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                           ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-15 

Α΄ ΚΤΚΛΟ 

 

Α΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Β΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄ επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

Μία από ηιρ εξήρ παπεςξείνιερ 
γλώζζερ: 
 
Βοςλγαπική γλώζζα Η 
Ροςμανική γλώζζα Η  
Ρυζική  γλώζζα Η  
Σοςπκική γλώζζα Η 

 
 
 
6 
6 
6 
6 

 
 
 

ΤΒ1 
ΤΡ1 

ΤΡ1 
ΤΣ1 

 
 
 
7 
7 
7 
7 

 
 
 
6 
6 
6 
6 

 Μία από ηιρ εξήρ παπεςξείνιερ 
γλώζζερ: 
 
Βοςλγαπική γλώζζα ΗΗ 
Ροςμανική γλώζζα ΗΗ  
Ρυζική  γλώζζα ΗΗ  
Σοςπκική γλώζζα ΗΗ 

 
 
 
6 
6 
6 
6 

 
 
 

ΤΒ6 
ΤΡ6 

ΤΡ6 
ΤΣ6 

 
 
 
7 
7 
7 
7 

 
 
 
6 
6 
6 
6 

Διζαγυγή  ζηη Γλυζζολογία  3 Τ2 5 
 

3  Δθνογπαθική θεώπηζη ηος 
παπεςξείνιος σώπος 

3 Τ7 5 3 

Θευπηηικά Εηηήμαηα 
Λαογπαθίαρ ηος Παπεςξείνιος 
Υώπος  

3 Τ3 5 3  Ηζηοπία ηος ελληνιζμού ζηον 
παπεςξείνιο σώπο καηά ηην 
απσαιόηηηα 

3 Τ8 5 3 

Διζαγυγή ζηη θευπία ηηρ 
μεηάθπαζηρ 

3 Τ4 5 3  ύγσπονη πολιηική ηυν 
Παπεςξεινίυν συπών 

3 Τ9 5 3 

ύγσπονοι 
πολιηικοί,οικονομικοί,και 
κοινυνικοί θεζμοί ζηον 
παπεςξείνιο Υώπο 

3 Τ5 5 3  Θευπία ηηρ Οπολογίαρ  3 Τ10 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’ επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

Πιεξνθνξηθή Η 3 ΤΔ1 4 3  Πιεξνθνξηθή ΗΗ 3 ΤΔ5 4 3 

Δηζαγωγή ζηελ νξγάλωζε 

ηεο δηεζλνύο θνηλωλίαο 

3 ΤΔ2 4 3  Μπζνινγίεο ηωλ ιαώλ ηνπ 

Παξεπμεηλίνπ ρώξνπ 

3 ΤΔ6 4 3 

Κνηλνηηθή νξγάλωζε ηωλ 

Διιήλωλ θαηά ηελ ύζηεξε 

νζωκαληθή πεξίνδν 

3 ΤΔ3 4 3  Κνηλνηηθή, θνηλωληθή, 

πλεπκαηηθή θαη νηθνλνκηθή 

δωή ηωλ Διιήλωλ ζηε 

ζύγρξνλε Σνπξθία (κεηά ηε 

ζπλζήθε ηεο Λωδάλλεο) 

3 ΤΔ7 4 3 
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Δπιλογή 1 από ηιρ 4 
παπεςξείνιερ γλώζζερ:  
Ρυζική γλώζζα επιλογήρΗ 
Σοςπκική γλώζζα επιλογήρ Η  
Βοςλγαπική γλώζζα επιλογήρ  
Ροςμανική γλώζζα επιλογήρ Η  
 

 
 
6 

 
ΤΔ4 

4  
 
6 
 

 Δπιλογή 1 από ηιρ 4 
παπεςξείνιερ γλώζζερ: 
Ρυζική γλώζζα επιλογήρ ΗI 
Σοςπκική γλώζζα επιλογήρ IΗ 
Βοςλγαπική γλώζζα επιλογ. ΗI 
Ροςμανική γλώζζα επιλογήρ ΗI  
 

 
 
 
6 

ΤΔ8  
4 

 
 
 
6 
 
 

 
 
 
 
Παπαηηπήζειρ: 1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα 
καη’επιλογήν ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν 
μαθημάηυν πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
2) Ζ παπεςξείνια γλώζζα υρ μάθημα επιλογήρ θα αποηελεί αλςζίδα μαθημάηυν 
πποαπαιηούμενυν ,θα διδάζκεηαι  υρ  ανεξάπηηηο μάθημα ,  ο ζςνηελεζηήρ βαπύηηηαρ θα 
είναι «2».. Η δεύηεπη παπεςξείνια γλώζζα θα γίνεηαι ζςνδιδαζκαλία με ηην ςποσπευηική 
εθόζον αςηό είναι δςναηό, και θα διδάζκεηαι μόνο ζηα ηέζζεπα ππώηα εξάμηνα ζε ίδιο απιθμό 
υπών  με ηην κύπια παπεςξείνια γλώζζα  .  
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Γ΄ εμάκελν 

4 Τποσπευηικά + 2 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Γ΄ εμάκελν 

4 Τποσπευηικά + 2 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

Μία από ηιρ εξήρ παπεςξείνιερ 
γλώζζερ: 
 
Βοςλγαπική γλώζζα ΗΗΗ 
Ροςμανική γλώζζα ΗΗΗ 
Ρυζική  γλώζζα ΗΗΗ  
 
Σοςπκική γλώζζα ΗΗΗ 

 
 

 
6 
6 
6 
 
6 

 
 
