Εγχειρίδιο Επιβίωσης
Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί
το 2016-2017 στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Αγαπητά πρωτοετάκια,
Το Εγχειρίδιο Επιβίωσης που κρατάτε στα χέρια σας συνοψίζει με τρόπο εύληπτο τα βήματα που πρέπει να κάνετε,
προκειμένου να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια στις ακαδημαϊκές διαδικασίες του Τμήματος, που είναι
ορισμένες φορές δαιδαλώδεις, για λόγους που δεν εξαρτώνται πάντα από τη διοίκηση του Τμήματος.

μενοι αναζητούν πληροφορίες ορισμένες φορές από λάθος
πηγές. Παρέχει με τον πιο άμεσο τρόπο έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωση. Ας γίνει ο μίτος της Αριάδνης που θα σας βγάλει
από το Λαβύρινθο της περιπλάνησης σε τυπικές διαδικασίες
πρωτόγνωρες για σας.
Είμαστε ανοικτοί στα σχόλιά σας και κυρίως στις προτάσεις
σας για συμπερίληψη θεμάτων που δεν προβλέψαμε και που
ίσως σας ενδιαφέρουν.
Ζωή Γαβριηλίδου
Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Θα βρείτε σε αυτό τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις
διαδικασίες εγγραφής, απόκτησης πάσο, κωδικών για το
πανεπιστημιακό e-mail σας, το πρόγραμμα σπουδών σας,
τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων, δυνατότητες
πρακτικής άσκησης, τα μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας.
Το εγχειρίδιο συμπληρώνει τον Οδηγό Σπουδών σας που
είναι αναρτημένος σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση http://helit.duth.gr/undergraduate/guide/
και το χρησιμοποιείτε συμπληρωματικά με αυτόν.

Συντελεστές:
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου,
ΠρόεδροςΤμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Καθηγήτρια Φλώρα Μανακίδου
Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη
Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Ντεληγιάννης

Ο Οδηγός επιβίωσης κυκλοφορεί φέτος για πρώτη χρονιά
και φιλοδοξεί να καλύψει το όποιο κενό πληροφόρησης,
αλλά και να βοηθήσει τους πρωτοετείς που ως νεοεισερχό-

Σκίτσα:
Νικόλαος Καμπασελέ
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Το Τμήμα μας
Πώς και Πού χτυπάει η καρδιά του
Κτίριο Γραμματείας στην Πανεπιστημιούπολη
Γραμματεία Τμήματος:
Χ. Μαρούδα, 25310-39900

Ποιες οι αρμοδιότητες του Τμήματος;
▶ Κατάρτιση, επικαιροποίηση και εφαρμογή του
Προγράμματος Σπουδών.
▶ Ορισμός Διδασκόντων για τα μαθήματα
▶ Επιλογή συγγραμμάτων για κάθε μάθημα
▶ Εσωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών και
των διαδικασιών του Τμήματος

Προσωπικό Γραμματείας:

▶ Προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π.

Μ. Παπαβασιλείου, 2531-39902
Ξ. Συμεωνίδου, 25310-39901

▶ Εισήγηση προς την Κοσμητεία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών
▶ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Γενική Συνέλευση
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Πρόεδρος: Ζ. Γαβριηλίδου
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Μ. Τζιάτζη
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ: Α. Σπάρταλη
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▶ Πρόγραμμα Εξεταστικής
▶ Ψήφιση Κανονισμών λειτουργίας

Το Τμήμα μας
Πού απευθύνεσαι για να πάρεις
τη σωστή απάντηση
Γραμματεία Τμήματος
Για πάσο, επιδόματα, αναλυτικές βαθμολογίες, κατάθεση
αιτήσεων.

Υπεύθυνη Συντονίστρια Erasmus
Άννα Μαστρογιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια,
 amastrog@helit.duth.gr

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
Ειρήνη Κορρέ, Επίκ. Καθηγήτρια,
 rinkorre@yahoo.gr

Σύμβουλοι Προπτυχιακών Σπουδών 2016-2017
A’ έτος: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος, Επίκ. Καθηγητής,
 chmichal@helit.duth.gr
Β’ έτος: Φλιάτουρας Ασημάκης, Λέκτορας,
 aﬂiatouras@yahoo.com
Γ’ έτος: Tocci Raimondo, Επ. Καθηγητής,
 rtocci@helit.duth.gr

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού
Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια
Κοντογιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια
Τζιάτζη Μαρία, Καθηγήτρια
Νικόλαος Μαυρέλος, Αν. Καθηγητής
Γεώργιος Τσομής, Αν. Καθηγητής

Δ’ έτος: Ντεληγιάννης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής,
inteligi@helit.duth.gr
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Είμαστε ψηφιακοί τύποι!
Iστοσελίδα Τ.Ε.Φ., ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλοι
χρήσιμοι σύνδεσμοι
Τώρα μπορείς να έχεις όλο το Τμήμα … στον υπολογιστή
σου, στο τάμπλετ ή στο κινητό σου! Για έγκαιρη και κυρίως
έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση να επισκέπτεσαι καθημερινά
την
ιστοσελίδα
του
Τμήματος:
http://helit.duth.gr/
Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας 2016-2017:
Ιωάννης Ντεληγιάννης, Επίκ. Καθηγητής Λατινικής
Φιλολογίας
 inteligi@helit.duth.gr
Μαρία Κωνσταντινίδου, Λέκτορας Βυζαντινής Φιλολογίας
 mkonst@helit.duth.gr
Γραμματεία Τμήματος
http://helit.duth.gr/department/secretary/

Βιβλιοθήκη
http://helit.duth.gr/library/
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών
Σπουδών
http://helit.duth.gr/undergraduate/guide/
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Α’ Κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης)
http://helit.duth.gr/masters/master/
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου (Διδακτορικό Δίπλωμα)
http://helit.duth.gr/masters/phd/
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής
Έρευνας
http://helit.duth.gr/masters/research/

Ανακοινώσεις Τμήματος
http://helit.duth.gr/index.shtml ή http://helit.duth.gr/news/
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Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ (ανακοινώσεις, διμερείς συμφωνίες, σύνδεσμοι κ.τ.λ.

Λοιπών Βοηθημάτων «Εύδοξος»
http://eudoxus.gr/

http://helit.duth.gr/erasmus/info/
Πληροφορίες για τα Μέλη Δ.Ε.Π. (γραφεία, ώρες συνεργασίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.τ.λ.)

