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1. Γενικές Αρχές  

Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 

έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

αντικείμενο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Νόμου που ορίζονται στο ΦΕΚ 3044 τ. Β΄, 11-11-2014. Αποτελεί συνέχεια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος που λειτουργούσε στο Τμήμα από το 2006. Η 

φοίτηση στο Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια δύο ετών. Για τη φοίτηση δεν απαιτείται η 

καταβολή διδάκτρων. 

 

1.1.  Μεταπτυχιακοί Τίτλοι - σκοπός του Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» στις εξής κατευθύνσεις: Ι) 

«Γερμανική Λογοτεχνία  Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό 

και τις Τέχνες» και ΙΙ) «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής». 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ανάπτυξη επιστημονικής 

έρευνας, η παραγωγή νέας γνώσης καθώς και η ειδίκευση επιστημονικού δυναμικού, 

ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα των 

ανωτέρω κατευθύνσεων. 

 

1.2. Λειτουργία 

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι τα εξής: α) η 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος και β) η Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 

συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. απαρτίζεται από τον εκάστοτε 

Διευθυντή και τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π., δύο ανά Κατεύθυνση, τα οποία ορίζονται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. έχει διετή θητεία. Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ και είναι δυνατόν να αναθεωρείται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τη 

διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Τμήματος.  

 

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) 

 

2.1. Προκήρυξη θέσεων και επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

Η προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., 

μετά από εισήγηση της Σ.Ε., και δημοσιοποιείται. Ο ανώτατος αριθμός των 

προκηρυσσόμενων θέσεων ορίζεται σε είκοσι (20) κατά έτος, σε δέκα (10) ανά 

κατεύθυνση. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας, των Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων 

Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και πτυχιούχοι 

τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
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Οι πτυχιούχοι τμημάτων, εκτός των αποφοίτων των Τμημάτων Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής και της αλλοδαπής και των αποφοίτων 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων γερμανόφωνων χωρών, οφείλουν 

να έχουν πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2). 

Οι αλλοδαποί κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα οφείλουν να έχουν 

πιστοποιημένη καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο: Β2).   

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος ταυτόχρονα με την προκήρυξη των θέσεων και κατατίθενται στη 

Γραμματεία του Τμήματος. 

Η ύλη των εξετάσεων για την εισαγωγή των Μ.Φ. καθορίζεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και ανακοινώνεται ταυτόχρονα με την 

προκήρυξη των θέσεων. Η εξεταστέα ύλη για κάθε Κατεύθυνση καλύπτει τους 

θεματικούς άξονες των βασικών τους αντικειμένων. 

Την ευθύνη της επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. έχει η Σ.Ε. και ο πίνακας 

των επιτυχόντων εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 

καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και έχουν – με τους αντίστοιχους συντελεστές τους – 

ως εξής:  

 Γραπτή εξέταση (άριστα 10, βάση 5): 40%  

 Συνέντευξη: 20%  

 Βαθμός πτυχίου: 20%  

 Ειδικά προσόντα (βαθμολογία μαθημάτων κατεύθυνσης, ερευνητικό έργο, 

δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια, ξένες γλώσσες κ. 

ά.) 20%  

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί. Οι ημεδαποί 

υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και οι αλλοδαποί υπότροφοι κρίνονται κατά περίπτωση βάσει 

των όρων της υποτροφίας τους.  

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η Γ.Σ.Ε.Σ. 

ορίζει την εξεταστική επιτροπή επιλογής των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών τους, οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης 

καλούνται σε τρίωρη γραπτή εξέταση. Η βαθμολόγηση των γραπτών (με καλυμμένο 

το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων) γίνεται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται 

από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών 

ίση ή μεγαλύτερη από τρεις βαθμούς, γίνεται αναβαθμολόγηση από βαθμολογητές 

που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στη γραπτή εξέταση καλούνται 

σε συνέντευξη με δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ. της σχετικής κατεύθυνσης. Ο πίνακας 

επιτυχόντων καταρτίζεται από τη Σ.Ε. βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής 

εξέτασης, της συνέντευξης και της συνεκτίμησης των ανωτέρω κριτηρίων.  