 
ΤΒ11 
ΤΡ11 
ΤΡ 
11 
ΤΣ11 

 
 
 
7 
7 
7 
7 

 
 
 
6 
6 
6 
6 

 Μία από ηιρ εξήρ 
παπεςξείνιερ γλώζζερ: 
 
Βοςλγαπική γλώζζα ΗV 
Ροςμανική γλώζζα ΗV  
Ρυζική  γλώζζα ΗV  
 
Σοςπκική γλώζζα ΗV 

 
 
 
6 
6 
6 
 
6 

 
 
 

ΤΒ15 
ΤΡ15 
ΤΡ 
15 

ΤΣ15 

 
 
 
7 
7 
7 
7 

 
 
 
6 
6 
6 
6 

ημαζιολογία 3 Τ12 5 3  Οι παπεςξείνιερ σώπερ ζηο 
διεθνέρ ζύζηημα 

3 Τ16 5 3 

Λαογπαθία ηος πονηιακού 
ελληνιζμού  

3 Τ13 5 3  Ο Κόζμορ ηος Ηζλάμ 3 Τ17 5 3 

Θπηζκειολογική επιζκόπηζη 
ηος παπεςξεινίος σώπος 

3 Τ14 5 3  Γιδακηική γλώζζαρ 3 18 5 3 

 

  

Πιεξνθνξηθή ΗΗΗ 3 ΤΔ9 4 3  Ο Ζ/Τ ζηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο 

3 ΤΔ14 4 3 

Γεληθή Παηδαγωγηθή 3 ΤΔ10 4 3  Διιελνβαιθαληθή 

ζπγθξηηηθή ιανγξαθία 

3 ΤΔ15 4 3 

Δπιλογή 1 από ηιρ 4 

παπεςξείνιερ γλώζζερ: 

Ρυζική γλώζζα επιλογήρ ΗΗΗ 
Σοςπκική γλώζζα επιλογήρ ΗΗΗ 
Βοςλγαπική γλώζζα επιλογήρ 
ΗΗΗ 
Ροςμανική γλώζζα επιλογήρ 
ΗΗΗ 
 

6 
 

ΤΔ11 4 6 
 

 Δπιλογή 1 από ηιρ 4 

παπεςξείνιερ γλώζζερ: 

Ρυζική γλώζζα επιλογήρ ΗV 
Σοςπκική γλώζζα 
επιλογήρΗV  
Βοςλγαπική γλώζζα 
επιλογ.ΗV  
Ροςμανική γλώζζα επιλογήρ 
ΗV  
 

6 
 

ΤΔ16 4 6 
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Ζ Αξραηνινγηθή έξεπλα 

ζηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηνπ 

Δπμείλνπ Πόληνπ 

3 ΤΔ12 4 3  Οξνινγία ηεο κεηάθξαζεο 3 ΤΔ17 4 3 

Δθκάζεζε γιωζζώλ 3 ΤΔ13 4 3  ηνηρεία Γεκνζίνπ 

Γηεζλνύο Γηθαίνπ 

3 ΤΔ18 4 3 

 
 
 
 
 
Παπαηηπήζειρ: 1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα 
καη’επιλογήν ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν 
μαθημάηυν πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
2) Ζ παπεςξείνια γλώζζα υρ μάθημα επιλογήρ θα αποηελεί αλςζίδα μαθημάηυν 
πποαπαιηούμενυν ,θα διδάζκεηαι  υρ  ανεξάπηηηο μάθημα ,  ο ζςνηελεζηήρ βαπύηηηαρ θα 
είναι «2».. Η δεύηεπη παπεςξείνια γλώζζα θα γίνεηαι ζςνδιδαζκαλία με ηην ςποσπευηική 
εθόζον αςηό είναι δςναηό, και θα διδάζκεηαι μόνο ζηα ηέζζεπα ππώηα εξάμηνα ζε ίδιο απιθμό 
υπών  με ηην κύπια παπεςξείνια γλώζζα  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sep4u.gr



Β΄ ΚΤΚΛΟ 
 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Δ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Σ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

 
Βοςλγαπική  γλώζζα V  

 
6 

ΤΒ19 
 

7  
6 

 
Βοςλγαπική γλώζζα VΗ  

 
6 

ΤΒ 
24 

  7  
6 

Ηζηοπία ηηρ Βοςλγαπίαρ Η  3 ΤΒ20 5 3  Ηζηοπία ηηρ Βοςλγαπίαρ  ΗΗ  3 ΤΒ 
25 

5 3 

Βοςλγάπικη  λογοηεσνία Η 3 ΤΒ21 5 3  Βοςλγάπικη λογοηεσνία ΗΗ 
 

3 ΤΒ 
26 

5 3 

Ηζηοπία ηηρ βοςλγαπικήρ 
γλώζζαρ 

3 ΤΒ22 5 3  Βοςλγάπικορ Πολιηιζμόρ  3 ΤΒ 
27 

5 3 

Γιδακηική λογοηεσνίαρ 3 Τ23 5 3  Ηζηοπική και ζςγκπιηική 
γλυζζολογία 

3 Τ28 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

ύγρξνλε ειιεληθή πνιηηηθή 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ19 4 3  Έξεπλα θαη δηδαζθαιία ηνπ 

Λεμηινγίνπ 

3 ΤΔ 
23 

4 3 

Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε 

έκθαζε ζηνλ παξεπμείλην 

ρώξν 

3 ΤΔ20 4 3  Γηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο κε έκθαζε 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ 
24 

4 3 

Μπζνινγίεο Γηόλπζνπ θαη 

Οξθέα ζηε Θξάθε 

3 ΤΔ21 4 3  Κιαζηθή Αξραηνινγία 3 ΤΔ 
25 

4 3 

Ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαηά ηνπο 
Νεώηεξνπο  Υξόλνπο 

3 ΤΔ22   4 3  Σνπξθηθή θνηλωλία & 
πνιηηηζκόο  

3 ΤΔ 
26 

4 3 

 

1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν 
μαθημάηυν πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Ε΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

Ζ΄ εμάκελν 

4 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.
κ. 