Πληροφορίες για το Σύστημα Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων «Κάλλιπος»
https://www.kallipos.gr/

http://helit.duth.gr/staﬀ/dep/
Πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.
Πληροφορίες για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (eClass)

http://career.duth.gr/

https://eclass.duth.gr/

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων

Πληροφορίες για το Σύστημα Υποβοήθησης Διδασκαλίας Φοιτητών (UniStudent)

Έχεις τη δυνατότητα να αξιολογήσεις το περιεχόμενο, τον
τρόπο διδασκαλίας και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στα
μαθήματα που παρακολουθείς.

https://unistudent.duth.gr/
Πληροφορίες για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Webmail)
https://ermis.noc.duth.gr/
Πληροφορίες για το Σύστημα Συγγραμμάτων και
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Μπαίνεις στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας)
http://modip.duth.gr, επιλέγεις ΠΣ ΜΟΔΙΠ http://modipserver.kom.duth.gr/login.xhtml;jsessionid=20C11193
8930D1C998D8B29B3CC8F815
και ακολουθείς τις οδηγίες.

Γραμματεία: Ο πυρήνας του Τμήματος…
Πού βρίσκεται : δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης, στο ισόγειο και σε ένα μικρό αλλά λειτουργικό κτίριο με λίγο κίτρινο και κάποια ωραία
τριαντάφυλλα όταν ανθοφορούν.
Ώρες κοινού: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή
11.00-13.00
Mail: xmarouda@kom.duth.gr
Για να μην ρωτάς για απλά πράγματα τις πρόθυμες αλλά πολυπράγμονες γραμματείς μας, μπορείς να βρείς όλες τις
ανακοινώσεις της Γραμματείας που σε αφορούν, στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.helit.duth.gr
Γιατί απευθύνεσαι στη Γραμματεία μας:
1. βεβαίωση σπουδών – πιστοποιητικό σπουδών
Η βεβαίωση λαμβάνεται άμεσα με επίδειξη της ακαδημαϊκής
ταυτότητας. Η έκδοση πιστοποιητικού απαιτεί 2-3 ημέρες,
αφότου συμπληρώσεις την αίτηση που σου δίνεται στη
Γραμματεία. Μπορείς να ζητήσεις βεβαίωση σπουδών και
μέσω unistudent.
Μην ξεχνάς να αναφέρεις για ποιο λόγο χρειάζεσαι τη

8

βεβαίωση/πιστοποιητικόσπουδών, όπως π.χ. για φορολογική χρήση, για στρατολογικήχρήση (αναβολήστράτευσης)
ή λοιπούς επαγγελματικούς λόγους κ.λπ.
2. αναλυτικήβαθμολογία
Συμπληρώνεις αίτηση που σου δίνεται απότη Γραμματεία.
3. αίτηση ορκωμοσίας
4. στεγαστικόεπίδομα
Μπορείνα σε αφορά,εάν κατάγεσαι απόάλλη πόλη και ενοικιάζεις στον τόπο σπουδών σου και εαν πληροίς όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις.
Αναλυτικάγια τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τον
χρόνο κατάθεσης τους, βλ. τις ανακοινώσεις της Γραμματείας.
5. βιβλιάριο υγείας για ιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη
▶ Το δικαιούσαι, εφόσον δεν είσαι άμεσα ήέμμεσα ασφαλισμένη/ος σε άλλον ασφαλιστικόφορέα.
▶ Καταθέτεις αίτηση που σου δίνεται από τη Γραμματεία και
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεις ότι
δεν είσαι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη/ος σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Επίσης καταθέτεις βεβαίωση διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό σου φορέα αν είχες.

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών
Όπως θα κατανοήσεις ήδη απότην εγγραφήσου στο Τμήμα,
πολλές υπηρεσίες Γραμματείας παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά.Μπορείς να τις πληροφορηθείς και να εξοικειωθείς με
τη χρήση της ηλεκτρονικής Γραμματείας στην ιστοσελίδα:
https://helit.duth.gr
Πως γίνεται η εγγραφήστο Τμήμα
Παρακολουθείς τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα
του Tμήματος
Πως γίνεται η εγγραφήσε εξάμηνο;
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ.
Είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της φοιτητικής σου
ιδιότητας.
Η εγγραφήγίνεται ηλεκτρονικά στο unistudent σε ημερομηνίες και σε ιστοχώρο που ανακοινώνονται απότη Γραμματεία.
Πως δηλώνεις μαθήματα και Πότε;
Συνήθως στην αρχήκάθε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που
ορίζει η Γραμματεία.

Πως;
Ηλεκτρονικά.Η Γραμματεία ανακοινώνει αναλυτικές οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαραίτητη η εκτύπωση του αποδεικτικούτης δήλωσης.
Χωρίς αυτήν δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δήλωσες τα
μαθήματα.
Μην περιμένεις την τελευταία ημέρα για να δηλώσεις τα μαθήματα: υπερφορτώνεται το σύστημα!
Δήλωση και παραλαβή συγγραμάτων
Εύδοξος - http://eudoxus.gr
Σύγγραμμα είναι το βιβλίο που σου παραχωρείται (δωρεάν)
για κάθε μάθημα που δηλώνεις.
Ο «Εύδοξος» είναι η ηλεκτρονικήυπηρεσία στην οποία
δηλώνεις τα συγγράμματα που επιλέγεις για κάθε μάθημα.
Στην αρχή του εξαμήνου ο Εύδοξος ορίζει τις ημερομηνίες
δηλώσης και παραλαβής των συγγραμμαάτων. Μπορείς να
τις δεις και στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.
Καλό είναι να θυμάσαι! Δηλώνεις συγγράμματα μόνο για
τα μαθήματα που έχεις προηγουμένως δηλώσει. Σε διαφο-
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ρετικήπερίπτωση θα υποχρεωθείς να επιστρέψεις τα συγγράμματα. Έχεις δικαίωμα να λάβεις σύγγραμμα μόνο την
πρώτη φοράπου δηλώνεις ένα μάθημα, δεν μπορείς δηλαδή να λάβεις σύγγραμμα για μάθημα που δήλωσες σε παλαιότερο εξάμηνο. Δικαιούσαι συνολικά 40 βιβλία! Αν λάβεις
παραπάνω, θα κληθείς να τα επιστρέψεις.
Ορκωμοσία
Δεν γίνεται αυτόματα!
Πρέπει να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία.
Μετά το τέλος του 8ου εξαμήνου η Γραμματεία ανακοινώνει
τις ημερομηνίες για την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικάπου πρέπει να προσκομίσεις.
Μην περιμένεις την τελευταία ημέρα, γιατίο έλεγχος των δικαιολογητικών απαιτεί χρόνο!
ΘΥΜΗΣΟΥ! Στο 7ο εξάμηνο πήγαινε στη Γραμματεία για να
ελέγξεις ότι έχεις περάσει τα σωστάμαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
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Θέλεις πτυχίο;
Κάνε τις σωστές επιλογές!
Βήμα 1: Ανατρέχεις στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και
σημειώνεις τις απορίες σου
Βήμα 2: Συμβουλεύεσαι τους υπεύθυνους Σπουδών
2016-2017
Α’ έτος: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος, Επίκ. Καθηγητής,
 chmichal@helit.duth.gr
Β’ έτος: Ασημάκης Φλιάτουρας, Λέκτορας,

 aﬂiatouras@yahoo.com
Γ’ έτος: Tocci Raimondo, Επ. Καθηγητής,
 rtocci@helit.duth.gr
Δ’ έτος: Ντεληγιάννης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής,
 inteligi@helit.duth.gr
Πόσα μαθήματα χρειάζεσαι για το πτυχίο;
40 μαθήματα, 240 ECTS
Προσοχή!
Μην ξεχνάς σε κάθε εξάμηνο της Β’ Ζώνης ΔΕΝ πρέπει να
ξεπερνάς τις 30 μονάδες ECTS!

