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Ηλεκτρονικέσ δηλώςεισ μαθημάτων: 18/2-28/2 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 

20/02/2017 (για όλα τα έτη) 

Ανακοινώςεισ ςχετικά με τισ εγγραφέσ 

Αφορά ειςακτέουσ 2016-17 και 2015-16 

Oι ειςακτϋοι/εσ κατϊ τα ακαδ. ϋτη 2016-17 και 2015-16 δεν χρειϊζεται να 
κϊνουν εγγραφό ςτα υποχρεωτικϊ μαθόματα του Α’ και Β’ ϋτουσ αντύςτοιχα, 
μϋςω του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ εγγραφών. Η εγγραφό θα γύνει από τη 
Γραμματεύα βϊςει αλφαβητικόσ ςειρϊσ (βλ. ςχετικό ανακούνωςη). 

Αφορά ΜΟΝΟΝ ειςακτέουσ/εσ 2015-16 

 Αν χρωςτϊτε μαθόματα από το Α’ ϋτοσ, θα πρϋπει να κϊνετε ηλεκτρονικό 
εγγραφό ςε ένα μόνο μάθημα μϋςω του ςυνδϋςμου https://sis.auth.gr. 
Τπενθυμύζεται πωσ το όριο των μαθημϊτων που μπορεύτε να παύρνετε κϊθε 
εξϊμηνο εύναι 5. 

 Αν δεν χρωςτϊτε μϊθημα από το Α’ ϋτοσ, ωσ πϋμπτο επιλεγόμενο μϊθημα θα 
πρϋπει να δηλώςετε ϋνα από τα μαθόματα που προςφϋρει το Σμόμα 
Υιλοςοφύασ-Παιδαγωγικόσ (πατόςτε εδώ για τη λύςτα μαθημϊτων). Αν εύναι 
μϊθημα χωρύσ περιοριςμό ωσ προσ τον αριθμό των ςυμμετεχόντων, μπορεύτε 
να το δηλώςετε ηλεκτρονικϊ. Αν όχι, τότε θα πρϋπει να ‘κατεβϊςετε’ την 
«Δόλωςη μαθόματοσ ελεύθερησ επιλογόσ από ϊλλα τμόματα» (πατόςτε εδώ) 
για να πϊρετε την υπογραφό από τον/την διδϊςκοντα/ουςα και μετϊ να το 
καταθϋςετε ςτη Γραμματεύα μασ. 

Αφορά ΜΟΝΟΝ ειςακτέουσ 2014-15 

 Αν χρωςτϊτε υποχρεωτικϊ μαθόματα Α’ και Β’ ϋτουσ, ςυνιςτϊται να δώςετε 

προτεραιότητα ςε αυτϊ. Η ηλεκτρονικό εγγραφό πραγματοποιεύται μϋςω του 
ςυςτόματοσ εγγραφών (https://sis.auth.gr).  

 Για τα υποχρεωτικϊ μαθόματα του Γ ϋτουσ (Γλ3-326 και Γλ3-329), δεν 
χρειϊζεται να κϊνετε εγγραφό μϋςω του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ 
εγγραφών. Θα ςασ εγγρϊψει βϊςει αλφαβητικόσ ςειρϊσ η Γραμματεύα. (βλ. 
ςχετικό ανακούνωςη). 

 Σο μϊθημα Γλ1-201: Ειδικά Θέματα Αγγλικήσ αντικαθύςταται ςτο 
πρόγραμμα ςπουδών 2014-15 από ϋνα μϊθημα που προςφϋρει ο Σομϋασ 
Παιδαγωγικόσ του Σμόματοσ Υιλοςοφύασ-Παιδαγωγικόσ (πατόςτε εδώ για τη 
λύςτα μαθημϊτων). 