 
Βοςλγαπική γλώζζα VΗΗ  

3 ΤΒ 
29 

7  
3 

  

Βοςλγαπική γλώζζα VΗΗΗ  

3 ΤΒ
34 

  7  
3 

Βοςλγαπική λογοηεσνία ΗΗΗ 3 ΤΒ 
30 

5 3  Δξειδικεςμένα θέμαηα 
μεηάθπαζηρ ηοςρ βοςλγαπικήρ 

3 ΤΒ
35 

5 3 

Μεηαθπαζηικά θέμαηα ηοςρ 
βοςλγαπικήρ γλώζζαρ  

3 ΤΒ 
31 

5 3       

Μεθοδολογία διδαζκαλίαρ ηοςρ 
βοςλγαπικήρ γλώζζαρ και 
λογοηεσνίαρ  

3 ΤΒ 
32 

5 3  Βοςλγαπική  λογοηεσνία ΗV . 3 ΤΒ
36 

5 3 

Γίκαιο πποζηαζίαρ ηυν 
ανθπυπίνυν δικαιυμάηυν 

3 Τ33 5 3  Ζ διεθνήρ πποζηαζία ηυν 
μειονοηήηυν και η θέζη ηοςρ 
ζηον παπεςξείνιο σώπο 

3 Τ37 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

Δθνογπαθική-κοινυνική Ηζηοπία 

και Πολιηιζμόρ ηηρ Ρυζίαρ (18
ορ

 – 

19
ορ

 αι.) 

3 ΤΔ

27 

4 3  Φηινινγηθή Λανγξαθία ζηελ 

Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα 

3 ΤΔ

31 

4 3 

Νενειιεληθή λνκηθή νξνινγία 

γηα κεηαθξαζηέο  

3 ΤΔ

28 

4 3  Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγωγηθή 3 ΤΔ

32 

4 3 

Πξαθηηθέο  αζθήζεηο 
Βνπιγαξηθήο  Γιώζζαο ωο 
μέλεοΗ 
 
 

4 ΤΔ
29 

    4 4  Πξαθηηθέο  αζθήζεηο 
Βνπιγαξηθήο  Γιώζζαο ωο 
μέλεοΗΗ 
 

4 ΤΔ
33 

   4 4 

Από ηελ πνιπεζληθή 

απηνθξαηνξία ζην εζληθό 

θξάηνο Η 

3 ΤΔ

30 

4 3  Από ηελ πνιπεζληθή 

απηνθξαηνξία ζην εζληθό 

θξάηνο ΗΗ 

3 ΤΔ

34 

4 3 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 3 ΤΔ

35 

4 3       

 
 

1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν πος 

απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ 
 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΡΟΤΜΑΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Δ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Σ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

 
Ροςμανική  γλώζζα V  

 
6 

ΤΡ 
19 

7  
6 

 Ροςμανική  γλώζζα VΗ  6 ΤΡ24    7  
6 

Ηζηοπία ηηρ ποςμανικήρ 
γλώζζαρ  

3 ΤΡ 
20 

5 3  Ροςμανικόρ Πολιηιζμόρ 3 ΤΡ25 5 3 

Ηζηοπία ηηρ ποςμανικήρ 
λογοηεσνίαρ  

3 ΤΡ 
21 

5 3  Ηζηοπία ηηρ ποςμανικήρ 
λογοηεσνίαρ ΗΗ 

3 ΤΡ26 5 3 

Ηζηοπίαρ ηηρ Ροςμανίαρ Η 3 ΤΡ 
22 

5 3  Ηζηοπία ηηρ Ροςμανίαρ ΗΗ 3 ΤΡ27 5 3 

Γιδακηική λογοηεσνίαρ 3 Τ23 5 3  Ηζηοπική και ζςγκπιηική 
γλυζζολογία 

3 Τ28 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

ύγρξνλε ειιεληθή πνιηηηθή 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ19 4 3  Έξεπλα θαη δηδαζθαιία ηνπ 

Λεμηινγίνπ 

3 ΤΔ23 4 3 

Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε 

έκθαζε ζηνλ παξεπμείλην 

ρώξν 

3 ΤΔ 
20 

4 3  Γηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο κε έκθαζε 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ24 4 3 

Μπζνινγίεο Γηόλπζνπ θαη 

Οξθέα ζηε Θξάθε 

3 ΤΔ 
21 

4 3  Κιαζηθή Αξραηνινγία 3 ΤΔ25 4 3 

Ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαηά 
ηνπο Νεώηεξνπο  Υξόλνπο 

3 ΤΔ 
22 

   4 3  Σνπξθηθή θνηλωλία & 
πνιηηηζκόο  

3 ΤΔ26 4 3 

 

 

1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν πος 
απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΡΟΤΜΑΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

Ε΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

Ζ΄ εμάκελν 

4Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/
Δ 

ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

 
Ροςμανική   γλώζζα VΗΗ  

3 ΤΡ29 7  
3 

  

