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Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Η  Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της  

Φιλοσοφικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

έχοντας υπόψη 

 

1) τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 20 περ. στ΄, 10 παρ. 6 περ. β΄, 31‐34 και 80 
παρ.  22  περ.  γ΄  του  Ν.  4009/2011  για  τη  «δομή,  λειτουργία,  διασφάλιση  της 
ποιότητας  των  σπουδών  και  διεθνοποίηση  των  ανωτάτων  εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως ισχύουν,  

2)  τον  ισχύοντα  Οδηγό  Σπουδών  του  Τμήματος  Γερμανικής  Γλώσσας  και 
Φιλολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ακαδ. έτους 2019‐2020, 

3)  την  απόφαση  της  με  αριθ.  συνεδρ.  429/31.1.2020  Γενικής  Συνέλευσης  του 
Τμήματος  Γερμανικής  Γλώσσας  και Φιλολογίας  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης  να  συντάξει  Κανονισμό  Προπτυχιακών  Σπουδών  του  Τμήματος  με 
βάση το Πρόγραμμα Σπουδών 2020‐2021 και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 2, 8, 9 και 10 του N. 4653/2020 για την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Ειδικοί  Λογαριασμοί  Κονδυλίων  Έρευνας  Ανώτατων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων, 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»,  

   

αποφασίζει 
 

τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος ισχύει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021, ως ακολούθως: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

1. Το  Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  του  Τμήματος  Γερμανικής  Γλώσσας 
Φιλολογίας  έχει  ως  σκοπό  τη  δημιουργία  νέων  επιστημόνων  με  άριστη  και  σε 
βάθος  γνώση  των  αντικειμένων  του  Τμήματος,  ώστε  αποκτώντας  ένα  ισχυρό 
θεωρητικό  υπόβαθρο  και  κατάλληλα  μεθοδολογικά  εργαλεία  για  έρευνα  και 
αναπτύσσοντας  κριτική  ικανότητα  να  μπορούν  να  ανταποκριθούν  σε  ανώτερα 
επίπεδα σπουδών και σε διεπιστημονικά συγκείμενα. Παράλληλα επιδιώκεται η 
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων, ώστε οι 
απόφοιτοι να είναι σε θέση να εξασκήσουν πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα, 
μεταξύ αυτών να διδάσκουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα.  

2. Κύρια αντικείμενα του Τμήματος είναι: 
 Η απόκτηση βασικής επιστημονικής γνώσης στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας 

και  η  ανάπτυξη  της  ικανότητας  των  φοιτητών  και  φοιτητριών  να 
χρησιμοποιούν τις γνώσεις αυτές στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική 
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έρευνα. 

 Η πολιτισμική και πολιτιστική θεώρηση του γερμανόφωνου χώρου με βάση 
την κριτική, μεθοδολογική και ιδεολογική προσέγγιση της Λογοτεχνίας του και 
του Πολιτισμού  διαχρονικά,  συχνά  και  με  παράλληλη  συγκριτική  θεώρησή 
τους με αντίστοιχα ελληνικά, αλλά και άλλα ξενόγλωσσα συγκείμενα. 

 Η  επιστημονική  κατάρτιση  των  φοιτητών/τριών  και  η  πρακτική  τους 
προετοιμασία  για  τη  διδασκαλία  της  Γερμανικής  ως  ξένης  γλώσσας,  σε 
ποικίλα  εκπαιδευτικά  πλαίσια  και  διαπολιτισμικά  περιβάλλοντα,  με 
συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όσο και με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.  

 Η  θεωρητική  εκπαίδευση  και  η  ανάπτυξη  ικανοτήτων  των φοιτητών/τριών 
στις βασικές πτυχές της μεταφραστικής διαδικασίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διάρθρωση σπουδών  
 

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  συνίσταται  στην  παρακολούθηση 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών,  το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που 
αντιστοιχούν  σε  240  πιστωτικές  μονάδες  και  ολοκληρώνεται  με  την  απονομή 
πτυχίου.  

2. Οι 240 πιστωτικές μονάδες του Προγράμματος Σπουδών είναι κατανεμημένες στις 
Βασικές Σπουδές και στον Κύκλο Ειδίκευσης. Οι Βασικές Σπουδές εξασφαλίζουν 
την  απόκτηση  βασικών  γνώσεων  στα  γνωστικά  αντικείμενα  του  Τμήματος, 
αντιστοιχούν  σε  126  ECTS,  περιλαμβάνουν  δε  Υποχρεωτικά  μαθήματα  και 
μαθήματα  Ελεύθερης  Επιλογής/  Γλωσσικές  Ασκήσεις.  Ο  Κύκλος  Ειδίκευσης 
αντιστοιχεί σε 114 ECTS και περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα, Επιλεγόμενα 
Μαθήματα  Ειδίκευσης,  καθώς  και  την  προαιρετική  πτυχιακή  εργασία  και  την 
προαιρετική πρακτική άσκηση. Τα Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδίκευσης έχουν ως 
επί  το πλείστον σεμιναριακή μορφή  και  προέρχονται από  τους δυο  Τομείς  του 
τμήματος:  1.  Γλωσσολογίας  ‐  Διδακτικής  και  2.  Λογοτεχνίας  ‐  Πολιτισμού. 
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και στο Παράρτημα της Πρότασης Πιστοποίησης.   

