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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του 

Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, αντιστοίχως, με 

τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και Διδακτορικού 

Διπλώματος (Δ.Δ.). Διδακτορική διατριβή είναι δυνατό να εκπονηθεί και σε Τμήμα 

ή (μονοτμηματική) Σχολή που δε διαθέτει Π.Μ.Σ., με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 9 Ν. 3685/2008. 

2. Τα Τμήματα και οι (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. μπορούν να οργανώνουν  

τόσο αυτοδυνάμως όσο και σε συνεργασία με Τμήματα ή (μονοτμηματικές) Σχολές 

του Α.Π.Θ. ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή και με αναγνωρισμένα 

ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή Διατμηματικά/Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ./ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), αντιστοίχως. 

Στην περίπτωση Διατμηματικών/Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 §1β Ειδικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται από τις 

οικείες Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) των Πανεπιστημίων. 

3. Π.Μ.Σ. μπορούν να οργανώνονται μόνο σε Τμήματα ή σε (μονοτμηματικές) Σχολές 

που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές και απαιτείται να αναφέρονται σε ίδιες ή σε 

συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος ή 

(μονοτμηματικής) Σχολής. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η οργάνωση αυτοδύναμων 

Π.Μ.Σ. και από Γενικά Τμήματα του Α.Π.Θ. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης Π.Μ.Σ. προς το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί η συνυποβολή  έκθεσης 

αξιολόγησης του οικείου Τμήματος ή της (μονοτμηματικής) Σχολής σύμφωνα με το 

Ν. 3374/2005. 

5. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι: Η 

Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.)· η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.Ε.Σ.), τις αρμοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ασκεί η 
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Ειδική Διατμηματική/Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε.)· η Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.)  και ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη 

σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται  στα σχετικά άρθρα του Ν. 

3685/2008. Εξάλλου, την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των 

μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων. 

 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΑΑ ''   

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο υυ δδ έέ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ   

Άρθρο 2 

 Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

και τρόπος επιλογής τους 

1. Στα Π.Μ.Σ. πρώτου επιπέδου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων και την 

απόφαση της ΓΣΕΣ ύστερα από πρόταση του οικείου Τομέα. Η προκήρυξη 

δημοσιεύεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος (http://www.enl.auth.gr/post/findex.htm) και ορίζει τον αριθμό των 

εισακτέων στην κάθε Κατεύθυνση, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 

εξετάσεων. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 

σε τριάντα έξι (36), με ανώτατο όριο εισακτέων στην κάθε κατεύθυνση δώδεκα (12). 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του ΜΔΕ ορίζεται η 

περίοδος από 1ης Απριλίου έως την 15η Μαΐου ανά δύο (2) έτη.  

Οι εξ αλλοδαπής υποψήφιες/οι υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά και 

υπόκεινται στην ίδια ακριβώς αξιολόγηση όπως και οι ημεδαπές/οί, με όποιες 

διευκολύνσεις είναι δυνατές στη διεξαγωγή της. Επιπλέον, υποβάλλουν α) 

πιστοποιητικό ελληνομάθειας, β) αναγνώριση ισοτιμίας του πτυχίου τους από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(ΔΟΑΤΑΠ). Εάν επιλεγούν, τους χορηγείται βεβαίωση αποδοχής την οποία μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα. 

Επίσης, στους εξ αλλοδαπής υποτρόφους του ελληνικού κράτους χορηγείται 

βεβαίωση αποδοχής υπό προϋποθέσεις προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για την 

εξασφάλιση της υποτροφίας τους. Μπορούν να εγγραφούν στο ΜΔΕ που τους 

ενδιαφέρει, αφού προηγουμένως προσκομίσουν πέρα από τα α) και β) παραπάνω, γ) 

βεβαίωση υποτροφίας από το ΙΚΥ. 
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Μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές άλλων Τμημάτων και άλλων ΠMΣ μπορούν να 

παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ Αγγλικής με τη σύμφωνη γνώμη της/του 

διδάσκουσας/ντα του Τμήματός τους και της ΣΕ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας. Εφόσον αξιολογηθούν επιτυχώς, θα τους χορηγούνται οι 

αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). 

2.  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνεκτιμώντας τις 

ρυθμίσεις του άρθρ.4 παρ.1 Ν. 3685/2008, καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία 

επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις 

αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

Σε ποσοστό 50% 

• βαθμός επιτυχίας στις γραπτές ή/και 

προφορικές εξετάσεις ή/και συνεντεύξεις. 

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το 

έξι (6).  

• συναφές πτυχίο (π.χ. Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, 

ξενόγλωσσων φιλολογιών, Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης). Σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις η συνάφεια κρίνεται 

από τη ΣΕ. 

Σε ποσοστό 30% 

• βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον Λίαν Καλώς), 

• συναφείς προπτυχιακές εργασίες 

(ερευνητικές ή/και διπλωματική εργασία) ή 

τυχόν δημοσιεύσεις,  

• συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα 

προγράμματα, 
Σε ποσοστό 20% 

• συστατικές επιστολές, (λαμβάνονται υπόψη 

μόνον εφόσον αποτελούν μαρτυρία 

ουσιαστικού ερευνητικού έργου) 

• Απαιτείται άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας, π.χ. σε 

επίπεδο Γ1 (εφόσον δεν είναι απόφοιτες/οι του Τμήματος Αγγλικής), 

• Απαιτείται διετής διδακτική προϋπηρεσία (σε σχολικό περιβάλλον), 

αποκλειστικά για το ΜΔΕ στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, η 

οποία θα τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση από το φορέα Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα σε 
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περίπτωση ιδιωτικής ασφάλισης. Η διετής προϋπηρεσία πρέπει να καλύπτει 

υποχρεωτικά είτε 15 μήνες διδασκαλίας είτε 720 ώρες διδασκαλίας. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν επανεξετάζονται με 

γραπτή ή προφορική εξέταση. 

 

3. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσες/οι φοιτήτριες/τές προβλέπεται να αποφοιτήσουν 

από τον προπτυχιακό κύκλο μετά τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου (περίοδος 

Ιουνίου), υποχρεούνται να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν 

(δηλ. τον Ιούλιο), αφού έχουν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά. 

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο. Όσοι υποψήφιοι περάσουν με 

επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις (ελάχιστος βαθμός 6) καλούνται σε προφορική 

εξέταση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους 

και γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, 

καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Για το ΠΜΣ κάθε κατεύθυνσης 

καταρτίζεται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής του αρμόδιου Τομέα εισήγηση που 

περιλαμβάνει πίνακα επιτυχόντων με την τελική βαθμολογία των υποψηφίων, η 

οποία κατατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Σ.  

 Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η παραπάνω εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του αρμόδιου Τομέα.  

4. Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) 

υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο 

σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού 

αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του 

ελληνικού κράτους. Πάντως, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων 

των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται. 

5. Κάθε χρόνο ανακοινώνονται ορισμένες υποτροφίες που προσφέρονται από το 

Τμήμα, το ΑΠΘ, το ΙΚΥ ή/και άλλους φορείς. Για κάθε υποτροφία το Τμήμα ζητά 

με ανακοίνωσή του εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και 

φοιτητές και υποψήφιες διδακτόρισσες και διδάκτορες. 

Εάν η απονομή τους είναι στη δικαιοδοσία του Τμήματος, οι υποτροφίες αυτές με 

απόφαση της ΓΣΕΣ κατανέμονται στους Τομείς. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στον αρμόδιο Τομέα και περιλαμβάνει 

αίτηση, αντίγραφο τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας (για το ΜΔΕ) ή έκθεση 
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προόδου (για το ΔΔ), σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δήλωση οικονομικής και 

εργασιακής κατάστασης. 

Ο Τομέας ορίζει διμελή επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις, αξιολογεί τις 

υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά στον Τομέα. Οι υποτροφίες είναι 

ανταποδοτικές. 

6. Η διαδικασία εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνει τη δήλωση 

εγγραφής (ηλεκτρονική και έντυπη) η οποία υποβάλλεται από κάθε φοιτητή/τρια στο 

Γραφείο Σπουδών έως τις 10 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως τις 10 

Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο. Το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε 

κατεύθυνση δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Αγγλικής.  

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με την ατομική μερίδα για κάθε 

φοιτήτρια/τή, όπου καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι 

βαθμολογίες του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πορεία των σπουδών 

του. Στο τέλος κάθε εξαμήνου η Γραμματεία ενημερώνει τη/το διευθύντρια/τή των 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις/τους ακαδημαϊκούς συμβούλους για την πρόοδο 

των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών. 

 

Άρθρο 3 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

1. Σε κάθε κατεύθυνση Μ.Δ.Ε. προσφέρονται 2 ή 3 σεμιναριακά μαθήματα σε καθένα 

από τα πρώτα τρία εξάμηνα (Α', Β', Γ'). Φοιτητές/τριες των  δύο κατευθύνσεων 

Γλωσσολογίας παρακολουθούν 3 μαθήματα ανά εξάμηνο. Φοιτητές/τριες της 

κατεύθυνσης Λογοτεχνίας παρακολουθούν 2 μαθήματα ανά εξάμηνο. 

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος ανέρχονται σε τριάντα 

ανά εξάμηνο.  

Oι νεοεισερχόμενες/οι φοιτήτριες/ές είναι απαραίτητο να ενημερωθούν σχετικά με 

τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών του ΑΠΘ (βλ. 

http://www.lib.auth.gr/site/gr/training/index για την παρακολούθηση του σχετικού 

σεμιναρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη).  