Ροςμανική γλώζζα VΗΗΗ  

3 ΤΡ 
34 

  7  
3 

Ροςμανική λογοηεσνία ΗΗΗ 3 ΤΡ30 5 3  Δξειδικεςμένα θέμαηα 
μεηάθπαζηρ ηηρ ποςμανικήρ 

3 ΤΡ 
35 

5 3 

Μεηαθπαζηικά θέμαηα ηηρ 
ποςμανικήρ γλώζζαρ 

3 ΤΡ31 5 3       

Μεθοδολογία ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ 
ποςμανικήρ γλώζζαρ και 
λογοηεσνίαρ  

3 ΤΡ32 5 3  Ροςμανική λογοηεσνίαρ  ΗV 3 ΤΡ 
36 

5 3 

Γίκαιο πποζηαζίαρ ηυν 
ανθπυπίνυν δικαιυμάηυν 

3 Τ33 5 3  Ζ διεθνήρ πποζηαζία ηυν 
μειονοηήηυν και η θέζη ηοςρ 
ζηον παπεςξείνιο σώπο 

3 Τ37 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’ επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

Δθνογπαθική-κοινυνική Ηζηοπία 
και Πολιηιζμόρ ηηρ Ρυζίαρ (18

ορ
 – 

19
ορ

 αι.) 

3 ΤΔ27 4 3  Φηινινγηθή Λανγξαθία 
ζηελ Διιάδα και ζηα 
Βαιθάληα 

3 ΤΔ 

31 

4 3 

Νενειιεληθή λνκηθή νξνινγία 

γηα κεηαθξαζηέο  

3 ΤΔ28 4 3  Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγωγηθή 

3 ΤΔ 

32 

4 3 

Πξαθηηθέο  αζθήζεηο 
Ρνπκαληθήο Γιώζζαο ωο 
μέλεοΗ 
 
 

4 ΤΔ29    4 4  Πξαθηηθέο  αζθήζεηο 
Ρνπκαληθήο  Γιώζζαο ωο 
μέλεοΗΗ 
 
 

4 ΤΔ 
33 

   4 4 

Από ηελ πνιπεζληθή 

απηνθξαηνξία ζην εζληθό 

θξάηνο Η 

3 ΤΔ30 4 3  Από ηελ πνιπεζληθή 

απηνθξαηνξία ζην εζληθό 

θξάηνο ΗΗ 

3 ΤΔ 

34 

4 3 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 3 ΤΔ35 4 3       

 
1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν πος 
απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10).
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Β΄ ΚΤΚΛΟ 

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΡΩΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Δ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Σ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

Ρυζική  γλώζζα V  
6 ΤΡ 

19 
7  

6 
 

Ρυζική  γλώζζα VΗ  
6 ΤΡ

24 
   7  

6 

Ηζηοπία ηηρ  πυζικήρ γλώζζαρ  3 ΤΡ 
20 

5 3  Ρυζικόρ πολιηιζμόρ 3 ΤΡ
25 

5 3 

Ρυζική λογοηεσνία Η 3 ΤΡ 
21 

5 3  Ρυζική λογοηεσνία ΗΗ 3 ΤΡ
26 

5 3 

Ηζηοπία ηηρ Ρυζίαρ Η 3 ΤΡ 
22 

5 3  Ηζηοπία ηηρ Ρυζίαρ ΗΗ 3 ΤΡ
27 

5 3 

Γιδακηική λογοηεσνίαρ 3 Τ23 5 3  Ηζηοπική και ζςγκπιηική 
γλυζζολογία 

3 Τ28 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

ύγρξνλε ειιεληθή πνιηηηθή 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ19 4 3  Έξεπλα θαη δηδαζθαιία 

ηνπ Λεμηινγίνπ 

3 ΤΔ23 4 3 

Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε 

έκθαζε ζηνλ παξεπμείλην 

ρώξν 

3 ΤΔ20 4 3  Γηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο κε έκθαζε 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ24 4 3 

Μπζνινγίεο Γηόλπζνπ θαη 

Οξθέα ζηε Θξάθε 

3 ΤΔ21 4 3  Κιαζηθή Αξραηνινγία 3 ΤΔ25 4 3 

Ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαηά 

ηνπο Νεώηεξνπο  Υξόλνπο 

3 ΤΔ22    4 3  Σνπξθηθή θνηλωλία & 

πνιηηηζκόο  

3 ΤΔ26 4 3 

 

1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν 
πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΡΩΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Ε΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Ζ΄ εμάκελν 

4 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩ
Γ 

ECTS δ.κ. 

 
Ρυζική  γλώζζα VΗΗ  
 

3 ΤΡ
29 

7  
3 

  

Ρυζική γλώζζα VΗΗΗ  

3 ΤΡ
 
34 

  7  
3 

Ρυζική λογοηεσνία ΗΗΗ 3 ΤΡ
30 

5 3  Δξειδικεςμένα θέμαηα 
μεηάθπαζηρ ηηρ πυζικήρ  

3 ΤΡ
 
35 

5 3 

 Μεηαθπαζηικά θέμαηα ηηρ 
πυζικήρ γλώζζαρ 

3 ΤΡ
31 

5 3       

Μεθοδολογία διδαζκαλίαρ ηηρ 
πυζικήρ γλώζζαρ και 
λογοηεσνίαρ 

3 ΤΡ
32 

5 3  Ρυζική λογοηεσνία ΗV  
 

3 ΤΡ
 
36 

5 3 

Γίκαιο πποζηαζίαρ ηυν 
ανθπυπίνυν δικαιυμάηυν 

3 Τ33 5 3  Ζ διεθνήρ πποζηαζία ηυν 
μειονοηήηυν και η θέζη ηοςρ 
ζηον παπεςξείνιο σώπο 

3 Τ 
37 

5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

Δθνογπαθική-κοινυνική Ηζηοπία 

και Πολιηιζμόρ ηηρ Ρυζίαρ (18
ορ

 – 

19
ορ

 αι.) 

