδΪθηνξα. ηε ζρεηηθά απφθαζε δηαγξαθάο εθηέζεληαη αλαιπηηθΪ θαη
ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη δηαγξαθάο. Γχν (2) ζπλερφκελεο, εηάζηεο, αξλεηηθΫο εθζΫζεηο
πξνφδνπ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλεπαξθά παξαγσγά Ϋξγνπ εθ κΫξνπο ηνπ ππνςάθηνπ
ΓηδΪθηνξα ηεθκεξηψλνπλ επαξθά ιφγν δηαγξαθάο.
Ο ππνςάθηνο ΓηδΪθηνξαο δηαγξΪθεηαη επέζεο κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά αέηεζά ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 14.
ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Σν ζχλνιν ησλ ππνςεθέσλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., κεηΪ απφ ηελ
Ϋγθξηζε ηνπ παξφληνο Κ.Γ.., ππφθεηληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ζηνλ παξφληα
Κ.Γ.. Οη δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππνςάθηνπο ΓηδΪθηνξεο
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η. πνπ Ϋρνπλ γέλεη δεθηνέ πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ δελ Ϋρεη νξηζηεέ, θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε
επηακειάο Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4485/2017 (Ϊξζξν 85, παξ. 5 ηνπ Ν.
4485/2017).
Οη ππνςάθηνη ΓηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ Π.Η., νη νπνένη, θαηΪ ηελ Ϋλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο Κ.Γ.., Ϋρνπλ ππεξβεέ ην πξνβιεπφκελν αλψηαην ρξνληθφ δηΪζηεκα γηα
ηελ νινθιάξσζε θαη ππνζηάξημε ηεο Γ.Γ. ηνπο, νθεέινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηε ζπγγξαθά
ηεο Γ.Γ. εληφο δηεηέαο απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Κ.Γ.. θαη λα αηηεζνχλ ηε
δεκφζηα δνθηκαζέα θαη αμηνιφγεζά ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 11 ηνπ
παξφληνο Κ.Γ..
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ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ΔΚΛ)
ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
(Ηζρχεη γηα θνηηεηΫο πνπ εηζάρζεζαλ ζε κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε
ηζρχνο ηνπ Ν. 4485/2017)