 

2.2. Φοίτηση 

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς συνολικά 

σε εννέα (9) μαθήματα, κατανεμημένα ανά τρία (3) μαθήματα στο πρώτο, δεύτερο 

και τρίτο εξάμηνο σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική 

εργασία. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προσφέρεται ένα 
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ειδικό σεμινάριο (Colloquium). Για κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. προβλέπονται τρεις (3) 

ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και τουλάχιστον δέκα (10) εβδομάδες ανά εξάμηνο. 

H χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα η 

ελάχιστη και σε έξι (6) η μέγιστη. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η αναστολή 

της φοίτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Στη 

διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και όλα τα σχετικά δικαιώματα 

και ο χρόνος αναστολής, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα εξάμηνα, 

δεν προσμετράται στο συνολικά επιτρεπόμενο ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι 

υποχρεωτική. Οι Μ.Φ. δεν μπορούν να απουσιάσουν αδικαιολόγητα περισσότερες 

από δύο (2) φορές από κάθε μάθημα. Περαιτέρω απουσία συνεπάγεται την εκ νέου 

παρακολούθηση του μαθήματος. Τα παρουσιολόγια κατατίθενται στη Γραμματεία 

του Τμήματος μετά το πέρας των μαθημάτων του εξαμήνου. 

Οι Μ.Φ. εκπονούν στο πλαίσιο των σεμιναρίων τους γραπτές εργασίες, όπως 

ορίζει για κάθε μάθημα ο εκάστοτε διδάσκων. Η έκταση των σεμιναριακών εργασιών 

ορίζεται στις 15-30 σελίδες ή 5.500-10.000 λέξεις. Η ακριβής έκταση της εργασίας 

για κάθε σεμινάριο καθορίζεται από τον διδάσκοντα, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται 

εντός των ανωτέρω ορίων. Εργασίες οι οποίες είτε υπολείπονται είτε υπερβαίνουν το 

προκαθορισμένο όριο έκτασης δεν γίνονται δεκτές. Η βαθμολογία ακολουθεί το 

ισχύον και στον προπτυχιακό κύκλο σύστημα (άριστα 10, βάση 5) και κατατίθεται 

στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην περίπτωση βαθμολόγησης της σεμιναριακής 

εργασίας με βαθμό κάτω από τη βάση, ο Μ.Φ. οφείλει να παραδώσει νέα βελτιωμένη 

εργασία, κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα. Εάν η νέα εργασία βαθμολογηθεί 

επίσης κάτω από τη βάση, ο Μ.Φ. οφείλει να επαναλάβει την παρακολούθηση του 

μαθήματος. Οι εργασίες των Μ.Φ. κατατίθενται στους διδάσκοντες έως την 

καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης και η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία 

του Τμήματος. 

Οι ημερομηνίες κατάθεσης και βαθμολόγησης των εργασιών καθορίζονται 

από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. στην αρχή κάθε εξαμήνου. Εάν ο Μ.Φ. 

δεν καταθέσει την εργασία του έως την καθορισμένη ημερομηνία, οφείλει να την 

παραδώσει σε ημερομηνία κατάθεσης, που ορίζεται για κάθε εξάμηνο, έχοντας τη 

δυνατότητα παράδοσης της εργασίας του σε τρεις εξεταστικές περιόδους, όπως 

ισχύουν στον προπτυχιακό κύκλο (χειμερινό, θερινό εξάμηνο και εξεταστική 

Σεπτεμβρίου). Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για τους Μ.Φ. του 1
ου 

έτους (1
ο
 και 2

ο
 

εξάμηνο), ενώ οι Μ.Φ. του 3
ου

 εξαμήνου οφείλουν, για την παρακολούθηση του 

ειδικού σεμιναρίου στο 4
ο
 εξάμηνο, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) από 

τα συνολικά εννέα (9) μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων του Π.Μ.Σ. Η 

αθέτηση της προθεσμίας κατάθεσης της εργασίας συνεπάγεται επανάληψη της 

παρακολούθησης του μαθήματος. Παράταση παράδοσης της εργασίας εγκρίνεται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. για λόγους υγείας και με την 

προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης), ύστερα από αίτηση του Μ.Φ. και σχετική 

εισήγηση από τη Σ.Ε.  