Στην αρχή της φοίτησης ορίζεται για κάθε φοιτήτρια/τή του ΜΔΕ ένα μόνιμο μέλος 

του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Ο 

ρόλος των συμβούλων είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη των σπουδών των 

φοιτητριών/τών που έχουν αναλάβει και να ενημερώνονται από το Αρχείο Σπουδών 

για την αναλυτική βαθμολογία τους ανά εξάμηνο. Στις αρμοδιότητες των 
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συμβούλων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η ενημέρωσή τους από τις/τους 

διδάσκουσες/ντες για τυχόν συνεχείς απουσίες των φοιτητριών/τών που είναι στην 

ευθύνη τους καθώς και η σχετική επικοινωνία μαζί τους για τις ενδεχόμενες 

συνέπειες (μέσω της Γραμματείας, η οποία και αποστέλλει το σχετικό έγγραφο). Οι 

φοιτήτριες/τές οφείλουν να έρχονται σε επαφή με τη/το σύμβουλό τους για 

οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των 

σπουδών τους. 

Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί, με σύμφωνη εισήγηση της/του ακαδημαϊκού συμβούλου 

και έγκριση του Τομέα, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης 

προσφερόμενα από άλλον Τομέα του Τμήματος Αγγλικής ή από άλλο Τμήμα του 

ΑΠΘ ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Το ανώτατο όριο των 

μαθημάτων αυτών καθορίζεται από τον εκάστοτε Τομέα. Για την αναγνώριση 

μαθημάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται σύμφωνη απόφαση της ΣΕ. 

α. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

Ο Τομέας προσφέρει ΜΔΕ σε δύο κατευθύνσεις: 

• στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

• στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 

Τα προσφερόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) περιλαμβάνονται στη 

λίστα Κορμού και Επιλογής του σχετικού ΦΕΚ. Τα κατά κύκλο (διετία προγράμματος 

ΜΔΕ) επιλεγόμενα μαθήματα αρχικά εξαρτώνται από τις εκάστοτε δυνατότητες του 

Τομέα (π.χ. ανάγκες προπτυχιακού κύκλου, άδειες μελών, κ.λπ.) και στη συνέχεια από 

την προτίμηση των ίδιων των φοιτητριών/τών. 

 

MΔΕ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Γλ 2-520 Θεμελιώδεις αρχές της γλωσσολογίας  3 10 

Γλ 2-521 Θέματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 2-523 Γλωσσολογικές Θεωρίες 3 10 

Γλ 2-524 Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Συγκριτικής 

Γλωσσολογίας 

3 10 

Γλ 2-525 Συντακτική Θεωρία  3 10 
Γλ 2-526 Θέματα σύνταξης 3 10 

Γλ 2-530 Διαχρονική αγγλική γλωσσολογία 3 10 

Γλ 2-531 Θέματα φωνητικής 3 10 
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Γλ 2-533 Θέματα φωνολογίας 3 10 

Γλ 2-535 Φωνητική-Φωνολογία  3 10 

Γλ 2-540 Σημασιολογία  3 10 

Γλ 2-541 Πραγματολογία  3 10 

Γλ 2-543 Θέματα σημασιολογίας 3 10 

Γλ 2-544 Θέματα πραγματολογίας 3 10 

Γλ 2-545 Θέματα υπολογιστικής γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 2-546 Ανάλυση κειμένων 3 10 

Γλ 2-547 Φιλοσοφία της γλώσσας 3 10 

Γλ 2-590 Μορφολογική θεωρία 3 10 

Γλ 2-592 Γνωστική γλωσσολογία 3 10 

Γλ 2-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Θεωρητικής Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ3-531 Παιδαγωγική γραμματική 3 10 

Γλ3-564 Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3 10 

Γλ3-565 Ανάλυση λόγου για διδακτικούς σκοπούς 3 10 

Γλ3-566 Διδασκαλία του προφορικού λόγου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου και 

ομιλίας) 

3 10 

Γλ3-567 Διδασκαλία του γραπτού λόγου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης κειμένων και γραπτού 

λόγου) 

3 10 

Γλ3-569 Υφολογία και η διδασκαλία της λογοτεχνίας 3 10 

Γλ3-570 Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 10 

Γλ3-576 Εκμάθηση και διδασκαλία δεξιοτήτων 3 10 

Γλ3-578 Μέτρηση της επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα 3 10 

Γλ3-571  Η διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές 3 10 

Γλ3-572 Οι νέες τεχνολογίες στη γλωσσική εκμάθηση 3 10 

    

Γλ3-577 Ατομικές διαφορές στην εκμ/ση δεύτερης/ξένης 

γλώσσας 

3 10 

Γλ3-581 Η διδασκαλία της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς 3 10 

Γλ 3-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

- 10 
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Γλ 4-550 Κοινωνιογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-551 Εθνομεθοδολογία και ανάλυση συνομιλίας 3 10 

Γλ 4-552 Η έμφυλη διάσταση της γλώσσας 3 10 

Γλ 4-555 Ψυχογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-556 Ψυχογλωσσολογία: Παραμετρική θεώρηση της 

απόκτησης δεύτερης γλώσσας 

3 10 

Γλ 4-557 Γενετικές θεωρίες εκμάθησης δεύτερης γλώσσας 3 10 

Γλ 4-593 Μέθοδοι έρευνας στη Θεωρητική και 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

3 10 

Γλ 4-595 Κριτική ανάλυση λόγου 3 10 

Γλ 4-597 Γλώσσα και μέσα ενημέρωσης 3 10 

Γλ 4-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Διακλαδικής Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ9-599 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30 

  

MΔΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Γλ 2-520 Θεμελιώδεις αρχές της γλωσσολογίας  3 10 

Γλ 2-521 Θέματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 2-523 Γλωσσολογικές Θεωρίες 3 10 

Γλ 2-524 Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Συγκριτικής 

Γλωσσολογίας 

3 10 

Γλ 2-525 Συντακτική Θεωρία  3 10 
Γλ 2-526 Θέματα σύνταξης 3 10 

Γλ 2-531 Θέματα φωνητικής 3 10 

Γλ 2-533 Θέματα φωνολογίας 3 10 

Γλ 2-535 Φωνητική-Φωνολογία  3 10 

Γλ 2-540 Σημασιολογία  3 10 

Γλ 2-541 Πραγματολογία  3 10 

Γλ 2-543 Θέματα σημασιολογίας 3 10 

Γλ 2-544 Θέματα πραγματολογίας 3 10 

Γλ 2-546 Ανάλυση κειμένων 3 10 

Γλ 2-590 Μορφολογική θεωρία 3 10 

Γλ 2-592 Γνωστική γλωσσολογία 3 10 
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Γλ 2-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Θεωρητικής Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ3-531 Παιδαγωγική γραμματική 3 10 

Γλ3-561 Μέθοδοι ανάλυσης γλωσσικών αναγκών 3 10 

Γλ3-562 Διαγλωσσικές σπουδές 3 10 

Γλ3-563 Διαπολιτισμική εκπ/ση και η εκμάθηση της αγγλ. 

γλώσσας 

3 10 

Γλ3-564 Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3 10 
Γλ3-565 Ανάλυση λόγου για διδακτικούς σκοπούς 3 10 

Γλ3-566 Διδασκαλία του προφορικού λόγου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου και 

ομιλίας) 

3 10 

Γλ3-567 Διδασκαλία του γραπτού λόγου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης κειμένων και γραπτού 

λόγου) 

3 10 

Γλ3-569 Υφολογία και η διδασκαλία της λογοτεχνίας 3 10 

Γλ 3-570 Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 10 

Γλ3-571  Η διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές 3 10 

Γλ3-572 Οι νέες τεχνολογίες στη γλωσσική εκμάθηση 3 10 

Γλ3-573 Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικού υλικού 3 10 

Γλ3-574 Διδασκαλία γλωσσικών επιπέδων (λεξιλόγιο, 

γραμματική, προφορά) 

3 10 

Γλ3-575 Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος 

διδασκαλίας 

3 10 

Γλ3-576 Εκμάθηση και διδασκαλία δεξιοτήτων 3 10 

Γλ3-577 Ατομικές διαφορές στην εκμ/ση δεύτερης/ξένης 

γλώσσας 

3 10 

Γλ3-578 Μέτρηση της επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα 3 10 

Γλ3-581 Η διδασκαλία της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς 3 10 

Γλ3-582 Eπιμόρφωση διδασκόντων την αγγλική ως ξένη 

γλώσσα 

3 10 

Γλ 3-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ 4-550 Κοινωνιογλωσσολογία 3 10 
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Γλ 4-551 Εθνομεθοδολογία και ανάλυση συνομιλίας 3 10 

Γλ 4-552 Η έμφυλη διάσταση της γλώσσας 3 10 

Γλ 4-555 Ψυχογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-556 Ψυχογλωσσολογία: Παραμετρική θεώρηση της 

απόκτησης δεύτερης γλώσσας 

3 10 

Γλ 4-557 Γενετικές θεωρίες εκμάθησης δεύτερης γλώσσας 3 10 

Γλ 4-593 Μέθοδοι έρευνας στη Θεωρητική και 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

3 10 

Γλ 4-595 Κριτική ανάλυση λόγου 3 10 

Γλ 4-597 Γλώσσα και μέσα ενημέρωσης 3 10 

Γλ 4-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Διακλαδικής Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ9-599 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα θεωρείται η 

επιλογή του από τουλάχιστον το 50% των φοιτητριών/τών (και με υψηλή 

προτεραιότητα έναντι άλλων μαθημάτων). 