Υποχρεωτικά

Υποχρεωτικά
Ειδίκευσης

Επιλογές
Κατεύθυνσης

Ελεύθερες
Επιλογές

Α - Δ εξάμηνο

Ε’- Η’ εξάμηνο

Ε’-Η’ Εξάμηνο

Ε’-Η’ εξάμηνο
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ΘΥΜΗΣΟΥ

ΘΥΜΗΣΟΥ:

Τα μαθήματα Α’ Ζώνης (εξάμηνα A’ έως Δ’) είναι υποχρεωτικά! Δεν τα επιλέγεις.
Επιλέγεις τα μαθήματα της Β’ Ζώνης (εξάμηνα Ε’ έως Η’).

Μην ξεπερνάς τις 30 μονάδες ECTS σε κάθε εξάμηνο της Β’
Ζώνης!

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σου δίνει τη δυνατότητα επιλογών, τόσο του εξαμήνου που θα παρακολουθήσεις το μάθημα, όσο και της σειράς ή του ίδιου του
μαθήματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου και τις γνώσεις και δεξιότητες που θέλεις να αποκτήσεις. Συμβουλέψου
τα διαγράμματα μαθημάτων, που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Τμήματος http://helit.duth.gr/undergraduate/lessons/, για να επιλέξεις τι πραγματικά σε ενδιαφέρει. Συμβουλέψου το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
στον
οδηγό
σπουδών
του
Τμήματος
http://helit.duth.gr/undergraduate/guide/ για να πάρεις ιδέες για τη σωστή σειρά και τον κατάλληλο αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο.
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Πτυχίο Κλασικής ειδίκευσης
Υποχρεωτικά
μαθήματα
21, 4 ΑΕΦ,
4 ΛΦ, 4 ΝΕΦ,
3 ΒΦ, 4 ΓΛΩ,
2 ΠΑΙΔ,
126ECTS

Μαθήματα
Ειδίκευσης 12,
4 ΥΑΕΦ,
4 ΥΛΦ,
4 ΕΕΑΕΦ 72
ECTS

Πρακτική
Άσκηση
6 ECTS

Ελεύθερες
Επιλογές
6, 36 ECTS
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Πτυχίο Βυζαντινής και
Νεοελληνικής ειδίκευσης
Υποχρεωτικά
μαθήματα
21, 4 ΑΕΦ,
4 ΛΦ, 4 ΝΕΦ,
3 ΒΦ, 4 ΓΛΩ,
2 ΠΑΙΔ,
126 ECTS

Μαθήματα
Ειδίκευσης 12,
4 ΥΝΕΦ, 2 ΥΒΦ,
4 ΕΕΝΕΦ,
2 ΕΕΒΦ,
72 ECTS

Πρακτική
Άσκηση
6 ECTS

Ελεύθερες
Επιλογές
6, 36 ECTS

15

Παιδαγωγική Επάρκεια
Για να μπορείς να διδάξεις στη Μέση Εκπαίδευση, χρειάζεσαι
το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
που πιστώνεται αυτόματα στο πτυχίο σου.
Το Τμήμα μας έχει εξασφαλίσει με το ΦΕΚ3637/
31-12-2014 την παιδαγωγική επάρκεια για όλους τους
αποφοίτους του!

ΠΑΙΔ 532
ΠΑ 551

Οι φοιτητές της Κλασικής ειδίκευσης τα:

Φρόντισε να έχεις περάσει τα ακόλουθα 12 μαθήματα:

ΥΑΕΦ 142

ΠΑΙΔ 531

ΥΛΦ 171

ΓΛΩ 302
ΓΛΩ 305
ΑΕΦ 101
ΑΕΦ 102
ΛΦ 121
ΝΕΦ 203
ΝΕΦ 204

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
(6 ECTS)
Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας Ι
(6 ECTS)
Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού
μαθήματος (6 ECTS)
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας / Θεματογραφία (6 ECTS)
Ομηρικό Έπος (6 ECTS)
Λατινική Θεματογραφία (6 ECTS)
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Αναλύσεις κειμένων και διδακτικές Εφαρμογές (6 ECTS)
Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία:
Θεωρία, μεθοδολογία και εφαρμογές στη

διδασκαλία της συγκριτικής προσέγγισης
εθνικών λογοτεχνιών και πολιτισμών της
Ευρώπης (6 ECTS)
Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλίαΔιδακτικές Ασκήσεις (6 ECTS)
Πρακτική Άσκηση (6 ECTS)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα -Ευθύ/
Αντίστροφο (6 ECTS)
Πεζογραφία ΙΙ (6 ECTS)

Οι φοιτητές της Βυζαντινής και Νεοελληνικής
ειδίκευσης τα:
ΥΝΕΦ 244
ΥΝΕΦ 243

Nεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία
(1914-1974) (6 ECTS)
Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία
(1830-1914) (6 ECTS)

Επιπλέον χρήσιμα θα είναι και κάποια από τα
παρακάτω:
ΕΕΠΑΙΔ 533

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων: H
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας
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ΕΕΠΑΙΔ 535

ΕΕΠΑΙΔ 536
ΕΕΠΑΙΔ 537
ΕΕΠΑΙΔ 538
ΕΕΠΑΙΔ 539
ΕΕΓΛΩ 321

και Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση-διδακτικές ασκήσεις (6 ECTS)
Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Διδακτικές ασκήσεις
(6 ECTS)
Διαπολιτισμική Αγωγή
Συγκριτική Παιδαγωγική
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και
εφαρμογές στην εκπαίδευση
Διδακτική της Ελληνικής ως μητρικής
(6 ECTS)

