
Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί 
ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 

Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας 

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την 
έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 

Ως ξενόγλωσση φιλολογία περιλαµβάνει και πρόσθετους κλάδους, όπως 
είναι ο γερµανικός πολιτισµός, η µεθοδική και διδακτική της γερµανικής ως 
ξένης γλώσσας και η µετάφραση. 

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
είναι οργανωµένο µε τρόπο ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους κλάδους αυτούς. Βασική 
προϋπόθεση για να µπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του προγράµµατος είναι η καλή γνώση της γερµανικής γλώσσας, 
καθώς τα περισσότερα µαθήµατα διεξάγονται στη γλώσσα αυτή. Έτσι το 
πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει και µαθήµατα πρακτικής γλωσσικής 
εξάσκησης. 

 

Κλάδοι και γνωστικά αντικείµενα 

Στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διδάσκονται οι εξής κλάδοι: 

1) Γλωσσολογία 

2) Λογοτεχνία 

3) Πολιτισµός 

4) Μεθοδική και ∆ιδακτική 

5) Μετάφραση 

6) Γερµανική Γλώσσα (Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις) 

Οι κλάδοι αυτοί περιλαµβάνουν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 

1) Γλωσσολογία 

• Θεωρία της Γλώσσας 

• Ιστορία της Γλώσσας 

• Φωνητική - Φωνολογία 

• Μορφολογία 

• Σύνταξη 

• Λεξικολογία 

• Πραγµατολογία 

• Σηµασιολογία 

• Κειµενολογία 

• Κοινωνιογλωσσολογία 

• Ψυχογλωσσολογία 

• Συγκριτική Γλωσσολογία 

2) Λογοτεχνία  



• Θεωρία της Λογοτεχνίας 

• Ιστορία της Λογοτεχνίας 

• Σύγχρονη Λογοτεχνία 

• Ανάλυση και ερµηνεία λογοτεχνικών κειµένων 

• Συγκριτική Λογοτεχνία 

3) Πολιτισµός  

• Γερµανική Ιστορία 

• Γερµανική Φιλοσοφία 

• Σύγχρονες πολιτικές κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις των γερµανόφωνων 
χωρών 

• Ιστορία και Θεωρία της Γερµανικής Τέχνης 

4) Μεθοδική και ∆ιδακτική  

• Θεωρία της Μεθοδικής και ∆ιδακτικής 

• Πρακτική διαµόρφωση µαθηµάτων 

• Παρακολούθηση πρότυπων µαθηµάτων 

5) Μετάφραση 

• Θεωρία της µετάφρασης 

• Μεθοδολογία της µετάφρασης 

• Μετάφραση διαφόρων ειδών κειµένων 

6) Γερµανική Γλώσσα (Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις) 

• Γραπτός λόγος 

• Προφορικός λόγος 

Μαθήµατα µε γνωστικό αντικείµενο από άλλα Τµήµατα 

Οι σπουδές των φοιτητών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
περιλαµβάνουν επίσης και έξι (6) µαθήµατα επιλογής που διδάσκονται σε 
άλλα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

Σύνολο Εξαµήνων 

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης, που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου, 
είναι οκτώ (8) εξάµηνα. 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων (∆Μ) 

Οι διδακτικές µονάδες αντιστοιχούν στις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ενός 
µαθήµατος. Σε ένα µάθηµα π. χ. που διδάσκεται δύο ώρες την εβδοµάδα 
αντιστοιχούν δύο διδακτικές µονάδες. (Εξαίρεση αποτελούν οι Πρακτικές 
Γλωσσικές Ασκήσεις και η ∆ιπλωµατική Εργασία - Βλ. παρακάτω). 

Το σύνολο των διδακτικών µονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε 
φοιτητής του Τµήµατος στη διάρκεια των σπουδών του είναι 96. Από αυτές, 
οι 84 καλύπτονται µε µαθήµατα του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και οι υπόλοιπες 12 µε µαθήµατα από άλλα Τµήµατα της 
Φιλοσοφικής Σχολής. 

