ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επειδή το Τμήμα άλλαξε το Πρόγραμμα Σπουδών του από το ακαδημαϊκό έτος 201314 και η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 010 & 020 και η Λατινική Θεματογραφία
010 & 020 δεν θα προσφερθούν ξανά, ανακοινώνεται στους φοιτητές 2ου και
μεγαλύτερου έτους (εισαχθέντες πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013-14) ότι:
- Όποιος οφείλει μία από τις δύο θεματογραφίες 010 ή 020 (ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ) πρέπει
να πάρει την αντίστοιχη θεματογραφία 015
- Όποιος οφείλει και τις δύο θεματογραφίες (010 και 020) στα ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ τότε
είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τη Θεματογραφία 015 και μία παράδοση
πεζογραφίας της αντίστοιχης Γραμματείας (ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ).
Οι φοιτητές που χρειάζονται να κατοχυρώσουν το μάθημα ΑΕΦΦ 030 ή ΛΑΦΦ 030,
εφόσον αυτό δεν προσφέρεται, μπορούν να το αντικαταστήσουν με οποιαδήποτε
παράδοση πεζογραφίας ή ποίησης ΑΕΦΦ και ΛΑΦΦ, αντίστοιχα.
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών που τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του
2013, τα μαθήματα ΝΕΦΕ 400 («Ανάγνωση επιλεγμένων νεοελληνικών κειμένων»)
και ΝΕΦΙ 400 («Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας») θα εξετάζονται, τόσο για
τους νέους φοιτητές, όσο και για τους παλαιούς που δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
κανένα από τα δύο παλαιά ΝΕΦΕ-ΝΕΦΙ, χωρίς αλλαγή στην ύλη τους, ως ένα ενιαίο
μάθημα, συγκεκριμένα το ΝΕΦΦ 400 «Ιστορία και ανάγνωση επιλεγμένων
νεοελληνικών κειμένων». Το μάθημα αυτό θα αποδίδει το άθροισμα των μονάδων
ECTS δύο μαθημάτων. Για τους φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς το ένα
από τα δύο μαθήματα (ΝΕΦΕ 400 ή ΝΕΦΙ 400), δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν
στο δεύτερο (ΝΕΦΕ 400 ή ΝΕΦΙ 400) μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
του 2014. Μετά την περίοδο αυτή, όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές θα εξετάζονται στο
νέο μάθημα, το ΝΕΦΦ 400.
Επίσης, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το διδασκόμενο μάθημα ΒΥΦΦ 010
(«Ιστορία και ανάγνωση επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων») αντικαθίσταται από το
μη διδασκόμενο μάθημα με τον ίδιο τίτλο και νέο κωδικό ΒΥΦΦ 400. Η τελευταία
φορά που θα εξεταστεί το ΒΥΦΦ 010 θα είναι η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου του
2013.
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Ο κανονισμός σπουδών 2013-14 έχει αναδρομική ισχύ, όσον αφορά τις
εναλλακτικές/διαζευκτικές παραδόσεις ΥΕΤ Γλωσσολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο
(Σύνταξη, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Φωνολογία, Σημασιολογία). Συγκεκριμένα, οι
φοιτητές /φοιτήτριες του Τομέα που έχουν εισαχθεί με βάση παλαιότερους
κανονισμούς σπουδών (πριν το ακαδ. έτος 2013-14) έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν
και να κατοχυρώσουν ως ΥΕΤ οποιαδήποτε από τις δύο παραδόσεις που καλύπτουν το
κάθε ΥΕΤ μάθημα.
Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες του Τομέα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ΥΕΤ μαθήματα
με βάση παλαιότερους κανονισμούς σπουδών, μπορούν -αν το επιθυμούν- να
δηλώσουν, ως ελεύθερη επιλογή τομέα, το δεύτερο από κάθε ζεύγος ΥΕΤ μαθημάτων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το 2013-14 και εξής μπορούν να πάρουν 2
παραδόσεις έναντι 1 σεμιναρίου του οικείου γνωστικού αντικειμένου (5+5 ECTS
έναντι 8 ECTS), εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 35 μαθήματα, ενώ σε όσους/όσες
εισήχθησαν πριν το 2013-14 δίνεται η δυνατότητα λήψης 3 παραδόσεων έναντι 1
σεμιναρίου (4+4+4 έναντι 10 ECTS) και 5 παραδόσεων έναντι 2 σεμιναρίων του
οικείου γνωστικού αντικειμένου (4+4+4+4+4 έναντι 20 ECTS), εφόσον έχουν περάσει
τουλάχιστον 40 μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα επιτρέπεται κατόπιν αιτήματος
των φοιτητών στον οικείο Τομέα για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά. Θα απαιτείται
επαρκής αιτιολόγηση και θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: ζητήματα υγείας,
εργασιακή απασχόληση, διαμονή σε απομακρυσμένη γεωγραφική θέση. Ειδικά για την
περίπτωση των σεμιναρίων ΒΥΦΦ, στον απαιτούμενο αριθμό 3 παραδόσεων έναντι 1
σεμιναρίου μπορεί να περιλαμβάνεται και 1 παράδοση Βυζαντινής Ιστορίας (ΒΙΣ).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και
επομένως οφείλουν να περάσουν 3 μαθήματα Ιστορίας, έχουν τη δυνατότητα
να τα κατοχυρώσουν επιλέγοντας ανάμεσα στα ακόλουθα αντικείμενα: Αρχαία
Ιστορία, Ιστορία Μέσων Χρόνων-Βυζάντιο και Δυτική Ευρώπη, Ιστορία
Νεοτέρων Χρόνων, Ιστορία Τέχνης της Δύσης.