Αξιολόγηση του φοιτητή
▶ Ο τρόπος εξέτασης επιλέγεται από τον διδάσκοντα.
▶ Εξετάζεσαι στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου τα μαθήματα που διδάχτηκες σε χειμερινό εξάμηνο, στο τέλος του
εαρινού εξαμήνου τα μαθήματα που διδάχτηκες σε εαρινό
εξάμηνο και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου
τα μαθήματα όλων των εξαμήνων.
▶ Για να μπορέσεις να εξεταστείς σε ένα μάθημα, πρέπει να
το έχεις δηλώσει.
▶ Οι φοιτητές επί πτυχίω εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα
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ανεξαρτήτως αν τα διδάχτηκαν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Φοιτητές επί πτυχίω θεωρούνται οι τεταρτοετείς φοιτητές μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των
μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Άρα στην εξεταστική
Ιουνίου του τελευταίου έτους μπορούν να δώσουν μαθήματα και χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
Τρόποι εξέτασης
Γραπτή εξέταση
Οι ακριβείς ημερομηνίες αναρτώνται στις ανακοινώσεις της
ιστοσελίδας του Τμήματος.
Προφορική Εξέταση
Ο διδάσκων αναρτά τις ημερομηνίες εξέτασης στην ιστοσελίδα ή έξω από το γραφείο του. Δεν επιτρέπεται η προφορική
εξέταση ενός μόνο ατόμου δίχως την παρουσία και ενός
άλλου ατόμου στην αίθουσα εξέτασης.
Άτομα με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες έχουν δικαίωμα να εξεταστούν προφορικά.
Απαλλακτική Εργασία
Απαλλακτικές εργασίες συνηθίζονται σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Απόφαση της 3/11.12.2013 Γ.Σ. του Τ.Ε.Φ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν
μόνο οι φοιτητές που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο Unistudent στο αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης.

Εισαγωγή
Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και
του λοιπού προσωπικού για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου, Ιουνίου
και Σεπτεμβρίου.

Έναρξη εξέτασης

Προετοιμασία των εξετάσεων

Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη αίθουσα το αργότερο 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη για την εξέταση ώρα.
Κανείς φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν εισέρχεται στο αμφιθέατρο ή στην αίθουσα εξετάσεων, αν είναι άδειο, προτού
εισέλθουν οι επιτηρητές και του/της υποδείξουν πού θα καθίσει.

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια επικυρώνεται
από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος με την έναρξη
κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση μπορεί να γίνει
μόνο με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων επικυρώνεται
πριν από την εξεταστική περίοδο από τη Γ.Σ. του Τμήματος
και περιλαμβάνει την ημερομηνία, τόπο και ώρα διεξαγωγής
της εξέτασης για κάθε μάθημα.

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματός μας που είναι υπεύθυνα για
την επιτήρηση προσέρχονται στον χώρο των εξετάσεων 20
λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης, ώστε να φροντίσουν για την επιτυχή διεξαγωγή της.

Φοιτητής/τρια που θα γίνει αντιληπτός/ή να γράφει πάνω
στα έδρανα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του/της σε αυτές.
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Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά τις εξετάσεις αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους και πιο
συγκεκριμένα την κάρτα φοιτητή και την αστυνομική ταυτότητα. Σε περίπτωση που κάποιος/α το αμελεί, δεν θα γίνεται
δεκτή η συμμετοχή του/της στις εξετάσεις και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το όνομα του/της εξεταζόμενου/ης φοιτητή/τριας δεν είναι το ίδιο με το όνομα
εκείνου/ης που παραδίδει την κόλλα, θα ακολουθούνται οι
προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες περί πλαστοπροσωπίας και απάτης.
Ο εξεταζόμενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του
και επιδεικνύει τη φοιτητική του ταυτότητα στον επιτηρητή
που έχει οριστεί από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα, ώστε
να γίνει ταυτοποίηση ενώ συγχρόνως ο επιτηρητής υπογράφει την κόλλα εξέτασης.
Πριν από τη διανομή των θεμάτων δίνονται σαφείς οδηγίες
από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα ότι τα κινητά οφείλουν
να είναι απενεργοποιημένα (όχι απλά σε ρύθμιση αθόρυβης
κλήσης) και να τοποθετηθούν σε θέση εμφανή (π.χ. δίπλα
στο άδειο έδρανο, στην έδρα). Απαγορεύεται η χρήση smartwatch και οι φοιτητές που κατέχουν smartwatch οφείλουν
να το παραδώσουν στους επιτηρητές και να το παραλάβουν
κατά την αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων.
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Απομακρύνονται επίσης οι σημειώσεις, τα βιβλία, οι τσάντες
και τα λοιπά προσωπικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ρια δεν ακολουθεί την οδηγία, θα αποκλείεται από τις εξετάσεις. Αν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
βρεθούν προσωπικά αντικείμενα ή βιβλία σε άλλη θέση (π.χ.
κάτω από το έδρανο), το γραπτό θα μονογραφείται.
Όποιος/α φοιτητής/τρια γίνει αντιληπτός/ή από τους επιτηρητές ή τον διδάσκοντα ότι χρησιμοποιεί σμικρύνσεις ή άλλα
μέσα αντιγραφής (π.χ. ακουστική αντιγραφή), απομακρύνεται από τον χώρο των εξετάσεων και το γραπτό του/της μονογράφεται και μηδενίζεται (δηλαδή στο βαθμολόγιο να
εμφανίζεται ο βαθμός «Μηδέν» και όχι «Ένα» ή «Μονάδα»),
ασχέτως αν έγινε αντιληπτός/ή προτού αρχίσει να γράφει ή
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Απαγορεύεται η έξοδος των φοιτητών που παραδίδουν
λευκή κόλλα, αν δεν έχει περάσει μία (1) ώρα από την
έναρξη της εξέτασης.
Συνοδεύεται οπωσδήποτε όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί
να εξέλθει για λίγο από τον χώρο εξετάσεων για οποιονδήποτε λόγο (ζαλάδα, τουαλέτα κλπ.).

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της αντιγραφής με οιονδήποτε τρόπο, της πλαστογράφησης ταυτότητας φοιτητή/τριας, της εξύβρισης
επιτηρητή ή εξεταστή από φοιτητή), ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση του περιστατικού, διαβιβάζει το
υλικό στον Πρύτανη προς πειθαρχικό έλεγχο για την επιβολή
κυρώσεων.

παραλάβει τα γραπτά. Κατά την παράδοση ο εξεταζόμενος
υπογράφει το σχετικό φύλλο παρουσίας. Ο αύξων αριθμός
του φοιτητή στο φύλλο παρουσίας σημειώνεται στο γραπτό
του φοιτητή.

Διεξαγωγή εξετάσεων

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να μείνουν
στο τέλος στην αίθουσα είναι δύο (2).

Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των
θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον αυτός το
αποδέχεται.
Ο καθηγητής οφείλει να διενεργήσει προφορικές εξετάσεις
για φοιτητές που έχουν σχετικό δικαιολογητικό προφορικής
εξέτασης σε άλλο χώρο από το χώρο γραπτής εξέτασης του
μαθήματος.
Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για
την εξέταση ώρας ο επιτηρητής ενημερώνει σχετικά τους
εξεταζόμενους.
Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, ο επιτηρητής οφείλει να διακόψει την εξέταση και να

Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι
φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε
αυτό.