 

β. Τομείς Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

Οι δύο Τομείς σε συνεργασία προσφέρουν ΜΔΕ στις Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και 

Πολιτισμούς. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) περιλαμβάνονται στη 

λίστα Κορμού και Επιλογής του σχετικού ΦΕΚ. Τα κατά κύκλο (διετία προγράμματος 

ΜΔΕ) επιλεγόμενα μαθήματα αρχικά εξαρτώνται από τις εκάστοτε δυνατότητες των 

Τομέων (π.χ. ανάγκες προπτυχιακού κύκλου, άδειες μελών, κ.λπ.) και στη συνέχεια από 

την προτίμηση των ίδιων των φοιτητριών/τών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα θεωρείται η 

επιλογή του από τουλάχιστον το 50% των φοιτητριών/τών (και με υψηλή 

προτεραιότητα έναντι άλλων μαθημάτων). 

ΜΔΕ ΣΤΙΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 

Μαθήματα κορμού 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 
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Λογ9-590 Θεωρία Λογοτεχνίας και Κριτικής 3 15 
Λογ9-591 Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας 3 15 
 
 
Μαθήματα επιλογής 
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Λογ1-510 Θέματα Ποίησης 3 15 
Λογ1-520 Θέματα Θεάτρου 3 15 
Λογ1-530 Θέματα Πεζού Λόγου 3 15 
Λογ2-541 Θέματα και Αναγνώσεις στην Αγγλική 

Αναγέννηση 
3 15 

Λογ2-542 Διαφωτισμός & Νεωτερικότητα 3 15 
Λογ2-543 Ρομαντισμός 3 15 
Λογ2-544 Ρεαλισμός  3 15 
Λογ2-545 Μοντερνισμός 3 15 
Λογ2-546 Μεταμοντερνισμός 3 15 
Λογ3-549 Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί 3 15 
Λογ3-550 Αφηγηματολογία 3 15 
Λογ3-552 Λογοτεχνία και Χώρος 3 15 
Λογ3-556 Θέματα Λογοτεχνίας και Ιστορίας 3 15 
Λογ3-557 Κείμενα και Κοινωνικο-ιστορικό Πλαίσιο 3 15 
Λογ3-558 Διαπολιτισμικές Μεταφορές, (Δι-)Ερμηνείες και 

Μεταφράσεις 
3 15 

Λογ4-560 Εθνοτικές Σπουδές 3 15 
Λογ4-561 (Μετα-)αποικιοκρατικές αναγνώσεις 3 15 
Λογ4-563 Λογοτεχνία και Θέματα (Κοινωνικού) Φύλου 3 15 
Λογ4-565 Λογοτεχνία και Φυλή 3 15 
Λογ4-566 Αμερικανικές Σπουδές 3 15 
Λογ4-567 Λογοτεχνία, Πολιτική Ιδεολογία και Εθνική 

Ταυτότητα 
3 15 

Λογ5-570 Πολιτισμικές Σπουδές 3 15 
Λογ5-571 Οπτικοακουστικός Πολιτισμός 3 15 
Λογ5-572 Λαϊκός Πολιτισμός 3 15 
Λογ5-575 Θέματα Κινηματογράφου 3 15 
Λογ5-577 Κινηματογράφος και Αφήγηση 3 15 
Λογ5-579 Θέματα ΜΜΕ και Ψηφιακών Συστημάτων 3 15 
Λογ6-580 Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 1 3 15 
Λογ6-581 Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 2 3 15 
Λογ6-582 Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 3 3 15 
Λογ9-595 Καθοδηγούμενη Μελέτη και Έρευνα 1 - 15 
Λογ9-596 Καθοδηγούμενη Μελέτη και Έρευνα 2 - 15 
Λογ9-599 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30 
 

Από τα έξι (6) συνολικά μαθήματα που απαιτούνται για το ΜΔΕ, τα τέσσερα (4) πρέπει 

να προέρχονται από τους οικείους Τομείς. Τα υπόλοιπα δύο, ανάλογα με την ειδίκευση 

της/του φοιτήτριας/τή, μπορεί να είναι μεταπτυχιακά μαθήματα προσφερόμενα από 

άλλο συναφή Τομέα ή Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να 
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επιλέξει μάθημα με τη συγκατάθεση της/του ακαδημαϊκού συμβούλου. Η επιλογή θα 

πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και να υποβληθεί στον Τομέα για έγκριση. 

 

Η επιλογή του θέματος της ΜΔ από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές γίνεται στο Γ’ 

εξάμηνο σπουδών για όλα τα ΜΔΕ. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του αρμόδιου Τομέα 

ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ για την επίβλεψη της εκπόνησης της ΜΔ, ειδικευμένο σε 

αντικείμενο σχετικό με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 

συγγραφή της γίνεται κατά το Δ’ εξάμηνο σπουδών, αφού πρώτα έχει συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός ΠΜ. Η ΜΔ βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή. 

 

2. Η διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

καταρτίζεται με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος. Με ευθύνη της αρμόδιας 

Γραμματείας το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε κατεύθυνση δημοσιοποιείται και 

με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής.  

3. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε να είναι γνωστά εκ 

των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεων, 

παραδόσεων, σεμιναρίων), για τις πρακτικές ασκήσεις ή για την ερευνητική 

απασχόληση καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας. 

4. Επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου σε διδάσκοντες/ουσες βάσει του Π.Δ. 

407/80, καθώς και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος. 

5. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση από τη Σ.Ε. είναι δυνατή η 

αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή 

τους μεταξύ των εξαμήνων. 

6. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ. Ο/Η 

Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με μερική 

απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 4 

Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος 

1. Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνονται με βάση το 

(προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε 

μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός 
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ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, ο φόρτος 

εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και ο φόρτος 

εργασίας ανά τρίμηνο αποτιμάται σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.  

Σε κάθε κατεύθυνση Μ.Δ.Ε. κάθε μάθημα ισοδυναμεί με 10 ή 15 ΠΜ και επομένως 

το σύνολο των ΠΜ από τα μαθήματα των τριών εξαμήνων είναι 90. Η 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔ), η οποία εκπονείται κατά το τελευταίο 

(Δ') εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των ΠΜ 

ανέρχεται σε 120 (90+30). 

2.  Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι 

ρυθμίσεις του άρθρ. 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 

1466 τ. β΄). 

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. 

Τα Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας τους, 

απαιτείται να αξιολογούνται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού 

έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από 

αυτά, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει 

να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης 

αξιολόγησης  

Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια Μ.Δ.Ε. 

1. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που 

καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. διαρκεί δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή 

τέσσερα (4) εξάμηνα.  

2. Για σοβαρούς λόγους, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντος μέλους ή/και του Τομέα, να καταθέσει τεκμηριωμένη αίτηση 

παράτασης η οποία θα απευθύνεται στη ΓΣΕΣ. Η παράταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα και μπορεί να αφορά είτε τη συγγραφή της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε και τον χρόνο φοίτησης. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να αναστέλλεται 

η φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα 

(12) μήνες. 
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Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 

1. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το 

οικείο πρόγραμμα μαθήματα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των 

ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς 

λόγους. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες σε κάθε μάθημα 

και μόνον εφόσον αιτιολογηθούν γραπτώς. 

2. Αξιολόγηση μαθημάτων ΜΔΕ και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

Μαθήματα ΜΔΕ  

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών γίνεται με εξετάσεις ή/και με εργασία/ες, 

γραπτές ή/και προφορικές, σύμφωνα με την απόφαση της/του διδάσκουσας/ντα. 

Είναι δυνατό να προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης σε συνεννόηση με 

τη/το διδάσκουσα/ντα. Ο τρόπος αξιολόγησης ανακοινώνεται στην αρχή κάθε 

εξαμήνου. 

Φοιτήτριες και φοιτητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την τελική εξέταση 

ή/και δεν παραδίδουν/παρουσιάζουν έγκαιρα τις καθορισμένες γραπτές ή 

προφορικές εργασίες υφίστανται κυρώσεις (π.χ. μείωση βαθμού ή μη αποδοχή της 

εργασίας), αναλόγως με την περίπτωση. Εργασίες που είναι προϊόντα λογοκλοπής 

βαθμολογούνται με μηδέν (0). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στο ΠΜΣ θεωρείται το 

έξι (6). 

Επαναληπτική εξέταση δεν υπάρχει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής 

η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο, ισοδύναμο 

μάθημα το επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα 

υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο ίδιο μάθημα το αμέσως 

επόμενο εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται. 

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία η/ο φοιτήτρια/τής μπορεί να αποτύχει 

χωρίς να διαγραφεί είναι δύο (2), από τα οποία ένα μόνο επιτρέπεται να ανήκει στα 

υποχρεωτικά του οικείου Τομέα. 

Οι γραπτές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων παραδίδονται 

πριν από τη λήξη του χειμερινού (15 Φεβρουαρίου) ή του εαρινού εξαμήνου (30 

Ιουνίου). 

Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και 

τεκμηριωμένους λόγους, και μόνο έπειτα από ρητή ατομική συνεννόηση με τη/το 



- 15 - 

διδάσκουσα/ντα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας, το πολύ μέχρι δέκα (10) 

ημέρες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην 

τελική αξιολόγησή της/του. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται απαραίτητα μέχρι την 25η Μαρτίου 

για το χειμερινό εξάμηνο, και την 31η Ιουλίου για το εαρινό εξάμηνο. 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) 

Πριν από τη λήξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών, η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει, σε 

συνεννόηση με τον επιβλέποντα, να έχει επιλέξει και να έχει δηλώσει το θέμα της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η δήλωση γίνεται γραπτώς προς τη ΣΕ 

του Τμήματος και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. 