3. Όσα  μαθήματα  είναι  προαπαιτούμενα  για  τη  συμμετοχή  και  εξέταση  σε  άλλα 
μαθήματα αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 

4. Το  Τμήμα  Γερμανικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 
Προγράμματος  Προπτυχιακών  Σπουδών,  παρέχει  πιστοποιημένη  Παιδαγωγική‐
Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 2281/05‐07‐2017).  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Χρονική διάρκεια σπουδών ‐ Διδακτικό έργο 

 
1. Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η 

Aυγούστου  του  επόμενου  ημερολογιακού  έτους.  Το  εκπαιδευτικό  έργο  κάθε 
ακαδημαϊκού  έτους  διαρθρώνεται  χρονικά  σε  δύο  (2)  εξάμηνα  σπουδών,  το 
χειμερινό και το εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων 
καθορίζονται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ή/και τη Σύγκλητο του 
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ΑΠΘ.  
2. Ως  διδακτικό  έργο  θεωρείται:  α)  η  αυτοτελής  διδασκαλία  ενός  μαθήματος  σε 

ενιαίο ακροατήριο ή σε τμήματα ή σε μικρές ομάδες φοιτητών, β) η συνεργασία 
διδασκόντων/διδασκουσών κατά την κοινή διδασκαλία σεμιναρίων ή μαθημάτων, 
γ) οι εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση 
των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων, πρακτικών 
προσομοίωσης  ή  άλλων  ανάλογων  δραστηριοτήτων  που  αποσκοπούν  στην 
εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. 

3. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
13  πλήρεις  εβδομάδες,  με  ειδικότερο  καθορισμό  από  την  Κοσμητεία  της 
Φιλοσοφικής Σχολής που γίνεται πριν από  την έναρξη  του ακαδημαϊκού έτους. 
Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική 
περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας 3 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται 
τα  μαθήματα  που  διδάχθηκαν  στο  εξάμηνο  αυτό.  Επιπλέον,  κατά  τον  μήνα 
Σεπτέμβριο  κάθε  ακαδημαϊκού  έτους  λαμβάνει  χώρα  επαναληπτική  εξεταστική 
περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται 
όλα  τα  μαθήματα  που  διδάχθηκαν  κατά  τα  δύο  προηγούμενα  εξάμηνα  του 
συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. 

4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν  να  εγγραφούν στα  εξάμηνα,  εφόσον πληρούν 
τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζει ο νόμος. 

5. Οι  φοιτητές/φοιτήτριες  μπορούν,  ύστερα  από  αίτησή  τους,  να  διακόψουν  τη 
φοίτησή τους κατά τους όρους του νόμου. Κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης 
ο/η φοιτητής/ήτρια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Δήλωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων εξαμήνου 

 
1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται ηλεκτρονικά 

από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος  για  κάθε  είδος  δήλωσης  χωριστά  και  δεν 
επιτρέπεται  να παραταθούν παρά μόνο με  ειδικά αιτιολογημένη απόφαση  της 
Γενικής  Συνέλευσης  του  Τμήματος  για  όλως  εξαιρετικούς  λόγους,  ο/η 
φοιτητής/ήτρια  οφείλει  να  υποβάλει  δύο  δηλώσεις:  α)  ηλεκτρονική  δήλωση 
εγγραφής του στο εξάμηνο που διανύει χρονικά από την αρχική εγγραφή του στη 
Σχολή,  καθώς  και  β)  ηλεκτρονική  δήλωση  που  περιέχει  τα  μαθήματα  του 
προγράμματος  σπουδών,  τα  οποία  ο/η  φοιτητής/ήτρια  επιθυμεί  να 
παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση μη 
υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω δηλώσεων η συμμετοχή του/της 
φοιτητή/ήτριας  στις  εξετάσεις  αποκλείεται,  με  την  επιφύλαξη  των  οριζομένων 
παρακάτω στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. 
(Σημείωση: Αναγκαία είναι η ηλεκτρονική υποβολή και μιας τρίτης δήλωσης, της 
δήλωσης  επιλογής  συγγραμμάτων  από  το  Σύστημα  διανομής  ΕΥΔΟΞΟΣ,  για  τη 
οποία  τίθεται  ξεχωριστή  προθεσμία  από  το  Υπουργείο  Παιδείας.  Η  τυχόν 
παράλειψη υποβολής της δήλωσης αυτής δεν αποκλείει τον/τη φοιτητή/φοιτήτρια 
από  τις  εξετάσεις,  αλλά  από  τη  δωρεάν  λήψη  των  συγγραμμάτων.  Κατά  την 
υποβολή  της  δήλωσης  επιλογής  συγγραμμάτων  ο/η  φοιτητής/ήτρια  ζητά 
συγγράμματα  μόνο  για  μαθήματα  που  πράγματι  έχει  δηλώσει,  ώστε  να 
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αποφεύγονται  δυσάρεστες  περιπλοκές,  λ.χ.  υποχρέωση  επιστροφής 
συγγραμμάτων, αποκλεισμός του από το Σύστημα διανομής κ.λπ.). 