Αφορά τα έτη ειςαγωγήσ 2010-11 έωσ και 2013-14: Προκειμϋνου να 
αποφοιτόςετε πρϋπει να ϋχετε περϊςει δύο από τα παρακϊτω μαθόματα: ΜΔ 
1-118 Ειςαγωγό ςτισ Μεταφραςτικϋσ πουδϋσ, ΜΔ 1-180 Ειςαγωγό ςτισ 
Πολιτιςμικϋσ πουδϋσ (φοιτητϋσ/ότριεσ που εύχαν περϊςει το Πολ1-380 
Ειςαγωγό ςτισ Πολιτιςμικϋσ πουδϋσ, δεν χρειϊζεται να πϊρουν αυτό το 
μϊθημα), ΜΔ 2-214 Μεθοδολογύα τησ Μετϊφραςησ. 
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ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

1. Σο μϊθημα τησ ξϋνησ γλώςςασ ϋπαψε να εύναι υποχρεωτικό και πιςτώνεται 

με 2 ΠΜ. Αυτό ιςχύει αναδρομικϊ από το 2015-16 και αφορϊ όλα τα ϋτη 
ειςαγωγόσ. Αν δεν ϋχετε ολοκληρώςει τα τϋςςερα επύπεδα τησ ΞΓ, μπορεύτε 
να πϊρετε κϊποιο ϊλλο μϊθημα ελεύθερησ επιλογόσ. ημειώνεται ότι για 
τουσ/τισ αλλοδαπούσ/ϋσ φοιτητϋσ/φοιτότριεσ τα Nϋα Eλληνικϊ εύναι 
υποχρεωτικό ξϋνη γλώςςα κατϊ τα τϋςςερα χρόνια των ςπουδών τουσ. 

2. Σο υποχρεωτικό μϊθημα τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ δεν θα το βρεύτε ςτο 
ςύςτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών. Για θϋματα που αφορούν την 
Πρακτικό Άςκηςη, επικοινωνεύτε με το Γραφεύο Πρακτικόσ ϊςκηςησ του 
Σμόματοσ (eltpractice@enl.auth.gr). 

3. Σα επιλεγόμενα μαθόματα Λογ7-444 Εργαςτήριο Δημιουργικήσ Γραφήσ και 

Λογ6-489 Θεατρικό Εργαςτήρι, δεν θα τα βρεύτε ςτο ςύςτημα των 

ηλεκτρονικών εγγραφών. Έχουν βγει ςχετικϋσ ανακοινώςεισ ςτισ 8/2. 
4. Προκειμϋνου να εκτυπώςετε το ϋντυπο για την υπογραφό από τον 

επιβλϋποντα ό την επιβλϋπουςα για το μϊθημα τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ ό 
τησ Επιβλεπόμενησ Ερευνητικόσ Εργαςύασ, πατόςτε εδώ. 

5. Σα μαθόματα ελεύθερησ επιλογόσ μπορεύ να εύναι εύτε μαθόματα του 
Tμόματοσ Aγγλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ, εύτε να προςφϋρονται από ϊλλα 
Tμόματα τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ και από την Παιδαγωγικό χολό, εφόςον 
εύναι ςυγγενό προσ τα διδαςκόμενα από το Tμόμα μασ μαθόματα. Για τα 
προςφερόμενα μαθόματα από τα τμόματα Υιλοςοφύασ-Παιδαγωγικόσ και 
Γερμανικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ πατόςτε εδώ. Για όλα τα υπόλοιπα 

τμόματα τησ ΥΛ ό τησ Παιδαγωγικόσ χολόσ, θα πρϋπει να απευθυνθεύτε 
ςτισ οικεύεσ Γραμματεύεσ. Για τα μαθόματα που δεν εύναι διαθϋςιμα ςτο 
ςύςτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών, πρϋπει να κατεβϊςετε την «Δόλωςη 
μαθόματοσ ελεύθερησ επιλογόσ από ϊλλα τμόματα». ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ 
ΠΡΟΟΦΗ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ECTS ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ. 

ΠΡΟΟΧΗ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΛΛΑΓΕ ΚΩΔΙΚΩΝ!!! 

 Εκ παραδρομόσ το μϊθημα Γλ4-395 Ειδικά θέματα υγκριτικήσ ύνταξησ 
με προςανατολιςμό ςτην διδαςκαλία τησ ελληνικήσ ςε αγγλόφωνουσ, 

ανακοινώθηκε με λϊθοσ κωδικό (Γλ4-397). τισ δηλώςεισ θα το βρεύτε με τον 
ςωςτό κωδικό, δηλ. Γλ4-395. 