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης ο/η φοιτητής/φοιτήτρια
με την είσοδό του/της στον τόπο εξέτασης υπογράφει στο
φύλλο παρουσίας. ΠΟΤΕ δεν εξετάζεται προφορικά μόνος
του φοιτητής ή φοιτήτρια.
Διακοπή εξέτασης
Η εξέταση του μαθήματος είναι δυνατόν να διακοπεί εφόσον
προκύψουν έκτακτοι λόγοι (π.χ. διακοπή ρεύματος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έλλειψη θέρμανσης κ.τ.λ.).
Η διακοπή γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή.
Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται
από τον υπεύθυνο εξεταστή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο
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κατάρτισης προγράμματος εξετάσεων επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου για
όσους δεν παρέδωσαν το γραπτό τους.
Ακύρωση εξέτασης
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων και
μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να ακυρώσει την εξέταση. Η Γ.Σ. αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτασης.
Υποβολή ένστασης
Φοιτητής ή φοιτήτρια που θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να υποβάλει
έγγραφη ένσταση είτε α) στον επιτηρητή κατά τη διάρκεια
της εξέτασης είτε β) στη Γραμματεία του Τμήματος μετά τη
λήξη της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα εξετάσεων
Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο καθηγητή σε
διάστημα 20 ημερών από τη διεξαγωγή της εξέτασης και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 20 μέρες μετά τη λήξη
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της εξεταστικής περιόδου (βλ. Απόφαση Συγκλήτου
41/630/4 Δεκεμβρίου 2008). Σε περίπτωση που μέλη Δ.Ε.Π.,
λόγω του μεγάλου αριθμού των γραπτών, δεν μπορούν να
ανταποκριθούν εντός εικοσαήμερου καταθέτουν αίτημα
προς τη Γενική Συνέλευση για παράταση του χρόνου υποβολής των βαθμολογιών. Η Γ.Σ. αποφασίζει σχετικά.
Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της βαθμολογίας του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτησή του, φοιτητής που συμμετείχε στην εξέταση
μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για το βαθμό του από τον
υπεύθυνο καθηγητή. Στη συνέχεια, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει
σχετικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
Δεν καταχωρούνται βαθμοί για ονόματα φοιτητών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο εξεταζόμενων.
Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόμενων
Οι φοιτητές οφείλουν να:
▶ έχουν μαζί τους φοιτητική ταυτότητα,
▶ σέβονται τον παρόντα κανονισμό,
▶ ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών,
▶ μην φέρνουν στο χώρο εξέτασης καφέδες,
αναψυκτικά, τρόφιμα,

▶μην καπνίζουν,
▶μη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ούτε να
έχουν ενεργοποιημένο το τηλέφωνό τους.
Υποχρεώσεις των καθηγητών
▶ Οι καθηγητές οφείλουν να αναρτούν στο eclass
ή/και έξω από το γραφείο τους την εξεταστέα ύλη.
▶ Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να εντάσσονται στην ύλη που έχει οριστεί προς εξέταση.
▶ Η φύση των θεμάτων να είναι τέτοια ώστε η
εξέταση να μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τον
προβλεπόμενο χρόνο.
Τήρηση του κανονισμού
Αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση, τροποποίηση καθώς και την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι η Γ.Σ. του Τμήματος

Λογοκλοπή
Βασική αρχή της επιστημονικής δεοντολογίας είναι να αποφεύγεις τη λογοκλοπή, δηλαδή τη χρήση πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων και την εμφάνισή τους ως δικών σου
κατά την εκπόνηση εργασιών. Υπάρχουν λογισμικά για τον
εντοπισμό της λογοκλοπής που χρησιμοποιούνται στο
Τμήμα και όσοι διαπράττουν λογοκλοπή τιμωρούνται.
Επίσης, δεν είναι σωστό να παρουσιάζεις ως δική σου μια
εργασία που έγινε σε συνεργασία με συμφοιτητές σου ή την
έχεις βρει έτοιμη στο διαδίκτυο.
Μάθε ότι η χρησιμοποίηση τμήματος ή στο σύνολο εργασίας
άλλου συγγραφέα χωρίς τη δέουσα αναφορά αποτελεί σοβαρότατο ακαδημαϊκό παράπτωμα και μπορεί να οδηγήσει κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ακόμη
και σε απώλεια της φοιτητικής σου ιδιότητας.

Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού
Αλλαγή στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να
γίνει μετά από σχετική πρόταση μέλους Δ.Ε.Π. ή του Συλλόγου φοιτητών προς τη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει σχετικά.
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Οι ημερομηνίες που πρέπει να θυμάμαι

ΑΡΓΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οκτώβριος
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου

Χειμερινό εξάμηνο

Νοέμβριος
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου

▶ Αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 2016
▶ Τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου 2017
Εαρινό εξάμηνο
▶ Αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου 2017
▶ Τελειώνει στις 2 Ιουνίου 2017
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Εξεταστική Ιανουαρίου 2017
30 Ιανουαρίου-17 Φεβρουαρίου
Εξεταστική Ιουνίου 2017
6 -23 Ιουνίου 2017
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017
4-23 Σεπτεμβρίου 2017
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Δεκέμβριος
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου-Κυριακή 8 Ιανουαρίου
(Διακοπές Χριστουγέννων)
Ιανουάριος
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου- Κυριακή 29 Ιανουαρίου (εβδομάδα
προετοιμασία εξετάσεων)
Φεβρουάριος
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα)
Απρίλιος
Δευτέρα 10 Απριλίου- Κυριακή 23 Απριλίου
(Διακοπές Πάσχα)
Ιούνιος
Δευτέρα 5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Χαμένοι στα βιβλία
Βιβλιοθήκη και Εργαστήριο Γλωσσολογίας
Η βιβλιοθήκη και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας σου προσφέρουν τα βιβλία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συγγραφή των εργασιών, και
ένα κατάλληλο περιβάλλον ανάγνωσης. Λειτουργούν δηλαδή και ως αναγνωστήρια, στα οποία μπορείς να εργαστείς
είτε με υπολογιστές που διατίθενται είτε με τον προσωπικό
σου υπολογιστή.
Όλες οι βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ., καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, οργανώνονται από την κεντρική
βιβλιοθήκη. Είναι χρήσιμο να εξοικειωθείς με την ιστοσελίδα της www.lib.duth.gr
Για αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών, επιστημονικών άρθρων, βιβλιογραφίας
http://lib.duth.gr/index.php%3Frm=23.html
Για να δεις όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
http://lib.duth.gr/index.php%3Frm=21.html

Δανεισμός
Εάν το βιβλίο δανείζεται, μπορείς να το δανειστείς για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιδεικνύοντας το πάσο
σου. Για τον κανονισμό της βιβλιοθήκης σχετικά με τον δανεισμό http://helit.duth.gr/library/#danismoseidon
Διαδανεισμός
Εάν ένα βιβλίο δεν υπάρχει στο Δ.Π.Θ., μπορείς να το δανειστείς από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για την υπηρεσία αυτή
http://lib.duth.gr/index.php%3Frm=21&pm=70.html
Ηλεκτρονικές πηγές
Πολλά περιοδικά και συλλογές πηγών βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείς να εντοπίσεις και να αναζητήσεις
τις ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες το Δ.Π.Θ. είναι συνδρομητής στον σύνδεσμο:
http://lib.duth.gr/index.php%3Frm=23.html