 



Σύνολο Μαθηµάτων 

Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει στη διάρκεια των σπουδών του 
συνολικά 44 µαθήµατα (38 του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και 6 των άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής). Από αυτά, 13 
µαθήµατα του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι 
υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα 25 καθώς και τα 6 των άλλων Τµηµάτων 
είναι µαθήµατα επιλογής. 

Τα 38 µαθήµατα του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
χωρίζονται σε µαθήµατα τύπου Α και µαθήµατα τύπου Β. Τα µαθήµατα 
τύπου Α τα παρακολουθεί ο φοιτητής στα εξάµηνα 1-4, ενώ τα µαθήµατα 
τύπου Β στα εξάµηνα 5-8. 

 

Μαθήµατα Τύπου Α(εξάµηνα1-4)      ∆. Μ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ     26  

Προπαρασκευαστικό     2  

  

1) Γλωσσολογία      8  

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι     2  

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ     2  

Φωνητική και Φωνολογία  2  

Σύνταξη     2  

2)Λογοτεχνία     4  

Εισαγωγή στην Επιστήµη της Λογοτεχνίας Ι   2  

Εισαγωγή στην Επιστήµη της Λογοτεχνίας ΙΙ   2  

3) Εισαγωγή στην Επιστήµη της Μετάφρασης      2 

4) Εισαγωγή στον Πολιτισµό     2  

5) Εισαγωγή στη Μεθοδική και ∆ιδακτική     2  

6) Γερµανική Γλώσσα (Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις)    6 

∆.Μ.  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    
   

20 

1) Γλωσσολογία  8  

Κάθε φοιτητής επιλέγει από ένα (1) µάθηµα σε τέσσερα (4) από τα ακόλουθα 
γνωστικά αντικείµενα:  

      ∆. Μ.  



Ιστορία της Γλώσσας 2  

Λεξικολογία 2 

Σηµασιολογία – Πραγµατολογία 2 

Κειµενολογία 2 

Κοινωνιογλωσσολογία - Ψυχογλωσσολογία  2 

Συγκριτική Γλωσσολογία 2 

 

2) Λογοτεχνία 12  

Κάθε φοιτητής επιλέγει από ένα (1) µάθηµα στα ακόλουθα γνωστικά 
αντικείµενα: 

Λογοτεχνία του 18ου αιώνα 2 

Λογοτεχνία του 19ου αιώνα 2 

Λογοτεχνία του 20ου αιώνα 2 

Σύγχρονη Λογοτεχνία 2 

Θεωρία της Λογοτεχνίας 2 

Συγκριτική Λογοτεχνία 2 

 

Μαθήµατα τύπου Β (εξάµηνα 5-8)       ∆.Μ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 20 

Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά δέκα (10) µαθήµατα από 
τους παρακάτω κλάδους, επιλέγοντας δύο (2) µαθήµατα από τον καθένα 

Γλωσσολογία (δύο µαθήµατα)  4 

Λογοτεχνία (δύο µαθήµατα) 4 

Πολιτισµός (δύο µαθήµατα) 4 

Μεθοδική και ∆ιδακτική (δύο µαθήµατα) 4 

Μετάφραση (δύο µαθήµατα) 4 

Σηµείωση: Από τα δύο µαθήµατα του Πολιτισµού το ένα πρέπει να είναι στο 
γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας και το άλλο στο γνωστικό αντικείµενο της 
Φιλοσοφία  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 



Κάθε φοιτητής επιλέγει ελεύθερα τέσσερα (4) µαθήµατα από έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους: 