Οι Μ.Φ., οι οποίοι ολοκληρώνουν με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους 

(τουλάχιστον οκτώ (8) από τα συνολικά εννέα (9) μαθήματα) έως το τέλος του 3
ου

 

εξαμήνου δικαιούνται να εκπονήσουν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία 

κατά το 4
ο
 εξάμηνο. Σε διαφορετική περίπτωση η έναρξη της εκπόνησης μετατίθεται 

στο 6
ο
 εξάμηνο φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. έχει ολοκληρώσει με 
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επιτυχία όλα τα απαιτούμενα εννέα (9) μαθήματα του Π.Μ.Σ. μέχρι το τέλος του 5
ου

 

εξάμηνου. 

 

2.3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

Ο Μ.Φ. έχει δικαίωμα να επιλέξει τον επόπτη καθηγητή επίβλεψης της 

μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) και να εισηγηθεί το θέμα της το 

νωρίτερο κατά το 3
ο
 εξάμηνο. Με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή 

οριστικοποιείται το θέμα της Δ.Ε. και κατατίθεται στην αρχή του 4
ου

 εξαμήνου από 

τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με πρόταση για 

σύσταση της τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη και αξιολόγηση της εργασίας. Ο 

επιβλέπων καθηγητής δεν μπορεί να αναλάβει επίβλεψη άνω των δύο Δ.Ε. Κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής της Δ.Ε., ο Μ.Φ. οφείλει να συνεργάζεται στενά με τον 

επιβλέποντα καθηγητή. 

Η έκταση των Δ.Ε. ορίζεται στις 50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις. Η 

έκταση της εκάστοτε εργασίας ορίζεται σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή, 

αλλά θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων. Στα όρια αυτά 

συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα 

τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.ά.).  

Η Δ.Ε. παραδίδεται στον επιβλέποντα καθηγητή και – με τη σύμφωνη γνώμη 

του – στα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής. Μετά την κατάθεση της Δ.Ε. 

διεξάγεται προφορική παρουσίαση της Δ.Ε. ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Αν η 

βαθμολογική απόκλιση μεταξύ του εποπτεύοντος και των δύο άλλων βαθμολογητών 

υπερβαίνει τους τρεις βαθμούς, η Σ.Ε. επιλαμβάνεται του θέματος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης και βαθμολόγησης της Δ.Ε. καθορίζεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Η βαθμολογία της Δ.Ε. κατατίθεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος.  

Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης κατάθεσης της Δ.Ε., που εκπονείται κατά 

το 4
ο
 εξάμηνο φοίτησης στο Π.Μ.Σ., είναι δυνατόν να δοθεί παράταση μετά από 

αίτηση του Μ.Φ. στη Σ.Ε. και την έγκρισή της από την Γ.Σ.Ε.Σ. Εάν η εργασία δεν 

παραδοθεί έως το τέλος αυτής της παράτασης, ο Μ.Φ. μπορεί – μετά από συνεννόησή 

του με τον επιβλέποντα καθηγητή – να υποβάλει αμέσως αίτηση για εκ νέου 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 

Στους Μ.Φ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους. Για τον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. 