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, 
μπορεί  να  οριστεί,  εφόσον  διαπιστώνεται  σοβαρή  αντικειμενική  ανάγκη, 
ανώτατος αριθμός συμμετοχής φοιτητών στα επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης 
και στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.  

3. Χωρίς  εκτυπωμένη  ή  αποθηκευμένη  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  δήλωσης 
εγγραφής  και  δήλωσης  μαθημάτων  ο/η  φοιτητής/ήτρια  δεν  δικαιούται  να 
επικαλεσθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την υποβολή δήλωσής του. 

4. Για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/ήτριας στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο 
κάθε  ακαδημαϊκού  έτους  (τον  μήνα  Σεπτέμβριο)  δεν  υποβάλλεται  ξεχωριστή 
δήλωση και ο/η φοιτητής/ήτρια δικαιούται να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που 
είχε  επιλέξει  με  τις  δηλώσεις  του  κατά  τα  δύο  εξάμηνα  του  συγκεκριμένου 
ακαδημαϊκού έτους, εφόσον είχε αποτύχει ή δεν είχε εξετασθεί σε αυτά. 

5. Οι δηλώσεις εγγραφής και συμμετοχής στα μαθήματα που επιλέγονται από τον 
φοιτητή για το συγκεκριμένο κάθε φορά ακαδημαϊκό εξάμηνο ‐ή θεωρούνται ότι 
επελέγησαν από αυτόν σε περίπτωση παράλειψης  εμπρόθεσμης υποβολής  της 
δήλωσης  μαθημάτων  εκ  μέρους  του‐  καταχωρούνται  από  τη  Γραμματεία  του 
Τμήματος ηλεκτρονικά στην ατομική του μερίδα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Οργάνωση των σπουδών ‐ Διδακτέα ύλη και Πτυχιακή εργασία 

 

1. Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει δύο Τομείς: α) Γλωσσολογίας 
και  Διδακτικής, και β) Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.  

2. Η γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης είναι ως επί το πλείστον η γερμανική. Ως εκ 
τούτου, η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση των Τομέων, καθορίζει την έκταση 
της διδακτέας ύλης του κάθε μαθήματος (υποχρεωτικού ή επιλογής) καθώς και τις 
περιοχές  της  εμβάθυνσης.  Τα  στοιχεία  αυτά αναφέρονται  στην  περιγραφή  του 
κάθε μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών. 

4. Χωρίς να θίγεται η ελευθερία των διδασκόντων/διδασκουσών ως προς τον τρόπο 
διδασκαλίας,  η  Συνέλευση  του  Τμήματος,  σε  συνεργασία  με  τους/τις 
Διευθυντές/Διευθύντριες  των  Τομέων,  μεριμνά  για  τον  συντονισμό  και  την 
επίτευξη  της ομοιόμορφης διδασκαλίας  του  ίδιου μαθήματος στα περισσότερα 
τμήματα, στα οποία είναι κατανεμημένα τα ακροατήρια, ως προς την έκταση της 
διδακτέας ύλης και το επίπεδο δυσκολίας των πρακτικών ασκήσεων. 

5. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και υπόκειται στις ακόλουθες 
διατάξεις:  

Α. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι ο/η φοιτητής/ήτρια 
να έχει παρακολουθήσει έναν ικανό αριθμό μαθημάτων από το επιστημονικό πεδίο 
στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία. 
Β. Η θεματική της πτυχιακής εργασίας εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο μιας εκ των 
δύο  κατευθύνσεων  του  Τμήματος.  Πιστώνεται  με  12  ECTS  και  αναγράφεται  ως 
προαιρετική πτυχιακή εργασία στην αναλυτική βαθμολογία όπου και αναφέρεται ο 
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βαθμός και το θέμα στη γλώσσα συγγραφής της πτυχιακής (γερμανική ή ελληνική) 
και στην αγγλική.  
Γ.  Την  εργασία  επιβλέπει  επιτροπή  που  αποτελείται  από  2  μέλη  του  διδακτικού 
προσωπικού,  τον/την  επιβλέποντα/ουσα  και  τον/την  συνεπιβλέποντα/ουσα.  Ο/Η 
επιβλέπων/ουσα είναι πάντα ένα μέλος ΔΕΠ. Το θέμα ορίζεται σε συνεργασία με τα 
δύο  μέλη  της  επιτροπής  ή  σε  συνεργασία  με  τον/την  επιβλέποντα/ουσα,  ο/η 
οποίος/α  προτείνει  και  τον/την  συνεπιβλέποντα/ουσα.  Το  θέμα,  οι 
επιβλέποντες/ουσες  και  οι  συνεπιβλέποντες/ουσες  εγκρίνονται  από  τη  Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος. Οι διδάσκοντες/ουσες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να μην 
αποδεχθούν τη συνεργασία με κάποιον/α φοιτητή/τρια. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να 
επιβλέπει το μέγιστο δύο εργασίες και να συνεπιβλέπει άλλες δύο. Οι λοιποί/λοιπές 
διδάσκοντες/διδάσκουσες,  μη  μέλη  ΔΕΠ,  μπορούν  να  συνεπιβλέπουν  μέχρι  4 
εργασίες.  
Δ. Ο/Η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να καταθέσει στη Γ.Σ. του Τμήματος αίτηση προς 
έγκριση  εκπόνησης  πτυχιακής  εργασίας,  στην  οποία  αναγράφεται  το  θέμα  και 
βεβαιώνεται  ενυπόγραφα  από  τους/τις  διδάσκοντες/ουσες  ότι  δέχονται  να 
συμμετέχουν στην επιτροπή.  
Ε. Η  εργασία  κατατίθεται  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος, αρχικά σε δύο αντίτυπα 
δακτυλογραφημένα  και  δεμένα  (1  για  την/τον  επιβλέποντα/ουσα,  1  για  την/τον 
συνεπιβλέποντα/ουσα)  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  σε  2  CD  και  κατόπιν,  μετά  την 
προφορική υποστήριξη, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος τρίτο αντίτυπο 
διορθωμένο (με CD) για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Οι αναλυτικές προδιαγραφές 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
Στ.  Η  εργασία υποστηρίζεται  προφορικά σε  εξέταση  15  λεπτών στα  δύο μέλη  της 
επιτροπής. Η προφορική υποστήριξη είναι ανοικτή για το κοινό, βαθμολογείται και o 
βαθμός  συνυπολογίζεται  στον  τελικό  βαθμό  της  πτυχιακής  εργασίας.  Μετά  την 
προφορική  εξέταση  η  επιτροπή  υποχρεούται  να  καταθέσει  στη  Γραμματεία  του 
Τμήματος σύντομη έκθεση αξιολόγησης της εργασίας μαζί με τον τελικό βαθμό. Εάν 
η διαφορά βαθμολογίας στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας ανάμεσα στον/στην 
επιβλέποντα/ουσα και συνεπιβλέποντα/ουσα είναι μεγαλύτερη από τρεις μονάδες, 
τότε καλείται και  τρίτος αξιολογητής. Ο τρίτος αξιολογητής βαθμολογεί  τη γραπτή 
εργασία. Οι βαθμοί αυτοί συνυπολογίζονται στον τελικό μέσο όρο. 
Ζ. Η προφορική υποστήριξη γίνεται όλον τον χρόνο σε ημερομηνίες που καθορίζονται 
από την επιτροπή. Η εργασία κατατίθεται το αργότερο 45 ημέρες πριν την προφορική 
υποστήριξη. 
Η.  Ο/Η  επιβλέπων/ουσα  και  συνεπιβλέπων/ουσα  έχουν  την  υποχρέωση  να 
διαβάσουν την εργασία στο χρονικό αυτό διάστημα των 45 ημερών. Στο ίδιο χρονικό 
διάστημα  υποχρεούνται  να  ορίσουν  την  ακριβή  ημερομηνία  της  προφορικής 
υποστήριξης ή να έχουν συνεννοηθεί με τον/την φοιτητή/ήτρια για τυχόν διορθώσεις 
κ.α., ακόμη και εάν η υποστήριξη μετατεθεί για αργότερα. 
Θ. Η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε 
δύο εξάμηνα από την έγκρισή της από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Είναι δυνατή η παράταση 
για  ένα  ακόμη  εξάμηνο  μετά  από  σύμφωνη  γραπτή  βεβαίωση  του/της 
επιβλέποντα/ουσας και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
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Συγγράμματα και βοηθήματα 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση των Τομέων, καθορίζει, για κάθε 
μάθημα,  κατάλογο  συγγραμμάτων  ή  άλλων  διδακτικών  βοηθημάτων  που 
υποδεικνύονται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες για τη μελέτη τους, πέραν των όσων 
διανέμονται  σε  αυτούς  από  το  Σύστημα  ΕΥΔΟΞΟΣ.  Το  Τμήμα  καταβάλλει 
προσπάθεια,  ώστε  τα  πρόσθετα  αυτά  συγγράμματα  ή  διδακτικά  βοηθήματα  να 
υπάρχουν  σε  ικανό  αριθμό  αντιτύπων  στο  αναγνωστήριο  της  Βιβλιοθήκης  του 
Τμήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αξιολόγηση από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες 