APΘPO 1
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ
ην Σκάκα Φηινινγέαο ιεηηνπξγεέ απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2001-2002 Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠM), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ N. 2083/92, Ϊξζξ. 10-14,
θαη ηεο ππ‟ αξηζ. B7/246, 268, 463 ηδξπηηθάο απφθαζεο (ΦEK 1640/10-12-2001, η. Β΄).
ΑPΘPO 2
ANTIKEIMENO KAI KOΠO
Αληηθεέκελν ηνπ ΠΜ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο εέλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο
Ϋξεπλαο ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα, ηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα θαη ηε
Γισζζνινγέα. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε πξναγσγά θαη εμεηδέθεπζε ηεο επηζηεκνληθάο
γλψζεο ζηηο αλσηΫξσ γλσζηηθΫο πεξηνρΫο, ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηάησλ ησλ λΫσλ
επηζηεκφλσλ γηα γλψζε θαη ζπλζεηηθά Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ. Γεληθφηεξα, ην Πξφγξακκα
απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε θαη δηΪδνζε ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ην
εμσηεξηθφ, θαζψο επέζεο θαη ζηελ ελ γΫλεη θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκΫλνπο
επηζηάκνλεο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα εληφο θαη εθηφο ηεο ΔιιΪδαο.
APΘPO 3
METAΠTYXIAKOI TITΛOI ΠOYΓΧN
Σν Πξφγξακκα απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο (ΜΓΔ) κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο:
α) ζηελ Κιαζηθά Φηινινγέα
β) ζηε Μεζαησληθά θαη ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα (εηδέθεπζε ζηε Μεζαησληθά Διιεληθά
Φηινινγέα θαη ζηε ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα)
γ) ζηε Γισζζνινγέα.
APΘPO 4
APMOΓIA OPΓANA TOY ΠM
α. ξγαλα ηνπ ΠM εέλαη ε Γεληθά πλΫιεπζε Δηδηθάο χλζεζεο (ΓE) ηνπ Σκάκαηνο
Φηινινγέαο, ε πληνληζηηθά Δπηηξνπά Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (EM) θαη ν
Γηεπζπληάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο.
β. Σν ΠM ιεηηνπξγεέ ππφ ηελ επνπηεέα ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο Δηδηθάο χλζεζεο (ΓE)
ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο, ε νπνέα ζπληΪζζεη νινθιεξσκΫλε πξφηαζε ιεηηνπξγέαο ηνπ
ΠM, νξέδεη ηα κΫιε ησλ πκβνπιεπηηθψλ θαη ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ, ηελ
απνλνκά Μεηαπηπρηαθψλ ΓηπισκΪησλ, θαη γεληθΪ ξπζκέδεη ζΫκαηα πνπ δελ
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε κΫζα ζην πιαέζην ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ, θαη
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επηιχεη νπνηνδάπνηε δάηεκα πξνθχπηεη θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ΠM θαη δελ πξνβιΫπεηαη
απφ ηνλ EKΛ. Eέλαη επέζεο ην αξκφδην φξγαλν λα πξνηεέλεη νπνηαδάπνηε αιιαγά ά
ηξνπνπνέεζε ηνπ παξφληνο EKΛ.
γ. Ζ πληνληζηηθά Δπηηξνπά Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΔΜ) απνηειεέηαη απφ πΫληε κΫιε
ΓΔΠ κε δηεηά ζεηεέα, (Ϋλα απφ θΪζε επηζηεκνληθά θαηεχζπλζε/εηδέθεπζε ηνπ Σκάκαηνο
θαζψο θαη ηνλ Γηεπζπληά ηνπ ΠΜ), ηα νπνέα νξέδεη ε ΓΔ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ ΔΜ
ζπληνλέδεη ηηο εηζεγάζεηο ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ Ϋληαμε ησλ ππνςεθέσλ ζην
ΠΜ, πξνηεέλεη ζηε ΓΔ ην πξφγξακκα καζεκΪησλ ηνπ ΠΜ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνηΪζεηο ησλ κειψλ ηεο, θαη εέλαη γεληθΪ αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο.
δ. O Γηεπζπληάο ηνπ ΠM εθιΫγεηαη απφ ηε ΓE (κε απιά πιεηνςεθέα) γηα δηεηά ζεηεέα
κε δπλαηφηεηα αλαλΫσζεο θαη κπνξεέ λα αζθεέ ηα θαζάθνληΪ ηνπ κε κεξηθά απαιιαγά
απφ ηηο δηδαθηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. ηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά Ϋρνπλ δηθαέσκα εθινγάο
κΫιε ΓEΠ απφ ηηο βαζκέδεο ηνπ Καζεγεηά θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Καζεγεηά.
ε. ε πεξέπησζε αδπλακέαο εθηΫιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο κΫινπο ηεο EM ά σο
Γηεπζπληά ηνπ ΠM γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν (αθππεξΫηεζε, αζζΫλεηα, εγθπκνζχλε θιπ.),
ην κΫινο ΓEΠ αληηθαζέζηαηαη κε απφθαζε ηεο ΓE χζηεξα απφ ζρεηηθά εηζάγεζε ηεο
EM.
ζη. ια ηα φξγαλα ηνπ ΠΜ θαη νη επηηξνπΫο Ϋρνπλ δηεηά ζεηεέα.
APΘPO 5
EIAΓΧΓH ΦOITHTΧN TO ΠPOΓPAMMA
1. Πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ
H πξνθάξπμε ησλ θελψλ ζΫζεσλ γηα θΪζε θαηεχζπλζε ηνπ ΠM γέλεηαη θαηΪ ην πξψην
δεθαάκεξν ηνπ Iνπλένπ. H ζρεηηθά πξνθάξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ αζελατθφ θαη ηνλ ηνπηθφ
ηχπν θαη ζην δηαδέθηπν θαη πεξηιακβΪλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ππνςεθηφηεηαο,
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελέεο θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγάο ησλ
γξαπηψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Oη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ αέηεζε πξνο ηε
Γξακκαηεέα ηνπ Tκάκαηνο Φηινινγέαο ζην δηΪζηεκα 5-15 επηεκβξένπ, ε νπνέα ζπλνδεχεηαη
απφ: α) χληνκν Bηνγξαθηθφ Yπφκλεκα β) Aληέγξαθν Πηπρένπ κε αλαιπηηθά βαζκνινγέα γ)
Tέηινπο μΫλσλ γισζζψλ. Tέηινη ζπνπδψλ απφ μΫλα AEI πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ αλαγλψξηζε
ηζνηηκέαο, φπσο νξέδεη ε λνκνζεζέα. H Γξακκαηεέα ηνπ Tκάκαηνο παξΫρεη πιεξνθνξέεο
ζρεηηθΫο κε ηελ χιε ησλ εμεηΪζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.
2. Γισζζνκάζεηα
Oη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκέσλ πξΫπεη λα γλσξέδνπλ απνδεδεηγκΫλα πνιχ θαιΪ κέα
ηνπιΪρηζηνλ δηεζλά μΫλε γιψζζα (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά, ξσζηθά).
H γλψζε ηεο μΫλεο γιψζζαο πηζηνπνηεέηαη κε θαηΪζεζε ζρεηηθνχ ηέηινπ επηπΫδνπ Β2 πνπ
ρνξεγεέηαη απφ αξκφδηνπο θνξεέο (ΑγγιηθΪ: επέπεδν Lower ά TOEFL [500+]· ΓαιιηθΪ: Delf
2· ΓεξκαληθΪ: Mittelstuffe θιπ.) ά, αλ δελ ππΪξρεη, κε γξαπηά εμΫηαζε (κεηΪθξαζε
μελφγισζζνπ επηζηεκνληθνχ θεηκΫλνπ, γηα λα δηαπηζησζεέ ν επρεξάο ρεηξηζκφο ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθέαο), ηελ νπνέα δηελεξγεέ Δπηηξνπά νξηδφκελε θαηΪ γιψζζα απφ ηε ΓE ηνπ
Σκάκαηνο. Οη αιινδαπνέ ππνςάθηνη νθεέινπλ λα γλσξέδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθά γιψζζα.
H επΪξθεηα ηεο ειιελνκΪζεηαο πηζηνπνηεέηαη φπσο νξέδνπλ νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο (π.ρ. κε
θαηΪζεζε Απνιπηεξένπ Διιεληθνχ Λπθεένπ, Πηπρένπ Διιεληθάο Φηινινγέαο ά
Πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκΪζεηαο Γ΄ επηπΫδνπ ηνπ ΚΫληξνπ Διιεληθάο Γιψζζαο ηνπ ΤπΔΠΘ).
3. ξνη/πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο
ην Πξφγξακκα γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο (ά ηνπ εληαένπ
Φηινζνθηθνχ Σκάκαηνο) ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ και άλλων Τμημάτων Παλεπηζηεκέσλ ηεο
εκεδαπάο συναυούς γνωστικού αντικειμένου ά νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ ΗδξπκΪησλ ηεο
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αιινδαπάο. ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ αξκφδηνπ
ΣνκΫα θαη ηεο ΔΜ γέλνληαη δεθηΫο θαη ππνςεθηφηεηεο πηπρηνχρσλ Ϊιισλ ΣκεκΪησλ,
θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Σν εέδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
πηζαλψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εμεηΪζεσλ γη‟ απηΫο ηηο εηδηθΫο πεξηπηψζεηο θαζνξέδεη ε ΓE
θαη ηηο δηελεξγεέ εηδηθά Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά, φπσο πξνβιΫπεηαη ζηα ζεκεέα 5.5 θαη 5.6 ηνπ
παξφληνο ΔΚΛ. Άλεπ εμεηΪζεσλ γέλνληαη δεθηνέ: α) Μεηαπηπρηαθνέ ππφηξνθνη ηνπ ΗΚΤ θαη
β) Πηπρηνχρνη ΣκεκΪησλ Φηινινγέαο Διιεληθψλ Παλεπηζηεκέσλ κε γεληθφ κΫζν φξν (ΜΟ)
βαζκνινγέαο 8 θαη Ϊλσ θαη ΜΟ βαζκνινγέαο ζηα καζάκαηα εηδέθεπζεο 7,5 θαη Ϊλσ.
4. Αξηζκφο εηζαθηέσλ
O αξηζκφο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (MΦ) πνπ εγγξΪθνληαη ζηνλ πξψην θχθιν
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, εέλαη αλΪινγνο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζΫζηκσλ δηδαζθφλησλ θαη
δελ ππεξβαέλεη ηνπο ηξηΪληα (30): Αξραέα Διιεληθά θαη Λαηηληθά Φηινινγέα 10, ΝΫα
Διιεληθά Φηινινγέα 10, Βπδαληηλά Φηινινγέα 5 θαη Γισζζνινγέα 5. Μεηαπηπρηαθνέ
ΦνηηεηΫο Ϊιισλ ΗδξπκΪησλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ΠM ηνπ Σκάκαηνο σο ππεξΪξηζκνη
γηα Ϋλα ρξνληθφ δηΪζηεκα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ θνηηεηψλ δελ επηηξΫπεηαη λα ππεξβαέλεη ην
1/5 ησλ ηαθηηθψλ MΦ. Οκνέσο, κε έδην πνζνζηφ κπνξεέ λα κεηΫρνπλ ζην ΠM θνηηεηΫο
(ρσξέο ηελ Ϋθδνζε ηέηινπ) ησλ ΠξνγξακκΪησλ Erasmus-Socrates απφ Παλεπηζηάκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ, ζηα νπνέα κεηΫρεη νξγαληθΪ ην Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ θαη ην Σκάκα
Φηινινγέαο, ά νκνγελεέο.
5. Γξαπηέο εμεηάζεηο
Ζ εηζαγσγά ησλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ γέλεηαη χζηεξα απφ εμεηΪζεηο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ
πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5 § 3. Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο αλΪ εηδέθεπζε θαη ζηελ μΫλε γιψζζα
δηελεξγνχληαη θαηΪ ην δεχηεξν δεθαπελζάκεξν ηνπ επηεκβξένπ απφ ηξηκειεέο ΔπηηξνπΫο
ησλ νηθεέσλ ΣνκΫσλ, ππφ ηελ επνπηεέα ηεο πληνληζηηθάο Δπηηξνπάο (EM) ηνπ ΠM.
Πξνεγεέηαη ε εμΫηαζε ζηελ μΫλε γιψζζα, ε επηηπρέα ζηελ νπνέα απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα
ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα. Δέλαη δπλαηά ε εθ ησλ πξνηΫξσλ εμΫηαζε ζηελ μΫλε γιψζζα θαηΪ
ηνλ Ηνχλην, χζηεξα απφ αέηεζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο. Ζ χιε
ησλ εμεηΪζεσλ θαζνξέδεηαη αλΪ δηεηέα απφ ηε ΓE χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΜ,
πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη αλαξηΪηαη ζην δηαδέθηπν.
6. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε
ΔηδηθΫο ΔπηηξνπΫο επηινγάο θαηΪ θαηεχζπλζε/εηδέθεπζε, πνπ νξέδνληαη απφ ηε ΓE κε
πξφηαζε ηεο ΔΜ, θαινχλ ηνλ ππνςάθην ζε ζπλΫληεπμε, αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ θαη
εηζεγνχληαη γηα ηελ Ϋληαμά ηνπ ζην ΠM ζηε ΓE ηνπ Tκάκαηνο, ε νπνέα απνθαζέδεη.
ΚαηΪ ηελ πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε θξέλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθένπ θαη ειΫγρεηαη ε
θηινινγηθά ππνδνκά θαη ε θξηηηθά ηθαλφηεηΪ ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε/εηδέθεπζε.
7. Πίλαθαο επηηπρφλησλ
Οη γξαπηΫο εμεηΪζεηο ζηα καζάκαηα θαηεχζπλζεο/εηδέθεπζεο θαη ηελ μΫλε γιψζζα θαη ε
επηινγά ησλ ππνςεθέσλ νινθιεξψλεηαη σο ην ηΫινο επηεκβξένπ, νπφηε κε επζχλε ηεο
EM θαηαξηέδεηαη ν πέλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ε ηειηθά Ϋγθξηζε ηνπ νπνένπ γέλεηαη απφ ηε
ΓE ζηελ πξψηε ηαθηηθά ζπλεδξέαζά ηεο. ΑκΫζσο κεηΪ νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο
εγγξΪθνληαη ζην ΠΜ. Αλαζηνιά εγγξαθάο εέλαη δπλαηά, φκσο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηα
δχν Ϋηε.
8. Κξηηήξηα επηινγήο
Γηα ηελ επηινγά ησλ θνηηεηψλ ζπλεθηηκψληαη ηα εμάο ζηνηρεέα: α) ε γξαπηά εμΫηαζε ησλ
καζεκΪησλ θαηεχζπλζεο/εηδέθεπζεο (40%)· β) ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ (20%)· γ) ν ΜΟ
ησλ πξνπηπρηαθψλ βαζκψλ θαηεχζπλζεο /εηδέθεπζεο (20%)· δ) ε πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε θαη
ηπρφλ εξεπλεηηθά θαη/ά ζπγγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα (20%).
ε πεξέπησζε ηζνβαζκέαο ππεξΫρεη ν ππνςάθηνο πνπ Ϋρεη κεγαιχηεξν κΫζν φξν βαζκνινγέαο
ζηα καζάκαηα θαηεχζπλζεο/εηδέθεπζεο. H επηηπράο γξαπηά εμΫηαζε ζηα καζάκαηα
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θαηεχζπλζεο/εηδέθεπζεο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηΫξσ δηαδηθαζέα· πξνβηβΪζηκνο
βαζκφο νξέδεηαη ην Ϋμη (6) ηεο δεθαδηθάο θιέκαθαο θαη νη κεγαιχηεξνέ ηνπ.
APΘPO 6
ΓIΓAKTIKO ΠPOΧΠIKO
Tν δηδαθηηθφ Ϋξγν επηηειεέηαη φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηε ζρεηηθά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη
ηελ θεέκελε λνκνζεζέα.
APΘPO 7
KANONIMO ΠOYΓΧN ΠΜ
1. Αθαδεκατθφο ζχκβνπινο
Ο εθπξφζσπνο ζηε ΔΜ θΪζε θαηεχζπλζεο/εηδέθεπζεο εέλαη αθαδεκατθφο ζχκβνπινο γηα
ηνπο ΜΦ ηεο θαηεχζπλζεο/εηδέθεπζάο ηνπ. Οη αθαδεκατθνέ ζχκβνπινη παξαθνινπζνχλ ηελ
εμΫιημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ εέλαη ζηελ επζχλε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο
δηδΪζθνληεο γηα ηπρφλ ζπλερεέο απνπζέεο θνηηεηψλ. Οη θνηηεηΫο νθεέινπλ λα Ϋξρνληαη ζε
επαθά κε ηνλ αθαδεκατθφ ζχκβνπιφ ηνπο γηα θΪζε πξφβιεκα πνπ κπνξεέ λα επεξεΪζεη ηελ
νκαιά πνξεέα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ζχκβνπινο αληηθαζέζηαηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα ηεο
Μεηαπηπρηαθάο Γηπισκαηηθάο Δξγαζέαο.
2. Πξφγξακκα ζπνπδψλ
Ο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεέ ζε δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ καζάκαηα/ζεκηλΪξηα ζε θΪζε
Ϋλα απφ ηα πξψηα ηξέα εμΪκελα. Σα πξνζθεξφκελα καζάκαηα/ζεκηλΪξηα θαζψο θαη ε
ζπλνιηθά αληηζηνέρηζε ησλ πηζησηηθψλ κνλΪδσλ (ECTS) ησλ κεηαπηπρηαθψλ
καζεκΪησλ/ζεκηλαξέσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην δηεηΫο
ΠΜ πεξηιακβΪλνληαη ζην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ, φπσο απηφ εκθαλέδεηαη
ζην ζρεηηθφ Φ.Δ.Κ.
Σν πξφγξακκα καζεκΪησλ θαηαξηέδεηαη πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ
Ϋηνπο, εγθξέλεηαη απφ ηε ΓE ζηελ ηαθηηθά ζπλεδξέα ηνπ Mαΐνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ
εληαέν Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο.
3. Έλαξμε καζεκάησλ - Φνίηεζε
Σα καζάκαηα ηνπ ΠM αξρέδνπλ ηελ πξψηε εβδνκΪδα ηνπ Οθησβξένπ. Με απφθαζε ηεο
ΓΔ εέλαη δπλαηά ε δηαθνπά θνέηεζεο ηνπ MΦ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε αέηεζά ηνπ, γηα
εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα. χκθσλα κε ην λφκν ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ εέλαη
ππνρξεσηηθά. Γηα λα Ϋρεη ν MΦ δηθαέσκα λα θαηνρπξψζεη βαζκφ ζην κΪζεκα, πξΫπεη λα Ϋρεη
παξαθνινπζάζεη ηνπιΪρηζηνλ ηα 3/4 ησλ ζεκηλαξέσλ θαη πξνθαλψο λα Ϋρεη εθπιεξψζεη ζην
αθΫξαην θαη κΫζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθΪ πιαέζηα πνπ νξέδεη ν EKΛ ηηο ζρεηηθΫο
ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη MΦ Ϋρνπλ δηθαέσκα πξφζβαζεο ζηα βηβιέα, ηα πεξηνδηθΪ θαη ηα
θσηνηππηθΪ κεραλάκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. Με ηε ζπλαέλεζε ηνπ δηδΪζθνληνο θαη ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο EM θαη απφθαζε ηεο ΓΔ, εέλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχλ σο αθξναηΫο
ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο ηνπ παιαηνχ ζπζηάκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαζψο θαη MΦ
Ϊιισλ ζπλεξγαδφκελσλ ΗδξπκΪησλ. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδΪζθνληνο εέλαη δπλαηφ λα
παξαθνινπζνχλ σο αθξναηΫο θαη ΜΦ ηνπ ΠΜ, πνπ δελ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην κΪζεκα.
4. Αμηνιφγεζε
α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε εμεηΪζεηο ά κε εξγαζέα(-εο), γξαπηΫο ά/θαη
πξνθνξηθΫο, ά κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπΪλσ, κε απφθαζε ηνπ δηδΪζθνληνο. Δέλαη δπλαηφ
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λα πξνζθΫξνληαη ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη εμΫηαζεο, πνπ επηιΫγνληαη απφ ηνπο θνηηεηΫο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρά θΪζε
εμακάλνπ.
β. ΘΫκαηα γηα γξαπηΫο θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρά θΪζε εμακάλνπ
απφ ηνλ δηδΪζθνληα. Δέλαη επζχλε ηνπ δηδΪζθνληνο λα εμαζθαιέζεη, γηα θΪζε εξεπλεηηθφ
ζΫκα πνπ αλαθνηλψλεηαη, ηελ χπαξμε επαξθνχο βηβιηνγξαθέαο πνπ λα εέλαη
πξνζπειΪζηκε ζηνπο θνηηεηΫο.
γ. Σα ζΫκαηα γξαπηψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ζπκπέπηνπλ κε ηα ζΫκαηα ησλ πξνθνξηθψλ
εξγαζηψλ, φκσο ε γξαπηά εξγαζέα ζα πξΫπεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζΫκα πιεξΫζηεξα θαη
ζε κεγαιχηεξν βΪζνο.
δ. ΦνηηεηΫο πνπ απνπζηΪδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειηθά εμΫηαζε ά πνπ δελ παξαδέδνπλ
εγθαέξσο ηηο θαζνξηζκΫλεο γξαπηΫο ά/θαη πξνθνξηθΫο εξγαζέεο βαζκνινγνχληαη κε κεδΫλ
(0).
ε. Γελ ππΪξρεη επαλαιεπηηθά εμΫηαζε. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ν θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα
παξαθνινπζάζεη Ϊιιν κΪζεκα ζε επφκελν εμΪκελν. Ο αλψηαηνο αξηζκφο καζεκΪησλ
ζηα νπνέα ν θνηηεηάο κπνξεέ λα απνηχρεη εέλαη δχν. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ζε
πεξηζζφηεξα ησλ δχν καζεκΪησλ ν θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη απφ ην ΠΜ κε πξφηαζε ηεο
ΔΜ θαη απφθαζε ηεο ΓΔ.
ζη. Οη γξαπηΫο εξγαζέεο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαέζην ησλ καζεκΪησλ παξαδέδνληαη ζηνλ
δηδΪζθνληα πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ εμακάλνπ (20 Φεβξνπαξένπ θαη 30 Ηνπλένπ αληέζηνηρα).
δ. Οη πξνζεζκέεο ππνβνιάο ησλ εξγαζηψλ ηεξνχληαη απζηεξΪ. Γηα ζνβαξνχο θαη
ηεθκεξησκΫλνπο ιφγνπο, θαη κφλν κεηΪ απφ ξεηά αηνκηθά ζπλελλφεζε κε ηνλ
δηδΪζθνληα, επηηξΫπεηαη παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ
δΫθα εκεξψλ. ε πεξέπησζε κε Ϋγθαηξεο θαηΪζεζεο, ε εξγαζέα δελ πξνζκεηξΪηαη ζηελ
ηειηθά αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηά.
ε. Ζ βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ αλαθνηλψλεηαη απαξαέηεηα σο ηηο 15 Μαξηένπ γηα ην
ρεηκεξηλφ εμΪκελν θαη σο ηηο 15 Ηνπιένπ γηα ην εαξηλφ εμΪκελν.
ζ. ΠξνβηβΪζηκνο βαζκφο γηα θΪζε κΪζεκα αιιΪ θαη γηα ην ΜΓE εέλαη νη αξηζκνέ απφ ην 6
κΫρξη ην 10. ΚΪζε κΪζεκα βαζκνινγεέηαη απηνηειψο ζε αθΫξαηεο ά θαη κηζΫο κνλΪδεο. Ζ
θιέκαθα βαζκνινγέαο εέλαη: 6 Ϋσο 6,49 “θαιψο”, 6,5 Ϋσο 8,49 “ιέαλ θαιψο” θαη 8,5 Ϋσο
10 “Ϊξηζηα”.
5. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΓΔ)
α. Πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ ηξέηνπ εμακάλνπ ζπνπδψλ, ν MΦ ζε ζπλελλφεζε κε ην κΫινο ΓEΠ
πνπ ζα επηβιΫςεη ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ θαη ην νπνέν δηδΪζθεη ά Ϋρεη δηδΪμεη ζην
παξειζφλ ζην ΠΜ, πξΫπεη λα επηιΫμεη θαη λα δειψζεη ζΫκα γηα ΓΔ. Ζ δάισζε γέλεηαη
γξαπηψο πξνο ηελ ΔΜ θαη πξνζππνγξΪθεηαη απφ ηνλ EπηβιΫπνληα.
β. Ζ Ϋθηαζε ηεο ΓΔ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ 60 θαη κεγαιχηεξε ησλ 100 ζειέδσλ
H/Y, γξακκΫλε ζην δηΪζηεκα 1.5, ζπλππνινγηδνκΫλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ, φρη φκσο ηεο
βηβιηνγξαθέαο, ησλ επξεηεξέσλ, ησλ πηλΪθσλ θηι. Tν φξην απηφ κπνξεέ λα δηεπξπλζεέ
(κΫρξη ηηο 130 ζειέδεο) κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ EπηβιΫπνληνο θαη ηελ Ϋγθξηζε ηεο
EM.
γ. Ζ ρξάζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ην αθαδεκατθφ άζνο.
Έηζη αλ ζε εξγαζέα καζάκαηνο/ζεκηλαξένπ πεξηιακβΪλεηαη απνδεδεηγκΫλα ηκάκα
επηζηεκνληθνχ Ϋξγνπ Ϊιινπ ζπγγξαθΫα ρσξέο ηελ νθεηιφκελε αλαθνξΪ, ε ζπγθεθξηκΫλε
ελΫξγεηα ζεσξεέηαη ινγνθινπά. ηελ πεξέπησζε απηά εέλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο
ΔΜ λα επηηξαπεέ ζην θνηηεηά λα ππνβΪιεη λΫα εξγαζέα κε Ϊιιν ζΫκα εληφο ηνπ
επφκελνπ εμακάλνπ. Αλ ε πξΪμε ηεο ινγνθινπάο δηαπηζησζεέ ζε ΓΔ, ε εξγαζέα
κεδελέδεηαη θαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο δηαγξΪθεηαη.
δ. Ζ ΓΔ ππνβΪιιεηαη ζε πΫληε αληέηππα ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο: Ϋλα γηα θΪζε κΫινο
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ηεο Eμεηαζηηθάο Eπηηξνπάο, Ϋλα γηα ηελ Κεληξηθά Βηβιηνζάθε θαη Ϋλα γηα ην Αξρεέν ζηε
Γξακκαηεέα ηνπ ΠΜ. Ζ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο εξγαζέαο εέλαη ε 30ε επηεκβξένπ.
ΠαξΫρεηαη ζεζκηθΪ ζε φινπο ηνπο θνηηεηΫο παξΪηαζε ελφο εμακάλνπ γηα ηελ
νινθιάξσζε ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο (πλ. ΔΜ 13/7-2-2006).
ε. H εξγαζέα απηά παξνπζηΪδεηαη ζε Ϋθηαθην αλνηθηφ ζεκηλΪξην δηΪξθεηαο κέαο (1) ψξαο θαη
βαζκνινγεέηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα θαη δχν Ϊιια κΫιε ΓEΠ ηνπ ζπγγελΫζηεξνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε ηε ΓΔ, ηα νπνέα νξέδνληαη απφ ηε ΓΔ κε εηζάγεζε ηεο
ΔΜ. Ζ ΔΜ ζηε πλεδξέα 107/8.9.2016 απνθΪζηζε νκφθσλα λα πξνηεέλεη ζηε ΓΔ
ζηηο επηηξνπΫο εμΫηαζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ λα κεηΫρνπλ νκφηηκνη θαζεγεηΫο βΪζεη
ηνπ Ν. 4386/2016, Ϊξζ. 69. (Ϋγθξηζε ΓΔ 664/11-10-2016). Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο ΓΔ
απαηηεέηαη ζεηηθά ςάθνο ηνπιΪρηζηνλ δχν κειψλ ηεο Eμεηαζηηθάο Eπηηξνπάο. O βαζκφο
ηεο εξγαζέαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΜΟ ησλ πξνβηβΪζηκσλ βαζκψλ ησλ εμεηαζηψλ. Ο
βαζκφο ηνπ MΓE ζπλΪγεηαη απφ ηνλ MO ηνπ βαζκνχ ηεο ΓΔ θαη ηνπ MO ηνπ βαζκνχ
ησλ καζεκΪησλ. Ζ θιέκαθα βαζκνινγέαο νξέδεηαη απφ 0-10· πξνβηβΪζηκνο βαζκφο
νξέδεηαη ην Ϋμη (6) θαη νη κεγαιχηεξνέ ηνπ.
ζη. ΔΪλ κεηΪ ηελ παξΪηαζε ε ΓΔ δελ θαηαηεζεέ Ϋγθαηξα ά εΪλ νη βαζκνινγεηΫο δεηνχλ
δηνξζψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ Ϋσο ηελ
αλαθνέλσζε ηεο ηειηθάο βαζκνινγέαο, ηφηε ν MΦ ππνρξενχηαη λα θΪλεη εγγξαθά γηα Ϋλα
επηπιΫνλ εμΪκελν, γηα λα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ππνβΪιεη ηε δηνξζσκΫλε εξγαζέα Ϋσο ην
ηΫινο ηνπ επφκελνπ εμακάλνπ. ΚαζπζηΫξεζε ππνβνιάο πΫξαλ ησλ δχν εμακάλσλ
ζπλεπΪγεηαη δηαγξαθά απφ ην πξφγξακκα.
δ. Oη ηερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΫο κε ηε ζχληαμε ηεο ΓΔ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ
Kαλνληζκφ Eθπφλεζεο Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο.
ε. Φνηηεηάο ν νπνένο δελ Ϋρεη απνθηάζεη Mεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο (ΜΓΔ), κεηΪ
ηελ πΪξνδν Ϋμη (6) εμακάλσλ απφ ηελ εκεξνκελέα εγγξαθάο ηνπ, δηαγξΪθεηαη απφ ην
ΠM. ην ρξφλν ησλ Ϋμη εμακάλσλ δελ ππνινγέδεηαη ν ρξφλνο, θαηΪ ηνλ νπνέν ν
θνηηεηάο Ϋρεη δηαθφςεη λφκηκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο ΓΔ, ηηο ζπνπδΫο ηνπ
(ζηξΪηεπζε, ιφγνη πγεέαο, εγθπκνζχλε θιπ.).
6. Αξρείν πνπδψλ
ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο ηεξεέηαη αξρεέν κε αηνκηθά κεξέδα γηα θΪζε MΦ, ζηελ νπνέα
θαηαγξΪθνληαη ηα καζάκαηα πνπ παξαθνινπζεέ θαη νη βαζκνινγέεο πνπ επηηπγρΪλεη θαζψο
θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδΫο ηνπ.
APΘPO 8
ΓIΓAKTOPIKΖ ΓIΑΣΡΗΒΖ
1. Kξηηήξηα εηζαγσγήο
α. ηνλ κεηαπηπρηαθφ θχθιν πνπ νδεγεέ ζε Γηδαθηνξηθά Γηαηξηβά (ΓΓ) γέλνληαη δεθηνέ
θΪηνρνη ηνπ MΓE ηνπ ΠM ηνπ Tκάκαηνο, ην νπνέν απνηειεέ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο, ά θΪηνρνη MΓE Ϊιινπ Tκάκαηνο Φηινινγέαο
ειιεληθνχ ά μΫλνπ AEI. Kαη‟ εμαέξεζε, κπνξεέ λα γέλνπλ δεθηνέ απφ ηε ΓE θαη
θΪηνρνη MΓE Ϊιισλ TκεκΪησλ ά ρνιψλ, χζηεξα απφ ηεθκεξησκΫλε εηζάγεζε ηεο
ΔΜ. Mε απφθαζε ηεο ΓE ηνπ Tκάκαηνο εέλαη δπλαηφ λα θαζνξέδνληαη πξφζζεηεο
ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ά θαη εμεηΪζεσλ ζε επξχηεξεο
ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο γηα ηνπο ππνςάθηνπο δηδΪθηνξεο πνπ εέλαη άδε θΪηνρνη ζπλαθνχο
MΓE.
β. H επηινγά ησλ ππνςεθέσλ γέλεηαη απφ ηε ΓE χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο EM. Γηα ηελ
επηινγά, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ ηνπ MΓE, ζπλεθηηκψληαη ζηνηρεέα αληέζηνηρα πξνο ηα
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θξηηάξηα επηινγάο ζηνλ πξψην θχθιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ε γλψζε μΫλσλ
γισζζψλ. Ζ γλψζε δεχηεξεο μΫλεο γιψζζαο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε
Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο θαη δηαπηζηψλεηαη φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 5.2 ηνπ
παξφληνο EKΛ. Οη εμεηΪζεηο ησλ ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ γηα ηε δεχηεξε μΫλε γιψζζα
γέλνληαη ηξεηο θνξΫο ην ρξφλν: θαηΪ ηελ εμεηαζηηθά πεξένδν ηνπ Φεβξνπαξένπ θαη ηνπ
Ηνπλένπ, θαη ηνλ Οθηψβξην θαηΪ ηε δηεμαγσγά ησλ εμεηΪζεσλ ησλ ππνςεθέσλ γηα ηνλ Α΄
Κχθιν ηνπ ΠΜ (πλ. ΔΜ 66/30-11-2011).
γ. O ππνςάθηνο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε κΫινο ΓEΠ ηνπ Σκάκαηνο, ππνβΪιιεη αέηεζε
ζηε Γξακκαηεέα, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη: α) αληέγξαθα ηέηισλ ζπνπδψλ (Πηπρένπ θαη
MΓE, ηέηισλ γισζζνκΪζεηαο)· β) ππφκλεκα εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο· γ)
ηπρφλ επηπιΫνλ εξεπλεηηθφ Ϋξγν. H ΓE απνθαζέδεη κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο EM.
δ. Aηηάζεηο ππνβΪιινληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Tκάκαηνο Φηινινγέαο θαηΪ ηηο πεξηφδνπο 131 Mαΐνπ θαη 1-31 Oθησβξένπ.
2. Δπίβιεςε θαη ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή
Δθφζνλ ν ππνςάθηνο γέλεη δεθηφο ζην Πξφγξακκα, ε EM κε βΪζε ηελ αξρηθά εηζάγεζε
πξνηεέλεη εληφο Ϋμη (6) κελψλ ζηε ΓΔ ην επηβιΫπνλ κΫινο ΓΔΠ, ηε πκβνπιεπηηθά
Eπηηξνπά απαξηηδφκελε απφ Ϊιια δχν κΫιε ΓΔΠ ζρεηηθάο εηδηθφηεηαο θαη ην ζΫκα ηεο
Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο.
3. Πξφνδνο ηεο έξεπλαο
i) Σνλ πξψην ρξφλν ν ππνςάθηνο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ EπηβιΫπνληα θαη ηε πκβνπιεπηηθά
Eπηηξνπά, εληνπέδεη θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηηο βαζηθΫο βηβιηνγξαθηθΫο πεγΫο ηνπ αληηθεηκΫλνπ
ηεο ΫξεπλΪο ηνπ. Γηαηππψλεη πιεξΫζηεξε πξφηαζε ηεο Γηαηξηβάο, πνπ πεξηιακβΪλεη αλΪιπζε
ηνπ ζΫκαηνο πνπ ζα εξεπλεζεέ (ά κηα πξψηε κνξθά ελφο θεθαιαένπ) θαη αλαιπηηθφ
ζρεδηΪγξακκα ηεο ζπλνιηθάο νξγΪλσζεο ηεο δηαηξηβάο, θαζψο θαη ηε βαζηθά βηβιηνγξαθέα.
Ζ πιάξεο πξφηαζε θαηαηέζεηαη ζηνλ νηθεέν ΣνκΫα, ν νπνένο ηε δηαβηβΪδεη ζηε EM.
ii) Ο ππνςάθηνο ζπλεξγΪδεηαη ηνπιΪρηζηνλ δχν θνξΫο ην ρξφλν κε ηα κΫιε ηεο
πκβνπιεπηηθάο Eπηηξνπάο θαη ππνβΪιιεη ζε απηάλ θΪζε ρξφλν γξαπηά Ϋθζεζε γηα ηελ
πνξεέα ηεο ΫξεπλΪο ηνπ. Ζ πκβνπιεπηηθά Eπηηξνπά κπνξεέ λα δεηεέ απφ ηνλ ππνςάθην λα
παξνπζηΪδεη θΪζε ρξφλν ζε αλνηθηφ ζεκηλΪξην κΫξνο ηεο εξγαζέαο ηνπ. ε ζπλελλφεζε κε ηε
πκβνπιεπηηθά Eπηηξνπά ελδΫρεηαη επέζεο λα θιεζεέ ν ππνςάθηνο λα παξαθνινπζάζεη
πξφζζεηα ζεκηλΪξηα ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ ά λα δηεμαγΪγεη επηηφπηεο Ϋξεπλεο ζε
αξρεέα, βηβιηνζάθεο ζηελ ΔιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ. Ο ππνςάθηνο δηδΪθησξ κπνξεέ επέζεο λα
παξαθνινπζάζεη γηα Ϋλα ρξνληθφ δηΪζηεκα ζεκηλΪξηα ζε Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
(κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Erasmus-Socrates θιπ.).
iii) EθζΫζεηο πξνφδνπ γηα ηνπο ππνς. δηδΪθηνξεο (πλ. ΔΜ 51/24-6-2010)
α) Οη εθζΫζεηο πξνφδνπ απφ ηηο αξκφδηεο ζπκβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο γηα ηνπο ππνςάθηνπο
δηδΪθηνξεο ππνβΪιινληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο θαηΪ ην κάλα ΜΪην θαη Ϋσο ηηο
20 Ηνπλένπ θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο.
β) Οη εθζΫζεηο πξνφδνπ ζπδεηνχληαη ζηε ΓΔ ηνπ Σκάκαηνο χζηεξα απφ εηζάγεζε ηεο
ΔΜ.
γ) Οη ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο θαη νη ηξηκειεέο ζπκβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο ελεκεξψλνληαη απφ
ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο ακΫζσο απφ ηελ αξρά γηα ηνλ ειΪρηζην θαη κΫγηζην ρξφλν
εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξΫσζά ηνπο σο πξνο ηε
ζχληαμε ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο πξνφδνπ.
δ) Ζ ακΫιεηα ηάξεζεο φισλ ησλ παξαπΪλσ ππνρξεψζεσλ ζεκαέλεη απηφκαηε δηαγξαθά ηνπ
ππνςάθηνπ δηδΪθηνξα.
4. Yπνβνιή θαη ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο
α. ηαλ φια ηα κΫιε ηεο πκβνπιεπηηθάο Eπηηξνπάο ζπκθσλνχλ φηη ε δηαηξηβά Ϋρεη
νινθιεξσζεέ, αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην Ϊξζξν 12, § 5β-δ ηνπ Ν.
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2083/92, δειαδά πηζηνπνηνχλ κε Ϋγγξαθν πξνο ηε ΓΔ φηη νινθιεξψζεθε ε δηαηξηβά θαη
δεηνχλ λα νξηζηεέ Eμεηαζηηθά Eπηηξνπά. Σαπηφρξνλα θαηαηέζεηαη απφ ηελ ηξηκειά
πκβνπιεπηηθά Eπηηξνπά εηζάγεζε, θαζψο επέζεο αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ ζπλνδεπφκελε απφ
επηΪ αληέηππα ηεο Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο. ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζά ηεο θαη ηηο ελδερφκελεο
δηνξζψζεηο ν ππνςάθηνο ππνβΪιιεη ζηε Γξακκαηεέα φζα αληέηππα πξνβιΫπνληαη απφ ηε
ζρεηηθά λνκνζεζέα.
β. Ζ δεκφζηα ππνζηάξημε θαη εμΫηαζε ηεο δηαηξηβάο, ε Ϋγθξηζε θαη ε βαζκνινγέα ηεο θαζψο
θαη ε θαζνκνιφγεζε ηνπ δηδΪθηνξα αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζέεο πνπ νξέδεη ν λφκνο.
γ. Ο ειΪρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο εέλαη Ϋμη (6)
δηδαθηηθΪ εμΪκελα απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ ζΫκαηνο. Ο κΫγηζηνο ρξφλνο εέλαη δψδεθα (12)
εμΪκελα. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο κπνξεέ λα δέδεηαη παξΪηαζε ηνπ κεγέζηνπ ρξφλνπ γηα
ηΫζζεξα (4) αθφκε εμΪκελα, χζηεξα απφ εηδηθΪ αηηηνινγεκΫλε πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθάο
Eπηηξνπάο θαη απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκάκαηνο. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, κεηΪ απφ
πξφηαζε ηεο πκβνπιεπηηθάο Eπηηξνπάο θαη εηδηθΪ αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο ΓΔ εέλαη
δπλαηφλ λα κελ πξνζκεηξΪηαη ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδνο ζηε δηΪξθεηα εθπφλεζεο ηεο
Γηαηξηβάο (βι. Ν. 3685/2008 (Αξ. Φχι. 148) Ϊξζξν 6.1.δ).
5. Ο Καλνληζκφο γηα ηελ Δθπφλεζε ΓΓ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ιακβΪλεηαη ππφςε
ζπκπιεξσκαηηθΪ ηδηαέηεξα ζηα ζεκεέα ηα νπνέα δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο θεέκελεο
δηαηΪμεηο, φπσο π.ρ. ηα θεθθ. Γ, Δ, η.
APΘPO 9
METAΠTYXIAKOI ΦOITHTE
Χο Μεηαπηπρηαθνέ ΦνηηεηΫο (MΦ) ζεσξνχληαη ηφζν εθεέλνη πνπ παξαθνινπζνχλ
πξνγξΪκκαηα ηα νπνέα νδεγνχλ ζηε ρνξάγεζε ΜΓΔ, φζν θαη εθεέλνη νη νπνένη εθπνλνχλ
Γηδαθηνξηθά Γηαηξηβά κΫζα ζην πιαέζην ηνπ ΠΜ. ηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα
εληΪζζνληαη θαη φζνη εθπνλνχλ Γηδαθηνξηθά Γηαηξηβά κΫζα απφ δηαδηθαζέεο πνπ εγθξέλεη ην
Σκάκα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 ηνπ Ν. 2083/1992. Με ηελ Ϋλαξμε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ
ΠΜ ζην Σκάκα Φηινινγέαο, ππνςάθηνη πνπ εθπνλνχλ δηδαθηνξηθά δηαηξηβά ζηηο
εηδηθεχζεηο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο εληΪζζνληαη απηνδηθαέσο ζην Πξφγξακκα κε δηαπηζησηηθά
πξΪμε, πνπ εθδέδεη ν Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο κε εηζάγεζε ηεο ηξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο
Δπηηξνπάο, θαη αθνινπζνχλ εθεμάο ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζε απηφ. ηνπο Μ. Φ.
εέλαη δπλαηφλ λα αλαηέζεηαη επηθνπξηθφ Ϋξγν (επηηάξεζε εμεηΪζεσλ, επνπηεέα Δξγαζηεξένπ,
θξνληηζηεξηαθΫο αζθάζεηο θιπ.) κφλν ζχκθσλα κε απνθΪζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ
νξγΪλσλ. Οη MΦ Ϋρνπλ φιεο ηηο θνηλσληθΫο παξνρΫο πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηνπο
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο/-ηξηεο, ηεξνπκΫλσλ ζε θΪζε πεξέπησζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ λφκνπ.
ηνπο MΦ ρνξεγνχληαη ππνηξνθέεο θαη δΪλεηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
Oη θνηηεηΫο ηνπ ΠM δελ θαηαβΪιινπλ δέδαθηξα.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Οη δηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο ά Ϊιισλ νκφινγσλ ΣκεκΪησλ ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο
γέλνληαη δεθηνέ ζην Σκάκα γηα ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο κε ηελ επνπηεέα
Καζεγεηψλ ά Αλαπιεξσηψλ Καζεγεηψλ ηνπ Σκάκαηνο, κε ηελ ζηάξημε ηεο Δπηηξνπάο
Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ*. Οη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ ζηε Γξακκαηεέα ηνπ
Σκάκαηνο αέηεζε, βηνγξαθηθφ ππφκλεκα, θαζψο θαη ηεθκεξησκΫλν εξεπλεηηθφ ππφκλεκα γηα
ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο (κνλνγξαθέα, κειΫηεο, εξεπλεηηθΫο βΪζεηο
δεδνκΫλσλ θιπ.). Ζ αέηεζε εγθξέλεηαη απφ ηελ ΓΔ ηνπ Σκάκαηνο, χζηεξα απφ εηζάγεζε
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ηεο ΔΜ. Οη κεηαδηδαθηνξηθνέ εξεπλεηΫο ζπλεξγΪδνληαη εξεπλεηηθΪ κε ην Σκάκα θαη
δχλαληαη λα πξνζθΫξνπλ δηδαθηηθφ Ϋξγν, ιακβΪλνληαο αληηκηζζέα απφ ηελ Δπηηξνπά
Δξεπλψλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρνπλ ππνηξνθέα/ρνξεγέα ά δελ ιακβΪλνπλ κηζζφ απφ
Ϊιιε πεγά.
APΘPO 11
ΗΥΤ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
O παξψλ Eζσηεξηθφο Kαλνληζκφο Λεηηνπξγέαο (EKΛ) ηνπ ΠM ηνπ Tκάκαηνο Φηινινγέαο
ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Iσαλλέλσλ ζπληΪρζεθε απφ εηδηθά Eπηηξνπά
θαη εγθξέζεθε απφ ηε ΓE ζηελ ππ‟ αξ. 625/25-11-2014 ζπλεδξέα. Θα ηζρχζεη γηα δηΪζηεκα
νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ ςάθηζά ηνπ. Oπνηαδάπνηε κεξηθά ά νιηθά ηξνπνπνέεζε ά
αληηθαηΪζηαζά ηνπ απαηηεέ απφθαζε ηεο ΓE ηνπ Tκάκαηνο Φηινινγέαο χζηεξα απφ
πξφηαζε ηεο ΔΜ.
Ζ ΔΜ ζηελ ππ‟ αξηζκ. 105/16-5-2016 πλεδξέα απνθΪζηζε νκφθσλα λα πξνηεέλεη ζηε
ΓΔ ηε αθφινπζε ζπκπιάξσζε ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγέαο (ΔΚΛ) ηνπ ΠΜ:
ζε πεξέπησζε ππνςεθένπ γηα κεηαδηδαθηνξηθά Ϋξεπλα ζην Σκάκα Φηινινγέαο γηα ηνλ νπνέν
δελ ππΪξρεη επηβιΫπσλ ζηε βαζκέδα ηνπ θαζεγεηά ά αλαπι. θαζεγεηά, λα αλαιακβΪλεη ηελ
επνπηεέα κΫινο ΓΔΠ ζηε βαζκέδα ηνπ επέθνπξνπ θαζεγεηά.
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
Άξζξν 1.
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Σν Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ ελζαξξχλεη θαη παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγάο
Μεηαδηδαθηνξηθάο Έξεπλαο (Μ.Δ.) απφ λΫνπο επηζηάκνλεο ζε ηνκεέο πνπ εκπέπηνπλ ζηα
εξεπλεηηθΪ ελδηαθΫξνληα θαη ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ησλ ρνιψλ ΣκεκΪησλ ηνπ,
Ϋρνληαο ππφςε ηα αθφινπζα:
Α) Σηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ.4009/2011 (Α' 195) «Γνκά, ιεηηνπξγέα,
δηαζθΪιηζε ΑλσηΪησλ Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ», φπσο Ϋρνπλ ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχνπλ.
Β) Σηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4386/201β (Α' 83) «Ρπζκέζεηο γηα ηελ
Ϋξεπλα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
Γ) Σν γεγνλφο φηη κΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ νη πξνβιεπφκελνη απφ ηηο δηαηΪμεηο
ησλ Ϊξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ.4009/2011 (Α' 195) «Γνκά, ιεηηνπξγέα, δηαζθΪιηζε αλσηΪησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη.
Χο Μεηαδηδαθηνξηθά Έξεπλα (Μ.Δ.) ραξαθηεξέδεηαη απηά πνπ εθπνλεέηαη απφ θΪηνρνπο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Βαζηθνέ ζηφρνη ηεο εθπφλεζεο Μ.Δ. ζην Παλεπηζηάκην
Ησαλλέλσλ εέλαη νη αθφινπζνη:
• Ζ επΫθηαζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο ησλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ ζε
λΫεο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο πνπ ελδηαθΫξνπλ ηηο εξεπλεηηθΫο νκΪδεο ηνπ
Παλεπηζηεκένπ.
• Ζ ππνζηάξημε λΫσλ επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα ζπκβΪιινπλ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηάκεο, ηεο
Ϋξεπλαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο.
• Ζ αλΪπηπμε Ϋξεπλαο αηρκάο ζε λΫνπο ηνκεέο πνπ ζπλδπΪδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε
εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΜεηαδηδΪθηνξα.
• Ζ πνηνηηθά αλαβΪζκηζε ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο.
• Ζ δηΪρπζε ησλ απνηειεζκΪησλ θαη ε κεηαθνξΪ ηερλνγλσζέαο.
Ζ αλΪδεημε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ σο Ηδξχκαηνο ππνζηάξημεο ησλ λΫσλ
επηζηεκφλσλ γηα ηε δηεμαγσγά Ϋξεπλαο αηρκάο θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ.
Άξζξν 2.
Αξκφδηα ξγαλα γηα ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο
Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ιάςε απφθαζεο ζρεηηθΪ κε κεηαδηδαθηνξηθά Ϋξεπλα εέλαη νη
πλειεχζεηο ησλ ΣκεκΪησλ θαη ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ.
Άξζξν 3.
Γηαδηθαζία έγθξηζεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο
1. Γηθαέσκα ππνβνιάο αέηεζεο γηα δηεμαγσγά Μ.Δ. Ϋρνπλ νη θΪηνρνη Γηδαθηνξηθνχ
Γηπιψκαηνο απφ ΑΔΗ ηεο εκεδαπάο ά αλαγλσξηζκΫλεο ηζφηηκνπ ηέηινπ ζπνπδψλ απφ
ηδξχκαηα ηεο αιινδαπάο, ζε αληηθεέκελν ζπλαθΫο: κε απηφ ηεο πξνηεηλφκελεο
Μεηαδηδαθηνξηθάο Έξεπλαο.
2. Σα Σκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ δΫρνληαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα φινπ ηνπ
Ϋηνπο
αηηάζεηο απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο εξεπλεηΫο/ηξηεο, νη νπνέεο
θαηαηέζεληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο (βι. ππφδεηγκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A).
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ηελ αέηεζε αλαγξΪθεηαη ν/ε Καζεγεηάο/ηξηα ηνπ Σκάκαηνο ππφ ηελ επέβιεςε ηνπ/ηεο
νπνένπ/αο επηζπκεέ ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε λα πξαγκαηνπνηάζεη ηε Μ.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ
ζρεηηθά επηζηνιά απνδνράο επέβιεςεο θαη επηζπλΪπηνληαη ηα αθφινπζα απαξαέηεηα
δηθαηνινγεηηθΪ:
• Αληέγξαθν πηπρένπ ά δηπιψκαηνο ΑΔΗ ηεο εκεδαπάο ά νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ
ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο.
• Αληέγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδέθεπζεο ΑΔΗ ηεο εκεδαπάο ά νκνηαγψλ
αλαγλσξηζκΫλσλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο (εθφζνλ ππΪξρεη).
• Αληέγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο απφ ΑΔΗ ηεο εκεδαπάο ά νκνηαγψλ
αλαγλσξηζκΫλσλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο.
• Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκεέσκα.
• ΚαηΪινγνο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ Ϋρνπλ εθπνλεζεέ/δεκνζηεπηεέ.
• Γχν (2) ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο, εέηε απφ ΚαζεγεηΫο/ηξηεο ΑEI, εέηε απφ ΔξεπλεηΫο ησλ
βαζκέδσλ Α', Β' ά Γ', θαηφρνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, αλαγλσξηζκΫλνπ
Δξεπλεηηθνχ ΚΫληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ά ηνπ εμσηεξηθνχ.
• Δξεπλεηηθά πξφηαζε εθπφλεζεο Μ.Δ., ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα πνπ Ϋρεη θαζηεξψζεη ην
Σκάκα (βι. ππφδεηγκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β).
3. Ζ Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο, ζηελ νπνέα ππνβΪιινληαη ζη αηηάζεηο κε ηα απαξαέηεηα
δηθαηνινγεηηθΪ θΪζε ππνςεθηφηεηαο, πξσηνθνιιεέ ηηο αηηάζεηο, πξνβαέλεη ζηνλ
απαξαέηεην ηππηθφ Ϋιεγρν πιεξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
πξνσζεέ ηελ αέηεζε γηα Ϋγθξηζε πξνο ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο.
4. Ζ πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο εμεηΪδεη ηε ζπλΪθεηα ηεο εξεπλεηηθάο πξφηαζεο κε ηα
γλσζηηθΪ αληηθεέκελα πνπ θαιχπηεη ην Σκάκα, ηηο εξεπλεηηθΫο πεξηνρΫο πνπ ζεξαπεχεη ά
επηζπκεέ λα ζεξαπεχζεη θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ.
5. Ζ εξεπλεηηθά πξφηαζε ηνπ ππνςεθένπ Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηά ζπλνδεχεηαη απφ
Ϋγγξαθε ζπλαέλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηβιΫπνληνο.
6. Δθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηα πινπνέεζεο ηεο Ϋξεπλαο εγθξέλεηαη ε αέηεζε
δηεμαγσγάο Μ.Δ. απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο θαη πξνβαέλεη ηαπηφρξνλα θαη
ζηελ Ϋγθξηζε ηνπ επηβιΫπνληνο κΫινπο.
Άξζξν 4.
Δγγξαθέο Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ
1. Ζ Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο ελεκεξψλεη ηνπο επηηπρφληεο γηα ηελ επηινγά ηνπο, ην
ζεζκηθφ πιαέζην ιεηηνπξγέαο ηεο Μεηαδηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο θαη ηνλ θαλνληζκφ
δενληνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ.
2. ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο ηεξεέηαη εηδηθφ κεηξψν Μεηαδηδαθηνξηθψλ Δξεπλεηψλ
κε ην ζΫκα εθΪζηνπ θαη κε ηνλ ΔπηβιΫπνληα Καζεγεηά.
3. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο δελ θαηαβΪιινπλ δέδαθηξα νχηε ιακβΪλνπλ ακνηβά
απφ ην Παλεπηζηάκην ά ην Σκάκα, κπνξνχλ φκσο λα ιακβΪλνπλ ππνηξνθέα/ρνξεγέα απφ
Ϊιιε πεγά.
Άξζξν 5.
Υξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα δηεμαγσγάο ηεο Μ.Δ. δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ Ϋμη (6) κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελέα απφθαζεο απνδνράο θαη Ϋγθξηζεο απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο θαη
πΪλησο φρη κεγαιχηεξε απφ 36 κάλεο. ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο δχλαληαη νη ΜεηαδηδΪθηνξεο
ΔξεπλεηΫο/ηξηεο λα αηηνχληαη παξαηΪζεσο, κε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε.
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Άξζξν 6.
Δθπφλεζε Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
1. Ζ επέβιεςε ησλ Μεηαδηδαθηνξηθψλ Δξεπλεηψλ ζα αλαηέζεηαη ζε ΔπηβιΫπνληα
Καζεγεηά ηνπ νηθεένπ Σκάκαηνο, ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ νπνένπ πξΫπεη λα
αλάθεη ζηνλ έδην ά ζπλαθά επηζηεκνληθφ ρψξν ζηνλ νπνέν ν ππνςάθηνο ζα δηεμΪγεη ηε
κεηαδηδαθηνξηθά Ϋξεπλα.
2. Ο ΔπηβιΫπσλ Καζεγεηάο θαηαζΫηεη ζην νηθεέν Σκάκα εηεζέσο, Ϋσο ην πΫξαο ηνπ
εαξηλνχ εμακάλνπ, ελδηΪκεζε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, κε βΪζε ηελ νπνέα αμηνινγεέηαη ε
εμΫιημε θαη ε πξννπηηθά ηεο κεηαδηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο ηνπ εξεπλεηά.
3. 0/Ζ ΔπηβιΫπσλ/νπζα Καζεγεηάο/ηξηα, Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ελεκεξψζεη ηνλ/ηελ
ΜεηαδηδΪθηνξα Δξεπλεηά/ηξηα γηα ηνπο θαλνληζκνχο αζθΪιεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ
εξγαζηεξέσλ θαη γηα ζΫκαηα εζηθάο θαη δενληνινγέαο ηεο Ϋξεπλαο.
4. Ζ Δπηηξνπά Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ά φπνπ δελ ππΪξρεη ε πληνληζηηθά Δπηηξνπά ησλ
Π.Μ.. ησλ ΣκεκΪησλ ιακβΪλεη πξφλνηα γηα ηελ δηηεπθφιπλζε ηεο Μ.Δ. θαη ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ. ΔπηιακβΪλεηαη ησλ πξνβιεκΪησλ ζε
πεξηπηψζεηο δηελΫμεσλ θαη εΪλ απηΪ δελ επηιχνληαη ηα παξαπΫκπεη αξρηθΪ ζηελ
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο θαη ζε νξηζηηθφ βαζκφ ζηελ Δπηηξνπά Αθαδεκατθάο
Γενληνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ.
5. ηαλ νινθιεξσζεέ ε κεηαδηδαθηνξηθά Ϋξεπλα, ν ΔπηβιΫπσλ Καζεγεηάο ππνβΪιιεη
ζηνλ νηθεέν Σκάκα ηειηθά Έθζεζε ΠεπξαγκΫλσλ.
Άξζξν 7.
Παξνρέο ζηνπο/ζηηο Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο
1. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαδηδαθηνξηθάο
Ϋξεπλαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηέηιν «ΜεηαδηδΪθησξ Δξεπλεηάο ηνπ Σκάκαηνο ..... ηνπ
Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ».
2. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο/ηξηεο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθπφλεζεο ηεο Μ.Δ.
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηέηιν θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ Σκάκαηνο κε ζεβαζκφ ζηε θάκε ηνπ
Παλεπηζηεκένπ θαη ηνπο Καλφλεο Γενληνινγέαο.
3. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο/ηξηεο Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηα Δξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο ά
κεηΪ απφ ζρεηηθά Ϋγθξηζε, θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ, θαη ζηνλ
αληέζηνηρν εμνπιηζκφ ηνπο, ζηηο βηβιηνζάθεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε δηθαέσκα δαλεηζκνχ,
θαζψο θαη ζηηο λεζέδεο Ζ/Τ.
4. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο/ηξηεο δχλαληαη λα αηηνχληαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο, θΪλνληαο ρξάζε ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο, ζε ζπκθσλέα ησλ
φζσλ πξνβιΫπνληαη απφ απνθΪζεηο ηνπ Σκάκαηνο ά ηεο ρνιάο ά ησλ αξκνδέσλ
ΟξγΪλσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ.
5. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο δελ Ϋρνπλ ηηο παξνρΫο πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηνπο
πξνπηπρηαθνχο ά κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο, φπσο ελδεηθηηθΪ δσξεΪλ ζπγγξΪκκαηα,
ζέηηζε, ζηΫγαζε, κεηαθηλάζεηο.
Άξζξν 8.
Τπνρξεψζεηο Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλε-ηψλ/ηξηψλ
1. ε ζπλεξγαζέα κε ηνλ/ηελ ΔπηβιΫπνληα/νπζα, ζπληΪζζνπλ εηάζηα Ϋθζεζε πξνφδνπ ηεο
Μ.Δ. , ε νπνέα θαηαηέζεηαη ζηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο, πξνο ελεκΫξσζε.
2. πκκεηΫρνπλ ζηηο επηζηεκνληθΫο εθδειψζεηο ηνπ Σκάκαηνο (ζεκηλΪξηα, εκεξέδεο ά
ζπλΫδξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην Σκάκα).
3. ΠαξνπζηΪδνπλ ηελ πξφνδν ηεο Μ.Δ. ηνπο ζε ζεκηλΪξηα, δηαιΫμεηο ά Ϊιιεο δξΪζεηο πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ην Σκάκα.
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4. ε θΪζε δεκνζέεπζά ηνπο, αλαθΫξνπλ ππνρξεσηηθΪ ην Σκάκα, ππφ ηελ «αθαδεκατθά
ζηΫγε» ηνπ νπνένπ εθπνλνχλ ηελ Μ.Δ. (academic affiliation). Δπέζεο, νθεέινπλ λα
αλαγλσξέδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ ζηε δηαρεέξηζε ηεο
Πλεπκαηηθάο Ηδηνθηεζέαο επέ ΓηπισκΪησλ Δπξεζηηερλέαο πνπ πξνθχπηνπλ.
5. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο/ηξηεο νθεέινπλ λα ζπκπεξηθΫξνληαη φπσο αξκφδεη ζε
κΫιε ηεο Αθαδεκατθάο Κνηλφηεηαο θαη λα ηεξνχλ θαη λα ζΫβνληαη ηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 9.
Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην νπνέν Δπηζηεκνληθψο
Τπεχζπλνο εέλαη κΫινο ΓΔΠ ηνπ Ηδξχκαηνο, εμαηξνχληαη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ σο πξνο ηα ζεκεέα πνπ ε δηαδηθαζέα εθπφλεζεο κεηαδηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο
θαη αθνινπζνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο απφ ηε ζχκβαζε πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη κε ηνλ
Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ν νπνένο δηαρεηξέδεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα.
ηελ πεξέπησζε απηά, ν Δπηζηεκνληθψο Τπεχζπλνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζε ζπλεξγαζέα κε
ην ΔπηβιΫπσλ κΫινο ΓΔΠ (εΪλ εέλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν) ελεκεξψλεη ζρεηηθΪ ηε
πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο.
Άξζξν 10
Πεξάησζε Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
1. Οη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο/ηξηεο, ζπληΪζζνπλ θαη ππνβΪιινπλ πξνο ηε Γξακκαηεέα,
γηα Ϋγθξηζε απφ ηε πλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο, ηελ Έθζεζε ΠεξΪησζεο
Μεηαδηδαθηνξηθάο Έξεπλαο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ Ϋρεη ζεζπέζεη ην Σκάκα, ε
νπνέα ζπλνδεχεηαη απφ Ϋγγξαθε ζπλαέλεζε ηνπ ΔπηβιΫπνληα (βι. ππφδεηγκα
2ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ).
.