 

Η ΜΔΕ έχει έκταση 25.000-30.000 λέξεις (δακτυλογραφημένες με διπλό διάστημα 

και γραμματοσειρά Times New Roman 12). Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το 

κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα και σημειώσεις. Δεν 

περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, βιβλιογραφία και τυχόν επίμετρα, 

ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.λπ. 

H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA 

Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. Αν οποιοδήποτε τμήμα της 

ΜΔΕ περιέχει μέρος ή κάνει χρήση επιστημονικού έργου άλλης/ου συγγραφέα ή 

ακόμα και του ιδίου του ατόμου που τη συγγράφει χωρίς αναφορά, θεωρείται 

λογοκλοπή ή αυτολογοκλοπή αντίστοιχα, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

μηδενίζεται (Βλέπε ενότητα 7). 

 Η ΜΔΕ υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η ημερομηνία υποβολής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η 1η 

Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αξιολόγησής της από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, 

ολοκληρώνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής 

από τη ΓΣΕΣ.  

Η αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή 

εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα 

μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 

συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 
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Αν οι βαθμοί των τριών βαθμολογητριών/τών έχουν διαφορά μέχρι και 2 (δύο) 

βαθμολογικές μονάδες, τότε ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

εξάγεται από το μέσο όρο των τριών βαθμών. Αν έχουν διαφορά μεγαλύτερη από 

δύο (2) βαθμολογικές μονάδες, τότε ορίζεται από τον Τομέα τέταρτο μέλος 

σχετικής ειδικότητας για να τη βαθμολογήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τελικός 

βαθμός της εξάγεται από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) βαθμών. 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που απορρίπτεται από τα τρία μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί ξανά σε διορθωμένη μορφή. 

Εξαιρέσεις γίνονται μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης βαρύτητας και 

έπειτα από έγκριση της ΣΕ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που υποβάλλεται 

για δεύτερη φορά εξετάζεται με προφορική δοκιμασία ενώπιον τριμελούς 

εξεταστικής επιτροπής που ορίζεται από τον αρμόδιο Τομέα και τη ΓΣΕΣ. 

 

Για την απονομή του ΜΔΕ η/ο υποψήφια/ος υποχρεούται να ενσωματώσει τις 

αλλαγές που έχουν ζητηθεί. Αν οι βαθμολογήτριες/τές ζητήσουν διορθώσεις που 

δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, τότε η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να 

καταθέσει στη Γραμματεία αίτηση για παράταση ενός επιπλέον εξαμήνου, για να 

έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διορθωμένη εργασία μέχρι το τέλος του εξαμήνου. 

H πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενσωμάτωσης των αλλαγών στο 

τελικό κείμενο γίνεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. 

Αφού γίνουν οι διορθώσεις που έχουν υποδείξει οι βαθμολογήτριες/τές, ένα (1) 

αντίτυπο της ΜΔΕ υποβάλλεται στη Βιβλιοθήκη για να συμπεριληφθεί στη 

συλλογή της. Η Βιβλιοθήκη, αφού ελέγξει τυχόν εκκρεμότητες δανεισμού βιβλίων 

από την/τον υποψήφια/ο, αποστέλλει στη Γραμματεία βεβαίωση παραλαβής της 

ΜΔΕ, βάσει της οποίας η Γραμματεία προχωρά στην έκδοση του ΜΔΕ. 

2. Στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπεται η 

αντικατάσταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με άλλη επιστημονική 

διαδικασία. 

3. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας στην ελληνική. 

4. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως το δέκα, ως εξής:  

• Άριστα (8,5 έως 10), (Α) 

• Λίαν καλώς (7,6 έως 8,5) (μη συμπεριλαμβανομένου του 8,5), (Β) 
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• Καλώς (6,5 έως 7,5) (μη συμπεριλαμβανομένου του 7,5), (C) 

• Προβιβάσιμος (6 έως 6,5), (D) 

• Αποτυχία (5,9 έως 1) (F) 

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του.  

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 του παρόντος Κανονισμού, σε κάθε κατεύθυνση του 

Μ.Δ.Ε. το σύνολο των ΠΜ από τα μαθήματα των τριών εξαμήνων είναι 90. Η 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔ), η οποία εκπονείται κατά το τελευταίο 

(Δ') εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Επομένως, ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ 

υπολογίζεται κατά 75% από το μέσο όρο των βαθμών των διδαχθέντων μαθημάτων 

και κατά 25% από το μέσο όρο των τριών βαθμολογητριών/ών της ΜΔΕ.  

 

Άρθρο 8 

Το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και των 

άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη 

της διοίκησης του Τμήματος. Η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος προέρχεται, 

σύμφωνα με την Υπ. Απ. 

α. τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. μέχρι του ποσού των 23.000,00 

ευρώ, εφόσον διατίθεται  

 β. δημόσιες επενδύσεις 

 γ. χορηγίες, δωρεές, διδακτρα ή έσοδα από πιθανά ερευνητικά προγράμματα. 

Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται σε €400 το εξάμηνο, δηλαδή συνολικά €1600 και 

για τα 4 εξάμηνα του ΠΜΣ. Για αλλοδαπούς φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται σε €750 το εξάμηνο, δηλαδή συνολικά 

€3000 και για τα 4 εξάμηνα του ΠΜΣ. 

 

Άρθρο 9 

Οδηγός σπουδών και περιεχόμενο του 

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος Αγγλικής. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα 

μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (παροχές, 

υποτροφίες) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των 

εργαστηρίων, και των βιβλιοθηκών του Τμήματος. 

 

 



 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2013-2014 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του 

Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, αντιστοίχως, με 

τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και Διδακτορικού 

Διπλώματος (Δ.Δ.). Διδακτορική διατριβή είναι δυνατό να εκπονηθεί και σε Τμήμα 

ή (μονοτμηματική) Σχολή που δε διαθέτει Π.Μ.Σ., με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 9 Ν. 3685/2008. 

2. Τα Τμήματα και οι (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. μπορούν να οργανώνουν  

τόσο αυτοδυνάμως όσο και σε συνεργασία με Τμήματα ή (μονοτμηματικές) Σχολές 

του Α.Π.Θ. ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή και με αναγνωρισμένα 

ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή Διατμηματικά/Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ./ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), αντιστοίχως. 

Στην περίπτωση Διατμηματικών/Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 §1β Ειδικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται από τις 

οικείες Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) των Πανεπιστημίων. 

3. Π.Μ.Σ. μπορούν να οργανώνονται μόνο σε Τμήματα ή σε (μονοτμηματικές) Σχολές 

που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές και απαιτείται να αναφέρονται σε ίδιες ή σε 

συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος ή 

(μονοτμηματικής) Σχολής. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η οργάνωση αυτοδύναμων 

Π.Μ.Σ. και από Γενικά Τμήματα του Α.Π.Θ. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης Π.Μ.Σ. προς το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί η συνυποβολή  έκθεσης 

αξιολόγησης του οικείου Τμήματος ή της (μονοτμηματικής) Σχολής σύμφωνα με το 

Ν. 3374/2005. 

5. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι: Η 

Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.)· η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.Ε.Σ.), τις αρμοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ασκεί η 
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Ειδική Διατμηματική/Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε.)· η Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.)  και ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη 

σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται  στα σχετικά άρθρα του Ν. 

3685/2008. Εξάλλου, την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των 

μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων. 

 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΑΑ ''   

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο υυ δδ έέ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ   

Άρθρο 2 

 Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

και τρόπος επιλογής τους 

1.  Στο Τμήμα Αγγλικής προσφέρεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τρεις 

Κατευθύνσεις: 

 α) Κατεύθυνση στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

 β) Κατεύθυνση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 

 γ) Κατεύθυνση στις Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμούς 

2.  Στα Π.Μ.Σ. πρώτου επιπέδου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων και την 

απόφαση της ΓΣΕΣ ύστερα από πρόταση του οικείου Τομέα. Η προκήρυξη 

δημοσιεύεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος (http://www.enl.auth.gr/post/findex.htm) και ορίζει τον αριθμό των 

εισακτέων στην κάθε Κατεύθυνση, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 

εξετάσεων. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 

σε τριάντα έξι (36), με ανώτατο όριο εισακτέων στην κάθε κατεύθυνση δώδεκα (12). 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του ΜΔΕ ορίζεται η 

περίοδος από 1ης Απριλίου έως την 15η Μαΐου ανά δύο (2) έτη.  

Οι εξ αλλοδαπής υποψήφιες/οι υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά και 

υπόκεινται στην ίδια ακριβώς αξιολόγηση όπως και οι ημεδαπές/οί, με όποιες 

διευκολύνσεις είναι δυνατές στη διεξαγωγή της. Επιπλέον, υποβάλλουν α) 

πιστοποιητικό ελληνομάθειας, β) βεβαίωση κατάθεσης του πτυχίου τους για 

αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Εάν επιλεγούν, τους χορηγείται προσωρινή 
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βεβαίωση αποδοχής την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση 

άδειας παραμονής στην Ελλάδα. 

Επίσης, στους εξ αλλοδαπής υποτρόφους του ελληνικού κράτους χορηγείται 

προσωρινή βεβαίωση αποδοχής προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για την 

εξασφάλιση της υποτροφίας τους. Μπορούν να εγγραφούν στο ΜΔΕ που τους 

ενδιαφέρει, αφού προηγουμένως προσκομίσουν πέρα από τα α) και β) παραπάνω, γ) 

βεβαίωση υποτροφίας από το ΙΚΥ. 

Μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές άλλων Τμημάτων και άλλων ΠMΣ μπορούν να 

παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ Αγγλικής με τη σύμφωνη γνώμη της/του 

διδάσκουσας/ντα του Τμήματός τους και της ΣΕ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας. Εφόσον αξιολογηθούν επιτυχώς, θα τους χορηγούνται οι 

αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). 