 
Με τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου ή στο 

χρονικό διάστημα που ορίζεται με απόφαση του Ιδρύματος οι φοιτητές/φοιτήτριες 
μπορούν  να  προβαίνουν  ηλεκτρονικά,  μέσω  των  ιστοσελίδων  της  ΜΟΔΙΠ 
(http://qa.auth.gr), σε αξιολόγηση των διδασκόμενων σε αυτούς μαθημάτων καθώς 
και  των  όσων  διδάσκουν  αυτά  τα  μαθήματα,  προς  τον  σκοπό  της  βελτίωσης  του 
επιπέδου των σπουδών.  

Οι  φοιτητές/φοιτήτριες  ενημερώνονται  σχετικά  με  τα  πορίσματα  της 
αξιολόγησης στο πλαίσιο κατάλληλης εκδήλωσης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών 
 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται βάσει εξέτασης μετά τη λήξη του 
εξαμήνου, η οποία γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω εργασίας είτε σε 
συνδυασμό  κάποιων  από  τους  παραπάνω  τρόπους  στην  ελληνική  ή  και  τη 
γερμανική γλώσσα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με νόμο ή Υπουργική Απόφαση, 
οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού ή 
του  εαρινού  εξαμήνου  για  τα  μαθήματα  που  διδάχθηκαν  στα  εξάμηνα  αυτά, 
αντίστοιχα.  Ο/η  φοιτητής/ήτρια  δικαιούται  να  εξεταστεί  στα  δηλωθέντα  εκ 
μέρους του μαθήματα και των δύο εξαμήνων μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, εφόσον 
τα είχε δηλώσει στα δύο εξάμηνα.  

2. Οι  διδάσκοντες/διδάσκουσες  λαμβάνουν  ειδική  μέριμνα  για  την  προφορική 
εξέταση  φοιτητών/τριών  με  αποδεδειγμένη  πριν  από  την  εισαγωγή  τους  στο 
Ίδρυμα δυσλεξία ή με σοβαρά κινητικά προβλήματα ή με προβλήματα όρασης που 
δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με 
διαδικασία  που  ορίζεται  στον  Εσωτερικό  Κανονισμό  του  Ιδρύματος.  Αν  ζητά 
προφορική εξέταση μόνο ένας/μία (1) φοιτητής/ήτρια, κατά την εξέταση πρέπει 
να είναι παρόν και κάποιο άλλο μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ του Τομέα και αν αυτό δεν είναι 
εφικτό, πρέπει να παρευρίσκεται ο/η εκάστοτε γραμματέας του Τομέα. 

3. Η συμμετοχή του/της φοιτητή/ήτριας σε προφορική εξέταση, ανεξάρτητα από την 
τυχόν επιτυχία ή αποτυχία του σε αυτήν, αποκλείει τον φοιτητή οριστικά από τη 
συμμετοχή  στις  γραπτές  εξετάσεις  του  μαθήματος  για  το  ίδιο  εξάμηνο.  Στην 
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περίπτωση  αυτή,  τυχόν  αυθαίρετη  συμμετοχή  του/της  φοιτητή/ήτριας  στις 
γραπτές εξετάσεις δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε ανακοινώνεται γι’ αυτήν βαθμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Διεξαγωγή των εξετάσεων 

 
1. Η τελική εξέταση κάθε μαθήματος, γραπτή ή προφορική, αποβλέπει κατά κύριο 

λόγο  στον  έλεγχο  της  κριτικής  ικανότητας  του  εξεταζομένου/ης  και  όχι  της 
ικανότητάς  του  να  απομνημονεύει.  Η  εξέταση  κάθε  μαθήματος  γίνεται  είτε 
γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω εργασίας είτε σε συνδυασμό κάποιων από τους 
παραπάνω τρόπους στην ελληνική ή και τη γερμανική γλώσσα. 