2. .Καηφπηλ, ππνρξενχληαη λα παξνπζηΪζνπλ ηα απνηειΫζκαηα ηεο Μ.Δ. δεκνζέσο, ζε
εκεξνκελέα θαη ρψξν πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο ζε ζπλεξγαζέα
κε ηνλ ΔπηβιΫπνληα Καζεγεηά
Άξζξν 11.
Γηαγξαθή Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή/ηξηαο
Δέλαη δπλαηά ε δηαγξαθά ΜεηαδηδΪθηνξα Δξεπλεηά κε απφθαζε ηεο πλΫιεπζεο ηνπ
Σκάκαηνο γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο, κεηαμχ Ϊιισλ:
• Με ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο απηΫο αλαγξΪθνληαη ζηα Ϊξζξα ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.
• Υξάζε ηδεψλ, κεζφδσλ θαη απνηειεζκΪησλ ά αληηγξαθά κΫξνπο εξγαζηψλ Ϊιισλ
επηζηεκφλσλ, ρσξέο αλαθνξΪ ζε απηνχο.
• πκπεξηθνξΫο ηνπ ΜεηαδηδΪθηνξα Δξεπλεηά πνπ εθζΫηνπλ θαη δεκηψλνπλ ην
Παλεπηζηάκην ά ην Σκάκα ζην νπνέν θηινμελεέηαη.
• Τπνβνιά αέηεζεο δηαγξαθάο απφ ηνλ/ηελ έδην/έδηα, ηνλ/ηελ ΜεηαδηδΪθηνξα
Δξεπλεηά/ηξηα.
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Άξζξν 12.
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
ζνη ΜεηαδηδΪθηνξεο ΔξεπλεηΫο Ϋρνπλ άδε ππαρζεέ ζε Σκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ,
ζπλερέδνπλ ηελ ΫξεπλΪ ηνπο ππφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Άξζξν 13.
Έλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρέδεη απφ ηε δεκνζέεπζά ηεο ζηελ Δθεκεξέδα ηεο
Κπβεξλάζεσο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
Α. Τπφδεηγκα Αίηεζεο Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
Β. Τπφδεηγκα Πξφηαζεο Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
Γ. Τπφδεηγκα Δληχπνπ Έθζεζεο Πεξάησζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
Τπφδεηγκα Αίηεζεο Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
Πξνο: Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ
Σκήκα: _____________________________
ΑΗΣΖΖ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ολνκαηεπψλπκν Τπνςεθίνπ/αο:
__________________________________________________
λνκα παηξφο :
________________________________________________________________
Γηεχζπλζε θαηνηθίαο:
___________________________________________________________
Σαρ. Κψδηθαο:
_________________________________________________________________
Σει. επηθνηλσλίαο:
_____________________________________________________________
E-mail:
_______________________________________________________________________
Αξηζκ. Αζηπλ. Σαπηφηεηαο: ___________________ Δθδ.Αξρή: _____________________
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:
__________________________________________________________
2. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
ΑΔΗ ή ΣΔΗ

ΣΜΖΜΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
ΑΔΗ ή ΣΔΗ
ΣΜΖΜΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΠΟΚΣΖΖ
ΠΣΤΥΗΟΤ

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΠΟΚΣΖΖ
ΠΣΤΥΗΟΤ

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ
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3. ΓΗΑΚΡΗΔΗ/ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ

4. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ, ΠΣΤΥΗΑΚΔ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ θαη
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΣΗΣΛΟ
ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ
ΒΑΘΜΟ

5. ΑΛΛΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ

6. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
ΓΛΧΑ

ΓΗΠΛΧΜΑ ή ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΝΧΖ

7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

πλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά:
 Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ
ηνπ εμσηεξηθνχ
 Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
 Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο απφ ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
 Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
 πζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέινο ΓΔΠ ή απφ Δξεπλεηή ησλ βαζκίδσλ Α ', Β' ή Γ',
θαηφρνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, αλαγλσξηζκέλνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ
εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
 Καηάινγνο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί.
 Πξφηαζε εθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ
έρεη θαζηεξψζεη ην Σκήκα.
Ο/Ζ Αηη____
Τπνγξαθή ______________________

Ζκεξνκελία _____________________
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
Τπφδεηγκα Πξφηαζεο
Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
Πξνο: Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ
Σκήκα: _____________________________
Πξφηαζε Δθπφλεζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
ΔΠΗΘΔΣΟ:_____________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________________________
ΣΗΣΛΟ:_______________________________________________________________
Πξνηεηλφκελνο/ε
Δπηβιέπνλ/νπζα:___________________________________________________
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
(ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο)
1.Αλαζθφπεζε εξεπλεηηθήο πεξηνρήο
2. Αληηθείκελν έξεπλαο θαη ζηφρνη
3. Θεκαηηθή πεξηνρή/έο
4. Υξνλνδηάγξακκα
5. Λέμεηο - θιεηδηά (απφ 2 έσο 5)
ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ
1. Γηεπθξηλέζηε ζε ηη αθξηβψο Ϋγθεηηαη ε ζεκαζέα/ρξεζηκφηεηα θαη ε πξσηνηππέα ηεο
πξνηεηλφκελεο Ϋξεπλαο (200-400 ιΫμεηο).
2. Δμεγεέζηε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ππνζΫζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο Ϋξεπλαο (100-400
ιΫμεηο).
3. Γηεπθξηλέζηε ηελ εξεπλεηηθά κεζνδνινγέα πνπ ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηάζεηε.
Γηθαηνινγεέζηε ηελ θαηαιιειφηεηΪ ηεο γηα ηνπο ζηφρνπο/ππνζΫζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο
Ϋξεπλαο (100-300 ιΫμεηο).
4. Πξνζδηνξέζηε ηελ πξνβιεπφκελε δηΪξθεηα ησλ βαζηθψλ εξγαζηψλ/ζηαδέσλ εθπφλεζεο ηεο
Ϋξεπλαο, φπσο βηβιηνγξαθηθά αλαζθφπεζε, ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα εξεπλεηηθνχ
πιηθνχ, δηεμαγσγά πεηξακΪησλ ά ζελαξέσλ, ζρεδηαζκφο ινγηζκηθνχ, ππνβνιά αλαιπηηθνχ
πιΪλνπ ζπγγξαθάο, ζπγγξαθά ησλ θεθαιαέσλ/κεξψλ (100-400 ιΫμεηο). Μπνξεέηε λα
ρξεζηκνπνηάζεηε ην δσξεΪλ δηαζΫζηκν ζην δηαδέθηπν project timeline schedule.
5. Γηεπθξηλέζηε ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο Ϋξεπλαο (ιρ. Πξνεγνχκελεο
ζρεηηθΫο επηζηεκνληθΫο εξγαζέεο/Ϋξεπλεο/εθαξκνγΫο ά επαγγεικαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο
εθφζνλ ππΪξρνπλ) (100-300ιΫμεηο).
6. Γηεπθξηλέζηε ηνπο ηξφπνπο δηΪρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκΪησλ (ιρ. ζε πνηα
ζπλΫδξηα/πεξηνδηθΪ ά απηνηειεέο εθδφζεηο ζα επηδηψμεηε ηε δεκνζέεπζά ηνπο) (100- 300
ιΫμεηο).
7. Γηεπθξηλέζηε ηε ζπλΪθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζΫκαηνο κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν θαη ην
ζπλνιηθφ
αθαδεκατθφ
(εξεπλεηηθφ/ζπγγξαθηθφ/δηδαθηηθφ)
Ϋξγν
ηνπ/ηεο
ΔπηβιΫπνληνο/νπζαο (100-300 ιΫμεηο).
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Βεβαηψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε θαη εγθξίλσ ηελ αλσηέξσ πξφηαζε Μεηαδηδαθηνξηθήο
Έξεπλαο
Ολνκαηεπψλπκν
Ηδηφηεηα Πξνηεηλφκελνπ Δπηβιέπνληα
Τπνγξαθή
_______________________________________
_______________________________________

______________________

Ησάλληλα, _______/_______/________

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
Τπφδεηγκα Δληχπνπ
Έθζεζεο Πεξάησζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
ΠΡΟ: Σα κέιε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ___________________
ΘΔΜΑ : Έθζεζε Πεξάησζεο Μεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Μ.Δ.: _____________________________________________
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: _______________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σίηινο
Δηζαγσγή
Οξηζκφο πξνβιήκαηνο-ζηφρνη
Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ έξεπλαο
Γεκνζηεχζεηο Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή /ηξηαο
Αλαθνξέο
Ο/Ζ Μεηαδηδάθηνξαο
Δξεπλεηήο/ηξηα

Ο/Ζ Δπηβιέπσλ/νπζα

(ππνγξαθά)

(ππνγξαθά)
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ

ΔΠΗΣΡΟΠΔ
Α. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ-ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ
A. ΑιεμΪθεο
Δ. ΚαξαθΪζεο
Φ. ΠνιπκεξΪθεο
Β. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
Δ. ΥνπιηαξΪ-ΡΪηνπ, Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο
Δ. ΚαξαθΪζεο
Γ. Καξγηψηεο
Α. Βνγηαηδφγινπ
Δ. Γθαζηά
Φ. ΠνιπκεξΪθεο
Υ. Απγεξηλφο
Δμεηαζηέο – Βαζκνινγεηέο – Αλαβαζκνινγεηέο
Αξραέα ΔιιεληθΪ
Μ. ΛηΪηζε θαη Υ. Απγεξηλφο (εμεηαζηΫο)
Δ. Γθαζηά θαη Β.-. Υξπζαθνπνχινπ (βαζκνινγάηξηεο)
Α. ΕσγξΪθνπ (αλαβαζκνινγάηξηα)
ΛαηηληθΪ
Δ. Γθαζηά θαη Φ. ΠνιπκεξΪθεο (εμεηαζηΫο)
Δ. ΥνπιηαξΪ-ΡΪηνπ θαη Δ. ΚαξαθΪζεο (βαζκνινγεηΫο)
. Υξπζαθνπνχινπ (αλαβαζκνινγάηξηα)
ΝΫα ΔιιεληθΪ
Α. Βνγηαηδφγινπ θαη Α. ΑιεμΪθεο (εμεηαζηΫο)
Π. Καγηαιάο θαη Δ. ΚαιηζνγηΪλλε (βαζκνινγεηΫο)
Γ. Γεσξγαθφπνπινο (αλαβαζκνινγεηάο)
Γ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS
Π. Φέινο (πληνληζηάο-Σκεκαηηθφο Τπεχζπλνο)
Υ. Απγεξηλφο (ππεχζπλνο ζηνλ ΣνκΫα Κιαζηθάο Φηινινγέαο)
Α. ΑιεμΪθεο (ππεχζπλνο ζηνλ ΣνκΫα ΜΝΔΦ)
Π. Φέινο (ππεχζπλνο ζηνλ ΣνκΫα Γισζζνινγέαο)
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Γ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΓΖΓΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΧΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Γ. Γεσξγαθφπνπινο
Υ. ΕΫθαο
Γ. ΠαπαζηΪζε
Α. ΠξΫληδα
Κ. ΒιΪρα
Δ. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ)
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΜ 2019-20
Η. ΚΛΑΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
Α. Δπηηξνπή γξαπηψλ εμεηάζεσλ νη θ.θ.
Αξραία Διιεληθά: Δ. ΥνπιηαξΪ, Μ. ΛηΪηζε, Υ. Απγεξηλφο.
Λαηηληθά: Δ. ΥνπιηαξΪ, Δ. ΚαξαθΪζεο, Φ. ΠνιπκεξΪθεο.
Β. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ.
Μ. ΛηΪηζε, Δ. ΚαξαθΪζεο, Δ. Γθαζηά.
Γ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή:
Δ. Γθαζηά, Β.-. Υξπζαθνπνχινπ.
ΗΗ. ΔΗΓΗΚΔΤΖ
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Α. ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
1. Δπηηξνπή Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ νη θ.θ.
Α. ΑιεμΪθεο, Δ. ΚαιηζνγηΪλλε, Γ. Γεσξγαθφπνπινο.
2. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ.
Α. ΑιεμΪθεο, Δ. ΚαιηζνγηΪλλε, Γ. Γεσξγαθφπνπινο.
3. πληνληζηηθή Δπηηξνπή νη θ.θ.
Α. ΑιεμΪθεο, Δ. ΚαιηζνγηΪλλε.
Β.ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
1. Δπηηξνπή Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ νη θ.θ.
Α. ΑιεμΪθεο, Α. Βνγηαηδφγινπ, Γ. Καξγηψηεο
2. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ.
Α. Βνγηαηδφγινπ, Γ. Καξγηψηεο, Γ. Γεσξγαθφπνπινο.
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Γ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή:
Γ. Καξγηψηεο, Δ. ΚαξαθΪζεο.
ΗΗΗ. ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
1. Δπηηξνπή Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ νη θ.θ.
Μ. ΛεθΪθνπ, Μ. Μαζηξνπαχινπ, Π. Φέινο.
2. Δπηηξνπή πλέληεπμεο νη θ.θ.
Μ. Μαζηξνπαχινπ, Μ. ΛεθΪθνπ, Π. Φέινο.
3. πληνληζηηθε Δπηηξνπή νη θ.θ.
Μ. ΛεθΪθνπ, Μ. Μαζηξνπαχινπ.
ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
Α. Αγγιηθά: Α. ΑιεμΪθεο, Δ. ΚαξαθΪζεο, Μ. ΛεθΪθνπ.
Β. Γεξκαληθά: Μ. ΛηΪηζε, Γ. Καξγηψηεο, Π. Φέινο.
Γ. Γαιιηθά: Δ. ΥνπιηαξΪ-Ραΐνπ, Δ. ΚαξαθΪζεο, Γ. Καξγηψηεο.
Γ. Ηζπαληθά: , Μ. ΛηΪηζε, Δ. Γθαζηά, Γ. Καξγηψηεο.
Δ. Ηηαιηθά: Δ. ΚαξαθΪζεο, Δ. Γθαζηά, Φ. ΠνιπκεξΪθεο.
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
EΞETATEA YΛH
I. Π.Μ..: KΛAIKH ΦIΛOΛOΓIA
1. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
2. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
α) APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA
Oκάξνπ Iιηάδνο Χ
νθνθιΫνπο Hιέθηξα· Eπξηπέδνπ Bάθραη.
Θνπθπδέδνπ Ξπγγξαθήο Bηβι. 1ν
Άγλσζην θεέκελν
Iζηνξέα ηεο αξραέαο ειιεληθάο ινγνηερλέαο απφ ηηο αξρΫο Ϋσο θαη ηνλ 5ν αηψλα π.Υ.
β) ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA
Bηξγηιένπ Aηλεηάδνο VI.
Λαηηληθφ Mπζηζηφξεκα:
α) Γ. Πεηξψληνπ Satyricon θεθθ. 1-4· 26,7-34,10· 37-38· 51· 61,5-63,10· 71· 110,6-113.
Kαη απφ κεηΪθξαζε νιφθιεξε ε Cena Trimalchionis (= Satyr. θεθ. 26,7-78,8)
β) Aπνπιάηνπ Mεηακνξθ. I, 1.IV, 28· V, 22-23.
Άγλσζην θεέκελν: Γ. Iνπι. Kαέζαξνο (& A.Hirti), De bello Gallico I-III.
Iζηνξέα ηεο ιαηηληθάο ινγνηερλέαο ηεο ρξπζάο θαη αξγπξάο επνράο.
H εμΫηαζε ηνπ γλσζηνχ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκΫλνπ πεξηιακβΪλεη κεηΪ-θξαζε,
θξηηηθΫο, εξκελεπηηθΫο-πξαγκαηνινγηθΫο θαη γξακκαηνινγηθΫο παξαηεξάζεηο, ελψ ε εμΫηαζε
ηνπ Ϊγλσζηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ιαηηληθνχ θεηκΫλνπ πεξηιακβΪλεη κεηΪ-θξαζε,
γξακκαηηθΫο θαη ζπληαθηηθΫο παξαηεξάζεηο.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
α) ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