3 ΤΔ27 4 3  Φηινινγηθή Λανγξαθία ζηελ 

Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα 

3 ΤΔ

31 

4 3 

Νεοελληνική νομική οπολογία για 
μεηαθπαζηέρ  

3 ΤΔ28    4 3  Γιαπολιηιζμική Παιδαγυγική 3 ΤΔ
32 

   4 3 

Πξαθηηθέο  αζθήζεηο Ρωζηθήο  
Γιώζζαο ωο μέλεο Η 
 
 

4 ΤΔ29    4 4  Πξαθηηθέο  αζθήζεηο Ρωζηθήο  
Γιώζζαο ωο μέλεο ΗΗ 
 
 

4 ΤΔ
33 

   4 4 

Από ηην πολςεθνική 
αςηοκπαηοπία ζηο εθνικό κπάηορ Η 

3 ΤΔ30    4 3  Από ηην πολςεθνική 
αςηοκπαηοπία ζηο εθνικό 
κπάηορ ΗΗ 

3 ΤΔ
34 

   4 3 

Δπισειπημαηικόηηηα 3 ΤΔ35    4 3       

 
 

1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν πος 

απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ 
 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Δ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Σ΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

 
Σοςπκική   γλώζζα V  

6 ΤΣ19 7  
6 

  

Σοςπκική γλώζζα VΗ  

6 ΤΣ 
24 

  7  
6 

Οθυμανική ιζηοπία Η (Πηγέρ) 3 ΤΣ20 5 3  Οθυμανική Ηζηοπία ΗΗ 
(Πηγέρ) 

3 ΤΣ 
25 

5 3 

Οζμανική και ηοςπκική ιζηοπία Η 
(19

ορ
- 20

ορ
 αι.) 

 

3 ΤΣ21 5 3  Οζμανική και ηοςπκική 
ιζηοπία ΗΗ  (19

ορ
- 20

ορ
 αι.) 

3 ΤΣ 
26 

5 3 

Σοςπκική γλώζζα και γπαμμαηεία 
Η 

3 ΤΣ22 5 3  Σοςπκική γλώζζα και 
γπαμμαηεία ΗΗ 

3 ΤΣ 
27 

5 3 

Γιδακηική λογοηεσνίαρ 3 Τ23 5 3  Ηζηοπική και ζςγκπιηική 
γλυζζολογία 

3 Τ28 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

ύγρξνλε ειιεληθή πνιηηηθή 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ19 4 3  Έξεπλα θαη δηδαζθαιία 

ηνπ Λεμηινγίνπ 

3 ΤΔ 
23 

4 3 

Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο κε 

έκθαζε ζηνλ παξεπμείλην 

ρώξν 

3 ΤΔ20 4 3  Γηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο κε έκθαζε 

ζηνλ παξεπμείλην ρώξν 

3 ΤΔ 
24 

4 3 

Μπζνινγίεο Γηόλπζνπ θαη 

Οξθέα ζηε Θξάθε 

3 ΤΔ21 4 3  Κιαζηθή Αξραηνινγία 3 ΤΔ 
25 

4 3 

Ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαηά ηνπο 
Νεώηεξνπο  Υξόλνπο 

3 ΤΔ22    4 3  Σοςπκική κοινυνία & 
πολιηιζμόρ  

3 ΤΔ 
26 

4 3 

 

1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 
ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν 
πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΩΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

Ε΄ εμάκελν 

5 Τποσπευηικά + 1 Τποσπευηικά καη΄επιλογή 

 

 

Ζ΄ εμάκελν 

4 Τποσπευηικά + 1Τποσπευηικά καη΄επιλογή 
 

Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθά Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ.  

Μαθήμαηα Υποσπευηικά 

Ω/Δ ΚΩΓ ECTS δ.κ. 

 
Σοςπκική  γλώζζα VΗΗ  

3 ΤΣ29 7  
3 

 Σοςπκική γλώζζα VΗΗΗ  3 ΤΣ34    7  
3 

Οθυμανική  γλώζζα Η 3 ΤΣ30 5 3  Οθυμανική γλώζζα ΗΗ 3 ΤΣ35 5 3 

Σοςπκική γλώζζα και γπαμμαηεία 
ΗΗΗ 

3 ΤΣ31 5 3  Σοςπκική γλώζζα και 
γπαμμαηεία ΗV 

3 ΤΣ36 5 3 

Ηζηοπία ηηρ Σοςπκικήρ γλώζζαρ 3 ΤΣ32 5 3       

Γίκαιο πποζηαζίαρ ανθπυπίνυν 
δικαιυμάηυν 

3 Τ33 5 3  Ζ διεθνήρ πποζηαζία ηυν 
μειονοηήηυν και η θέζη ηοςρ 
ζηον παπεςξείνιο σώπο 

3 Τ37 5 3 

Μαζήκαηα θαη’  επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

 Μαζήκαηα θαη’ επηινγήλ Τπνρξεωηηθά 

Δθνογπαθική-κοινυνική Ηζηοπία 

και Πολιηιζμόρ ηηρ Ρυζίαρ (18
ορ

 – 

19
ορ

 αι.) 