2. Τα  θέματα  των  εξετάσεων  που  επιλέγονται  από  τον  διδάσκοντα  πρέπει  να 
διερευνούν  την  κριτική  αφομοίωση  των  γνώσεων  από  τους/τις 
φοιτητές/φοιτήτριες, να είναι ανάλογα με το επίπεδο σπουδών που παρέχονται 
και να είναι δυνατό να απαντηθούν μέσα στον οριζόμενο χρόνο με βάση την ύλη 
και τις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος. 

3. Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται οι ακόλουθοι 
κανόνες: 
α. Η  Γραμματεία  του  Τμήματος  οφείλει  να  αναρτά  εγκαίρως  στη  οικεία 

ιστοσελίδα το ενιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου, το 
οποίο  πρέπει  υποχρεωτικά  να  περιέχει,  για  κάθε  μάθημα,  την  ημέρα 
διεξαγωγής της εξέτασης και τα χρονικά όρια έναρξης και λήξης της. 

β. Οι διδάσκοντες οφείλουν να διαμορφώνουν τέτοια θέματα εξετάσεων, ώστε 
να  ελαχιστοποιείται  ο  κίνδυνος  αντιγραφής  ή  φαλκίδευσης  του 
αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα. Τέλος, οι 
διδάσκοντες  οφείλουν  να  είναι  συνεχώς  παρόντες  στους  χώρους  των 
εξετάσεων,  να  ασκούν  εποπτεία  για  την  απρόσκοπτη  και  αδιάβλητη 
διεξαγωγή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία για το σκοπό αυτό μέτρα. 

γ. Κάθε  εξεταζόμενος  φοιτητής/  εξεταζόμενη  φοιτήτρια  οφείλει  να  έχει 
διαπιστώσει, πριν από την προσέλευσή του στη συγκεκριμένη εξέταση, την 
αναγραφή του ονόματός του στον μηχανογραφικό κατάλογο της Γραμματείας 
του  Τμήματος  για  τους  δικαιούχους  συμμετοχής  στην  εξέταση  στο 
συγκεκριμένο μάθημα και τμήμα. 

δ. Οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες απαγορεύεται να επιχειρούν αντιγραφή 
απαντήσεων ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο φαλκίδευσης του αποτελέσματος της 
εξεταστικής  διαδικασίας  καθώς  και  να  προσκομίζουν  στις  αίθουσες  των 
εξετάσεων βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις ή ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. 
Τυχόν εγχείρημα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια 
της εξεταστικής διαδικασίας ερμηνεύεται ως απόπειρα καταστρατήγησης της 
εξέτασης. Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών επιβάλλεται, 
ως  μέτρο  εσωτερικής  τάξης  για  τη  διασφάλιση  του  αδιάβλητου  της 
εξεταστικής  διαδικασίας,  ο  μηδενισμός  του  γραπτού,  ανεξάρτητα  από 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη κυρώσεων. 

ε. Οι καθορισμένοι επιτηρητές/επιτηρήτριες οφείλουν να ελέγχουν το επίσημο 
παραστατικό του ΑΠΘ που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιεί 
την  ταυτότητα  του  εξεταζομένου/  της  εξεταζόμενης,  να  διαπιστώνουν  την 
αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ειδικού μητρώου του/της 
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φοιτητή/ήτριας επάνω στο γραπτό, να επιτηρούν συνεχώς τις εισόδους και 
εξόδους της αίθουσας,  ιδίως κατά την ώρα λήξης  του χρόνου εξέτασης και 
παράδοσης  των  γραπτών,  και  να  φροντίζουν  ώστε  να  μην  εξέρχεται  ή 
αποχωρεί κανείς από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα 
λεπτών (30΄) από τη διανομή των θεμάτων.  

στ. Επειδή  δεν  επιτρέπεται  να  μείνει  μόνος  του/μόνη  της  ο  τελευταίος/  η 
τελευταία  εξεταζόμενος/η,  ζητούν από  την προτελευταία  εξεταζόμενη/  τον 
προτελευταίο  εξεταζόμενο  να  παραμείνει  εντός  της  αίθουσας  έως  ότου 
ολοκληρώσει και παραδώσει το γραπτό του και ο τελευταίος/α. 

ζ. Μετά  τη  συγκέντρωση  των  γραπτών,  οι  επιτηρητές/επιτηρήτριες 
καταμετρούν τα γραπτά που έχουν παραλάβει και ένας από αυτούς βεβαιώνει 
τον  αριθμό  των  γραπτών  που  έχουν  παραληφθεί.  Στη  συνέχεια  τα  γραπτά 
παραδίδονται στον διδάσκοντα, ο οποίος τα καταμετρά και βεβαιώνει με την 
υπογραφή  του  ενώπιον  του  επιτηρητή  τον  αριθμό  των  γραπτών  που  έχει 
παραλάβει. 