• Γλωσσολογία 

• Λογοτεχνία 

• Πολιτισµός 

• Μεθοδική και ∆ιδακτική 

• Μετάφραση 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει τουλάχιστον τρία (3) µαθήµατα 
ελεύθερης επιλογής από τον ίδιο κλάδο και επιπλέον γράψει και τη 
διπλωµατική του εργασία στον κλάδο αυτό, του χορηγείται από τη 
Γραµµατεία του Τµήµατος βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί ότι επέλεξε 
αυξηµένο αριθµό µαθηµάτων στο συγκεκριµένο επιστηµονικό κλάδο. 
Παράδειγµα: Ένας φοιτητής που επιθυµεί να λάβει τη σχετική βεβαίωση για 
τον κλάδο της Λογοτεχνίας πρέπει στα εξάµηνα 5-8 να παρακολουθήσει τα 
εξής µαθήµατα στη Λογοτεχνία: 

-τα δύο µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής (= 4 ∆Μ) 

-τρία τουλάχιστον µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (= τουλάχιστον 6 ∆Μ) και  

- ένα µάθηµα, στο πλαίσιο του οποίου θα γράψει τη διπλωµατική εργασία (= 
10 ∆Μ - βλ. διπλωµατική). 

 
∆ιπλωµατική Εργασία  

Για την απόκτηση πτυχίου κάθε φοιτητής πρέπει να γράψει µία επιστηµονική 
εργασία στο πλαίσιο ενός µαθήµατος από τους ακόλουθους κλάδους:  

• Γλωσσολογία 

• Λογοτεχνία  

• Πολιτισµός 

• Μεθοδική και ∆ιδακτική  

• Μετάφραση 

Για τον καθορισµό του θέµατος οι φοιτητές έρχονται σε συνεννόηση µε τον 
διδάσκοντα τις πρώτες δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την έναρξη του εξαµήνου. 
Προϋπόθεση για τη δήλωση αυτή είναι ο φοιτητής να βρίσκεται τουλάχιστον 
στο 7ο εξάµηνο των σπουδών του και να έχει περάσει όλες τις Πρακτικές 
Γλωσσικές Ασκήσεις. Η παράδοση της εργασίας γίνεται το αργότερο την 
πρώτη εβδοµάδα µετά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Στην 
περίπτωση που η διπλωµατική εργασία απορριφθεί, ο φοιτητής έχει τη 
δυνατότητα µιας µόνο διόρθωσης. Η διορθωµένη εργασία παραδίδεται την 
αµέσως επόµενη εξεταστική περίοδο.  

Η διπλωµατική εργασία καλύπτει δέκα (10) διδακτικές µονάδες και ο βαθµός 
της έχει συντελεστή πέντε (5), πολλαπλασιάζεται δηλαδή επί 5 (βλ. 
παρακάτω «Υπολογισµός Βαθµού Πτυχίου»). 

Oδηγίες για την σύνταξη µιας επιστηµονικής εργασίας  



 
Υπολογισµός Βαθµού Πτυχίου 

Ο φοιτητής παίρνει σε κάθε µάθηµα ένα βαθµό. Ο βαθµός της διπλωµατικής 
εργασίας πολλαπλασιάζεται επί πέντε (συντελεστής 5). Αναλυτικά το σύνολο 
των µαθηµάτων, των βαθµών και των διδακτικών µονάδων είναι: 

 
Αριθµός Μαθηµάτων Αριθµός Βαθµών  ∆ιδακτικές 

Μονάδες 

Προπαρασκευαστικό 1 1 2 

Πρακτικές γλωσσικές ασκήσεις 3 3 6 

Γλωσσολογία 10 10 20 

Λογοτεχνία 10 10 20 

Πολιτισµός 3 3 6 

Μεθοδική και ∆ιδακτική 3 3 6 

Μετάφραση 3 3 6 

Ελεύθερη επιλογή κλάδου 4 4 8 

∆ιπλωµατική εργασία 1 5 10 

Σύνολο 38 42 84 

Μαθήµατα από άλλα Τµήµατα  6 6 12 

Σύνολο 44 48 96 

Ο γενικός βαθµός πτυχίου είναι ο µέσος όρος των παραπάνω βαθµών. 