3.  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνεκτιμώντας τις 

ρυθμίσεις του άρθρ.4 παρ.1 Ν. 3685/2008, καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία 

επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις 

αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

Σε ποσοστό 50% 

• βαθμός επιτυχίας στις γραπτές ή/και 

προφορικές εξετάσεις ή/και συνεντεύξεις. 

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το 

έξι (6).  

• συναφές πτυχίο (π.χ. Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, 

ξενόγλωσσων φιλολογιών, Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης). Σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις η συνάφεια κρίνεται 

από τη ΣΕ. 

Σε ποσοστό 30% 

• βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον Λίαν Καλώς), 

• συναφείς προπτυχιακές εργασίες 

(ερευνητικές ή/και διπλωματική εργασία) ή 

τυχόν δημοσιεύσεις,  

• συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα 

προγράμματα, 

Σε ποσοστό 20% 

• συστατικές επιστολές, (λαμβάνονται υπόψη 
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μόνον εφόσον αποτελούν μαρτυρία 

ουσιαστικού ερευνητικού έργου) 

• Απαιτείται άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας, π.χ. σε 

επίπεδο Γ1 (εφόσον δεν είναι απόφοιτες/οι του Τμήματος Αγγλικής), 

• Απαιτείται διετής διδακτική προϋπηρεσία (σε σχολικό περιβάλλον), 

αποκλειστικά για το ΜΔΕ στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, η 

οποία θα τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση από το φορέα Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα σε 

περίπτωση ιδιωτικής ασφάλισης. Η διετής προϋπηρεσία πρέπει να καλύπτει 

υποχρεωτικά τουλάχιστον 15 μήνες διδασκαλίας. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν επανεξετάζονται με 

γραπτή ή προφορική εξέταση. 

 

3. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσες/οι φοιτήτριες/τές προβλέπεται να αποφοιτήσουν 

από τον προπτυχιακό κύκλο μετά τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου (περίοδος 

Ιουνίου), υποχρεούνται να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν 

(δηλ. τον Ιούλιο), αφού έχουν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά. 

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο. Όσοι υποψήφιοι περάσουν με 

επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις (ελάχιστος βαθμός 6) καλούνται σε προφορική 

εξέταση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους 

και γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, 

καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Για το ΠΜΣ κάθε κατεύθυνσης 

καταρτίζεται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής του αρμόδιου Τομέα εισήγηση που 

περιλαμβάνει πίνακα επιτυχόντων με την τελική βαθμολογία των υποψηφίων, η 

οποία κατατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Σ.  

 Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η παραπάνω εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του αρμόδιου Τομέα.  

4. Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) 

υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο 

σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού 

αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του 

ελληνικού κράτους. Πάντως, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων 

των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται. 
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5. Κάθε χρόνο ανακοινώνονται ορισμένες υποτροφίες που προσφέρονται από το 

Τμήμα, το ΑΠΘ, το ΙΚΥ ή/και άλλους φορείς. Για κάθε υποτροφία το Τμήμα ζητά 

με ανακοίνωσή του εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και 

φοιτητές και υποψήφιες διδακτόρισσες και διδάκτορες. 

Εάν η απονομή τους είναι στη δικαιοδοσία του Τμήματος, οι υποτροφίες αυτές με 

απόφαση της ΓΣΕΣ κατανέμονται στους Τομείς. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στον αρμόδιο Τομέα και περιλαμβάνει 

αίτηση, αντίγραφο τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας (για το ΜΔΕ) ή έκθεση 

προόδου (για το ΔΔ), σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δήλωση οικονομικής και 

εργασιακής κατάστασης. 

Ο Τομέας ορίζει διμελή επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις, αξιολογεί τις 

υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά στον Τομέα. Οι υποτροφίες είναι 

ανταποδοτικές. 

6. Η διαδικασία εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνει τη δήλωση 

εγγραφής (ηλεκτρονική και έντυπη) η οποία υποβάλλεται από κάθε φοιτητή/τρια στο 

Γραφείο Σπουδών έως τις 10 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως τις 10 

Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο. Το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε 

κατεύθυνση δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Αγγλικής.  

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με την ατομική μερίδα για κάθε 

φοιτήτρια/τή, όπου καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι 

βαθμολογίες του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πορεία των σπουδών 

του. Στο τέλος κάθε εξαμήνου η Γραμματεία ενημερώνει τη/το διευθύντρια/τή των 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις/τους ακαδημαϊκούς συμβούλους για την πρόοδο 

των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών. 

 

Άρθρο 3 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

1. Σε κάθε κατεύθυνση Μ.Δ.Ε. προσφέρονται 2 ή 3 σεμιναριακά μαθήματα σε καθένα 

από τα πρώτα τρία εξάμηνα (Α', Β', Γ'). Φοιτητές/τριες των  δύο κατευθύνσεων 

Γλωσσολογίας παρακολουθούν 3 μαθήματα ανά εξάμηνο. Φοιτητές/τριες της 

κατεύθυνσης Λογοτεχνίας παρακολουθούν 2 μαθήματα ανά εξάμηνο. 

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος ανέρχονται σε τριάντα 

ανά εξάμηνο.  
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Oι νεοεισερχόμενες/οι φοιτήτριες/ές είναι απαραίτητο να ενημερωθούν σχετικά με 

τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών του ΑΠΘ (βλ. 

http://www.lib.auth.gr/site/gr/training/index για την παρακολούθηση του σχετικού 

σεμιναρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη).  

Στην αρχή της φοίτησης ορίζεται για κάθε φοιτήτρια/τή του ΜΔΕ ένα μόνιμο μέλος 

του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Ο 

ρόλος των συμβούλων είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη των σπουδών των 

φοιτητριών/τών που έχουν αναλάβει και να ενημερώνονται από το Αρχείο Σπουδών 

για την αναλυτική βαθμολογία τους ανά εξάμηνο. Στις αρμοδιότητες των 

συμβούλων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η ενημέρωσή τους από τις/τους 

διδάσκουσες/ντες για τυχόν συνεχείς απουσίες των φοιτητριών/τών που είναι στην 

ευθύνη τους καθώς και η σχετική επικοινωνία μαζί τους για τις ενδεχόμενες 

συνέπειες (μέσω της Γραμματείας, η οποία και αποστέλλει το σχετικό έγγραφο). Οι 

φοιτήτριες/τές οφείλουν να έρχονται σε επαφή με τη/το σύμβουλό τους για 

οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των 

σπουδών τους. 

Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί, με σύμφωνη εισήγηση της/του ακαδημαϊκού συμβούλου 

και έγκριση του Τομέα, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης 

προσφερόμενα από άλλον Τομέα του Τμήματος Αγγλικής ή από άλλο Τμήμα του 

ΑΠΘ ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Το ανώτατο όριο των 

μαθημάτων αυτών καθορίζεται από τον εκάστοτε Τομέα. Για την αναγνώριση 

μαθημάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται σύμφωνη απόφαση της ΣΕ. 

 

α. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

Ο Τομέας προσφέρει ΜΔΕ σε δύο κατευθύνσεις: 

• στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

• στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 

Τα προσφερόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) περιλαμβάνονται στη 

λίστα Κορμού και Επιλογής του σχετικού ΦΕΚ. Τα κατά κύκλο (διετία προγράμματος 

ΜΔΕ) επιλεγόμενα μαθήματα αρχικά εξαρτώνται από τις εκάστοτε δυνατότητες του 

Τομέα (π.χ. ανάγκες προπτυχιακού κύκλου, άδειες μελών, κ.λπ.) και στη συνέχεια από 

την προτίμηση των ίδιων των φοιτητριών/τών. 
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MΔΕ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Μαθήματα κορμού 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Γλ 2-525 Συντακτική Θεωρία  3 10 
Γλ 2-535 Φωνητική-Φωνολογία  3 10 

Γλ 4-593 Μέθοδοι έρευνας στη Γλωσσολογία 3 10 
 
 
Μαθήματα επιλογής 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Γλ 2-520 Θεμελιώδεις αρχές της γλωσσολογίας  3 10 

Γλ 2-521 Θέματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 2-523 Γλωσσολογικές Θεωρίες 3 10 

Γλ 2-524 Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Συγκριτικής 

Γλωσσολογίας 

3 10 

Γλ 2-526 Θέματα σύνταξης 3 10 

Γλ 2-530 Διαχρονική αγγλική γλωσσολογία 3 10 

Γλ 2-531 Θέματα φωνητικής 3 10 

Γλ 2-533 Θέματα φωνολογίας 3 10 

Γλ 2-540 Σημασιολογία  3 10 

Γλ 2-541 Πραγματολογία  3 10 

Γλ 2-543 Θέματα σημασιολογίας 3 10 

Γλ 2-544 Θέματα πραγματολογίας 3 10 

Γλ 2-545 Θέματα υπολογιστικής γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 2-546 Ανάλυση κειμένων 3 10 

Γλ 2-547 Φιλοσοφία της γλώσσας 3 10 

Γλ 2-590 Μορφολογική θεωρία 3 10 

Γλ 2-592 Γνωστική γλωσσολογία 3 10 

Γλ 2-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Θεωρητικής Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ 3-521 Θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 3-531 Παιδαγωγική γραμματική 3 10 

Γλ 3-564 Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3 10 

Γλ 3-565 Ανάλυση λόγου για διδακτικούς σκοπούς 3 10 

Γλ 3-570 Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 10 
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Γλ 3-571  Η διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές 3 10 