1. Richardson, N. (κεη. Μ. Ννχζηα, επηκ. Α. ΡεγθΪθνο): Οκάξνπ Ηιηάδα, ηφκνο Σ΄, εθδφζεηο
University Studio Press, Θεζζαινλέθε 2005.
2. Dodds, E.R. (κεη. Γ.Τ. Πεηξέδνπ – Γ.Γ. παζΪξαο): Δπξηπέδνπ Βάθραη. Κξηηηθά θαη
εξκελεπηηθά Ϋθδνζε, εθδ. Καξδακέηζα, Αζάλα 2004.
3. Hornblower, S. (κεη. Φ. Πεηέθα, επηκ. Α. ΡεγθΪθνο): Commentary on Thucydides, ηόκνο Α΄
, εθδφζεηο University Studio Press, Θεζζαινλέθε 2006.
4. Easterling, P.E. – Knox, B.M.W. (κεη.Ν. Κνλνκάο – Υξ. Γξέκπαο – Μ. Κνλνκά): Ηζηνξία
ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο Γ. Παπαδάκα, Αζάλα 2000.
5. Lesky, A. (κεη. Α. ΣζνπαλΪθεο): Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο
Κπξηαθέδε, Θεζζαινλέθε 2006.
6. Lesky, A. (κεη. Ν. ΥνπξκνπδηΪδεο): Ζ Σξαγηθή Πνίεζε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, ηφκνη Α΄
θαη Β΄ , εθδφζεηο ΜΗΔΣ, Αζάλα 2003.
β) ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
1. Austin, R.G. (κεη. Λ. ΣξνκΪξαο): Βηξγηιένπ Αηλεηάδνο βηβιέν VI, εθδφζεηο University
Studio Press, Θεζζαινλέθε 2005.
2. Albrecht, M. (κεη. Γ. Ε. Νηθάηαο): Ηζηνξία ηεο Ρσκατθήο Λνγνηερλίαο, ηόκνη Α΄ θαη Β΄ ,
ΠαλεπηζηεκηαθΫο εθδφζεηο Κξάηεο, ΖξΪθιεην 2007.
3. Kenney, E.J. – Clausen, W.V. (κεη. Θ. Πέθνπιαο – Α. ηδΫξε –Σφιηα, επηκ. Α. ηεθαλάο):
Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο Γ. Παπαδάκα, Αζάλα 1998.
4. ΡΪηνο, Γ. : Λαηηληθό Μπζηζηόξεκα, Πεηξώληνο-Απνπιήηνο, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Παξαδφζεηο,
ΓηΪλλελα 1999.
5. ΚαινγεξΪο, Κ. Α.: Caesar, De Bello Gallico, εθδφζεηο Γ. Παπαδάκα, Αζάλαη 1977.
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II. Π.Μ..: ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
1. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
1. Ηζηνξέα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο Λνγνηερλέαο
2. Κεέκελα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο Λνγνηερλέαο
2.1. Πνέεζε: Γηνλ. νισκφο, Κ. Π. ΚαβΪθεο, Γ. εθΫξεο (Οη ππνςάθηνη νθεέινπλ λα εέλαη
πιάξσο εμνηθεησκΫλνη κε ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ ησλ ηξηψλ πνηεηψλ).
2.2. Πεδνγξαθέα: Π. ΚαιιηγΪο, Γ. ΒηθΫιαο, Δκκ. Ρνΐδεο, Αι. ΠαπαδηακΪληεο, Γ. Βηδπελφο,
Κ. Υαηδφπνπινο, Κ. Θενηφθεο, Γ. ΘενηνθΪο, Κ. Πνιέηεο, . Σζέξθαο, Γ. Υαηδάο, Άι.
ΚνηδηΪο, Γ. ΗσΪλλνπ.
3. πγθξηηηθά Γξακκαηνινγέα
4. Θεσξέα ηεο Λνγνηερλέαο
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
1. Ηζηνξία ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο
Λέλνο Πνιέηεο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθάο
ΣξαπΫδεο, 4ε Ϋθδνζε, Αζάλα 1985 (ά νπνηαδάπνηε κεηαγελΫζηεξε Ϋθδνζε).
2. Κείκελα ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο
2.1. Πνίεζε: Γηνλ. νισκφο, Κ. Π. ΚαβΪθεο, Γ. εθΫξεο*
Γ. Κεραγηφγινπ (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ νισκνύ, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο
Κξάηεο, ΖξΪθιεην 2003.
Μ. Πηεξάο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο,
ΖξΪθιεην 2005.
Γ. Γαζθαιφπνπινο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο
Κξάηεο, ΖξΪθιεην 2005.
*εκεέσζε: Οη ππνςάθηνη νθεέινπλ λα εέλαη πιάξσο εμνηθεησκΫλνη κε ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ
ησλ ηξηψλ πνηεηψλ.
2.2. Πεδνγξαθία: Π. ΚαιιηγΪο, Γ. ΒηθΫιαο, Δκκ. Ρνΐδεο, Αι. ΠαπαδηακΪληεο, Γ. Βηδπελφο,
Κ. Υαηδφπνπινο, Κ. Θενηφθεο, Γ. ΘενηνθΪο, Κ. Πνιέηεο, . Σζέξθαο, Γ. Υαηδάο, Άι.
ΚνηδηΪο, Γ. ΗσΪλλνπ.
Σα νηθεέα θεθΪιαηα απφ ηα αθφινπζα Ϋξγα:
Ν. ΒαγελΪο θ.Ϊ. (επηκ.), Ζ παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο, η. Γ΄–ΗΑ΄, νθφιεο, Αζάλα 1999.
Σ. ΚαξβΫιεο θ.Ϊ. (επηκ.), Ζ κεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία, η. Α΄-Ζ΄., νθφιεο, Αζάλα 1996.
Σ. ΚαξβΫιεο θ.Ϊ. (επηκ.), Ζ κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία, η. Α΄-Ζ΄., νθφιεο, Αζάλα 1996.
3. πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία
Martin Travers, Δηζαγσγή ζηε Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία, κηθξ. Η. Νανχκ-Μ.
ΠαπαειηΪδε, Βηβιηφξακα, Αζάλα 2006.
4. Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο
Peter Barry, Γλσξηκία κε ηε ζεσξία. Μηα εηζαγσγή ζηε ινγνηερληθή θαη πνιηηηζκηθή ζεσξία,
κηθξ. Α. ΝΪηζηλα, Βηβιηφξακα, Αζάλα 2013.
εκεέσζε: ην πιαέζην ηεο κειΫηεο ηνπο επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο εμεηαζηΫαο χιεο νη ππνςάθηνη
ζα άηαλ ζθφπηκν λα ζπκβνπιεχνληαη θαη ην αθφινπζν Ϋξγν: M. H. Abrams, Λεμηθό
ινγνηερληθώλ όξσλ. Θεσξία, ηζηνξία, θξηηηθή ινγνηερλίαο, κηθξ. Γ. ΓειεβνξηΪ-.
Υαηδεησαλλέδνπ, ΠαηΪθεο, Αζάλα 2005.
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2. ΔΗΓΗΚΔΤΖ: MEΑΗΧΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
I. ΛΟΓΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
Α. Γ. Αθξνπνιέηνπ Υξνληθή ζπγγξαθή
Κεέκελν
Α. Heisenberg, Georgii Acropolitae Opera, Ληςέα 1903, η. I, ζζ. 1-189 (Αλαη. ηνπηγΪξδε
1978 επηκ. P. Wirth).
Β. Βίνο ηνπ Παηξηάξρε Δπζπκίνπ.
Κεέκελν
P. Karlin Hayter, Vita Euthymii Patriarchae Contastinopolitanae Text, Translation
Introduction and Commentary (Bibliothèque de Byzantion 3), ΒξπμΫιιεο 1970.
II. ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
A. Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (Ζ παξαιιαγά ηνπ Escorial)
Κεέκελν
η. Αιεμένπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο θαη ην Άζκα ηνπ Αξκνύξε. Κξηηηθά Ϋθδνζε, Αζάλα
1985.
E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998.
Β. Πησρνπξνδξνκηθά Πνηάκαηα: Γ- Γ.
Κεέκελν
Ν. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο, ΖξΪθιεην 2012, ζζ. 173- 236.
H εμΫηαζε πεξηιακβΪλεη κεηΪθξαζε ινγένπ θαη δεκψδνπο Μεζαησληθνχ θεηκΫλνπ, θαη
θξηηηθΫο, εξκελεπηηθΫο-πξαγκαηνινγηθΫο θαη γξακκαηνινγηθΫο παξαηεξάζεηο.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
Η. ΛΟΓΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
Α. Γ. Αθξνπνιέηνπ Υξνληθή ζπγγξαθή
Κεέκελν
Α. Heisenberg, Georgii Acropolitae Opera, Ληςέα 1903, η. I, ζζ. 1-189 (Αλαη. ηνπηγΪξδε
1978 επηκ. P. Wirth).
Βηβιηνγξαθέα:
.Ζ. ππξφπνπινο, Γεώξγηνο Αθξνπνιίηεο, Υξνληθή ζπγγξαθή. Ζ βπδαληηλή ηζηνξία ηεο
ιαηηλνθξαηίαο (1204- 1261). Δηζαγσγή, Μεηάθξαζε, ρόιηα. Θεζζαινλέθε 2004.
Α. Καξπφδεινο, Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, η. Γ΄ (13νο- 15νο αη.), ζζ. 32- 59.
G. Ostrogorsky, Ηζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, Μεηαθξ. Η. Παλαγφπνπινο , επηκ. Δπ.
Υξπζφο, Αζάλα 19975, η. Γ΄, ζζ. 93- 132.
D. M. Nicol, Οη ηειεπηαίνη αηώλεο ηνπ Βπδαληίνπ 1261- 1453, Μεηαθξ. η. Κνκλελφο, Αζάλα
20054, ζζ.15-72.
Β. Βίνο ηνπ Παηξηάξρε Δπζπκίνπ.
Κεέκελν
P. Karlin Hayter, Vita Euthymii Patriarchae Contastinopolitanae Text, Translation
Introduction and Commentary (Bibliothèque de Byzantion 3), ΒξπμΫιιεο 1970.
Βηβιηνγξαθέα
Α. ΑιεμΪθεο. Γάκνη θεδείεο θαη απηνθξαηνξηθέο κεηακέιεηεο. Ο βίνο ηνπ Παηξηάξρε Δπζπκίνπ
ππό αλσλύκνπ κνλαρνύ. Δηζαγσγά, ΜεηΪθξαζε, ρφιηα, Αζάλα 2006.
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ΗΗ. ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
A. Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (Ζ παξαιιαγά ηνπ Escorial)
Κεέκελν
η. Αιεμένπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο θαη ην Άζκα ηνπ Αξκνύξε. Κξηηηθά Ϋθδνζε, Αζάλα
1985.
E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998.
Βηβιηνγξαθέα
H.- G. Beck, Ηζηνξία ηνπ Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο. Μεηαθξ. N. Eideneier, Αζάλα
20173, ζζ. 119- 168.
η. Αιεμένπ, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο θαη ηα άζκαηα ηνπ Αξκνύξε θαη ηνπ Τηνύ ηνπ
Αλδξνλίθνπ, Αζάλα 1995, ζζ. 13- 89.
Β. Πησρνπξνδξνκηθά Πνηάκαηα: Γ- Γ.
Κεέκελν
Ν. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο, ΖξΪθιεην 2012, ζζ. 173- 236.
Βηβιηνγξαθέα:
H.- G. Beck, Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο, ζζ. 171- 176.
N. Eideneier, Πησρνπξόδξνκνο, ΖξΪθιεην 2012, ζζ. 1- 41, 93- 142.

ΗΗΗ. Π.Μ..: ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ
α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
(1) V. Fromkin, R. Rodman & Hyams, Δηζαγσγά ζηε ΜειΫηε ηεο Γιψζζαο, εθδ. ΠαηΪθε,
Aζάλα 2008.
(2) Μ. Nespor, Φσλνινγέα, εθδ. ΠαηΪθε, Aζάλα 1999.
(3) P. Ladefoged, Δηζαγσγά ζηε Φσλεηηθά, εθδ. ΠαηΪθε, Aζάλα 2006.
(4) Α. ΡΪιιε, Μνξθνινγέα, εθδ. ΠαηΪθε, Aζάλα 2005.
(5) Δηξ. ΦηιηππΪθε-Warburton, Δηζαγσγά ζηε Θεσξεηηθά Γισζζνινγέα, εθδ. ΝεθΫιε,
Αζάλα 2010.
(6) J. Lyons, Γισζζνινγηθά εκαζηνινγέα, εθδ. ΠαηΪθε, Αζάλα 1999.
β) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ / ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
(1) Σ. Harley, Ζ Φπρνινγέα ηεο Γιψζζαο. Απφ ηελ ΠξΪμε ζηε Θεσξέα, University Studio
Press, Θεζζαινλέθε 2008.
(2) . ΜπΫιια, Ζ Γεχηεξε Γιψζζα. ΚαηΪθηεζε θαη Γηδαζθαιέα, εθδ. ΠαηΪθε, Αζάλα 2011.
γ) ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
(1) A.-Φ. Xξηζηέδεο (επηκ.), Iζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο, ΚΫληξν Διιεληθάο Γιψζζαο Iλζηηηνχην Nενειιεληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλέθε 2001, ζζ. 102-107, 121-267, 281-370,
383-520.
(2) R. Browning, H Διιεληθά Γιψζζα, Μεζαησληθά θαη ΝΫα, εθδ. Παπαδάκα, Aζάλα 1991.
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019-20
(Α) Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Φηινζνθηθψλ ρνιψλ:
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:

Θνπθπδέδεο, 6ν βηβιέν.
κεξνο, Ραςσδέα Φ θαη  (Ηιηάδα).
Άγλσζην.
Καέζαξαο, De Bello Civili.

ΛΑΣΗΝΗΚΑ:
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:
1) Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο 19νο θαη 20νο αηψλαο.
2) Ζ παιαηφηεξε πεδνγξαθέα: Ρνΐδεο-ΠαπαδηακΪληεο-Βηδπελφο.
3) Νεφηεξε πνέεζε: ΚαβΪθεο-εθΫξεο-Ρέηζνο.
(β) Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο φισλ ησλ άιισλ ρνιψλ:
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:
ΛΑΣΗΝΗΚΑ:

Θνπθπδέδεο, 6ν βηβιέν.
Άγλσζην.
Καέζαξαο, De Bello Civili.

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ:
1) Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο: 19νο θαη 20νο αηψλαο.
2) Νεφηεξε πνέεζε: ΚαβΪθεο-εθΫξεο-Ρέηζνο.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΟΜΖΡΟ
1. A. Lesky, Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, κεηαθξ. Α. ΣζνπαλΪθε,
Θεζζαινλέθε, 5ε Ϋθδνζε 1981, ζει. 41-80, 97-139.
2. Α. ΣζνπαλΪθε, Δηζαγσγή ζηνλ Όκεξν, Θεζζαινλέθε, 4 1983.
3. A. Wace & Fr. Stubbings, κεξνο, A.Companion to Homer Αζάλα 1984.
4. M. I. Finley, Ο θόζκνο ηνπ Οδπζζέα, Αζάλα, ζει. 15-58, 135-179.
5. Η. Θ. Καθξηδά, Οκεξηθέο έξεπλεο, Αζάλα 1967, ζει. 2-53.
6. W. Schadewaldt, Από ηνλ θόζκν θαη ην έξγν ηνπ Οκήξνπ, Αζάλα 1982, ηφκ. Β, ζει. 183206.
7. P.E. Easterling – B.M. W.Knox, Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, (κεηΪθξαζε
Ν. Κνλνκά, εθδ. Παπαδάκα, Αζάλα, 1990), ζζ.70-134, 585-604.
ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ
1. A. Lesky, Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο: ην θεθΪιαην ην ζρεηηθφ κε ηνλ
Θνπθπδέδε.
2. J. de Romilly (κεη. Φ. Καθξηδά), Ηζηνξία θαη Λόγνο ζηνλ Θνπθπδίδε, Μ.Η.Δ.Σ. Αζάλα
1988.
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3. ΚνπκαληαξΪθε, Λ., Θνπθπδίδνπ Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο, Αζάλαη 1963.
4. ΓεσγνπαπαδΪθνπ, Α., Θνπθπδίδε Ηζηνξία, Θεζζαινλέθε 1982.
εκ. Θα ππάξμνπλ γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο θαη γη’ απηφ ζπληζηάηαη
ζηνπο ππνςεθίνπο κειέηε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο.
ΛΑΣΗΝΗΚΑ
ΚΑΗΑΡΑ
1. Αλησλένπ, Γ., Γ. Η. Καίζαξνο, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ (Δηζαγσγά,
Κεέκελνλ, ΜεηΪθξαζηο, ρφιηα, Λεμηιφγηνλ, Πέλαθεο), Δθδ. Γξεγφξε, Αζάλα.
2. Γηαλλαθφπνπινο, Π. Δ. Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. De Bello Civili
(Μεηάθξαζε), Δθδ. Γεκ. Ν. Παπαδάκα, Αζάλα.
3. ΚαινγεξΪο, Κ., Γ. Η. Καίζαξνο, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ
(Commentarii de Bello Civili). Βηβιία Α, Β, Γ (Δηζαγσγή, Κείκελνλ, Μεηάθξαζηο, Πιήξεο
Λεμηιόγηνλ, Δπξεηήξηνλ θπξίσλ νλνκάησλ), Δθδ. Γεκ. Ν. Παπαδάκα, Αζάλα.
4. Νηθνιφπνπινο, Π. Πεξί ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ (Μεηάθξαζε), Δθδ. Γξεγφξε, Αζάλα.
5. Rose, Ζ. J., Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο, ηφκνο Η, ζζ. 212-220.
εκ. Θα ππάξμνπλ γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο θαη γη’ απηφ ζπληζηάηαη
ζηνπο ππνςεθίνπο κειέηε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο.
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
Α. Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: 19νο θαη 20νο αηψλαο.
Σα νηθεέα θεθΪιαηα απφ ην:
Λέλνο Πνιέηεο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Μνξθσηηθφ ΄Ηδξπκα Δζληθάο
ΣξαπΫδεο, 4ε Ϋθδνζε, Αζάλα 1985 (ά νπνηαδάπνηε κεηαγελΫζηεξε Ϋθδνζε).
Β. Ζ παιαηφηεξε πεδνγξαθία: Ρνΐδεο -Παπαδηακάληεο-Βηδπελφο
Σα νηθεέα θεθΪιαηα απφ ην:
Ν. ΒαγελΪο θ. Ϊ. (επηκ.), Ζ παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο, η. Γ΄.-ΗΑ΄, νθφιεο, Αζάλα 1999.
Γ. Νεφηεξε πνίεζε: Καβάθεο-εθέξεο-Ρίηζνο
Κ. Π. ΚαβΪθεο: Πνηήκαηα 1882-1932, Δξκάο, Αζάλα 2003.
Γ. εθΫξεο, Πνηήκαηα, ΄Ηθαξνο, Αζάλα 19 1998.
Υξ. ΠξνθνπΪθε, επηκ., Αλζνινγία Γηάλλε Ρίηζνπ, Αζάλα, ΚΫδξνο 2000.
Μ. Πηεξάο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο,
ΖξΪθιεην 2005.
Γ. Γαζθαιφπνπινο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο
Κξάηεο, ΖξΪθιεην 2005.
Γ. Κφθνξεο (επηκ.), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο,
ΖξΪθιεην 2009.
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ΔΞΑΜΖΝΟ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ
(Α.Δ. 2019- 2020)
1. Πηπρηνχρσλ Φηινζνθηθάο ρνιάο (πιελ ησλ μελφγισζζσλ Φηινινγηθψλ ΣκεκΪησλ):
θαηΪηαμε ζην 3ν εμΪκελν ζπνπδψλ, κε ηελ ππνρξΫσζε λα εμεηΪδνληαη επηηπρψο κφλν ζηα
ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ηνπ 3νπ θαη 4νπ εμακάλνπ θαη ζηα καζάκαηα ησλ Αξραέσλ
Διιεληθψλ θαη Λαηηληθψλ ηνπ 1νπ εμακάλνπ (Ρεηνξεέα) θαη (Αξραέα Διιεληθά ΓιψζζαΘεκαηνγξαθέα) αληέζηνηρα, θαζψο θαη ζε Ϋλα απφ ηα καζάκαηα ησλ Λαηηληθψλ ηνπ 2νπ
εμακάλνπ (Λαηηληθά πεδνγξαθέα) θαη (Λαηηληθά Γιψζζα-Θεκαηνγξαθέα).
2. Πηπρηνχρσλ Θενινγηθάο ρνιάο θαη μελφγισζζσλ Φηινινγηθψλ ΣκεκΪησλ: θαηΪηαμε
ζην 1ν εμΪκελν ζπνπδψλ.
3. Πηπρηνχρσλ ΑλσηΫξσλ θαη Ϊιισλ ρνιψλ: θαηΪηαμε ζην 1ν εμΪκελν ζπνπδψλ.
4. Πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηάζνπλ πηπρέν κε Ϊιιε
εηδέθεπζε: θαηΪηαμε ζην 5ν εμΪκελν ζπνπδψλ, κε ηελ ππνρξΫσζε λα εμεηΪδνληαη ζηα
ππνρξεσηηθΪ θαη ζηα επηιεγφκελα καζάκαηα ηεο εηδέθεπζεο πνπ πξνβιΫπεη ην
Πξφγξακκα πνπδψλ.
Πνζνζηά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ
(Α.Δ. 2019 - 2020)
Σν πνζνζηφ ησλ θαηαηΪμεσλ ησλ πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκένπ, ΣΔΗ ά ηζνηέκσλ πξνο απηΪ,
Α..ΠΑΗ.ΣΔ. ηεο ΔιιΪδνο ά ηνπ εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκΫλα απφ ηνλ ΓΟ.Α.Σ.ΑΠ), θαζψο
θαη ησλ θαηφρσλ πηπρέσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θαη δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, νξέδεηαη ζε
πνζνζηφ 12% επέ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηΫσλ θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο ζε θΪζε Σκάκα
Παλεπηζηεκένπ, ΣΔΗ ά Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Δπηκεξηζκφο ηνπ παξαπΪλσ πνζνζηνχ αλΪινγα κε ηελ πξνΫιεπζε ησλ ππνςεθέσλ γηα
θαηΪηαμε πηπρηνχρσλ ά αλαθαηαλνκά ηπρφλ ελαπνκΫλνληνο πνζνζηνχ ζε Ϊιιε θαηεγνξέα
θαηαηΪμεσλ δελ επηηξΫπεηαη.
Γηθαηνινγεηηθά - Υξφλνο δηελέξγεηαο θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ
1. Ζ αέηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πηπρηνχρσλ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ ζην Σκάκα
Φηινινγέαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ ππνβΪιινληαη ζηε
Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο απφ 1 Ϋσο 15 Ννεκβξένπ θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο.
2. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα εμήο:
α) Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ.
β)Αληέγξαθν πηπρένπ ά πηζηνπνηεηηθφ πεξΪησζεο ζπνπδψλ. ΠξνθεηκΫλνπ γηα πηπρηνχρνπο
εμσηεξηθνχ ζπλππνβΪιιεηαη θαη βεβαέσζε ηζνηηκέαο ηνπ ηέηινπ ζπνπδψλ ηνπο απφ ηνλ
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ά απφ ην φξγαλν πνπ Ϋρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ηέηινπ
ζπνπδψλ.
3. Οη θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο δηελεξγνχληαη θαηΪ ην δηΪζηεκα απφ 1 Ϋσο 20 Γεθεκβξένπ
θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο. Σν πξφγξακκα εμεηΪζεσλ αλαθνηλψλεηαη ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10)
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε εμΫηαζεο ηνπ πξψηνπ καζάκαηνο.
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ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ

DIVISION OF CLASSICS
ΣΟΜΔΑ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
UNDERGRADUATE COURSES
Ancient Greek
Αξραέα ΔιιεληθΪ
Winter Semester
Υεηκεξηλφ ΔμΪκελν
Compulsory Courses (Τ)
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Semester
ΔμΪκελν
I
ΦΤ1103:
Rhetoric of the Imperial Era
Ρεηνξηθά Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ

III

V

ΦΤ1102:

Greek Unseen I
Αξραέα Διιεληθά Γιψζζα Η

ΦΤ 3132:

Tragedy: Euripides Bacchae
Σξαγσδέα: Δπξηπέδνπ Βάθραη

ΦΤ 3134:

Tragedy: Euripides Hippolytus
Σξαγσδέα: Δπξηπέδνπ Ηππόιπηνο

ΦΤ 3935:

Philosophy: Aristotle‟s Nicomachean Ethics
Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα: ΑξηζηνηΫινπο Ζζηθά Νηθνκάρεηα

ΦΤ5164:

Philosophy: Plato‟s Symposium
Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα: ΠιΪησλνο πκπόζηνλ

ΦΤ5150

Homer‟s Iliad
Οκάξνπ Ηιηάο

ΦΤ1110

Homer‟s Odyssey
Οκάξνπ Οδύζζεηα

ΦΤ 5628

Lyric Poetry
Λπξηθά Πνέεζε
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Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0213
Introduction to Papyrology (Seminar)
Δηζαγσγά ζηελ Παππξνινγέα (εκηλΪξην Δηδέθεπζεο)
ΦΔ0716

Oratory: Aischines, Isaeus
Ρεηνξεέα: Αηζρέλεο, Ηζαένο

ΦΔ0710

Historiography: Polybius
Ηζηνξηνγξαθέα: Πνιχβηνο

ΦΔ0706

Tragedy: Aeschylus‟ Choephori
Σξαγσδέα: Αηζρχινπ Υνεθόξνη

ΦΔ0223

Religion
Θξεζθεέα

ΦΔ0664

Greek Paleography
Διιεληθά Παιαηνγξαθέα

Spring Semester
Δαξηλφ ΔμΪκελν
Compulsory Courses
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
II

IV

VI

ΦΤ2121

Historiography: Herodotus
Ηζηνξηνγξαθέα: Ζξφδνηνο

ΦΤ2123

Greek Unseen II
Αξραέα Διιεληθά Γιψζζα ΗΗ

ΦΤ2315

Introduction to Classics
Δηζαγσγά ζηελ Αξραηνγλσζέα

ΦΤ4143

Tragedy: Sophocles‟ Ajax
Σξαγσδέα: νθνθιΫνπο Αίαο

ΦΤ4141

Tragedy: Sophocles‟ Electra
Σξαγσδέα: νθνθιΫνπο Ζιέθηξα

ΦΤ6170

Comedy: Aristophanes‟ Clouds
Κσκσδέα: ΑξηζηνθΪλνπο Νεθέιαη
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Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0705

Greek Literature of the Imperial Era
Διιεληθά Γξακκαηεέα Απηνθξαηνξηθψλ Υξφλσλ

ΦΔ0712

Textual Criticism of Classical Texts
Κξηηηθά θαη Δθδνηηθά ησλ Κιαζηθψλ ΚεηκΫλσλ

ΦΔ0225

Introduction to Mycenaean Philology
Δηζαγσγά ζηε Μπθελατθά Φηινινγέα

ΦΔ0874

Philosophy and Medicine
Φηινζνθέα θαη Ηαηξηθά

ΦΔ0222

Mythology
Μπζνινγέα

ΦΔ0867

Hellenistic Poetry
Διιεληζηηθά Πνέεζε
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Latin
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Winter Semester
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Compulsory Courses
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Semester
ΔμΪκελν
I
ΦΤ1303

Latin Unseen
Λαηηληθά Γιψζζα

ΗΗΗ

ΦΤ5330

Latin Novel
Λαηηληθφ Μπζηζηφξεκα

V

ΦΤ5626

Latin Epic: Vergil‟s Aeneis
Δπηθά Πνέεζε: Βηξγηιένπ Αηλεηάδα

Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0373

Latin Lyric Poetry
Λαηηληθά Λπξηθά Πνέεζε

ΦΔ0714

Didactic Epic Poetry: Lucretius, Vergil
Γηδαθηηθά Δπηθά Πνέεζε: Λνπθξάηηνο, Βηξγέιηνο

ΦΔ0713

History of the Latin Language (Seminar)
Ηζηνξέα ηεο Λαηηληθάο Γιψζζαο (εκηλΪξην Δηδέθεπζεο)

ΦΔ0369

Latin Paleography
Λαηηληθά Παιαηνγξαθέα

ΦΔ0715

Latin Philosophical Prose: Cicero, Seneca
Λαηηληθά Φηινζνθηθά Πεδνγξαθέα: ΚηθΫξσλ, ελΫθαο

Spring Semester
Δαξηλφ ΔμΪκελν
Compulsory Courses
ΤπνρξεσηηθΪ (Τ)
II

ΦΤ2314

Roman Historiography
Ρσκατθά Ηζηνξηνγξαθέα

IV

ΦΤ4939

Oratory: Cicero
Ρεηνξεέα: ΚηθΫξσλ
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VI

ΦΤ4938

Roman Tragedy: Seneca‟s Phaedra
Ρσκατθά Σξαγσδέα: ελΫθαο, Φαίδξα

Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
ΦΔ0860

Roman Biography
Ρσκατθά Βηνγξαθέα

ΦE0875

Roman Comedy: Plautus‟ Menaechmi
Λαηηληθά Κσκσδέα: Πιαχηνπ Μέλαηρκνη

ΦΔ0367

Roman Satire
Ρσκατθά Ϊηηξα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
GRADUATE COURSES
Winter Semester
Υεηκεξηλφ ΔμΪκελν
Μ.Α. in Classics:
1. Greek
2. Latin
Δμάκ. / Sem.
Η

M.A. in Philology
Division Classics
Δμάκ. / Sem.
ΗΗΗ

Μ.Α. in Classics:
1. Greek
2. Latin
Spring Semester
Δαξηλφ ΔμΪκελν
Δμάκ. / Sem.
ΗΗ

Μάζεκα / Course
ΑΔΦ001 Ethics and Politics in Aristotle
Ζζηθά θαη Πνιηηηθά ζθΫςε ζηνλ ΑξηζηνηΫιε
Philosophy and Religion
Φηινζνθέα θαη Θξεζθεέα
Μάζεκα / Course
ΚΦ039 Literary Criticism in Greece and Rome
Λνγνηερληθά Κξηηηθά ζηελ Αξραέα ΔιιΪδα θαη Ρψκε
ΚΦ040 Science Literature: Aratus
Δπηζηεκνληθά Γξακκαηεέα: Άξαηνο
Poetic and Political Approaches to Roman Elegy
ΠνηεηνινγηθΫο θαη πνιηηηθΫο πξνζεγγέζεηο ηεο ξσκατθάο ειεγεέαο

Μάζεκα / Course
ΑΔΦ003 Ancient Greek Literature and Ritual
Αξραέα Διιεληθά Λνγνηερλέα θαη Σειεηνπξγέα
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ΛΑΦ001 Self-referential Poetics in Latin Literature
Εεηάκαηα εζσηεξηθάο πνηεηηθάο ζηε Λαηηληθά Λνγνηερλέα

DIVISION OF MEDIEVAL AND MODERN GREEK LITERATURE
ΣΟΜΔΑ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
MODERN GREEK LITERATURE
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
UNDERGRADUATE COURSES
Winter Semester
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Compulsory Courses
ΤπνρξεσηηθΪ (Τ)
Η
ΦΤ1934
History and Histories of Modern Greek Literature
Ηζηνξέα θαη Ηζηνξίεο ηεο ΝΫαο Διιεληθάο Λνγνηερλέαο
ΗΗΗ

ΦΤ4935

Introduction to Comparative Philology and the Theory of Literature
Δηζαγσγά ζηε ζπγθξηηηθά θηινινγέα θαη ζηε ζεσξέα ηεο ινγνηερλέαο

V

ΦΤ4940

Texts and Authors of Modern Greek Literature (1880-1930)
Ρεχκαηα, Κεέκελα θαη πγγξαθεέο ηεο Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο
(1880-1930)

Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VII

ΦΔ0717

The 1st and 2nd Generations of Post-war Poets
Ζ α΄ θαη β΄ κεηαπνιεκηθά πνηεηηθά γεληΪ

ΦΔ0864

Sikelianos in His Era
Ο ηθειηαλφο θαη ε επνρά ηνπ

ΦΔ0872

Introduction to Creative Writing
Λνγνηερληθφο ιφγνο, δνθέκην, γξαθά θαη αλΪγλσζε

ΦΔ0873

Avand Garde and Modernisms
ΗζηνξηθΫο πξσηνπνξέεο θαη κνληεξληζκνέ

ΦΔ0707

On Translation
Πεξέ κεηΪθξαζεο

ΦΔ0568

European and Modern Greek Poetry in the 2nd Half of the 19th century
Δπξσπατθά θαη λενειιεληθά πνέεζε ζην β΄ κηζφ ηνπ 19νπ αη.

ΦΔ0718

European Literature: Realism
Δπξσπατθά ινγνηερλέα: ξεαιηζκφο
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Spring Semester
ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Compulsory Courses
ΤπνρξεσηηθΪ (Τ)
ΗΗ

ΦΤ2935

Introduction to Modern Greek Literature
Δηζαγσγά ζηε ΝΫα Διιεληθά Φηινινγέα

ΗV

ΦΤ5745

Modern Greek Literature (1830-1980)
Ρεχκαηα, θεέκελα θαη ζπγγξαθεέο (1830-1880)

VI

ΦΤ6756

Texts and Authors of Modern Greek Literature (1930-1980)
Κεέκελα θαη ζπγγξαθεέο ηεο λενειιεληθάο Λνγνηερλέαο (1930-1980)

Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
VIII

ΦΔ0868

The Teaching of Literarure
Γηδαθηηθά ηεο ινγνηερλέαο

ΦΔ0870

Poetry and Prose of the Generation of the 20‟s
Πνέεζε θαη πεδνγξαθέα ηεο «ΓεληΪο ηνπ ‟20»

ΦΔ0876

Aspects of Realism in Prose (19th-20th centuries)
ςεηο ηνπ ξεαιηζκνχ ζηελ πεδνγξαθέα (19νο-20νο αη.)

ΦΔ0877

Representations of Gender in Modern Greek Literature (19th-20th
centuries)
ΑλαπαξαζηΪζεηο ηνπ θχινπ ζηε λενειιεληθά Λνγνηερλέα (19νο-20νο αη.)

ΦΔ0837

Prose and History in the Post-war Era
Μεηαπνιεκηθά πεδνγξαθέα θαη ηζηνξηθά πξαγκαηηθφηεηα

ΦΔ0878

D. Solomos. Poetry and Poetics in the Ionian Islands
Γηνλχζηνο νισκφο. Πνέεζε θαη πνηεηηθά ζηνλ Ηφλην ρψξν

ΦΔ0865

Literature and History after 1974
Λνγνηερλέα θαη Ηζηνξέα ζηελ πεξένδν ηεο κεηαπνιέηεπζεο

ΦΔ0879

European Literature: Romanticism
Δπξσπατθά ινγνηερλέα: ξνκαληηζκφο

ΦΔ0880

European Literature: Mondernism
Δπξσπατθά ινγνηερλέα: κνληεξληζκφο
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MEDIEVAL GREEK LITERATURE
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
UNDERGRADUATE COURSES
Winter Semester
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Compulsory Courses
ΤπνρξεσηηθΪ (Τ)
Δμακ. Κσδ.
ΗΗΗ
ΦΤ 3926

Μάζεκα
Introduction to Byzantine Literature
Δηζαγσγά ζηε Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

V

ΦΤ 7635

Byzantine Vernacular Literature
Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα

VII

ΦΔ0719

Leo the VIth in the Sources of His Era
Ο ΛΫσλ Σ΄ ζηηο πεγΫο ηεο επνράο ηνπ

Spring Semester
ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ
Compulsory Courses
ΤπνρξεσηηθΪ (Τ)
IV

ΦΤ 4941

Byzantine Historiography
Βπδαληηλά Ηζηνξηνγξαθέα

VI

ΦΤ6757

Post-Byzantine Literature
Μεηαβπδαληηλά Λνγνηερλέα

VIII

ΦΤ 8206

Introduction to Greek Palaeography
Δηζαγσγά ζηελ ειιεληθά παιαηνγξαθέα

224

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
GRADUATE COURSES
IΗ. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΜΝΔΦ
Υεηκεξηλφ εμάκελν / Winter Semester
MEDIEVAL GREEK LITERATURE
Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
Η, ΗΗΗ ΜΔΦΤ006 Palaeography and Textual Criticism
Παιαηνγξαθέα θαη θξηηηθά ησλ θεηκΫλσλ
ΜΔΦΤ007 Βyzantine Vernacular Literature: Μanuscript Tradition, Reception and
the Edition of Texts
Γεκψδεο Βπδαληηλά Λνγνηερλέα: ΠαξΪδνζε, πξφζιεςε θαη Ϋθδνζε ησλ
θεηκΫλσλ
MODERN GREEK LITERATURE
Νέα Διιεληθή Φηινινγία
Η, ΗΗΗ ΝΔΦΤ005 Literary Criticism in the Ionian Islands (1850-1900)
Εεηάκαηα ινγνηερληθάο θξηηηθάο ζηνλ ηφλην ρψξν (1850-1900)
ΝΔΦΤ006

Poems about Poets and Critics in Modern Greek Literature
ΝενειιεληθΪ πνηάκαηα γηα πνηεηΫο θαη ινγνηερληθνχο θξηηηθνχο

Δαξηλφ εμάκελν/ Spring Semester
MEDIEVAL GREEK LITERATURE
Μεζαησληθή Διιεληθή Φηινινγία
ΗΗ
ΜΔΦΤ008 Hagiography of the Middle Byzantine Period
Αγηνινγέα ΜΫζεο Βπδαληηλάο Πεξηφδνπ
ΜΔΦΤ009 The Eulogios Kourilas‟ Collection of Byzantine and Postbyzantine
Manuscripts
Οη θψδηθεο ηεο ζπιινγάο Δπι. Κνπξέια
MODERN GREEK LITERATURE
Νέα Διιεληθή Φηινινγία
ΗΗ
ΝΔΦΤ004 Constructing the Subject
ΚαηαζθεπΪδνληαο ην ππνθεέκελν
ΝΔΦΤ007

Issues in Modern Greek Metre
Εεηάκαηα λενειιεληθάο κεηξηθάο
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DIVISION OF LINGUISTICS
ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
UNDERGRADUATE COURSES
Compulsory Courses
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (Τ)
Semester /Δμακ.

Course/ ΜΪζεκα

I

ΦΤ 1700

Introduction to Linguistics I
Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα Η

ΗΗ

ΦΤ 2713

Introduction to Linguistics II
Δηζαγσγά ζηε Γισζζνινγέα ΗΗ

ΗΗΗ

ΦΤ3720

History of the Greek Language I
Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο Η

IV

ΦΤ4937

History of the Greek Language II
Ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο ΗΗ

VI

ΦΤ 7777

Teaching Modern Greek
Γηδαθηηθά ηεο ΝΫαο Διιεληθάο

Optional Courses
ΚΑΣ‟ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (ΔΤ)
Semester /Δμακ.
V

ΦΔ0401

Course/ ΜΪζεκα
Γεληθά Γισζζνινγέα
General Linguistics

GRADUATE COURSES
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Winter Semester
Υεηκεξηλφ ΔμΪκελν
Semester /Δμακ.

Course/ ΜΪζεκα

Η

ΓΛΤ002

Issues in Psycholinguistics
Εεηάκαηα Φπρνγισζζνινγέαο

ΗΗΗ

ΓΛΤ 039

Second Language Grammar: Theory & Research
Ζ Γξακκαηηθά ηεο Γεχηεξεο Γιψζζαο: Θεσξέα θαη Έξεπλα
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Η & ΗΗΗ ΓΛ038

Topics in Historical Phonology
ΘΫκαηα Ηζηνξηθάο Φσλνινγέαο

Spring Semester
Δαξηλφ ΔμΪκελν
Semester /Δμακ.
ΗΗ

Course/ ΜΪζεκα
Topics in the Syntax-Semantics Interface
Εεηάκαηα απφ ηε δηεπαθά ζχληαμεο-ζεκαζηνινγέαο

ΗΗ

ΓΛΤ004 Methodology of Linguistic Research
Μεζνδνινγέα ηοε Γισζζηθάο Έξεπλαο

ΗΗ

ΓΛΤ005 Language Change
Γισζζηθά Αιιαγά
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ΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΔΞΑΜΖΝΧΝ

229

230

ΣΡ Η ΣΖ
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ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2019 -20
ΧΡΑ

ΜΑΘΖΜΑ

ΓΗΓΑΚΧΝ

ΔΞΑΜ.

ΑΗΘΟΤΑ

9:00-12:00

ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΧΝ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
ΥΡΟΝΧΝ

ΚΑΡΑΚΑΖ

Τ(Η)

Η10

9:00-12:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ
(ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ)

ΥΟΤΛΗΑΡΑ

ΔΤ(VΗΗ)

ΦΑ3

10:00

ΑΓΓΛΗΚΑ Γ΄

ΠΑΠΠΑ

ΗΗΗ

Α31

10:00-12:00

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Γ΄

Η.ΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΗΗΗ

221 Κ.Ξ. Γ.
Κεληξ. Βηβι.

12:00-14:00

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Α΄

Η.ΚΑΣΔΡΗΝΖ

Η

221 Κ. Ξ. Γ.
Κεληξ. Βηβι

12:00-15:00

Ζ Α΄ ΚΑΗ Β΄
ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΔΝΗΑ

ΠΑΠΑΣΑΘΖ

ΔΤ(VΗΗ)

Α39-40

15:00-18:00

ΘΡΖΚΔΗΑ

ΕΧΓΡΑΦΟΤ

ΔΤ(VII)

ΦΑ3

15:00-18:00

Ο ΗΚΔΛΗΑΝΟ ΚΑΗ Ζ
ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ

ΔΤ(VII)

Η10

15:00-18:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

ΠΔΣΑ

Τ(ΗΗΗ)

Α39-40

18:00-21:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η

ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ

Τ(Η)

ΑΜΦ. ΗΟΓ.
Π.Σ.Γ.Δ.

18:00-21:00

ΓΖΜΧΓΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ

Τ(V), ΔΤ
(ΠΑΛ.ΔΞ.)

A39-40

9:00-15:00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ
ΑΡΥΑΗΑΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ
ΦΟΗΣΖΣΔ –
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΗ
ΦΟΗΣΖΣΔ

(Η)

12:00-15:00

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΛΟΓΟ,
ΓΟΚΗΜΗΟ, ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ
ΑΝΑΓΝΧΖ

ΠΔΣΑ

ΔΤ(VII)

I10

12:00-15:00

ΡΔΤΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1880-1930

ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ

Τ(V)

Α39-40

15:00-18:00

ΟΜΖΡΟΤ ΗΛΗΑ (Α-ΜΑ)

ΕΧΓΡΑΦΟΤ

Τ(V)

Α39-40

15:00-18:00

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΗΖΖ
ΣΟ Β΄ ΜΗΟ ΣΟΤ 19νπ ΑΗ.