η. Οι απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων, πρακτικά και θεωρητικά, 
συζητούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από τους διδάσκοντες με 
τους/τις  ενδιαφερόμενους/ες  φοιτητές/φοιτήτριες  σε  ειδικά  καθορισμένες 
ώρες, οι δε φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να βλέπουν το γραπτό τους 
‐της τρέχουσας κάθε φορά εξεταστικής περιόδου‐ και να ζητούν εξηγήσεις για 
τον τρόπο που αυτό αξιολογήθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Βαθμολογία ‐ Λήψη πτυχίου 

 
1. Οι  διδάσκοντες/διδάσκουσες  οφείλουν  να  αναρτούν  στο  sis.auth.gr  τα 

αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, γραπτών ή/και προφορικών ενιαία στον 
ίδιο πίνακα, για κάθε μάθημα, το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από 
την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Επί προφορικών εξετάσεων ο διδάσκων δεν 
επιτρέπεται  να  ανακοινώνει  αμέσως  το  αποτέλεσμα  της  εξέτασης  στους 
εξετασθέντες φοιτητές κάθε ομάδας, αλλά μόνο συγκεντρωτικά για το σύνολο των 
εξετασθέντων. 

2. Σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των 
γνώσεων του/της φοιτητή/ήτριας εκφράζεται αριθμητικά με βαθμούς από μηδέν 
(0) έως δέκα (10). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία σημειώνεται με 
βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η επιτυχία με βαθμούς από πέντε (5) 
έως δέκα (10). 

3. Σε  περίπτωση σοβαρού  κωλύματος,  οι  διδάσκοντες/διδάσκουσες  ενημερώνουν 
εγκαίρως  τη  Γραμματεία  για  την  αδυναμία  προσέλευσής  τους  στις  εξετάσεις 
καθώς και για το ποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού έχουν ορίσει να τους 
αναπληρώσει.  Οφείλουν,  επίσης,  να  παραδώσουν  εγκαίρως  τα  θέματα  και  τις 
αναγκαίες οδηγίες στους αναπληρωτές τους/ στις αναπληρώτριές τους. 

4. Διατηρούν τα γραπτά στο αρχείο τους για την προβλεπόμενη από το νόμο χρονική 
διάρκεια των τριών ετών. 

5. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων αναρτώνται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα 
του  Τμήματος  και  είναι  προσβάσιμοι  στο  σύνολό  τους  από  όλους  τους/τις 
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φοιτητές/φοιτήτριες, αναγράφουν όμως μόνον το μάθημα, τον αριθμού ειδικού 
μητρώου  και  τη  βαθμολογία,  χωρίς  αναφορά  του  ονοματεπώνυμου  των 
εξετασθέντων φοιτητών. 

6. α) Ο/η φοιτητής/ήτρια περατώνει υποχρεωτικά  τον πρώτο κύκλο σπουδών  του 
στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και  του απονέμεται ως τίτλος σπουδών το πτυχίο του Τμήματος, 
μόλις  συγκεντρώσει  διακόσιες  σαράντα  (240) πιστωτικές  μονάδες σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στον Οδηγό Σπουδών.  
β) Επιπλέον οι φοιτητές/φοιτήτριες, στο μέτρο που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
πρακτικής άσκησης, δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
Φοιτητών που προσφέρεται προαιρετικά ως μάθημα του Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το οποίο πιστώνεται με 12 
πιστωτικές μονάδες (ECTS), που προσμετρώνται στις 240 αναγκαίες για τη λήψη 
του  πτυχίου  πιστωτικές  μονάδες.  Η  υλοποίηση  Πρακτικής  Άσκησης  είναι 
προαιρετική και προς το παρόν προσφέρεται στο τμήμα η δυνατότητα πρακτικής 
άσκησης  στο  πεδίο  της  διδασκαλίας  της  Γερμανικής  ως  ξένης  γλώσσα.  Το 
αντίστοιχο  ισχύει  και  για  την  Πρακτική  Άσκηση  που  πραγματοποιούν 
φοιτητές/φοιτήτριες  του  Τμήματος,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Erasmus 
Placement  στο  εξωτερικό,  εφόσον  πρόκειται  για  εφαρμογή  των  γνωστικών 
αντικειμένων  του  τμήματος.  Οι  λεπτομέρειες  για  τη  διεξαγωγή  της  Πρακτικής 
Άσκησης  αναφέρονται  αναλυτικά  στον  Κανονισμό  Πρακτικής  Άσκησης  του 
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