συνυπολογίζονται ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30%) και ο 

μέσος όρος των βαθμών των εννέα (9) μαθημάτων των τριών πρώτων εξαμήνων 

(70%). Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε ο Μ.Φ. υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία 

του Τμήματος, μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας, ένα τυπωμένο αντίτυπο της 

μεταπτυχιακής Δ.Ε. καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Το 

Τμήμα δεσμεύεται να μην δημοσιεύει το ηλεκτρονικό κείμενο παρά μόνο σε μορφή, 

η οποία δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf), και με ελεγχόμενη πρόσβαση. 
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2.4. Πρόγραμμα Μαθημάτων  

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε καθένα από 

τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αντιστοιχούν τριάντα (30) ECTS. Στο 

Colloquium του 4
ου

 εξαμήνου αντιστοιχούν τέσσερις (4) ECTS και στη διπλωματική 

εργασία (26) ECTS. 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής: 

 

Κατεύθυνση 

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ − ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ» 

 

Κωδικός 

μαθήματος 

Α΄ Εξάμηνο ECTS 

Λ011 Σύγχρονες Τάσεις στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 10 

Λ012 Προβλήματα Ιστοριογράφησης της Λογοτεχνίας 10 

Λ013 Ανάλυση Κειμένων (Ιστορικές Εποχές) 10 

 Σύνολο  30 

   

Κωδικός 

μαθήματος 

Β΄ Εξάμηνο ECTS 

Λ014 Επιλεγμένα Θέματα Συγκριτολογίας 10 

Λ015 Ζητήματα Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης 10 

Λ016 Ανάλυση Κειμένων (Λογοτεχνικά Είδη) 10 

 Σύνολο  30 

   

Κωδικός 

μαθήματος 

Γ΄ Εξάμηνο ECTS 

Λ017 Ελληνογερμανικές Γραμματειακές Σχέσεις 10 

Λ018 Ελληνογερμανικές Πολιτισμικές Σχέσεις 10 

Λ019 Συνολική Παραδειγματική Ανάλυση ενός Θέματος  10 

 Σύνολο  30 

   

Κωδικός 

μαθήματος 

Δ΄ Εξάμηνο ECTS 

Λ010 Ειδικό Σεμινάριο (Colloquium): Συζήτηση των Θεμάτων 

των Διπλωματικών Εργασιών 

 4 

Λ050 Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 26 

 Σύνολο  30 

   

 Σύνολο Π.Μ.Σ. 120 
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Κατεύθυνση 

«ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ» 

 

Κωδικός 

μαθήματος 

Α΄ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 3 από τα 4 κάτωθι μαθήματα) 

ECTS 

Γ011 Πραγματολογία και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 10 

Γ012 Θεωρίες Γραμματικής και Διδασκαλία της Ξένης 

Γλώσσας 

10 

Γ013 Κατάκτηση Πρώτης Γλώσσας 10 

Γ014 Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: Θεωρία  

Εφαρμογές 

10 

 Σύνολο  30 

   

Κωδικός 

μαθήματος 

Β΄ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 3 από τα 4 κάτωθι μαθήματα) 

ECTS 

Γ015 Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα – Διάγνωση 

Γλωσσικών Επιπέδων 

10 

Γ016 Κατάκτηση Ξένης Γλώσσας 10 

Γ017 Θεωρητική Γλωσσολογία 10 

Γ018 Κειμενογλωσσολογία και οι Εφαρμογές της στη 

Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 

10 

 Σύνολο  30 

   

Κωδικός 

μαθήματος 

Γ΄ Εξάμηνο 
(επιλέγονται 3 από τα 4 κάτωθι μαθήματα) 

ECTS 

Γ019 Φωνητική / Φωνολογία και Διδασκαλία της Προφοράς 10 

Γ020 Λεξικολογία και Διδασκαλία του Λεξιλογίου 10 

Γ021 Υπολογιστική Γλωσσολογία: Δίγλωσσες και 

Πολύγλωσσες Εφαρμογές 

10 

Γ022 Γλωσσολογία: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις 10 

 Σύνολο  30 

   