 
Ενδεικτικό Πρόγραµµα 

Για τα εξάµηνα 1-4 προτείνεται ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Για τα 
εξάµηνα 5-8 δεν προτείνεται ενδεικτικό πρόγραµµα, επειδή οι δυνατότητες 
επιλογής είναι πάρα πολλές και ένα ενδεικτικό πρόγραµµα θα περιόριζε 
ουσιαστικά το πλαίσιο επιλογής. Κάθε φοιτητής καταρτίζει το πρόγραµµά του 
για τα εξάµηνα 5-8 µε βάση τα δεδοµένα του προγράµµατος διδασκαλίας και 
τις προσφορές του Τµήµατος για κάθε εξάµηνο. 

Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τα Μαθήµατα Τύπου Α (εξάµηνα A - ∆) 

Α'ΕΞΑΜΗΝΟ          ∆.Μ. 

1)  Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις 0 - 

2)  Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι 2 

3)  Εισαγωγή στην Επιστήµη της Λογοτεχνίας Ι 2 



4)  Σύγχρονη Λογοτεχνία 2 

5)  Εισαγωγή στην Επιστήµη της Μετάφρασης   2  

6)  Μάθηµα από άλλο Τµήµα  2  

Β' ΕΞΑΜΗΝO 

1)  Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις Ι  2 

2)  Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ      2  

3)  Φωνητική - Φωνολογία 2 

4)  Εισαγωγή στην Επιστήµη της Λογοτεχνίας ΙΙ 2 

5 Λογοτεχνία του 20ου αιώνα       2 

6)  Εισαγωγή στη Μεθοδική και ∆ιδακτική  2 

7)  Μάθηµα από άλλο Τµήµα  2 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ   

1)  Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ  2 

2)  Ιστορία της Γερµανικής Γλώσσας *  2* 

3)  Λεξικολογία*  2* 

4)  Σύνταξη   2 

5)  Συγκριτική Γλωσσολογία  *  2* 

6)  Λογοτεχνία του 18ου αιώνα  2 

8)  Εισαγωγή στον Πολιτισµό  2 

9)  Μάθηµα από άλλο Τµήµα   2 

∆' ΕΞΑΜΗΝΟ   

1)  Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ  2 

2)  Προπαρασκευαστικό: Εισαγωγή στον επιστηµονικό τρόπο εργασίας  2  

3)  Σηµασιολογία – Πραγµατολογία *  2*  

4)  Κειµενολογία * 2*  

5)  Κοινωνιολογία – Ψυχογλωσσολογία*  2*  

6)  Λογοτεχνία του 19ου αιώνα  2  



7)  Θεωρία της Λογοτεχνίας  2  

8)  Μάθηµα από άλλο Τµήµα   2  

* Από τα έξι αυτά µαθήµατα πρέπει να επιλεγούν τα τέσσερα. 

 
Εξετάσεις - Απαλλακτικές εργασίες  

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι: τον Φεβρουάριο για τα µαθήµατα του 
χειµερινού εξαµήνου και τον Ιούνιο για τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου. Η 
επαναληπτική εξεταστική περίοδος για τα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων 
είναι τον Σεπτέµβριο.  

Η αποτυχία σε µάθηµα τύπου Α' συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθησή 
του σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε µάθηµα τύπου Β' ο 
φοιτητής µπορεί να επιλέξει νέο µάθηµα σε επόµενο εξάµηνο.  

Στα µαθήµατα τύπου Β' οι φοιτητές κατά κανόνα γράφουν απαλλακτικές 
εργασίες. Η παράδοση των εργασιών αυτών γίνεται το αργότερο µέχρι και 
την πρώτη εβδοµάδα κάθε εξεταστικής περιόδου. 

 