ΚΑΡΓΗΧΣΖ

ΔΤ(VII)

ΦΑ1

231

Σ Δ ΣΑ ΡΣ Ζ

15:00-18:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Α-ΜΑ)

ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ

Τ(ΗΗΗ)

ΑΜΦ.
ΓΑΚΑΡΖ

15:00-18:00

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ
ΗΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ)

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Τ(ΗΗΗ)

Η10

15:00-18:00

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΔ
ΣΖ ΝΔΛ (ΜΔ-Χ)

ΚΑΡΑΒΗΓΑ

Τ(Η)

ΦΑ3

9:00-12:00

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ Η (ΜΔ-Χ)

ΕΔΚΑ

Τ(Η)

ΦΑ3

9:00-12:00

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΔ
ΣΖ ΝΔΛ (Α-ΜA)

ΠΑΠΑΣΑΘΖ

Τ(Η)

Α39-40

9:00-12:00

ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ
ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ

ΚΑΡΑΒΗΓΑ

ΔΤ(VII)

ΦΑ1

10:00

ΑΓΓΛΗΚΑ Α΄

ΠΑΠΠΑ

Η

Η5

12:00-15:00

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ Η (Α-ΜΑ)

ΕΔΚΑ

Τ(Η)

ΦΑ3

12:00-15:00

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΖΘΗΚΑ
ΝΗΚΟΜΑΥΔΗΑ (Α-ΜΑ)

ΛΗΑΣΖ

Τ(ΗΗΗ)

Η10

12:00-15:00

ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ:
ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ ΑΗΝΔΗΑΓΑ

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ

Τ(V)

Α39-40

12:00-15:00

ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ

ΚΑΡΓΗΧΣΖ

ΔΤ(VII)

ΦΑ1

12:00-15:00

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ
ΔΗΓΗΚΔΤΖ)

ΦΗΛΟ

ΔΤ(VII)

Β41-42

15:00-18:00

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΠΛΑΣΧΝΟ
ΤΜΠΟΗΟΝ (ΜΔ-Χ)

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Τ(IIΗ)

Α39-40

15:00-18:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ

ΠΑΠΠΑ

ΔΤ(VII)

ΑΜΦ.
ΓΑΚΑΡΖ

15:00-18:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
(Π.Σ.Γ.Δ)

ΦΤΚΑΡΖ

Τ(V)

Η10

18:00-21:00

Ο ΛΔΧΝ Σ΄ΣΗ ΠΖΓΔ
ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ

ΑΛΔΞΑΚΖ

ΔΤ(VII)

Α39-40

18:00-21:00

ΛΑΣΗΝΗΚΟ
ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ

ΚΑΛΛΔΡΓΖ

Τ(IΗΗ)

Η10
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Π Δ ΜΠ ΣΖ
Π ΑΡΑ Κ Δ ΤΖ

9:00-12:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ:
ΛΟΤΚΡΖΣΗΟ, ΒΗΡΓΗΛΗΟ

ΚΑΛΛΔΡΓΖ

ΔΤ(VII)

ΦΑ3

9:00-12:00

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΡΔΑΛΗΜΟ

ΑΜΗΟΤ

ΔΤ(VII)

I10

9:00-12:00

ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ

ΠΡΔΝΣΕΑ

ΔΤ(V)ΠΑΛ
. ΔΞΑΜ.

ΑΜΦ.
ΦΗΛΟΟΦΗΑ

12:00-15:00

ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΗΑ (ΜΔΧ)

ΕΔΚΑ

Τ(V)

Η10

12:00-15:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ (ΜΔ-Χ)

ΠΑΠΠΑ

Τ(Η)

ΦΑ3

12:00-15:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΚΗΚΔΡΧΝ,
ΔΝΔΚΑ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

ΔΤ(VΗΗ)

Α39-40

15:00-18:00

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ Η

ΦΗΛΟ

Τ(ΗΗΗ)

ΑΜΦ.
ΓΑΚΑΡΖ

15:00-18:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ

ΔΤ(VII)

ΦΑ3

18:00-21:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΜΔ-Χ)

ΑΛΔΞΑΚΖ

Τ(ΗΗΗ)

Η10

18:00-21:00

ΡΖΣΟΡΔΗΑ: ΑΗΥΗΝΖ,
ΗΑΗΟ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ

ΔΤ(VII)

Α31

18:00-21:00

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ
ΒΑΚΥΑΗ (Α-ΜΑ)

ΓΚΑΣΖ

Τ(ΗΗΗ)

Α39-40

9:00-12:00

ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ

ΔΤ(VII)

ΦΑ3

12:00-15:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ (Α-ΜΑ)

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ

Τ(I)

Α39-40

12:00-15:00

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ:
ΠΟΛΤΒΗΟ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ

ΔΤ(VΗΗ)

Α31

15:00-18:00

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ

ΑΤΓΔΡΗΝΟ

Τ(V)

Α39-40

18:00-21:00

ΑΗΥΤΛΟΤ ΥΟΖΦΟΡΟΗ

ΓΚΑΣΖ

ΔΤ(VII)

Η10
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ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2019 -20
ΜΑΘΖΜΑ

ΓΗΓΑΚΧΝ

ΔΞΑΜ.

ΑΗΘΟΤΑ

9:00-12:00

ΡΧΜΑΨΚΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΝΔΚΑ ΦΑΗΓΡΑ (Α-ΜΑ)

ΥΟΤΛΗΑΡΑ

Τ(VΗ)

ΦΑ3

9:00-12:00

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΚΧΜΧΓΗΑ:
ΠΛΑΤΣΟΤ ΜΔΝΑΗΥΜΟΗ

ΚΑΡΑΚΑΖ

EΤ(VIIΗ)

ΦΑ1

9:00-12:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΦ (Α-ΜΑ)

ΠΑΠΑΣΑΘΖ

Τ(ΗΗ)

Α39-40

9:00-12:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ (ΜΔ-Χ)

ΠΡΔΝΣΕΑ

Τ(ΗΗ)

Η10

12:00-15:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ

ΥΟΤΛΗΑΡΑ
ΛΗΑΣΖ
ΚΑΡΑΚΑΖ
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
ΓΚΑΣΖ
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
ΠΑΠΠΑ
ΕΔΚΑ

Τ(ΗΗ)

Α39-40

12:00-15:00

ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

ΔΤ(VΗΗΗ)

ΦΑ3

12:00-15:00

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ
ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ
ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ

ΠΔΣΑ

ΔΤ(VIIΗ)

Η10

15:00-18:00

ΟΦΔΗ ΣΟΤ ΡΔΑΛΗΜΟΤ
ΣΖΝ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ (19νο20νο ΑΗ.)

ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ3

18:00-21:00

ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ

ΕΧΓΡΑΦΟΤ

ΔΤ(VIIΗ)

Η10

18:00-21:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ
ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ3

9:00-15:00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΥΑΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ
ΦΟΗΣΖΣΔ –
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΗ
ΦΟΗΣΖΣΔ

(ΗΗ)

9:00-12:00

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΡΟΜΑΝΣΗΜΟ

ΑΜΗΟΤ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ3

12:00-15:00

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΟΤ
ΦΤΛΟΤ ΣΖ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (19νο -20νο ΑΗ.)

ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ3

15:00-18:00

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ:
ΖΡΟΓΟΣΟ

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Τ(ΗΗ)

Α39-40

ΣΡ Η ΣΖ

Γ ΔΤ Σ ΔΡ Α

ΧΡΑ

234

15:00-18:00

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ

ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ

Τ(IV)

Η10

15:00-18:00

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΖ «ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟20»

ΚΑΡΓΗΧΣΖ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ3

18:00-21:00

ΡΔΤΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1830-1880

ΓΗΧΣΖ

Τ(ΗV)

A39-40

18:00-21:00

ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ
ΗΣΟΡΗΚΖ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΚΑΡΑΒΗΓΑ

ΔΤ(VIIΗ)

I10

9:00-12:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΦ (ΜΔΧ)

ΚΑΡΑΒΗΓΑ

Τ(ΗΗ)

Η10

9:00-12:00

ΡΖΣΟΡΔΗΑ: ΚΗΚΔΡΧΝ (ΜΔΧ)

ΚΑΡΑΚΑΖ

Τ(ΗV)

ΦΑ3

9:00-12:00

ΡΔΤΜΑΣΑ, ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1930-1980

ΠΑΠΑΣΑΘΖ

Τ(VI)

Α39-40

9:00-12:00

Γ. ΟΛΧΜΟ. ΠΟΗΖΖ
ΚΑΗ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΟΝ
ΗΟΝΗΟ ΥΧΡΟ

ΓΗΧΣΖ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ1

ΡΧΜΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
(Α-ΜΑ)

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ

Τ(ΗΗ)

Α39-40

12:00-15:00

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΟΦΟΚΛΔΟΤ
ΑΗΑ (Α-ΜΑ)

ΛΗΑΣΖ

Τ(ΗV)

Η10

12:00-15:00

ΡΧΜΑΨΚΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΝΔΚΑ ΦΑΗΓΡΑ (ΜΔ-Χ)

ΠΑΠΠΑ

Τ(VI)

ΑΜΦ.
ΓΑΚΑΡΖ

12:00-15:00

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖ
ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΧΝ

ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ

ΔΤ(VΗΗΗ)

ΦΑ3

15:00-18:00

ΡΧΜΑΨΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ

ΚΑΛΛΔΡΓΖ

ΔΤ(VΗΗΗ)

ΦΑ3

15:00-18:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ (Α-ΜΑ)

ΛΔΚΑΚΟΤ

Τ(ΗΗ)

Α39-40

15:00-18:00

ΚΧΜΧΓΗΑ:
ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ ΝΔΦΔΛΑΗ

ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Τ(VI)

ΑΜΦ.
ΓΑΚΑΡΖ

15:00-18:00

ΒΑΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ
ΑΓΧΓΖ (Π.Σ.Γ.Δ)

ΦΤΚΑΡΖ

Τ(VI)

I10

18:00-21:00

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
(Π.Σ.Γ.Δ)

ΦΤΚΑΡΖ

Τ(VIΗΗ)

I10

Σ Δ ΣΑ ΡΣ Ζ

12:00-15:00
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Π Δ ΜΠ ΣΖ
Π ΑΡΑ Κ Δ ΤΖ

9:00-12:00

ΡΧΜΑΨΚΖ ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΜΔ-Χ)

ΠΑΠΠΑ

Τ(II)

ΦΑ3

9:00-12:00

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΠΡΔΝΣΕΑ

Τ(VΗ) (παι.
Δμακ..)

Η10

9:00-12:00

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ

ΑΜΗΟΤ

ΔΤ(VΗΗΗ)

Α39-40

12:00-15:00

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ ΗΗ (ΜΔ-Χ)

ΕΔΚΑ

Τ(ΗΗ)

Η10

12:00-15:00

ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ

ΛΗΑΣΖ

ΔΤ(VΗΗΗ)

ΦΑ3

15:00-18:00

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ ΗΗ

ΦΗΛΟ

Τ(ΗV)

ΑΜΦ.
ΓΑΚΑΡΖ

15:00-18:00

ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΣΗΚΖ
ΣΧΝ ΚΛΑΗΚΧΝ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ

ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ

ΔΤ(VIIΗ)

ΦΑ3

18:00-21:00

ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΟΦΟΚΛΔΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ)

ΓΚΑΣΖ

Τ(ΗV)

Α39-40

18:00-21:00

ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

ΑΛΔΞΑΚΖ

Τ(VΗ)

Η10

9:00-12:00

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
ΥΡΟΝΧΝ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

ΔΤ(VΗΗΗ)

Η10

12:00-15:00

ΡΖΣΟΡΔΗΑ: ΚΗΚΔΡΧΝ (ΑΜΑ)

ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ

Τ(IV)

Α39-40

12:00-15:00

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ

ΔΤ(VΗΗΗ)

ΦΑ3

12:00-15:00

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

ΦΗΛΟ

ΔΤ(VΗΗΗ)

Β41-42

15:00-18:00

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ ΗΗ (Α-ΜΑ)

ΑΤΓΔΡΗΝΟ

Τ(ΗΗ)

Α39-40

15:00-18:00

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚ
Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ

ΔΤ(VΗΗΗ)

Η10
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΧΝ
ΠΔΡΗΟΓΧΝ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020
20/1

ΓΔΤΣΔΡΑ

8.00-11.00
11.30-14.30
15.00-18.00
18.30-21.30
ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΖΡΟΤ ΗΛΗΑ (Α- ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ
(ΜΔ-Χ)
ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ
ΜΑ)
(ΔY VII)
(Τ V)
(EY VII)
(Τ V)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
ΕΔΚΑ
XΟΤΛΗΑΡΑ
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
(Η10)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Β41-2)
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΓΑΚ.)
ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΧΝ
ΓΑΚ.)
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΣΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΥΡΟΝΧΝ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΚΧΜΧΓΗΑ:
(Τ Η)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΠΛΑΤΣΟΤ
ΚΑΡΑΚΑΖ
(1880-1930)
ΜΔΝΑΗΥΜΟΗ (ΔΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Τ VI
VIII)
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
ΚΑΡΑΚΑΖ
ΓΑΚ.)
(Α39-40)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟20
ΥΡΟΝΧΝ
ΔΤ VIΗΗ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
ΚΑΡΑΚΑΖ
(Α39-40)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΝΔΚΑ ΦΑΗΓΡΑ
(Τ IV)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

21/1

ΣΡΗΣΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ
ΝΔΟΔΛΖΝΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ ΣΟ 2ν
ΜΗΟ ΣΟΤ 19νπ ΑΗ.
(ΔY VII)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Β41-2)
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 19801930 (Y VI)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Β41-2)

ΘΡΖΚΔΗΑ
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(ΔY VII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Β41-2)
ΚΧΜΧΓΗΑ:
ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ
ΒΑΣΡΑΥΟΗ
(Τ VI)
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 19νο 20νο ΑΗ.
(ΔΤ VIII)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Β41-2)
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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗΗ)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Α-ΜΑ)
(Τ ΗΗΗ)
ΑΛΔΞΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΔΗΧΝ
ΥΡΟΝΧΝ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Α39-40)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
(Τ VIII)
ΑΛΔΞΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

22/1

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΑΡΥΑΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ Η
(Τ Η)
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΓΑΚ.)

ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ:
ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ
ΑΗΝΔΗΑΓΑ
(Τ V)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ
ΑΡΥΑΗΑ
ΠΟΗΖΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
(ΔΤ VIII)
ΓΛΧΑ IΗ
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Τ ΗI)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΕΔΚΑ
Β41-2)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΚΗΚΔΡΧΝ:
ΓΑΚ.)
ΡΖΣΟΡΔΗΑ (ΔΤ VIII)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
23/1

ΠΔΜΠΣΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ
(Τ ΗΗ)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ,
ΛΗΑΣΖ,
ΕΧΓΡΑΦΟΤ,
ΓΚΑΣΖ,
ΑΤΓΔΡΗΝΟ,
ΠΑΠΠΑ,
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10)

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ
(ΔΤ VII)
ΠΑΠΠΑ
(Η10, ΦΑ3)
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΠΑΠΠΑ
(Η10, ΦΑ3)

ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ
(ΔΤ VIII)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10)
24/1

ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ Ο ΛΔΧΝ Σ‟ ΣΗ
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΒΑΚΥΑΗ
(ΜΔ-Χ) (Τ I)
(Α-ΜΑ) (Τ I)
ΠΖΓΔ ΣΖ
(Α-ΜΑ)
ΠΑΠΠΑ
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
ΔΠΟΥΖ ΔΤ(VII)
(Τ ΗΗΗ)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1, (Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΑΛΔΞΑΚΖ
ΓΚΑΣΖ
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. (Α39-40, Η10, ΦΑ1,
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΓΑΚ.)
ΓΑΚ.)
ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ. ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΓΑΚ.)
ΓΑΚ.)
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΟΦΟΚΛΔΟΤ
(Τ ΗΗ)
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Τ IV)
(Τ IV)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΑΛΔΞΑΚΖ
ΓΚΑΣΖ
Β41-2)
(Α39-40)
(Η10, ΦΑ3)
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27/1

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH
(Y V)
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ:
ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ (Τ ΗΗ)
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
(ΔY VII)
(Α39-40, Η10)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
(Α-ΜΑ) (Τ ΗΗ)
ΛΔΚΑΚΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
(ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗ)
ΠΡΔΝΣΕΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

28/1

ΣΡΗΣΖ

29/1

ΣΔΣΑΡΣΖ

30/1

ΠΔΜΠΣΖ

31/1

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΓΖΜΧΓΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
(Τ Η)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ,
(ΔY VII)
Τ(V), ΔΤ (ΠΑΛ.ΔΞ.)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
(Α39-40, Η10, ΦΑ1, ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΦΑ3, Β41-2)
Β41-2)

(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΦΑ3, Β41-2)
ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΚΛΑΗΚΧΝ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΔΠΗΣΟΛΟΓΡΑΦΗΑ
(ΔΤ VIΗI)
(ΔΤ VIII)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
(Α39-40)

(Α39-40)
ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΟ
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ
(Y VI)
(Τ ΗΗΗ)
ΠΡΔΝΣΕΑ
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1, (Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)
ΦΑ3, Β41-2)

ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ

ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΡΔΑΛΗΜΟ
(ΔΤ VII)
ΑΜΗΟΤ
(A39-40)

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΔΠΗΚΖ
ΗΣΟΡΗΚΔ
ΠΟΗΖΖ:
ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ
ΛΟΤΚΡΖΣΗΟ,
ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ
ΒΗΡΓΗΛΗΟ
(ΔΤ VIΗ)
(ΔΤ VII)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Α39-40, Η10, Β41-2,
Β41-2)
ΦΑ3)
ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ

ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
Ζ Α΄ ΚΑΗ Β΄
ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ:
ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ
ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ
ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΔΝΗΑ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΟΗΖΣΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ (Α(ΔΤ VII)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΜΑ)
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(ΜΔ-Χ) (Τ Η)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Τ Η)
(Α39-40, Η10)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Α39-40)
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΗΣΟΡΗΚΔ
Β41-2)
ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ
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ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ
(1930-1980)
(Τ VI)
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(Α39-40)

3/2

ΓΔΤΣΔΡΑ

4/2

ΣΡΗΣΖ

5/2

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΔΠΗΣΖΜΖ (Τ V)
(Τ ΗΗ)
ΦΤΚΑΡΖ
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(ΓΡΑΦΔΊΟ
(Η10, ΦΑ3)
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)

ΠΔΜΠΣΖ

ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ
ΗΣΟΡΗΚΖ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Α39-40)

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ:
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ
ΠΟΛΤΒΗΟ
ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ
ΛΟΓΟ, ΓΟΚΗΜΗΟ,
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ
(ΔY VII)
ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ
ΑΝΑΓΝΧΖ (ΔΤ VII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΠΔΣΑ (Α39-40, Η10,
Β41-2)
(Τ ΗΗΗ)
ΦΑ3, Β41-2)
ΠΔΣΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ
(1880-1930)
(Y V)
ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
Ο ΗΚΔΛΗΑΝΟ ΚΑΗ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ
ΓΛΧΑ Η
(ΔΤ VΗΗ)
(Τ ΗΗΗ)
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
ΦΗΛΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Α39-40, Η10, Β41-2,
Β41-2)
ΦΑ3, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
ΚΡΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ
(ΔΤ VIII)
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Α39-40)
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ
(ΔΤ VII)
ΦΗΛΟ
(Α39-40, Η10)
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ ΗΗ
(Τ ΗV)
ΦΗΛΟ
(Α39-40, Η10, Β41-2,
ΑΜΦ.ΓΑΚ.)