Για το ωράριο λειτουργίας τους και πιο αναλυτικές πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος
http://helit.duth.gr/library/ και στον Οδηγό Σπουδών
http://helit.duth.gr/undergraduate/guide/

25

Αποκτώντας εμπειρίες στην πράξη
Με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Φ. μπορείς
να ασκηθείς για διάστημα ενός μήνα σε επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υποδοχής σε διάφορες περιοχές
της Ελλάδος (σχολεία, Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
Κομοτηνής, εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους, μουσεία, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες, Europe direct κ.ά.)
Αποκτάς:
Επαγγελματική εμπειρία
Δεξιότητες που ανοίγουν τους επαγγελματικούς
σου ορίζοντες
Αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη
Αναγνώριση πρακτικής άσκησης ως μαθήματος
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και περισσότερες
πληροφορίες διάβασε το πλαίσιο λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης και τον κανονισμό λειτουργίας της Πρακτικής
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
http://helit.duth.gr/undergraduate/exer/ ή επικοινώνησε με την Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
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Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
Ειρήνη Κορρέ, Επίκ. Καθηγήτρια
 25310-39926,  rinkorre@yahoo.gr

Σπουδάζοντας ή κάνοντας
πρακτική άσκηση … στην Ευρώπη
Ενημερώσου για το Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών
Erasmus+
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
(http://helit.duth.gr/erasmus/info/) και στη γενική ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (http://erasmus.duth.gr/).
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος Erasmus+ και
Συντονίστρια ECTS του Τμήματος:
Άννα Μαστρογιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια
 25310-39925 /  amastrog@helit.duth.gr
Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+;
Το Erasmus+ είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες να
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε ένα Ίδρυμα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης (υποτροφία για
σπουδές) ή να απασχοληθούν στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (placement) σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη,
με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Σε ποιους απευθύνεται;
▶Προπτυχιακούς φοιτητές (από το 2ο έτος σπουδών τους και εξής)
▶Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Α’ και Β’ Κύκλου
Πόσο διαρκεί η μετακίνηση;
Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές είναι 3 μήνες,
ενώ για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια
είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση είναι 12 μήνες.
Τι έξοδα καλύπτει η υποτροφία στο πλαίσιο του
προγράμματος;
Η υποτροφία τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση
καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος των δαπανών στο εξωτερικό αλλά όχι το σύνολό τους. Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης υπολογίζεται βάσει του κόστους διαβίωσης της
χώρας
υποδοχής
του
φοιτητή
(βλ.
http://erasmus.duth.gr/node/8
και http://erasmus.duth.gr/node/17).
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα για σπουδές;
Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών.
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Επιπλέον προσμετρούνται:
▶Η καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής
βαθμολογίας
▶Η καλή γνώση της γλώσσας της χώρας του Ιδρύματος υποδοχής
▶Τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα
Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής;
Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει προκήρυξης, συνήθως μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου.
▶ Αίτηση Υποψηφιότητας – Συμμετοχής
▶ Αναλυτική Βαθμολογία
▶ Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Οι επιλεχθέντες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμπληρώνουν σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του
Τμήματος και αναλόγως του εξαμήνου στο οποίο επιθυμούν
να μετακινηθούν, τις απαραίτητες δηλώσεις και καταθέτουν
τα αναγκαία δικαιολογητικά πρώτα στο Ίδρυμα υποδοχής και
κατόπιν στο οικείο Ίδρυμα.
ΘΥΜΗΣΟΥ!
Κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο πραγματοποιείται ενημέρωση
των φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+. Σε αυτή δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρό-

γραμμα και τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί
πριν και μετά τη συμμετοχή.
Σε ποια χώρα μπορώ να μετακινηθώ στο πλαίσιο του
προγράμματος;
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Τμήμα έχει συνάψει
διμερείς συμφωνίες για σπουδές με 35 Ιδρύματα σε 11 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία Ρουμανία, Σλοβενία και
Τουρκία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://helit.duth.gr/erasmus/mobility/ ή
http://erasmus.duth.gr/agreements-students.
Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες
που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι
ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής
και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει.
Τι μαθήματα θα παρακολουθήσω;
Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις στο Ίδρυμα υποδοχής θα τα επιλέξεις με τη βοήθεια της Ακαδημαϊκής Υπεύθυνης του Τμήματος, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ταύτιση και αντιστοίχιση με τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Φ. Τα μαθήματα που θα επιλέξετε θα καταγραφούν κατόπιν στη Συμφωνία Σπουδών
(Learning Agreement for Studies).
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Πώς θα αναγνωρίσω τα μαθήματα που πήρα στο Ίδρυμα
υποδοχής από το Τμήμα;
Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με βάση
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
(European Credit Transfer and Accumulation System /
ECTS). Το Ίδρυμα υποδοχής θα αποστείλει εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος τη βαθμολογία των μαθημάτων τα
οποία παρακολούθησες και στα οποία εξετάστηκες και η
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος θα καταρτίσει το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών, βάσει του οποίου θα
καταχωρισθούν από τον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης του
Τμήματος οι βαθμοί στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Φ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Μπορείς να μετακινηθείς για πρακτική άσκηση ακόμη και ως
πρόσφατος απόφοιτος κατά το πρώτο έτος αποφοίτησής
σου, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή σου έχει γίνει και έχει
εγκριθεί όσο έχεις ακόμη τη φοιτητική ιδιότητα, άρα πριν από
την αποφοίτησή σου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους φορείς υποδοχής, τη διαδικασία, τη
χρηματοδότηση, τα έντυπα κτλ., επισκέψου την ιστοσελίδα
http://erasmus.duth.gr/node/14.
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Συμμετέχω, μαθαίνω και συμβάλλω
στην ακαδημαϊκή ζωή και δράση
του Τμήματος
Το Τμήμα δεν είναι μόνο οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας! Ενημερώσου
για τις διαλέξεις που γίνονται στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, τις ημερίδες και τα συνέδρια που οργανώνονται από το Τμήμα ή άλλα Τμήματα του
Δ.Π.Θ., καθώς και σε συνεργασία με άλλους φορείς της
πόλης. Και φυσικά παρακολούθησέ τες! Θα βγεις κερδισμένος!
Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις του Τ.Ε.Φ.
Η συμμετοχή στις ακαδημαϊκές εκδηλώσεις του Τμήματος
δεν προσφέρει μόνο γνώσεις και επαφή με την τρέχουσα
ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
και των προσκεκλημένων ομιλητών από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής κουλτούρας του
Τμήματος.