7. α)  Φοιτητές/φοιτήτριες  που  εισάγονται  στο  Τμήμα  Γερμανικής  Γλώσσας  και 
Φιλολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις, με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης από 
άλλα Τμήματα ή Σχολές της χώρας ή με το σύστημα εισαγωγής από τις πανελλήνιες 
εξετάσεις του/των προηγούμενου/ων έτους/ών (10%) και επιθυμούν αναγνώριση 
μαθημάτων  στα  οποία  είχαν  εξεταστεί  επιτυχώς  στο  Τμήμα  προέλευσής  τους 
(αρθ. 35 Ν. 4115/2013), οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του 
Τμήματος  τα  σχετικά  αιτήματά  τους  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  ενός  (1) 
μηνός  από  την  ημερομηνία  εγγραφής  τους,  συνυποβάλλοντας  ταυτόχρονα 
απόσπασμα  του  Οδηγού  Σπουδών  του  Τμήματος  προέλευσης  απ’  το  οποίο  να 
προκύπτει η ύλη και τα συγγράμματα των μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί 
καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής τους βαθμολογίας. Τα παραπάνω αιτήματα 
εξετάζονται  από  την  Επιτροπή  Φοιτητικών  Ζητημάτων  σε  συνεννόηση  με  τον 
εκάστοτε διδάσκοντα/διδάσκουσα, του οποίου ή της οποίας το μάθημα αφορά η 
αναγνώριση.  

β)  Φοιτητές/φοιτήτριες  που  συμμετέχουν  σε  διεθνές  πρόγραμμα  ανταλλαγής 
φοιτητών  (λ.χ.  Erasmus),  σε  εκτέλεση  σύμβασης  που  συνάπτει  το  ΑΠΘ  με  το 
αλλοδαπό  Πανεπιστήμιο  το  οποίο  τους  υποδέχεται  για  να  πραγματοποιήσουν 
μέρος  των  σπουδών  τους,  μπορούν,  με  αίτησή  τους  που  υποβάλλεται  στη 
Γραμματεία  του  Τμήματος  μετά  την  ολοκλήρωση  των  σπουδών  τους  στο 
αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, να ζητήσουν την αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία 
εξετάστηκαν επιτυχώς στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, εφόσον τα μαθήματα αυτά 
κριθούν από τους αρμόδιους καθηγητές/καθηγήτριες (διδάσκοντες/διδάσκουσες 
τα  αντίστοιχα  μαθήματα)  ως  ισοδύναμα  –από  άποψη  διδασκόμενης  ύλης  και 
πιστωτικών μονάδων– με μαθήματα που διδάσκονται στο πλαίσιο του εκάστοτε 
ισχύοντος  προγράμματος  σπουδών.  Οι  φοιτητές/φοιτήτριες  δεν  μπορούν  να 
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αντιστοιχίζουν  μαθήματα  που  έχουν  παρακολουθήσει  στο  πλαίσιο  του 
προγράμματος  Erasmus  σε  πανεπιστήμιο  του  εξωτερικού  ως  υποχρεωτικά 
μαθήματα  του  οικείου  ΠΠΣ.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος/α  φοιτητής/ήτρια  έχει 
παρακολουθήσει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus σε πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού ένα μάθημα που έχει λιγότερες πιστωτικές μονάδες (ECTS) από όσες 
προβλέπονται στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και έχει 
εγκριθεί  η  αντιστοίχισή  του  με  μάθημα  ειδίκευσης,  ο/η  φοιτητής/ήτρια 
κατοχυρώνει την αναγνώριση του μαθήματος αυτού ως μαθήματος ειδίκευσης/ 
κατεύθυνσης,  αλλά  προκειμένου  να  συγκεντρώσει  το  συνολικό  αριθμό  των 
προβλεπόμενων ECTS, υποχρεούται να επιλέξει συμπληρωματικά κάποιο μάθημα 
ειδίκευσης/ κατεύθυνσης.  

γ) Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου, ως τίτλου σπουδών, καθώς και ο 
τρόπος χαρακτηρισμού της συνολικής επίδοσης του/της φοιτητή/ήτριας σε αυτό 
καθορίζεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  όπως  αυτή  εξειδικεύεται  από  τις 
αποφάσεις της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ/ΑΠΘ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 

 
1. Η  παράβαση  των  διατάξεων  του  παρόντος  υπόκειται  στις  προβλέψεις  των 

κανονισμών του Ιδρύματος. 
2. Εφόσον  ο  νόμος  δεν  προβλέπει  διαφορετικά,  ο  παρών  Κανονισμός  μπορεί  να 

συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί ή και να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, υποκείμενη στην έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ. 