3 ΤΔ27 4 3  Φηινινγηθή Λανγξαθία 

ζηελ Διιάδα θαη ζηα 

Βαιθάληα 

3 ΤΔ31 4 3 

Νενειιεληθή λνκηθή νξνινγία 

γηα κεηαθξαζηέο  

3 ΤΔ28 4 3  Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγωγηθή 

3 ΤΔ32 4 3 

Πξαθηηθέο  αζθήζεηο Σνπξθηθήο  
Γιώζζαο ωο μέλεοΗ 
 
 

4 ΤΔ29    4 4  Πξαθηηθέο  αζθήζεηο 
Σνπξθηθήο  Γιώζζαο ωο 
μέλεοΗΗ 
 
 

4 ΤΔ33    4 4 

Από ηελ πνιπεζληθή 

απηνθξαηνξία ζην εζληθό 

θξάηνο Η 

3 ΤΔ30 4 3  Από ηελ πνιπεζληθή 

απηνθξαηνξία ζην εζληθό 

θξάηνο ΗΗ 

3 ΤΔ34 4 3 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 3 ΤΔ35 4 3       

 
1) Σε κάθε εξάμηνο ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέγει από 0-2 μαθήμαηα καη’επιλογήν 

ςποσπευηικά από οποιοδήποηε εξάμηνο . Το ζύνολο ηυν καη’επιλογήν μαθημάηυν πος 

απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος είναι δέκα (10). 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ  ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΗ  

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ  ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 

ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΓΗΝΔΣΑΗ Ω ΔΞΖ: 

 Α΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 5 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6) ΜΑΘΖΜΑΣΑ  ,ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (31) 

Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 5 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6) ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (31) 

Γ΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 4 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 2 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6) ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (30) 

Γ΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 4 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 2 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6) ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (30) 

Δ΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 5 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6) ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (31) 

Σ΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 5 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ +1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6)  ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (31) 

Ε΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 5 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΔΞΗ (6) ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (31) 

Ζ΄ΔΞΑΜΖΝΟ : 4 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ + 1 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΚΑΣ΄ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  

                             ,ΤΝΟΛΟ ΠΔΝΣΔ (5) ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (26) 

Για  ηη λήτη ηος Πηςσίος απαιηούνηαι  ηπιάνηα επηά (37) ςποσπευηικά μαθήμαηα και δέκα   

(10) καη΄ επιλογήν ςποσπευηικά μαθήμαηα, ζςνολικά ζαπάνηα επηά (47) μαθήμαηα. 

ύνολο ECTS CREDITS ( ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ) 241 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 2014-2015 