Γλ 3-572 Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων στη γλωσσική 

εκμάθηση και διδασκαλία 

3 10 

Γλ 3-577 Ατομικές διαφορές στην εκμάθηση δεύτερης/ξένης 

γλώσσας 

3 10 

Γλ 3-578 Μέτρηση της επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα 3 10 

Γλ 3-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ 4-521 Θέματα Διακλαδικής Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 4-550 Κοινωνιογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-551 Εθνομεθοδολογία και ανάλυση συνομιλίας 3 10 

Γλ 4-552 Η έμφυλη διάσταση της γλώσσας 3 10 

Γλ 4-555 Ψυχογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-557 Ψυχογλωσσολογία: θεωρίες εκμάθησης δεύτερης 

γλώσσας 

3 10 

Γλ 4-595 Κριτική ανάλυση λόγου 3 10 

Γλ 4-597 Γλώσσα και μέσα ενημέρωσης 3 10 

Γλ 4-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Διακλαδικής Γλωσσολογίας 

- 10 

 
Γλ9-599 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30 

 

         

MΔΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μαθήματα κορμού 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Γλ 3-564 Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3 10 
Γλ 3-570 Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας 3 10 

Γλ 4-593 Μέθοδοι έρευνας στη Γλωσσολογία 3 10 

 
 
Μαθήματα επιλογής 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Γλ 2-520 Θεμελιώδεις αρχές της γλωσσολογίας  3 10 

Γλ 2-521 Θέματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας 3 10 
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Γλ 2-523 Γλωσσολογικές Θεωρίες 3 10 

Γλ 2-540 Σημασιολογία  3 10 

Γλ 2-541 Πραγματολογία  3 10 

Γλ 2-545 Θέματα υπολογιστικής γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 2-546 Ανάλυση κειμένων 3 10 

Γλ 2-592 Γνωστική γλωσσολογία 3 10 

Γλ 2-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Θεωρητικής Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ 3-521 Θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 3-531 Παιδαγωγική γραμματική 3 10 

Γλ 3-561 Μέθοδοι ανάλυσης γλωσσικών αναγκών 3 10 

Γλ 3-562 Διαγλωσσικές σπουδές 3 10 

Γλ 3-563 Διαπολιτισμική εκπ/ση και η εκμάθηση της αγγλ. 

γλώσσας 

3 10 

Γλ 3-565 Ανάλυση λόγου για διδακτικούς σκοπούς 3 10 

Γλ 3-566 Διδασκαλία του προφορικού λόγου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου και 

ομιλίας) 

3 10 

Γλ 3-567 Διδασκαλία του γραπτού λόγου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης κειμένων και γραπτού 

λόγου) 

3 10 

Γλ 3-569 Υφολογία και η διδασκαλία της λογοτεχνίας 3 10 

Γλ 3-571  Η διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές 3 10 

Γλ 3-572 Οι νέες τεχνολογίες στη γλωσσική εκμάθηση 3 10 

Γλ 3-573 Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικού υλικού 3 10 

Γλ 3-574 Διδασκαλία γλωσσικών επιπέδων (λεξιλόγιο, 

γραμματική, προφορά) 

3 10 

Γλ 3-575 Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος 

διδασκαλίας 

3 10 

Γλ 3-576 Εκμάθηση και διδασκαλία δεξιοτήτων 3 10 

Γλ 3-577 Ατομικές διαφορές στην εκμάθηση 

δεύτερης/ξένης γλώσσας 

3 10 

Γλ 3-578 Μέτρηση της επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα 3 10 

Γλ 3-581 Η διδασκαλία της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς 3 10 
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Γλ 3-582 Eπιμόρφωση διδασκόντων την αγγλική ως ξένη 

γλώσσα 

3 10 

Γλ 3-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

- 10 

Γλ 4-521 Θέματα Διακλαδικής Γλωσσολογίας 3 10 

Γλ 4-550 Κοινωνιογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-551 Εθνομεθοδολογία και ανάλυση συνομιλίας 3 10 

Γλ 4-552 Η έμφυλη διάσταση της γλώσσας 3 10 

Γλ 4-555 Ψυχογλωσσολογία 3 10 

Γλ 4-557 Ψυχογλωσσολογία: θεωρίες εκμάθησης δεύτερης 

γλώσσας 

3 10 

Γλ 4-595 Κριτική ανάλυση λόγου 3 10 

Γλ 4-597 Γλώσσα και μέσα ενημέρωσης 3 10 

Γλ 4-600 Ασκήσεις και ερευνητική απασχόληση στο χώρο 

της Διακλαδικής Γλωσσολογίας 

- 10 

 
Γλ9-599 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30 

 

 

β. Τομείς Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

Οι δύο Τομείς σε συνεργασία προσφέρουν ΜΔΕ με τίτλο: «Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες 

και Πολιτισμοί». 

Τα προσφερόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) περιλαμβάνονται στη 

λίστα Κορμού και Επιλογής του σχετικού ΦΕΚ. Τα κατά κύκλο (διετία προγράμματος 

ΜΔΕ) επιλεγόμενα μαθήματα αρχικά εξαρτώνται από τις εκάστοτε δυνατότητες των 

Τομέων (π.χ. ανάγκες προπτυχιακού κύκλου, άδειες μελών, κ.λπ.) και στη συνέχεια από 

την προτίμηση των ίδιων των φοιτητριών/τών. 

ΜΔΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

Μαθήματα κορμού 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Λογ9-590 Θεωρία Λογοτεχνίας και Κριτικής 3 15 

Λογ9-591 Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας 3 15 
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Μαθήματα επιλογής 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΕCTS 

Λογ1-510 Θέματα Ποίησης 3 15 

Λογ1-520 Θέματα Θεάτρου 3 15 

Λογ1-530 Θέματα Πεζού Λόγου 3 15 

Λογ2-541 Θέματα και Αναγνώσεις στην Αγγλική Αναγέννηση 3 15 

Λογ2-542 Διαφωτισμός & Νεωτερικότητα 3 15 

Λογ2-543 Ρομαντισμός 3 15 

Λογ2-544 Ρεαλισμός  3 15 

Λογ2-545 Μοντερνισμός 3 15 

Λογ2-546 Μεταμοντερνισμός 3 15 

Λογ3-550 Αφηγηματολογία 3 15 

Λογ3-551 Φεμινιστικά Κινήματα 3 15 

Λογ3-552 Λογοτεχνία και Χώρος 3 15 

Λογ3-556 Θέματα Λογοτεχνίας και Ιστορίας 3 15 

Λογ3-557 Κείμενα και Κοινωνικο-ιστορικό Πλαίσιο 3 15 

Λογ3-558 Διαπολιτισμικές και Κειμενικές Μεταφορές 3 15 

Λογ4-560 Εθνοτικές Σπουδές 3 15 

Λογ4-561 (Μετα-)αποικιοκρατικές αναγνώσεις 3 15 

Λογ4-563 Λογοτεχνία και Θέματα (Κοινωνικού) Φύλου 3 15 

Λογ4-565 Λογοτεχνία και Φυλή 3 15 

Λογ4-566 Αμερικανικές Σπουδές 1 3 15 

Λογ4-567 Αμερικανικές Σπουδές 2 3 15 

Λογ4-568 Λογοτεχνία, Πολιτική Ιδεολογία και Εθνική 

Ταυτότητα 1 

3 15 

Λογ4-569 Λογοτεχνία, Πολιτική Ιδεολογία και Εθνική 

Ταυτότητα 2 

3 15 

Λογ5-570 Πολιτισμικές Σπουδές 3 15 

Λογ5-571 Οπτικοακουστικός Πολιτισμός 3 15 

Λογ5-572 Λαϊκή Κουλτούρα 3 15 

Λογ5-575 Θέματα Κινηματογράφου 3 15 

Λογ5-577 Κινηματογράφος και Αφήγηση 3 15 

Λογ5-579 Θέματα ΜΜΕ και Ψηφιακών Συστημάτων 3 15 
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Λογ6-580 Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 1 3 15 

Λογ6-581 Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 2 3 15 

Λογ6-582 Ειδικά Θέματα Πολιτισμικών Σπουδών 3 15 

Λογ9-595 Καθοδηγούμενη Μελέτη και Έρευνα 1 - 15 

Λογ9-596 Καθοδηγούμενη Μελέτη και Έρευνα 2 - 15 

 

Λογ9-599 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30 

 
Από τα έξι (6) συνολικά μαθήματα που απαιτούνται για το ΜΔΕ, τα τέσσερα (4) πρέπει 

να προέρχονται από τους οικείους Τομείς. Τα υπόλοιπα δύο, ανάλογα με την ειδίκευση 

της φοιτήτριας / του φοιτητή, μπορεί να είναι μεταπτυχιακά μαθήματα προσφερόμενα 

από άλλο συναφή Τομέα ή Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή η φοιτήτρια / ο φοιτητής 

οφείλει να επιλέξει μάθημα με τη συγκατάθεση της/του ακαδημαϊκού συμβούλου. Η 

επιλογή θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και να υποβληθεί στον Τομέα για έγκριση. 

 

Η επιλογή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔ) γίνεται στο 

Γ’ εξάμηνο σπουδών για όλα τα ΜΔΕ. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του αρμόδιου Τομέα 

ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ για την επίβλεψη της εκπόνησης της ΜΔ, ειδικευμένο σε 

αντικείμενο σχετικό με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Η συγγραφή της γίνεται 

κατά το Δ΄ εξάμηνο σπουδών, αφού πρώτα έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 

ECTS. Η ΜΔ βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή. 

 

2. Η διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

καταρτίζεται με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος. Με ευθύνη της αρμόδιας 

Γραμματείας το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε κατεύθυνση δημοσιοποιείται και 

με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής.  

3. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε να είναι γνωστά εκ 

των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεων, 

παραδόσεων, σεμιναρίων), για τις πρακτικές ασκήσεις ή για την ερευνητική 

απασχόληση καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας. 

4. Επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου σε διδάσκοντες/ουσες βάσει του Π.Δ. 

407/80, καθώς και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος. 



- 13 - 

5. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση από τη Σ.Ε. είναι δυνατή η 

αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή 

τους μεταξύ των εξαμήνων. 

6. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ. Ο 

Διευθυντής / η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με 

μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 4 

Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος 

1. Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνονται με βάση το 

(προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε 

μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός 

ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

(ECTS), ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε τριάντα (30) Πιστωτικές 

Μονάδες και ο φόρτος εργασίας ανά τρίμηνο αποτιμάται σε είκοσι (20) Πιστωτικές 

Μονάδες.  

Σε κάθε κατεύθυνση Μ.Δ.Ε. κάθε μάθημα ισοδυναμεί με 10 ή 15 ΠΜ και επομένως 

το σύνολο των ΠΜ από τα μαθήματα των τριών εξαμήνων είναι 90. Η 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔ), η οποία εκπονείται κατά το τελευταίο 

(Δ') εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των ΠΜ 

ανέρχεται σε 120 (90+30). 

2.  Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι 

ρυθμίσεις του άρθρ. 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 

1466 τ. β΄). 

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. 

Τα Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας τους, 

απαιτείται να αξιολογούνται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού 

έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από 

αυτά, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει 

να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης 

αξιολόγησης  
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Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια Μ.Δ.Ε. 

1. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που 

καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. διαρκεί δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή 

τέσσερα (4) εξάμηνα.  

2. Για σοβαρούς λόγους, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντος μέλους ή/και του Τομέα, να καταθέσει τεκμηριωμένη αίτηση 

παράτασης η οποία θα απευθύνεται στη ΓΣΕΣ. Η παράταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα και μπορεί να αφορά είτε τη συγγραφή της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε και τον χρόνο φοίτησης. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να αναστέλλεται 

η φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα 

(12) μήνες. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 

1. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το 

οικείο πρόγραμμα μαθήματα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των 

ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς 

λόγους. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες σε κάθε μάθημα 

και μόνον εφόσον αιτιολογηθούν γραπτώς. 

2. Αξιολόγηση μαθημάτων ΜΔΕ και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

Μαθήματα ΜΔΕ  

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών γίνεται με εξετάσεις ή/και με εργασία/ες, 

γραπτές ή/και προφορικές, σύμφωνα με την απόφαση της/του διδάσκουσας/ντα. 

Είναι δυνατό να προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης σε συνεννόηση με 

τη/το διδάσκουσα/ντα. Ο τρόπος αξιολόγησης ανακοινώνεται στην αρχή κάθε 

εξαμήνου. 

Φοιτήτριες και φοιτητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την τελική εξέταση 

ή/και δεν παραδίδουν/παρουσιάζουν έγκαιρα τις καθορισμένες γραπτές ή 

προφορικές εργασίες υφίστανται κυρώσεις (π.χ. μείωση βαθμού ή μη αποδοχή της 

εργασίας), αναλόγως με την περίπτωση. Εργασίες που είναι προϊόντα λογοκλοπής 
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βαθμολογούνται με μηδέν (0). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στο ΠΜΣ θεωρείται το 

έξι (6). 

Επαναληπτική εξέταση δεν υπάρχει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής 

η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο, ισοδύναμο 

μάθημα το επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα 

υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο ίδιο μάθημα το αμέσως 

επόμενο εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται. 

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία η/ο φοιτήτρια/τής μπορεί να αποτύχει 

χωρίς να διαγραφεί είναι δύο (2), από τα οποία ένα μόνο επιτρέπεται να ανήκει στα 

υποχρεωτικά του οικείου Τομέα. 

Οι γραπτές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων παραδίδονται 

πριν από τη λήξη του χειμερινού (15 Φεβρουαρίου) ή του εαρινού εξαμήνου (30 

Ιουνίου). 

Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και 

τεκμηριωμένους λόγους, και μόνο έπειτα από ρητή ατομική συνεννόηση με τη/το 

διδάσκουσα/ντα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας, το πολύ μέχρι δέκα (10) 

ημέρες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην 

τελική αξιολόγησή της/του. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται απαραίτητα μέχρι την 25η Μαρτίου 

για το χειμερινό εξάμηνο, και την 31η Ιουλίου για το εαρινό εξάμηνο. 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) 

Πριν από τη λήξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών, η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει, σε 

συνεννόηση με τον επιβλέποντα, να έχει επιλέξει και να έχει δηλώσει το θέμα της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η δήλωση γίνεται γραπτώς προς τη ΣΕ 

του Τμήματος και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. 

 

Η ΜΔΕ έχει έκταση 25.000-30.000 λέξεις (δακτυλογραφημένες με διπλό διάστημα 

και γραμματοσειρά Times New Roman 12). Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το 

κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα και σημειώσεις. Δεν 

περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, βιβλιογραφία και τυχόν επίμετρα, 

ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.λπ. 

H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA 

Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. Αν οποιοδήποτε τμήμα της 
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ΜΔΕ περιέχει μέρος ή κάνει χρήση επιστημονικού έργου άλλης/ου συγγραφέα ή 

ακόμα και του ιδίου του ατόμου που τη συγγράφει χωρίς αναφορά, θεωρείται 

λογοκλοπή ή αυτολογοκλοπή αντίστοιχα, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

μηδενίζεται (Βλέπε ενότητα 7). 

 Η ΜΔΕ υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η ημερομηνία υποβολής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η 1η 

Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αξιολόγησής της από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, 

ολοκληρώνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής 

από τη ΓΣΕΣ.  

Η αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή 

εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα 

μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 

συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 

Αν οι βαθμοί των τριών βαθμολογητριών/τών έχουν διαφορά μέχρι και 2 (δύο) 

βαθμολογικές μονάδες, τότε ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

εξάγεται από το μέσο όρο των τριών βαθμών. Αν έχουν διαφορά μεγαλύτερη από 

δύο (2) βαθμολογικές μονάδες, τότε ορίζεται από τον Τομέα τέταρτο μέλος 

σχετικής ειδικότητας για να τη βαθμολογήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τελικός 

βαθμός της εξάγεται από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) βαθμών. 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που απορρίπτεται από τα τρία μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί ξανά σε διορθωμένη μορφή. 

Εξαιρέσεις γίνονται μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης βαρύτητας και 

έπειτα από έγκριση της ΣΕ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που υποβάλλεται 

για δεύτερη φορά εξετάζεται με προφορική δοκιμασία ενώπιον τριμελούς 

εξεταστικής επιτροπής που ορίζεται από τον αρμόδιο Τομέα και τη ΓΣΕΣ. 

 

Για την απονομή του ΜΔΕ η/ο υποψήφια/ος υποχρεούται να ενσωματώσει τις 

αλλαγές που έχουν ζητηθεί. Αν οι βαθμολογήτριες/τές ζητήσουν διορθώσεις που 

δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, τότε η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να 

καταθέσει στη Γραμματεία αίτηση για παράταση ενός επιπλέον εξαμήνου, για να 

έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διορθωμένη εργασία μέχρι το τέλος του εξαμήνου. 

H πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενσωμάτωσης των αλλαγών στο 

τελικό κείμενο γίνεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. 
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Αφού γίνουν οι διορθώσεις που έχουν υποδείξει οι βαθμολογήτριες/τές, ένα (1) 

αντίτυπο της ΜΔΕ υποβάλλεται στη Βιβλιοθήκη για να συμπεριληφθεί στη 

συλλογή της. Η Βιβλιοθήκη, αφού ελέγξει τυχόν εκκρεμότητες δανεισμού βιβλίων 

από την/τον υποψήφια/ο, αποστέλλει στη Γραμματεία βεβαίωση παραλαβής της 

ΜΔΕ, βάσει της οποίας η Γραμματεία προχωρά στην έκδοση του ΜΔΕ. 

2. Στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπεται η 

αντικατάσταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με άλλη επιστημονική 

διαδικασία. 

3. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας στην ελληνική. 

4. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως το δέκα, ως εξής:  

• Άριστα (8,5 έως 10), (Α) 

• Λίαν καλώς (7,6 έως 8,5) (μη συμπεριλαμβανομένου του 8,5), (Β) 

• Καλώς (6,5 έως 7,5) (μη συμπεριλαμβανομένου του 7,5), (C) 

• Προβιβάσιμος (6 έως 6,5), (D) 

• Αποτυχία (5,9 έως 1) (F) 

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του.  

5. Όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 του παρόντος Κανονισμού, σε κάθε κατεύθυνση του 

Μ.Δ.Ε. το σύνολο των ΠΜ από τα μαθήματα των τριών εξαμήνων είναι 90. Η 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔ), η οποία εκπονείται κατά το τελευταίο 

(Δ') εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Επομένως, ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ 

υπολογίζεται κατά 75% από το μέσο όρο των βαθμών των διδαχθέντων μαθημάτων 

και κατά 25% από το μέσο όρο των τριών βαθμολογητριών/ών της ΜΔΕ.  

 

Άρθρο 8 

Κόστος λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και των 

άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη 

της διοίκησης του Τμήματος. Η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος προέρχεται, 

σύμφωνα με την Υπ. Απ. 

α. τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ., εφόσον διατίθεται  

 β. δημόσιες επενδύσεις 

 γ. χορηγίες, δωρεές, διδακτρα ή έσοδα από πιθανά ερευνητικά προγράμματα. 