Κωδικός 

μαθήματος 

Δ΄ Εξάμηνο ECTS 

Γ010 Ειδικό Σεμινάριο (Colloquium): Συζήτηση των Θεμάτων 

των Διπλωματικών Εργασιών 

 4 

Γ050 Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 26 

 Σύνολο  30 

   

 Σύνολο Π.Μ.Σ. 120 

 

Η ανάθεση των μαθημάτων στους διδάσκοντες και η κατανομή τους στα 

εξάμηνα γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον 

Κανονισμό Σπουδών, επιλαμβάνεται η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και όπου ορίζει ο Νόμος η 

Γ.Σ.Ε.Σ. 
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 3.  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) 

Δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε ίδιο ή συναφή κλάδο με τα γνωστικά αντικείμενα που 

θεραπεύονται στο Τμήμα. Ο τίτλος Μ.Δ.Ε. μπορεί να προέρχεται και από ίδρυμα της 

αλλοδαπής, οπότε απαιτείται επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος  

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο Μ.Δ.Ε.  

 Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων 

 Πρόταση έκτασης έως δέκα (10) σελίδες, σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο 

επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα περιγράφεται το επιστημονικό θέμα, με 

το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί ο υποψήφιος, ενδεικτική βιβλιογραφία καθώς 

και σχέδιο χρονοδιαγράμματος.
1
 

 Πιστοποιημένη άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2). 

 Πιστοποιημένη καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Β2) για 

αλλοδαπούς υποψηφίους. 

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία 

του Τμήματος.  

Οι υποψήφιοι κρίνονται κατά περίπτωση και γίνονται δεκτοί ύστερα από 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα 

παρακολούθησης της έρευνάς τους και ότι το θέμα εμπίπτει στα ερευνητικά πεδία του 

Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία ο 

προτεινόμενος επιβλέπων καθηγητής εισηγείται τα άλλα δύο μέλη της.  

Ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής ορίζεται κατ’ ελάχιστον στα τρία (3) 

ακαδημαϊκά έτη. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, ο υποψήφιος 

διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τη συμβουλευτική επιτροπή και 

να υποβάλει στην επιτροπή ετήσια έκθεση για την πορεία της εργασίας του.  

Εφόσον η διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα των τριών 

ετών, ο χρόνος εκπόνησης ανανεώνεται αρχικά για ένα έτος, μετά από αιτιολογημένη 

αίτηση του υποψηφίου, θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Περαιτέρω παρατάσεις κρίνονται κατά περίπτωση και 

ακολουθούν την ίδια διαδικασία. 

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται δημοσίως ενώπιον επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Μετά την επιτυχή 

υποστήριξη της διατριβής και πριν από την καθομολόγηση κατατίθεται στο Τμήμα 

υποχρεωτικά ένα τυπωμένο αντίτυπο καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή 

(CD-ROM). Το Τμήμα δεσμεύεται να μην δημοσιεύει το ηλεκτρονικό κείμενο παρά 

μόνο σε μορφή, η οποία δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf) και με ελεγχόμενη 

πρόσβαση. 

Η ανακήρυξη του διδάκτορα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ημερομηνία 

υποστήριξης της διατριβής. 

                                                           
1
 Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν την πρότασή τους 

σε 21 αντίτυπα, τα οποία διανέμονται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 
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4.   Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

 
Οι Μ.Φ. και οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εύρυθμη 

λειτουργία του Τμήματος. Η συνεισφορά ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Τμήματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά 

εξάμηνο. 

 

 

5.   Χρήσιμες πληροφορίες 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 

στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Ιλίσια 

 

Τηλεφωνικό κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής: τηλ. 210-7277999 

 

Επιστασία κτιρίου: τηλ. 210-7277497-8 

 

Γραμματεία Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 

3
ος

 όροφος, τηλ. 210-7277312 

 

Βιβλιοθήκη Τμήματος: 

 7
ος

 όροφος, τηλ. 210-7277779 

 

Ιστότοπος Τμήματος: http://www.gs.uoa.gr 
 

http://www.gs.uoa.gr/