Τακτικές εκδηλώσεις
▶ Colloquium Τ.Ε.Φ.
Ετήσιος κύκλος εισηγήσεων σε θέματα φιλολογικά και περί
τη φιλολογία, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων της
Έρευνας.
Πότε και πού; Μηνιαίως, περί τα μέσα του μήνα, 4-6 μ.μ.,
στην Αίθουσα Μεταπτυχιακού, Νέο Προκάτ. Το πρόγραμμα
του Colloquium ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού
έτους στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Πληροφορίες:
http://helit.duth.gr/conferences/colloqium/
▶ Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α’ Κύκλου,
Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τ.Ε.Φ.
Διημερίδα στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος των διπλωματικών εργασιών, των διδακτορικών διατριβών και των
αποτελεσμάτων, εν συνόλω ή εν μέρει, της έρευνας των μεταδιδακτορικών ερευνητών του Τμήματος.
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Πότε και πού; Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, σε αίθουσα που ορίζεται κατά την ανακοίνωση του προγράμματος στις αρχές Απριλίου.

Πληροφορίες:
http://helit.duth.gr/index.shtml
http://helit.duth.gr/conferences/practical/

Πληροφορίες:
http://helit.duth.gr/conferences/colloqium/

▶ Ημερίδες και Συνέδρια

Έκτακτες εκδηλώσεις
▶ Διαλέξεις
Στη διάρκεια του έτους και στο πλαίσιο του Προγράμματος
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών ή του προγράμματος κινητικότητας για διδασκαλία Erasmus+ πραγματοποιούνται διαλέξεις επιστημόνων προσκεκλημένων
των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Πότε και πού; Ο χρόνος και ο χώρος πραγματοποίησης των
διαλέξεων αυτών, καθώς και το ακροατήριο προς το οποίο
απευθύνονται, καθορίζονται από το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχει προσκαλέσει τον ομιλητή/την ομιλήτρια, και
ανακοινώνονται εγκαίρως στην αρχική ιστοσελίδα του Τμήματος.
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Όλες οι ημερίδες και τα συνέδρια που οργανώνονται και διεξάγονται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του Τμήματος
προαναγγέλλονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Η παρακολούθηση των εργασιών των επιστημονικών
αυτών εκδηλώσεων είναι ανοικτή στους φοιτητές όλων
των κύκλων σπουδών, προς τους οποίους παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Πληροφορίες:
http://helit.duth.gr/index.shtml
http://helit.duth.gr/conferences/programs/
http://helit.duth.gr/conferences/announcements/
ΘΥΜΗΣΟΥ!
Μπορείς να συμμετάσχεις ως εθελοντής στην οργάνωση
ημερίδων και συνεδρίων και να ζήσεις την εμπειρία της όλης
οργάνωσης «από μέσα». Αν σε ενδιαφέρει, απευθύνσου στη

Γραμματεία ή στο αρμόδιο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για
να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου!

Πληροφορίες:
http://helit.duth.gr/index.shtml
https://www.facebook.com/theatrokomotinis/

Επιμορφωτικοί Κύκλοι Ομιλιών
Στο πλαίσιο συνεργασιών του Τμήματος με άλλους φορείς
της πόλης πραγματοποιούνται κατά καιρούς επιμορφωτικοί
κύκλοι ομιλιών με σκοπό τη διάχυση της γνώσης και της
έρευνας προς το ευρύτερο κοινό. Οι εκδηλώσεις αυτές, οι
οποίες ανακοινώνονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος, πραγματοποιούνται συνήθως εκτός Πανεπιστημιούπολης, όπως στον χώρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής,
στο Ίδρυμα Ν. Ζ. Παπανικολάου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Κομοτηνής και αλλού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για να ενημερώνεσαι για διαλέξεις και εκδηλώσεις των
άλλων δύο Τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., μπορείς να επισκέπτεσαι τακτικά τις ιστοσελίδες τους· για το Τμήμα Ιστορίας και
Εθνολογίας τη σελίδα http://www.he.duth.gr/ και για το
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων
Χωρών τη σελίδα http://bscc.duth.gr/.

Επιμορφωτικός Κύκλος Ομιλιών για τη Ρωμαϊκή Θράκη
Το Τ.Ε.Φ. σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Νομού Ροδόπης πραγματοποιούν
Επιμορφωτικό Κύκλο Ομιλιών για τη Ρωμαϊκή Θράκη, ο
οποίος ξεκίνησε τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για έναν κύκλο 8 ομιλιών από
ειδικούς επιστήμονες, αρχαιολόγους και φιλολόγους.
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Αποκτώντας ακαδημαϊκές εμπειρίες:
Τα εργαστήρια του Τ.Ε.Φ.
Εργαστήριο Γλωσσολογίας ΣυνΜορΦωΣη
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
 25310-39932,  http://synmorphose.compulaw.gr
Το εργαστήριο υποστηρίζει τα γλωσσολογικά μαθήματα,
διοργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις από Έλληνες και ξένους γλωσσολόγους με στόχο την ενημέρωση των υποψήφιων διδακτόρων και των φοιτητών, όπως, επίσης, και
δράσεις γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (αναγνωστικές εμψυχώσεις, εργαστήρια δημιουργικής γραφής κτλ.), ιδίως
στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Επίσης αναπτύσσει ερευνητική δράση προσφέροντας αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Λειτουργεί καθημερινά 10.00 έως 14.00 και υποστηρίζεται
από τους υποψήφιους διδάκτορες γλωσσολογίας, τους
εξωτερικούς συνεργάτες του ερευνητικού έργου ΘΑΛΗΣ
379335 καθώς και φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση
ή εθελοντές φοιτητές.
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Εργαστήριο Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας
Tο Εργαστήριο Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας υποστηρίζει
την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Παπυρολογίας και
της Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
και διαθέτει μία συλλογή αρχαίων ελληνικών παπύρων της
ελληνιστικής εποχής, συλλογή που αποτελεί σημαντικό
μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική
Φιλολογία
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Βασιλική Κοντογιάννη
Το εργαστήριο έχει ως στόχο την κάλυψη σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τη διοργάνωση
επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων∙ την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και
άλλων προσωπικοτήτων για την επιστημονική πρόοδο και
την καθιέρωση του Εργαστηρίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σανίδες σωτηρίας σε καιρούς
οικονομικής κρίσης: Υποτροφίες
Πληροφορίες για Υποτροφίες μπορεί να βρει κανείς

Η Δ.Α.ΣΤΑ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δ.Π.Θ
θεωρείται η καλύτερη στην Ελλάδα και η ιστοσελίδα της
προσφέρει πληροφορίες για θέσεις εργασίας, μεταπτυχιακές
σπουδές, πρακτική άσκηση, υποτροφίες κ.τ.λ.