- 18 - 

Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται σε €400 το εξάμηνο, δηλαδή συνολικά €1600 και 

για τα 4 εξάμηνα του ΠΜΣ. Για αλλοδαπούς φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται σε €750 το εξάμηνο, δηλαδή συνολικά 

€3000 και για τα 4 εξάμηνα του ΠΜΣ. 

 

Άρθρο 9 

Οδηγός σπουδών και περιεχόμενο του 

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος Αγγλικής. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα 

μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (παροχές, 

υποτροφίες) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των 

εργαστηρίων, και των βιβλιοθηκών του Τμήματος. 

 

 

 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΒΒ ''   

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο υυ δδ έέ ςς   δδ εε υυ ττ έέ ρρ οο υυ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ   

Άρθρο 10 

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 

1. Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) 

Σχολές κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ή ισότιμου πτυχίου. 

Oι υποψήφιες/οι, μαζί με την αίτησή τους, καλούνται να υποβάλουν μία 

εμπεριστατωμένη πρόταση θέματος ΔΔ, η οποία θα περιλαμβάνει τους στόχους της 

έρευνας, την πρωτοτυπία της, τη μεθοδολογία της έρευνας και μία αρχική 

βιβλιογραφία. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με ένα μέλος ΔΕΠ του 

Τομέα που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της ΔΔ. Tο προτεινόμενο επιβλέπον 

μέλος ΔΕΠ καταθέτει στη Γραμματεία επιστολή με την οποία πιστοποιεί την 

αποδοχή της επίβλεψης της ΔΔ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συζητώνται στον 

οικείο Τομέα ο οποίος και εισηγείται την έγκρισή τους από τη ΓΣΕΣ. 

Tα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

1. η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου, 
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2. η συνάφεια (βλ. 2.4) του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (από ΑΕΙ του 

εσωτερικού ή παν/μια του εξωτερικού, εφόσον έχουν αναγνωριστεί από το 

ΔΟΑΤΑΠ), 

3. ο βαθμός MΔE (τουλάχιστον Λίαν καλώς), 

4. οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις,  

5. η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα, 

6. οι συστατικές επιστολές (λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον αποτελούν 

μαρτυρία ουσιαστικού ερευνητικού έργου), 

7. η άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας, π.χ. σε επίπεδο Γ1 

(εφόσον δεν είναι απόφοιτες/οι του Τμήματος Αγγλικής) 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού 

Διπλώματος ορίζεται η περίοδος από 1ης Oκτωβρίου έως την 15η Nοεμβρίου και 

από 1ης Απριλίου έως την 15η Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που 

ορίζει ο νόμος. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται εντός διμήνου και γίνεται με βάση τα 

δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. 

Εφόσον η/ο υποψήφια/ος γίνει δεκτή/ός στο Πρόγραμμα, ο Τομέας με βάση την 

αρχική πρόταση προτείνει στη ΓΣΕΣ τον επιβλέποντα και τη συμβουλευτική 

επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από άλλα δύο μέλη σχετικής ειδικότητας, εκ των 

οποίων το ένα μπορεί να είναι από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 3585/148/16-7-2008. 

Η επιτροπή, σε συνεργασία με την/τον υποψήφια/ο, ορίζει το θέμα της ΔΔ και το 

δηλώνει με έγγραφο στη ΓΣΕΣ πριν από τη λήξη του Α' εξαμήνου σπουδών. 

Οι εξ αλλοδαπής κάτοχοι ΜΔΕ που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ΔΔ στο Τμήμα 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά και 

υπόκεινται στην ίδια ακριβώς αξιολόγηση όπως και οι ημεδαπές/οί. Επιπλέον, 

υποβάλλουν α) πιστοποιητικό ελληνομάθειας (μετά από παρακολούθηση των 

σχετικών μαθημάτων στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ), β) 

βεβαίωση κατάθεσης των πτυχίων τους για αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Εάν 

επιλεγούν, τους χορηγείται προσωρινή βεβαίωση αποδοχής την οποία μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα. Προϋπόθεση 

για την καταβολή της αίτησης εκπόνησης ΔΔ αποτελεί η έγκαιρη επικοινωνία με 

κάποιο μέλος ΔΕΠ που θα είναι διατεθειμένο, εφόσον η/ο υποψήφια/ος γίνει 
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δεκτή/ός, να επιβλέψει την εκπόνηση της διατριβής του/της στο προτεινόμενο 

θέμα. 

Οι εξ αλλοδαπής υπότροφοι του ΙΚΥ, ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδικασία με 

τους εξ αλλοδαπής κατόχους ΜΔΕ και επιπλέον υποβάλλουν, πέραν των α) και β) 

παραπάνω, τη βεβαίωση υποτροφίας από το ΙΚΥ. Χορηγείται προσωρινή βεβαίωση 

αποδοχής προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για την εξασφάλιση της υποτροφίας 

τους. 

2. Ως Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 

Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν  όσους δύνανται να επιδείξουν ισοδύναμο 

ερευνητικό έργο (π.χ. ικανό αριθμό ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακού 

επιπέδου ή/και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό 

αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής) καθώς και σχετική 

επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα της διδακτικής της Αγγλικής και της 

Μετάφρασης εφόσον η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή αφορά αυτές τις 

γνωστικές περιοχές.  

Οι μη κάτοχοι ΜΔΕ των οποίων η αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται 

δεκτή με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούνται να περατώσουν ορισμένο 

κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3.  Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 9 Ν. 3685/08.  

Από την έναρξη της εκπόνησης της ΔΔ προβλέπονται συναντήσεις εργασίας με το 

επιβλέπον μέλος ΔΕΠ τουλάχιστον μία φορά το μήνα για τα πρώτα τέσσερα 

εξάμηνα. Στη διάρκεια του πρώτου έτους η/ο υποψήφια/ος διατυπώνει πληρέστερη 

πρόταση προς το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ που περιλαμβάνει ανάλυση του θέματος 

που θα ερευνηθεί (ή μία πρώτη μορφή ενός κεφαλαίου) και αναλυτικό 

σχεδιάγραμμα της συνολικής οργάνωσης της ΔΔ, καθώς και τη σχολιασμένη 

βασική βιβλιογραφία. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εκπόνησης της ΔΔ οι υποψήφιες/οι 

διδάκτορες παρουσιάζουν προφορικά κατ’ έτος την πρόοδο της εργασίας σε 

ημερομηνία καθορισμένη από τον Τομέα στον οποίο ανήκουν. 

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με την/τον υποψήφια/ο 

διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος κάθε 

έτους από τον ορισμό της. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή 

σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος καθηγητή ή 

μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής με ειδικά αιτιολογημένη και 

τεκμηριωμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.  

Η ΔΔ έχει έκταση 80.000-100.000 λέξεις (δακτυλογραφημένες με διπλό διάστημα 

και γραμματοσειρά Times New Roman 12). Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται 

το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα και σημειώσεις. Δεν 

περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, βιβλιογραφία και τυχόν επίμετρα, 

ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.λπ. 

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διδακτορικής 

διατριβής, υποβάλει εισηγητική έκθεση για τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής.   

Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δημόσια υποστήριξη σε εύλογο 

χρόνο. Η ημερομηνία η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής 

ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. 

4. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 

ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/ες 

διδάκτορες που γίνονται, κατ’ εξαίρεση, δεκτοί/ές χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 

το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4) 

τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ., δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά περίπτωση, 

μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής. 

Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας 

του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του θέματος της 

διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

5. Η υποβολή της διδακτορικής διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται σε 

επτά αντίτυπα τα οποία διανέμονται στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα πριν από την προφορική δοκιμασία. Η  τελική μορφή της ΔΔ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές που έχουν ζητηθεί από τα μέλη της επταμελούς 

επιτροπής. H πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής γίνεται από το 

επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.  Τουλάχιστον ένα αντίτυπο (και σε ηλεκτρονική και σε 

έντυπη μορφή) κατατίθεται στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγγλικής και ένα 
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αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (βλ. σχετικές 

πληροφορίες στο www.lib.auth.gr). Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει και τα 

απαιτούμενα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία. 

6. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει, επί ημίωρο περίπου, τη διατριβή του, δημόσια, 

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις 

παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατό να 

υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, αποχωρεί ο/η 

υποψήφιος/α, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η 

επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική 

συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης καθώς και την απόδοση του/της 

υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της 

διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών 

της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 

7. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 

Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη 

απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 

8. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς 

επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με την ανάγνωση 

του πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται 

ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας. 

9. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ 

αυτούς/ές πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το 

Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την 

Γραμματέα του Τμήματος ή της (μονοτμηματικής) Σχολής και σφραγίζεται με τη 

σφραγίδα του Α.Π.Θ. 
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Άρθρο 11 

Γλώσσα Διδακτορικής Διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα. Με αιτιολογημένη 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην 

Ελληνική. 

Άρθρο 12 

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία. 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο/η 

φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε 

το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό 

παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς 

και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 

αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 

του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 

στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 

επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας– η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή 

του/της υποψηφίου/ας. 

Άρθρο 13 

Συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή της (μονοτμηματικής) Σχολής και κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και 

Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών 

Δ.Ε.Π., σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ωριαία αντιμισθία που 

επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ.  

 

Άρθρο 14 

Καθομολόγηση διδακτόρων 

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι τρεις (3) και, σε πολυπληθή Τμήματα ή 

(μονοτμηματικές) Σχολές, μέχρι πέντε (5) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με 

την ακόλουθη διαδικασία: 

………………………… 

………………………… 

Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή 

επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. 
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