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ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 

3/10/2016 (για τα Α’-Β’ έτη) 

10/10/2016 (για τα Γ’-Δ’ έτη) 

 

Ανακοινώσεις σχετικά με τις εγγραφές 

 

Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους 2016-17 

Oι εισακτέοι/ες κατά το ακαδ. έτος 2016-17 δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή 
στα μαθήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών. Η εγγραφή 
γίνεται από τη Γραμματεία βάσει αλφαβητικής σειράς (βλ. σχετική ανακοίνωση 
εδώ). 

Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους/ες 2015-16 

 Για τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β’ έτους, δεν χρειάζεται να κάνετε 
εγγραφή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών. Θα σας 
εγγράψει βάσει αλφαβητικής σειράς η Γραμματεία (βλ. σχετική 
ανακοίνωση εδώ). 

 Αν χρωστάτε μαθήματα από το Α’ έτος, θα πρέπει να κάνετε ηλεκτρονική 
εγγραφή σε ένα μόνο με την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων 
(https://sis.auth.gr). Υπενθυμίζεται πως το όριο των μαθημάτων που 
μπορείτε να παίρνετε κάθε εξάμηνο είναι 5. 

 Αν δεν χρωστάτε μάθημα από το Α’ έτος, ως πέμπτο επιλεγόμενο μάθημα 
θα πρέπει να δηλώσετε ένα από τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα 
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. Πατήστε εδώ για τη λίστα μαθημάτων. 
 

Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους 2014-15 

 Αν χρωστάτε υποχρεωτικά μαθήματα Α’ και Β’ έτους, είναι καλό να 

δώσετε προτεραιότητα σε αυτά. Η ηλεκτρονική εγγραφή 
πραγματοποιείται μέσω του συστήματος εγγραφών (https://sis.auth.gr).  

 Για τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ έτους (Γλ3-326 και Γλ3-329), δεν 
χρειάζεται να κάνετε εγγραφή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
εγγραφών. Θα σας εγγράψει βάσει αλφαβητικής σειράς η Γραμματεία. 
(βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ)  

 Προτείνεται μία από τις ελεύθερες επιλογές σας να είναι από τη λίστα 
μαθημάτων που προσφέρουν τα τμήματα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής  
και Γερμανικής Φιλολογίας(βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ).  

 Το μάθημα Γλ1-201: Ειδικά Θέματα Αγγλικής αντικαθίσταται στο 

πρόγραμμα σπουδών 2014-15 από ένα μάθημα που προσφέρει ο Τομέας 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. 

 Προκειμένου να αποφοιτήσετε πρέπει να έχετε περάσει δύο από τα 
παρακάτω μαθήματα: ΜΔΣ 1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές 
Σπουδές, ΜΔΣ 1-180 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, ΜΔΣ 2-214 
Μεθοδολογία της Μετάφρασης.  

 

http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=4497
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=4497
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=4497
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=4497
https://sis.auth.gr/
http://www.enl.auth.gr/files/regLink1.pdf
https://sis.auth.gr/
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=4497
http://www.enl.auth.gr/files/regLink2.pdf
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=173
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=173
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=41
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Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους 2013-14 

 Προκειμένου να αποφοιτήσετε πρέπει να έχετε περάσει δύο από τα 
παρακάτω μαθήματα: ΜΔΣ 1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές 
Σπουδές, ΜΔΣ 1-180 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, ΜΔΣ 2-214 
Μεθοδολογία της Μετάφρασης.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Φοιτητές/ήτριες που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του έτους 
2010-11 και μετά θα πρέπει να ενημερωθούν για τα ανανεωμένα 
κριτήρια αποφοίτησης που υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του 
τμήματος. 

2. Το μάθημα της ξένης γλώσσας έπαψε να είναι υποχρεωτικό και 
πιστώνεται με 2 ΠΜ. Αυτό ισχύει αναδρομικά και αφορά όλα τα έτη 

εισαγωγής. Για τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο από 
το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, πατήστε εδώ για τα Γαλλικά 
και πατήστε εδώ για τα Ιταλικά. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει τα τέσσερα 
επίπεδα της ΞΓ, μπορείτε να πάρετε κάποιο άλλο μάθημα ελεύθερης 
επιλογής.  