6/2

ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Α39-40)

ΡΖΣΟΡΔΗΑ:
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΑΗΥΗΝΖ, ΗΑΗΟ
ΠΛΑΣΧΝΟ
(ΔY VII)
ΤΜΠΟΗΟΝ (ΜΔ-Χ)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Τ ΗΗΗ)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
Β41-2)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΠΑΝ. ΤΠΟΣΡΟΦΟ
(Α39-40)

7/2

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΗΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ)
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΖΘΗΚΑ ΝΗΚΟΜΑΥΔΗΑ
(Τ ΗΗΗ)
ΚΗΚΔΡΧΝ ΔΝΔΚΑ
(Α-ΜΑ)
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
(ΔΤ VII)
(Τ ΗΗΗ)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1, ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΛΗΑΣΖ
ΦΑ3, Β41-2)
(Α39-40, Η10, Β41-2,
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΦΑ3)
Β41-2, ΑΜΦ. ΓΑΚ.)
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΟΦΟΚΛΔΟΤ ΑΗΑ
(Α-ΜΑ) (Τ IV)
ΛΗΑΣΖ
(Α39-40)
ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ
ΗΑΣΡΗΚΖ
(EY VIII)
ΛΗΑΣΖ
(Α39-40)

ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΗΣΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΦΗΛΟΟΦΗΑ.
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1/6

ΓΔΤΣΔΡΑ

8.00-11.00
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
(Α-ΜΑ) (Τ ΗΗ)
ΛΔΚΑΚΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
(ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗ)
ΠΡΔΝΣΕΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

11.30-14.30
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΝΔΚΑ ΦΑΗΓΡΑ
(Α-ΜΑ)
(Τ VI)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

15.00-18.00
ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ
ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ΄20
(ΔΤ VIII)
(Τ VI)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

18.30-21.30
ΕΖΣΖΜΑΣΑ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ
ΚΡΗΣΗΚΖ
(1930-1960)
ΔΤ (VIII)
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Α39-40)

ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΟΦΔΗ ΣΖ
ΚΧΜΧΓΗΑ:
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ
ΠΛΑΤΣΟΤ
ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΜΔΝΑΗΥΜΟΗ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΟΗΖΖ (20Ο ΑΗ.)
(ΔΤ VIII)
ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ
ΔΤ (VIII)
ΚΑΡΑΚΑΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
(Τ ΗΗΗ)
(Α39-40)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ
ΦΑ3, Β41-2)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ
(EY VII)
ΚΡΗΣΗΚΖ
XΟΤΛΗΑΡΑ
ΔΤ (VIII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Α39-40)
ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΣΧΝ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
Ο ΚΑΒΑΦΖ ΚΑΗ Ζ
ΥΡΟΝΧΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ
(Τ Η)
ΔΤ (VIII)
ΚΑΡΑΚΑΖ
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
(Α39-40)
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ
ΓΗΑΦΧΣΗΜΟ
ΔΤ (VIII)
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Α39-40)

2/6

ΣΡΗΣΖ

ΡΖΣΟΡΔΗΑ:
ΚΗΚΔΡΧΝ (ΜΔ-Χ)
(Τ ΗV)
ΚΑΡΑΚΑΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΡΖΣΟΡΔΗΑ:
ΚΗΚΔΡΧΝ (Α-ΜΑ)
(Τ ΗV)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
(Α-ΜΑ)
(Τ Η)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

3/6

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η
(Τ Η)
(ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ)
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ
(Τ VIII)
ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΒΑΗΚΑ
ΕΖΣΖΜΑΣΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ
ΑΓΧΓΖ (Τ VI)
ΦΤΚΑΡΖ
(ΓΡΑΦΔΗΟ
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ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
(Τ VIΗΗ)
ΦΤΚΑΡΖ
(ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ
ΔΠΗΣΖΜΖ (Τ V)
ΦΤΚΑΡΖ
(ΓΡΑΦΔΊΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)
4/6

ΠΔΜΠΣΖ

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
(Τ VI)
ΠΡΔΝΣΕΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ
ΗΑΣΡΗΚΖ
(ΔΤ VIII)
ΛΗΑΣΖ
(Η10, ΦΑ3)

ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΒΑΚΥΑΗ
(Α-ΜΑ)
(Τ ΗΗΗ)
ΓΚΑΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ
ΖΘΗΚΑ ΝΗΚΟΜΑΥΔΗΑ
(Α-ΜΑ)
(Τ ΗΗΗ)
ΛΗΑΣΖ
(Η10, ΦΑ3)
5/6

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

8/6

ΓΔΤΣΔΡΑ

9/6

ΣΡΗΣΖ

ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΑΗΥΤΛΟΤ
ΥΟΖΦΟΡΟΗ (ΔΤ VΗΗ)
ΓΚΑΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ ΟΦΟΚΛΔΟΤ ΑΗΑ ΟΦΟΚΛΔΟΤ
(Τ ΗΗ)
(Α-ΜΑ) (Τ IV)
ΖΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ,
ΛΗΑΣΖ
(Τ IV)
ΛΗΑΣΖ,
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΓΚΑΣΖ
ΕΧΓΡΑΦΟΤ,
Β41-2)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΓΚΑΣΖ,
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ,
ΑΤΓΔΡΗΝΟ,
ΠΑΠΠΑ,
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ

ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
(Α-ΜΑ)
(Τ ΗΗ)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ:
ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ
ΑΗΝΔΗΑΓΑ
(Τ V)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(ΦΑ3, Β41-2)
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ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗ)
ΠΑΠΠΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΔΠΗΖΜΖ ΑΡΓΗΑ
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΝΔΚΑ ΦΑΗΓΡΑ
(ΜΔ-Χ)
(Τ VI)
ΠΑΠΠΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΠΟΗΖΖ
(ΜΔ-Χ)
(ΔΤ VII)
(Τ Η)
ΠΑΠΠΑ
ΠΑΠΠΑ
(Η10, ΦΑ3)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

10/6

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ
ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ
(EY VIII)
ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ (Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(EY VIII)
Β41-2)
ΠΔΣΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3, ΟΜΖΡΟΤ ΗΛΗΑ (ΑΒ41-2)
ΜΑ)
(Y V)
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΘΡΖΚΔΗΑ
(EY VII)
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

11/6

ΠΔΜΠΣΖ

12/6

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ
ΓΛΧΑ ΗΗ
ΗΣΟΡΗΚΖ
(Τ IV)
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΦΗΛΟ
(ΔΤ VIII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
Β41-2)
(Α39-40, Η10)
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ
(ΔΤ VΗΗ)
ΦΗΛΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΡΔΤΜΑΣΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΦ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΦ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
(Τ ΗΗ) (Α-ΜΑ)
(ΜΔ-Χ)
ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1930ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(Τ ΗΗ) ΚΑΡΑΒΗΓΑ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
1980
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(EY VIII)
(Τ VI)
Β41-2)
Β41-2)
ΦΗΛΟ
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.) ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΝΔΛ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
(Τ Η)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
ΓΛΧΑ Η
(Α39-40)
(Τ IΗΗ)
ΦΗΛΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΡΔΤΜΑΣΑ
ΓΗΟΝΤΗΟ
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΟΛΧΜΟ: ΠΟΗΖΖ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ
ΚΑΗ ΠΟΗΖΣΗΚΖ
1830-1880
ΣΟΝ ΗΟΝΗΟ ΥΧΡΟ
(Τ IV)
(EY VIII)
ΓΗΧΣΖ
ΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3, (Α39-40, Η10, ΦΑ3)
Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 18301880
(Τ V)
ΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΚΑΗ
ΒΡΑΒΔΗΑ: 19Ο ΚΑΗ
20Ο ΑΗ.
(ΔΤ VIII)
ΓΗΧΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
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15/6

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΓΛΧΑ ΗΗ (ΜΔ-Χ) ΓΛΧΑ ΗΗ (Α-ΜΑ)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Τ ΗΗ)
(Τ ΗΗ)
(Τ ΗΗΗ)
ΕΔΚΑ
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ (Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,

Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.) Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖΖ
ΓΛΧΑ Η (Τ Η)
(Τ V)
ΕΔΚΑ
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)
ΦΑ3, Β41-2)
ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΗΑ
(ΜΔ-Χ)
(Τ V)
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

16/6

ΣΡΗΣΖ

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
(Τ IV)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΧΝ
(EY VIII)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Α39-40, ΦΑ3)

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ
ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ
ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟΗ ΗΗ
(Τ V)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Α39-40)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Τ ΗΗΗ)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Α39-40)
17/6

ΣΔΣΑΡΣΖ

18/6

ΠΔΜΠΣΖ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ
 ΔΡΔΤΝΖΣΖ
(Η10, Α39-40)
ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ
(EY VIII)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ:
ΠΟΛΤΒΗΟ (EY VII)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
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ΡΖΣΟΡΔΗΑ
(EY VII)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΡΟΜΑΝΣΗΜΟ
(EY VIII)
ΑΜΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

19/6

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

22/6

ΓΔΤΣΔΡΑ

23/6

ΣΡΗΣΖ

ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ
(EY VIII)
ΑΜΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΚΧΜΧΓΗΑ:
ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ
ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΝΔΦΔΛΑΗ (Τ VI)
ΚΛΑΗΚΧΝ
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Τ VΗΗΗ)
Β41-2)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
(Η10)
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΠΛΑΣΧΝΟ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΤΜΠΟΗΟΝ (ΜΔ(EY VII)
Χ) (Τ V)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
(Η10)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ:
ΖΡΟΓΟΣΟ
(Τ ΗΗ)
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ
ΗΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗΗ)
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
(EY VII)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
(Η10)

24/6

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΡΧΜΑΨΚΖ
ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ (Τ VΗΗ)
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Η10, ΦΑ1, Β41-2)

ΛΑΣΗΝΗΚΟ
ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ
(Τ VΗΗ)
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

25/6

ΠΔΜΠΣΖ

ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
(EY VIII)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
(Τ VI)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΑΛΔΞΑΚΖ
Β41-2)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2, ΑΜΦ.ΓΑΚ.)
ΓΖΜΧΓΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Τ VII)
ΑΛΔΞΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

26/6

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΟΦΔΗ ΣΟΤ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΡΔΑΛΗΜΟΤ ΣΖΝ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ ΣΖ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΥΡΟΝΧΝ
(EY VIII)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(EY VIII)
ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ
(EY VIII)
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ (Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
Β41-2)
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΚΗΚΔΡΧΝ ΔΝΔΚΑ
(ΔΤ VII)
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
(Α39-40, Η10, Β41-2,
ΦΑ3)
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1/9

ΣΡΗΣΖ

8.00-11.00
ΑΓΓΛΗΚΑ Γ΄,Γ΄
ΧΡΑ: 09:00
ΠΑΠΠΑ
(Α16, Α31, Α39)

11.30-14.30
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΔΝΔΚΑ
ΦΑΗΓΡΑ (A-MA)
(Τ VΗ)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΗΑ
(EY VII)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ
(Η10)
ΡΖΣΟΡΗΚΖ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ
ΥΡΟΝΧΝ
(Τ Η)
ΚΑΡΑΚΑΖ
(Α39-40, Η10, Β41-2)

15.00-18.00

18.30-21.30
ΡΔΤΜΑΣΑ,
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΤΓΓΡΑΦΔΗ
(1880-1930)
(Τ IV)
ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΟΦΔΗ ΣΟΤ
ΡΔΑΛΗΜΟΤ ΣΖΝ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ
(19Ο-20Ο ΑΗ.)
(ΔΤ VIII)
ΘΔΟΓΟΑΣΟΤ
Α39-40

ΑΓΓΛΗΚΑ Α΄, Β΄
ΧΡΑ: 11:00
ΠΑΠΠΑ
(Α16)
2/9 ΣΔΣΑΡΣΖ

3/9

ΠΔΜΠΣΖ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ
ΡΖΣΟΡΔΗΑ:
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ
ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ ΣΖ ΚΗΚΔΡΧΝ (Α-ΜΑ)
ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ
ΛΟΓΟ, ΓΟΚΗΜΗΟ,
ΝΔΛ (19Ο-20Ο ΑΗ.)
(Τ ΗΗ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ
ΘΔΟΓΟΟΣΑΣΟΤ
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ
ΑΝΑΓΝΧΖ
EY (VIII)
(Α39-40, Η10)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΔΤ VIII)
Α39-40
(Τ ΗΗΗ)
ΠΔΣΑ
ΠΔΣΑ
(Α39-40)
(Α39-40, Η10, Β41-42)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΓΧΓΗΑ: ΔΝΔΚΑ
ΠΟΗΖΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ
ΦΑΗΓΡΑ (MΔ-Χ)
(ΔΤ VII)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ
(Τ VΗ)
ΠΑΠΠΑ
ΣΜΖΜΑ (ΜΔ-Χ)
ΠΔΣΑ
ΠΑΠΠΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Τ ΗΗΗ)
(ΔΤ VIII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
Β41-2)
ΑΛΔΞΑΚΖ
Α39-40
(Α39-40, Η10, Β41-42)

4/9

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
(ΜΔ-Χ)
(Α-ΜΑ)
(Τ Η)
(Τ I)
ΠΑΠΠΑ
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Η10, Α39-40, ΦΑ3) (Α39-40, Η10, ΦΑ3)

4/9

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΡΟΜΑΝΣΗΜΟ
(ΔΤ VIII)
ΑΜΗΟΤ
(Α39-40, Η10)

ΡΧΜΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ (ΑΜΑ)
(Τ ΗΗ)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10)
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
ΡΔΑΛΗΜΟ
(ΔΤ VII)
ΑΜΗΟΤ
(Α39-40, Η10, Β41-42)
Ο ΛΔΧΝ Σ ΣΗ
ΠΖΓΔ ΣΖ
ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ
ΔΤ(VII)
ΑΛΔΞΑΚΖ
(Α39-40, Η10, Β41-42)

ΔΠΗΚΖ ΠΟΗΖΖ:
ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ
ΑΗΝΔΗΑΓΑ
(Τ V)
ΠΟΛΤΜΔΡΑΚΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
Β41-2)
7/9

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΡΧΜΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗ)
ΠΑΠΠΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ
(Τ ΗΗ)
ΥΟΤΛΗΑΡΑ,
ΛΗΑΣΖ,
ΕΧΓΡΑΦΟΤ,
ΓΚΑΣΖ,
ΑΤΓΔΡΗΝΟ,
ΠΑΠΠΑ,
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10, Β41-2)

8/9

ΣΡΗΣΖ

Ζ Α΄ ΚΑΗ Β΄
ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΔΝΗΑ
(ΔΤ VII)
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(Α39-40)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ ΓΛΧΑ ΗΗ (Α-ΜΑ)
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:
(Α-ΜΑ) (Τ ΗΗ)
(Τ ΗΗ)
ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ
ΛΔΚΑΚΟΤ
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
(ΔΤ VIII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΑΜΗΟΤ
Β41-2)
ΦΑ3, Β41-2)
(Η10, ΦΑ3)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
(ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗ)
ΠΡΔΝΣΕΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΛΤΡΗΚΖ ΠΟΗΖH
(Y V)
ΑΤΓΔΡΗΝΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η
(Τ Η)
ΜΑΣΡΟΠΑΤΛΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
ΦΑ3, Β41-2)

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ
ΔΠΗΣΖΜΖ (Τ V)
ΦΤΚΑΡΖ
(ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)
ΒΑΗΚΑ
ΕΖΣΖΜΑΣΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ
ΑΓΧΓΖ (Τ VI)
ΦΤΚΑΡΖ
(ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ)
ΠΡΑΚΣΗΚΖ
ΑΚΖΖ (Τ VIΗΗ)
ΦΤΚΑΡΖ
(ΓΡΑΦΔΊΟ
ΓΗΓΆΚΟΝΣΟ)

9/9

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΡΔΤΜΑΣΑ,
ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΝΔΛ,
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
(Α-ΜΑ)
ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1930(Τ Η)
1980
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
(Τ VI)
(Α39-40, Η10, Β41-42,
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
ΦΑ3)
(Α39-40, Η10, Β41-42,
ΦΑ3)
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ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΒΑΚΥΑΗ
(Α-ΜΑ) (Τ ΗΗΗ)
ΓΚΑΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

10/9

ΠΔΜΠΣΖ

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΑ
ΗΣΟΡΗΚΔ
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΚΑΗ
(Τ VI)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟΗ
ΠΡΔΝΣΕΑ
(Α-ΜΑ) Τ (ΗΗ)
(ΜΔ-Χ) Τ (ΗΗ)
(ΔΤ VII)
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΠΑΠΑΣΑΘΖ
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Α39-40, Η10, Β41-42, (Α39-40, Η10, Β41-42,
(Α39-40)
ΦΑ3)
ΦΑ3)

11/9

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ
ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΝΔΛ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ
ΟΦΟΚΛΔΟΤ
(Τ Η)
(Y VI)
ΗΣΟΡΗΚΖ
ΖΛΔΚΣΡΑ (ΜΔ-Χ)
(ΜΔ-Χ)
ΠΡΔΝΣΕΑ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
(Τ IV)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ1,
(ΔΤ VIII)
ΓΚΑΣΖ
(Α39-40, Η10,
ΦΑ3, Β41-2)
ΚΑΡΑΒΗΓΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
ΦΑ3,ΦΑ1)
(Α39-40)

14/9

ΓΔΤΣΔΡΑ

15/9

ΣΡΗΣΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Τ IV)
(Α-ΜΑ)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(Τ ΗΗΗ)
(Α39-40, Β41-42, Η10,
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
ΦΑ3)
(Α39-40, Β41-42,
ΦΑ3, Η10)

ΑΡΥΑΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ Η
(Τ Η)
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΚΧΜΧΓΗΑ:
ΠΛΑΤΣΟΤ
ΜΔΝΑΗΥΜΟΗ
(ΔΤ VΗII)
ΚΑΡΑΚΑΖ
(Α39-40)

16/9

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΡΖΣΟΡΔΗΑ:
ΚΗΚΔΡΧΝ
(ΜΔ-Χ) (Τ ΗΗ)
ΚΑΡΑΚΑΖ
(Α39-40, Η10)
Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΧΝ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ
(ΦΑ3, ΦΑ1, Β41-42)

ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Η10)

Ο ΗΚΔΛΗΑΝΟ ΚΑΗ
Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ
(ΔΤ VII)
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ
(Η10)

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ Η
(Τ ΗΗΗ)
ΦΗΛΟ
(Α39-40, ΦΑ1, ΦΑ3,
Β41-2)

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ
(EY VII)
ΦΗΛΟ
(ΦΑ3, Β41-2)

ΟΜΖΡΟΤ ΗΛΗΑ
(Α-ΜΑ) (Τ V)
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΠΑΝ. ΤΠΟΣΡΟΦΟ
(A39-40, ΦΑ3)

ΘΡΖΚΔΗΑ
(ΔΤ VIII)
ΕΧΓΡΑΦΟΤ
(Α39-40, Η10)

ΑΡΥΑΗΑ
ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΗΑ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
(ΜΔ-Χ)
ΟΦΟΚΛΔΟΤ ΑΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ ΗΗ
(Τ V)
(Α-ΜΑ)
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
(Τ ΗΗ) (ΜΔ-Χ)
ΕΔΚΑ
(Τ IV)
ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΕΔΚΑ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
ΛΗΑΣΖ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
(Α39-40, Η10, Β41-2)
(ΔΤ VIII)
Β41-2)
ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
(Η10)
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΜΤΚΖΝΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
(EY VII)
ΓΛΧΑ ΗΗ
ΦΗΛΟ
(Τ IV)
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(ΦΑ3, Β41-2, ΑΜΦ.
ΦΗΛΟ
ΓΑΚ)
(Α39-40, ΦΑ3, Β41-2,
Η10)
ΓΖΜΧΓΖ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΖΘΗΚΑ ΝΗΚΟΜΑΥΔΗΑ ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Α-ΜΑ)
(ΔΤ VΗΗ)
Τ(V), ΔΤ (ΠΑΛ.ΔΞ.)
(Τ ΗΗΗ)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΛΗΑΣΖ
(Η10, Β1-42)

(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(A39-40, Η10, Β41-42,
Β41-2)
ΦΑ3)
ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ
ΗΑΣΡΗΚΖ
(ΔΤ VΗII)
ΛΗΑΣΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)

17/9

ΠΔΜΠΣΖ

18/9

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΑΛΑΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΔΤ VII)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
(Η10)

21/9

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΛΑΣΗΝΗΚΟ
ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ
(Τ ΗΗΗ)
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-42)

ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΚΛΑΗΚΧΝ
ΚΔΗΜΔΝΧΝ
(ΔΤ VIII)
ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
(Β41-2)

ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΚΖ
ΑΗΥΤΛΟΤ
ΠΟΗΖΖ:
ΥΟΖΦΟΡΟΗ (ΔΤ VII)
ΛΟΤΚΡΖΣΗΟ,
ΓΚΑΣΖ
ΒΗΡΓΗΛΗΟ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)
(ΔΤ VII)
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Η10, Α39-40, ΦΑ3)
ΡΧΜΑΨΚΖ
ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ
ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ
(ΔΤ VII)
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ
(ΔΤ VIII)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
«ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‟20»
ΚΑΛΛΔΡΓΖ
(Α39-40)
ΔΤ (VIIΗ)
(Η10, Α39-40, ΦΑ3)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
(Α39-40)
ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΚΗΚΔΡΧΝ, ΔΝΔΚΑ
(ΔΤ VII)
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
(Η10, ΦΑ3)

22/9

ΣΡΗΣΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΡΔΤΜΑΣΑ,
ΓΗΟΝΤΗΟ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΟΛΧΜΟ. ΠΟΗΖΖ
ΠΟΗΖΖ ΣΟ Β΄ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΧΝ ΤΓΓΡΑΦΔΗ 1830ΚΑΗ ΠΟΗΖΣΗΚΖ
ΜΗΟ ΣΟΤ 20ΟΤ ΑΗ.
ΥΡΟΝΧΝ
1880
ΣΟΝ ΗΟΝΗΟ ΥΧΡΟ
(ΔΤ VII)
(ΔΤ VIII)
(Τ IV)
(ΔΤ VIII)
ΚΑΡΓΗΧΣΖ
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΗΧΣΖ
ΓΗΧΣΖ
(Α39-40)
(Α39-40)
(Α39-40, Η10)
(Α39-40)
ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΣΗΡΑ
(ΔΤ VIII)
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
(ΦΑ3, Β41-42, ΑΜΦ.
ΓΑΚ.)
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ΣΡΑΓΧΓΗΑ:
ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ
ΖΡΟΓΟΣΟ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΗΠΠΟΛΤΣΟ (ΜΔ-Χ)
(Τ ΗΗ)
(Τ VI)
(Τ ΗΗΗ)
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΛΔΞΑΚΖ
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ (Α39-40, Η10, ΦΑ3, (Α39-40, Η10, Β41-42,
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΦΑ3)
Β41-2)

23/9

ΣΔΣΑΡΣΖ

24/9

ΠΔΜΠΣΖ

ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΠΟΛΤΒΗΟ
(ΔΤ VII)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Α39-40, Η10)

25/9

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΡΖΣΟΡΔΗΑ:
ΑΗΥΗΝΖ, ΗΑΗΟ
(ΔΤ VII)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ
ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ
ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ:
ΝΔΦΔΛΑΗ (Τ VI)
ΠΛΑΣΧΝΟ
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΤΜΠΟΗΟΝ (ΜΔ-Χ) (Α39-40, Η10, ΦΑ3,
(Τ ΗΗΗ)
Β41-2)
ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3,
Β41-2)
ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ
ΠΟΗΖΖ
(ΔΤ VIΗI)
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ
(Α39-40, Η10, ΦΑ3)

ΣΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΑ ΔΞΔΣΑΘΟΤΝ ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΟΤΝ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ.
ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΠΑΛΑΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΒΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΠΦ.
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