 Σο μϊθημα Γλ2-201Τ Μορφολογία - ύνταξη ϋχει αλλϊξει κωδικό ςε Γλ2-
101Τ. Αφορϊ το παλιό πρόγραμμα ςπουδών: δεν χρειϊζεται να εγγραφεύτε 
ςτο Γλ2-101 αν ϋχετε περϊςει το Γλ2-201 ό ϋνα από τα μαθόματα Γλ2-121Τ 
Ειςαγωγή ςτη Γλωςςολογία ΙΙ ό Γλ2-200Τ 'ύνταξη και ημαςιολογία'.  

 Ο κωδικόσ του μαθόματοσ Γλ2-110Τ ημαςιολογία και Πραγματολογία 
ϋχει αλλϊξει ςε Γλ2-210Τ. Σο μϊθημα με τον νϋο κωδικό (Γλ2-210), θα 
προςφερθεύ αποκλειςτικϊ και μόνο ςε φοιτητϋσ/ότριεσ με ϋτη ειςαγωγόσ 
2014-15 και 2015-16. 

 Ο κωδικόσ Γλ3-394 Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικέσ Αρχέσ ςτην Εκμάθηςη 

Ξένησ/Δεύτερησ Γλώςςασ, αντικαθιςτϊ τον κωδικό Γλ3-399. Αν ϋχετε 
περϊςει το μϊθημα με τον προηγούμενο κωδικό δεν πρϋπει να εγγραφεύτε 
ςτο Γλ3-394. 

 Ο κωδικόσ Γλ4-496 Ειδικά Θέματα: Παράγοντεσ / Μεταβλητέσ που 
επηρεάζουν την εκμάθηςη δεύτερησ γλώςςασ, αντικαθιςτϊ τον κωδικό 

mailto:eltpractice@enl.auth.gr
http://www.enl.auth.gr/announcements.asp?Cat=2
reg_spr_17_link3.pdf
reg_spr_17_link1.pdf
reg_spr_17_link2.pdf
reg_spr_17_link2.pdf
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=385
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=385
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Γλ4-499. Αν ϋχετε περϊςει το μϊθημα με τον προηγούμενο κωδικό δεν πρϋπει 
να εγγραφεύτε ςτο Γλ4-496. 

 Ο κωδικόσ Λογ6-260 Επιςκόπηςη Αγγλικήσ Λογοτεχνίασ Ι, αντικαθιςτϊ 

τουσ κωδικούσ Λογ6-240, Λογ6-241, Λογ6-242. Όςοι/εσ ϋχουν περϊςει ϋνα 
από αυτϊ τα τρύα μαθόματα ΔΕΝ χρειϊζεται να εγγραφούν ςτο Λογ6-260.  

 Ο κωδικόσ Λογ6-261 Επιςκόπηςη Αγγλικήσ Λογοτεχνίασ ΙΙ, αντικαθιςτϊ 
τουσ κωδικούσ Λογ6-243, Λογ6-244, Λογ6-245. Όςοι/εσ ϋχουν περϊςει ϋνα 
από αυτϊ τα τρύα μαθόματα ΔΕΝ χρειϊζεται να εγγραφούν ςτο Λογ6-261. 

 Ο κωδικόσ Λογ7-270 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτιςμόσ: Από τον 
αποικιςμό μέχρι τη βιομηχανοποίηςη, αντικαθιςτϊ τουσ κωδικούσ Λογ7-
245, Λογ7-247. Όςοι/εσ ϋχουν περϊςει ϋνα από αυτϊ τα δύο μαθόματα ΔΕΝ 
χρειϊζεται να εγγραφούν ςτο Λογ7-270. 

 Ο κωδικόσ Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτιςμόσ: Από τον 

μοντερνιςμό μέχρι ςήμερα, αντικαθιςτϊ τουσ κωδικούσ Λογ7-248, Λογ7-
249. Όςοι/εσ ϋχουν περϊςει ϋνα από αυτϊ τα δύο μαθόματα ΔΕΝ χρειϊζεται 
να εγγραφούν ςτο Λογ7-271. 

http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=344
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