3. Σημειώνεται ότι για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες τα 
Nέα Eλληνικά είναι υποχρεωτική ξένη γλώσσα κατά τα τέσσερα χρόνια 
των σπουδών τους. 

4. Το υποχρεωτικό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης δεν θα το βρείτε στο 
σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών. 

5. Προκειμένου να εκτυπώσετε το έντυπο για την υπογραφή από τον 
επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα για το μάθημα της Διπλωματικής 
Εργασίας ή της Επιβλεπόμενης Ερευνητικής Εργασίας, πατήστε εδώ.  

6. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορεί να είναι είτε μαθήματα του 
Tμήματος Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, είτε να προσφέρονται από 
άλλα Tμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και από την Παιδαγωγική Σχολή, 
εφόσον είναι συγγενή προς τα διδασκόμενα από το Tμήμα μας 
μαθήματα. Για τα προσφερόμενα μαθήματα από τα τμήματα 
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
πατήστε εδώ. Για όλα τα υπόλοιπα τμήματα της ΦΛΣ ή της 
Παιδαγωγικής Σχολής, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις οικείες 
Γραμματείες. Για τα μαθήματα που δεν είναι διαθέσιμα στο σύστημα των 
ηλεκτρονικών εγγραφών, πρέπει να κατεβάσετε την Δήλωση μαθήματος 
ελεύθερης επιλογής από άλλα τμήματα. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ECTS ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ!!! 

 Το μάθημα Γλ2-201Υ Μορφολογία - Σύνταξη έχει αλλάξει κωδικό σε 
Γλ2-101Υ. Για το παλιό πρόγραμμα σπουδών: δεν χρειάζεται να 
εγγραφείτε στο Γλ2-101 αν έχετε περάσει το Γλ2-201 ή ένα από τα 
μαθήματα Γλ2-121Υ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ ή Γλ2-200Υ 
'Σύνταξη και Σημασιολογία'.  

http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=173
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=173
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=41
http://www.enl.auth.gr/criteria.html
http://www.enl.auth.gr/files/regLink4.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/regLink5.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/research_form_2016.doc
http://www.enl.auth.gr/files/regLink2.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/free_form_2016.doc
http://www.enl.auth.gr/files/free_form_2016.doc
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 Ο κωδικός του μαθήματος Γλ2-110Υ Σημασιολογία και 
Πραγματολογία έχει αλλάξει σε Γλ2-210Υ.  

 ‘Οσοι/ες έχουν περάσει το Γλ2-410Ε 'Συγκριτική Σύνταξη' δεν πρέπει να 
εγγραφούν στο Γλ4-410Ε (και το αντίστροφο).  

 Ο κωδικός Λογ6-260 Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι, 
αντικαθιστά τους κωδικούς Λογ6-240, Λογ6-241, Λογ6-242. Όσοι/ες 
έχουν περάσει ένα από αυτά τα τρία μαθήματα ΔΕΝ χρειάζεται να 
εγγραφούν στο Λογ6-260.  

 Ο κωδικός Λογ6-261 Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας ΙΙ, 
αντικαθιστά τους κωδικούς Λογ6-243, Λογ6-244, Λογ6-245. Όσοι/ες 
έχουν περάσει ένα από αυτά τα τρία μαθήματα ΔΕΝ χρειάζεται να 
εγγραφούν στο Λογ6-261. 

 Ο κωδικός Λογ7-270 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: Από 
τον αποικισμό μέχρι τη βιομηχανοποίηση, αντικαθιστά τους 
κωδικούς Λογ7-245, Λογ7-247. Όσοι/ες έχουν περάσει ένα από αυτά τα 
δύο μαθήματα ΔΕΝ χρειάζεται να εγγραφούν στο Λογ7-270. 

 Ο κωδικός Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: Από 
τον μοντερνισμό μέχρι σήμερα, αντικαθιστά τους κωδικούς Λογ7-248, 
Λογ7-249. Όσοι/ες έχουν περάσει ένα από αυτά τα δύο μαθήματα ΔΕΝ 
χρειάζεται να εγγραφούν στο Λογ7-271. 

 

http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=344
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=344
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=346
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=346
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=347
http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=347