▶ Στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ)
του Δ.Π.Θ.: http://dasta.duth.gr
▶ Υπουργείο Παιδείας:
https://www.scribd.com/doc/167108963/Επικαιροποιημένος-Κατάλογος-Υποτροφιών
▶ Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://helit.duth.gr
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Πήραμε πτυχίο! Και τώρα τι κάνουμε;

Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.)

Κατατακτήριες εξετάσεις
πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Το Μ.Δ.Ε. διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις: 1) Κλασικών
Σπουδών και 2) Μεσαιωνικής-Νεοελληνικής Φιλολογίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Αίτηση και δικαιολογητικά: Από 1 έως 15 Νοεμβρίου

Α. Στην Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών

Εξετάσεις: Το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου

1. Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ)

Πληροφορίες – Ύλη και μαθήματα των εξετάσεων:
http://www.helit.duth.gr

2. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ)

ΘΥΜΗΣΟΥ!
Οι ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα είναι δύο:

3. Ειδίκευση Παπυρολογίας (ΠΑΠ)
Β. Στην Κατεύθυνση Μεσαιωνικής-Νεοελληνικής Φιλολογίας

1. Κλασική

1. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΕΦ)

2. Μεσαιωνική και Νεοελληνική

2. Ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΝΕΦ)
Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας καθώς και όλων των άλλων ισότιμων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον υπάρχει ισοτιμία του πτυχίου που έχει
χορηγηθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο. Οι πτυχιούχοι του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, που επιθυμούν να αποκτήσουν και τη δεύτερη ειδίκευση πρέπει να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις.
Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών
Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών του Τμήματός μας διακρίνεται στον Α΄ κύκλο ή κύκλο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και στον Β΄ κύκλο ή κύκλο
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Η ύλη των εξετάσεων και η προκήρυξη των θέσεων κατά
Κατεύθυνση και Ειδίκευση ανακοινώνονται τουλάχιστον
τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στον Α΄ Κύκλο Σπουδών διενεργούνται κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Οι

ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος την περίοδο 1-15 Σεπτεμβρίου.
Οι σπουδές Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.· Δίπλωμα Β΄
Κύκλου) είναι ενιαίες και ανεξάρτητες από την ειδίκευση,
οφείλουν, ωστόσο, να είναι συναφείς με τις θεματικές που
θεραπεύονται στο Τμήμα. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. εντάσσεται
και η μεταδιδακτορική έρευνα.
Στην ιστοσελίδα το Τμήματος υπάρχει ειδικός σύνδεσμος για
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
(http://helit.duth.gr/masters), που παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για:
▶ Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
(μεταπτυχιακοί τίτλοι, αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.,
ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής στο Πρόγραμμα, διεξαγωγή των
εισαγωγικών εξετάσεων, πρόγραμμα μαθημάτων,
δηλώσεις μαθημάτων, παρακολούθηση, αξιολόγηση, χρονική διάρκεια σπουδών, αναστολή φοίτησης, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία [όροι και
προϋποθέσεις εκπόνησης, αποδοχής και υποστήριξης], απονομή των Μ.Δ.Ε., απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών, κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.)
▶ Τον εσωτερικό κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρμόδια όργανα, προϋποθέσεις και

διαδικασίες εισαγωγής στο Πρόγραμμα, διεξαγωγή
των εξετάσεων γλώσσας, χρονική διάρκεια σπουδών, αναστολή φοίτησης, Διδακτορική Διατριβή
[όροι και προϋποθέσεις εκπόνησης και αποδοχής,
εξεταστική επιτροπή, διαδικασία δημόσιας υποστήριξης], απονομή Δ.Δ., απασχόληση υποψήφιων διδακτόρων).
▶ Τον κανονισμό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής
έρευνας (επιλογή υποψηφίων, δικαιολογητικά, εγγραφή, υποχρεώσεις, παροχές, επίβλεψη, μεταδιδακτορική εργασία, χρονική διάρκεια).
Δώσε προσοχή στις προθεσμίες!
1. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε
τέσσερα (4) εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε
έξι (6) εξάμηνα. Με τη λήξη των έξι εξαμήνων ο φοιτητής
διαγράφεται αυτοδίκαια από το μεταπτυχιακό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από ειδική αιτιολόγηση μπορεί να δοθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένα επιπλέον εξάμηνο
(πέρα από το 6ο ) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων
του φοιτητή (Η διάταξη αυτή αφορά τους φοιτητές εγγραφής
2016-2017 και εξής).
Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβα-
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ρούς λόγους (στρατιωτική θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση
πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. (ή,
αν δεν έχει οριστεί ακόμη, στην περίπτωση σπουδών Α΄ Κύκλου, από το μέλος της Σ.Ε. για τη συγκεκριμένη ειδίκευση).
Η μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι δύο (2) εξάμηνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώματα
του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στον συνολικό χρόνο φοίτησης.
2. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.)
η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι (6) εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δέκα (10) εξάμηνα.
Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους (στρατιωτική θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση
πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. Η μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής υπολογίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. Ο ορισμός του θέματος γίνεται το αργότερο εντός
έτους από την ημερομηνία εγγραφής στο Β΄ Κύκλο.
Μετά την πάροδο δέκα (10) εξαμήνων από την ανακοίνωση
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του θέματος διδακτορικής διατριβής στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή από την
ημερομηνία εγγραφής στο Β΄ Κύκλο, εφόσον το θέμα δεν
ορίστηκε εντός του πρώτου έτους, ο/η υποψήφιος/α που
δεν έχει καταθέσει διατριβή διαγράφεται με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. (εκτός από περιπτώσεις αναστολής). Κατά περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση για ένα έτος με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της
συμβουλευτικής επιτροπής.
3. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο είναι ετήσια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να
παραταθεί για ένα επιπλέον έτος σπουδών στο Τμήμα.

O σύλλογος φοιτητών του Τ.Ε.Φ.
Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
«Οδυσσέας Ελύτης» ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί το μόνο
όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών του Τ.Ε.Φ. που είναι
νομικά κατοχυρωμένο και λειτουργεί με μορφή σωματείου.
Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, από τη στιγμή της εγγραφής τους στο
Τμήμα, και έχουν κάθε δικαίωμα συμμετοχής και λόγου σε
αυτόν. Ο σύλλογος βρισκόταν σε αδράνεια για τέσσερα χρόνια (2009-13). Τον Σεπτέμβριο, όμως, του 2013 ανασυστάθηκε και έχει ως στόχο, θέτοντας νέες βάσεις, να
συσπειρώσει και να ενεργοποιήσει τους φοιτητές για την
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, είτε στο
πλαίσιο του Τμήματος είτε σε αυτό της Παιδείας γενικότερα.
Οι προσπάθειες του συλλόγου αποσκοπούν στη βελτίωση
των όρων και συνθηκών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
στην αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών. σπουδές, πρακτική άσκηση, υποτροφίες κ.τ.λ.
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