 
 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Δ΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 18 
Διδακτικι γλώςςασ  
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Διδακτικι τθσ γλϊςςασ» περιλαμβάνει ςτο πρϊτο μζροσ 
βαςικά ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ του κεωρθτικοφ πλαιςίου ςτιριξθσ τθσ γλωςςικισ 
διδαςκαλίασ με ςθμείο αναφοράσ τθν εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία και τθν 
κοινωνιογλωςςολογία. το δεφτερο μζροσ επιχειρείται μία ουςιαςτικι προςζγγιςθ τθσ 
κεματικισ ενότθτασ: διδακτικι τθσ γλϊςςασ. Παρουςιάηονται οι μεκοδολογικζσ 
προςεγγίςεισ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ από τισ παλαιότερεσ μζχρι τισ ςφγχρονεσ με 
ζμφαςθ  ςτθν κριτικι αξιολόγθςθ των διδακτικϊν προτάςεων και τθν εφαρμογι τουσ ςτθ 
διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν. το πλαίςιο αυτό δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ αρχζσ 
τθσ παιδαγωγικισ των γραμματιςμϊν και των πολυγραμματιςμϊν, ςτον κριτικό 
εγγραμματιςμό, ςτθ διαχείριςθ τθσ πολυτροπικότθτασ για τθν εκμάκθςθ των ξζνων 
γλωςςϊν οι οποίεσ διδάςκονται ςτο Σμιμα και ςτισ τυπολογίεσ των κειμζνων για διδακτικι 
χριςθ. 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιοφν τα προαναφερκζντα ωσ εργαλεία διερεφνθςθσ-
αξιολόγθςθσ των Προγραμμάτων πουδϊν του Σμιματοσ Γλϊςςασ, Φιλολογίασ και 
Πολιτιςμοφ Παρευξείνιων Χωρϊν και Σμθμάτων άλλων Πανεπιςτθμίων τθσ Ελλάδασ που 
διδάςκουν τισ ίδιεσ γλϊςςεσ, κακϊσ και των αντίςτοιχων εγχειριδίων. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 10 
Γενικι Παιδαγωγικι 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Γενικι Παιδαγωγικι» περιλαμβάνει ενότθτεσ που 
αφοροφν τθν παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων παιδαγωγϊν ςτθν ιςτορία τθσ 
παιδαγωγικισ επιςτιμθσ, κακϊσ και των αρχϊν και κζςεων που διατφπωςαν και μζχρι 
ςιμερα είναι επίκαιρεσ ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ των παιδαγωγικϊν ςχζςεων. Οι 
φοιτθτζσ/τριεσ μελετοφν κείμενα για τθ βαςικι παιδαγωγικι «ορολογία» και αςχολοφνται 
με μεκόδουσ παιδαγωγικισ ζρευνασ: ερωτθματολόγιο, ςυνζντευξθ, κοινωνιόγραμμα, 
ανάλυςθ περιεχομζνου κλπ. Αςχολοφνται, επίςθσ, με τθ διαχείριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ και 
μάλιςτα ςτο πλαίςιο των αναγκϊν τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ θ οποία διακρίνει τθν 
ελλθνικι κοινωνία και εκπαίδευςθ. Αςκοφνται ςε μελζτεσ περίπτωςθσ 
(αξιολόγθςθ/αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων μεταξφ των προςϊπων τισ, κατά περίπτωςθ, 
παιδαγωγικισ ςχζςθσ) και ςε ηθτιματα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 23 
Διδακτικι λογοτεχνίασ 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Διδακτικι τθσ λογοτεχνίασ» περιλαμβάνει ενότθτεσ που 
αφοροφν τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνίασ με όρουσ ιςτορικο-εξελικτικοφσ, 
από τθν αρχαία ελλθνικι γραμματεία μζχρι τισ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ οι οποίεσ ειςθγοφνται 
τθν ανακεϊρθςθ των παραδοςιακϊν ςθμαινόμενων και κατά ςυνζπεια τθσ ςφνδεςθσ με τθ 
διδακτικι πράξθ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ διδάςκονται κεωρίεσ τθσ λογοτεχνίασ (Φιλολογικι-
Ερμθνευτικι, Φορμαλιςτικι, Δομιςτικι-τρουκτουραλιςτικι, Νεοκριτικι, Αναγνωςτικζσ 
κεωρίεσ, Αφθγθματολογία, θμειωτικι, Πολιτιςμικι κεωρία, Μαρξιςτικι κεωρία, 
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Αποδόμθςθ) και ςτθ ςυνζχεια τισ αξιοποιοφν για τθ διαμόρφωςθ πρακτικϊν διδακτικισ 
προςζγγιςθσ λογοτεχνικϊν κειμζνων με ζμφαςθ ςτθ μεταφραςμζνθ λογοτεχνία και μάλιςτα 
με ςθμείο αναφοράσ τθ λογοτεχνία του παρευξείνιου χϊρου. Γνωρίηουν κεωρίεσ-απόψεισ 
για τον μακθτι - αναγνϊςτθ και τθν πράξθ τθσ ανάγνωςθσ.  Μελετοφν τθν τυπολογία των 
κειμζνων, τα ςτοιχεία δομισ και υπερ-δομισ και τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διδακτικισ 
αξιοποίθςθσ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 20 
Διδαςκαλία τθσ γλώςςασ με ζμφαςθ ςτον Παρευξείνιο Χώρο 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτον Παρευξείνιο 
Χϊρο» περιλαμβάνει ενότθτεσ που αφοροφν τθ διδαςκαλία των διάφορων κειμενικϊν 
ειδϊν, του λεξιλογίου, τθσ γραμματικισ, του ςυντακτικοφ, τθσ παραγωγισ προφορικοφ και 
γραπτοφ λόγου. Αςκοφνται ςε τεχνικζσ διδαςκαλίασ τθσ δομισ και τθσ δόμθςθσ των 
κειμζνων. Μελετοφν τον ρόλο τθσ λογοτεχνίασ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία. Καταςκευάηουν 
ανάλογεσ αςκιςεισ-δραςτθριότθτεσ ςτθν παρευξείνια γλϊςςα επιλογισ τουσ. 
Ειδικότερα, μελετοφν τρόπουσ κατάκτθςθσ του αλφαβθτιςμοφ μιασ γλϊςςασ και ςτθ 
ςυνζχεια ζρχονται ςε επαφι με τα αλφαβθτάρια των Παρευξείνιων Χωρϊν τα οποία ζχουν 
διερευνθκεί ωσ προσ τισ διδακτικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν και ωσ προσ το 
περιεχόμενό τουσ, κακϊσ και με τα αλφαβθτάρια τα οποία ζχουν ςυνταχτεί ςτο πλαίςιο του 
μακιματοσ και αφοροφν τθ διδαςκαλία των γλωςςϊν ςτθν Ελλάδα. ε επίπεδο ομάδων 
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ανάλογου διδακτικοφ υλικοφ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 24 
Διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ με ζμφαςθ ςτον Παρευξείνιο Χώρο 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ με ζμφαςθ ςτον Παρευξείνιο 
Χϊρο» περιλαμβάνει ενότθτεσ που αφοροφν τθ διδαςκαλία λογοτεχνικϊν κειμζνων ςε 
επίπεδο μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων και εφαρμογϊν ςε μεταφράςεισ λογοτεχνικϊν 
κειμζνων του παρευξείνιου χϊρου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι φοιτθτζσ/τριεσ μελετοφν 
καταρχιν ΑΠ-ΔΕΠΠ για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν Πρωτοβάκμια και τθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα τθν προςζγγιςθ κειμζνων 
λογοτεχνϊν του παρευξείνιου χϊρου που περιλαμβάνονται ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια. 
Αξιολογοφν τισ διδακτικζσ προτάςεισ και οργανϊνουν δικζσ του διδαςκαλίεσ. τθ ςυνζχεια 
μελετοφν τα Προγράμματα πουδϊν των παρευξείνιων χωρϊν ςε ςχζςθ με τθ λογοτεχνία. 
Σο μάκθμα ολοκλθρϊνεται με τον ςχεδιαςμό «ςχεδίων εργαςίασ» που αφοροφν τθ 
διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ και τθ γνωριμία με τον πολιτιςμό του παρευξείνιου χϊρου και 
ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ του ουςιαςτικοφ διαπολιτιςμικοφ διαλόγου ςτθν Ελλάδα. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΣ32 
Ιςτορία τθσ τουρκικισ γλώςςασ  
Θ εςτίαςθ του μακιματοσ γίνεται ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν παράλλθλθ πορεία του 
εκνικοφ κεμαλικοφ κινιματοσ και τισ μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ γλϊςςασ. ςθμεία 
ζρευνασ ςπουδαιότατθσ ςθμαςίασ και φωτιςμοφ των εξελίξεων μζχρι και ςιμερα. Θ 
ιςτορία τθσ γλϊςςασ, τθσ βάςθσ του πολιτιςμοφ, είναι κομβικισ ςθμαςίασ, για να 
κατανοιςουν οι διδαςκόμενοι το υπόβακρο τθσ τουρκικισ κοινωνίασ αλλά και τθ ςυνολικι 
εικόνα τθσ πορείασ, του εκνικοφ προβλθματιςμοφ και των προςανατολιςμϊν τθσ Σουρκίασ.   
το μάκθμα αναλφονται διεξοδικά οι γλωςςικζσ εξελίξεισ ςτθ νεοςφςτατθ ρεπουμπλικανικι 
Σουρκία, τθν περίοδο μετά το 1925 και κατά τισ δφο πρϊτεσ δεκαετίεσ από τισ ιδρφςεϊσ 
τθσ, με ζμφαςθ τθν αλλαγι του αλφαβιτου και των αρικμϊν και τθ «Θεωρία τθσ γλϊςςασ 
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Θλίου». Οι παραπάνω επιλογζσ ςτθ γλϊςςα κι οι ιδεολογικζσ τουσ προεκτάςεισ εκτιμϊνται 
ωσ οι κφριεσ παράμετροι για τθν οικοδόμθςθ του προφίλ τθσ ςφγχρονθσ τουρκικισ 
κοινωνίασ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΣ20 
Οκωμανικι Ιςτορία Ι (Πθγζσ)  
Θ διδαςκαλία περιςτρζφεται κυρίωσ ςτθν ιςτορικι διαδικαςία τθσ γζνεςθσ του Οκωμανι-
κοφ κράτουσ, τθ ςφγκρουςθ με τουσ Βυηαντινοφσ και τα αίτια που οδιγθςαν το μικρό 
ςυνοριακό εμιράτο τθσ Βικυνίασ, να εξελιχκεί ςτθν κατοπινι αυτοκρατορικι υπερδφναμθ. 
Επίςθσ, διδάςκονται οι διοικθτικζσ και νομικζσ δομζσ του νζου κράτουσ, θ διάρκρωςθ τθσ 
κεντρικισ και περιφερειακισ εξουςίασ, όπωσ κι θ νομικι και πολιτικι υπόςταςθ των μθ 
Μουςουλμάνων κατοίκων τθσ Μικράσ Αςίασ και των Βαλκανίων ςτο πλαίςιο τθσ οκωμα-
νικισ κυριαρχίασ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ τ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΣ25 
Οκωμανικι Ιςτορία  ΙΙ (Πθγζσ) 
Σο περιεχόμενο των παραδόςεων επικεντρϊνεται ςτισ μεταβολζσ που υπζςτθςαν οι 
οκωμανικζσ δομζσ εξουςίασ, από τθ μζςθ περίοδο κι ζπειτα, κακϊσ και ςτισ ςυνζπειεσ ςτθν 
κοινωνία και τθν οικονομία, τθν αποδυνάμωςθ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και τθν εμφάνιςθ 
τθσ μεγάλθσ γαιοκτθςίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτισ καταλυτικζσ εξελίξεισ του 19ου 
αιϊνα, τισ επιχειρθκείςεσ μεταρρυκμίςεισ του Tanzimat και των ςυνταγματικϊν 
περιοριςμϊν τθσ ςουλτανικισ εξουςίασ, τθν τφχθ τουσ και τθν ζνταξθ τθσ αυτοκρατορίασ 
ςτο ςφγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι (χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, βιομθχανικι παραγωγι, 
οικονομικι χρεοκοπία και αποικιοποίθςθ).  
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 22 
Ιςτορία τθσ Θράκθσ κατά τουσ νεώτερουσ χρόνουσ   
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ επιχειρεί να προςεγγίςει τισ κοςμογονικζσ κοινωνικζσ και 
οικονομικζσ αλλαγζσ ςτθ Θράκθ του 19ου αιϊνα, μζςα από πθγζσ τθσ εποχισ Οι πόλεισ κι θ 
φπαικροσ τθσ Θράκθσ είναι ζνα ςθμαντικό ςθμείο αναφοράσ τθσ φςτερθσ οκωμανικισ 
περιόδου. τθν ιςτορικι μικροκλίμακα, θ εξζταςθ τθσ κακθμερινότθτασ, των ςυνθκειϊν, 
του εμπορίου και τθσ αγροτικισ παραγωγισ είναι οι κφριοι άξονεσ των διαλζξεων του 
ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Οι παραδόςεισ αντλοφν ςτοιχεία από κείμενα τθσ εποχισ, 
αναφερόμενα ςτα παραπάνω ηθτιματα, που δίνουν τθν επιμζρουσ εικόνα και πλθ-
ροφοροφν για τθ λειτουργία των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτο ευρφτερο πλαίςιο των 
οκωμανικϊν Βαλκανίων το 19ο αιϊνα. 
 
 
Β ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, τ΄ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 26 
Σουρκικι κοινωνία και πολιτιςμόσ  
Θ διδαςκαλία του παρόντοσ μακιματοσ προςεγγίηει εξολοκλιρου κζματα διερεφνθςθσ τθσ 
κακθμερινότθτασ κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ ςτον 
βαλκανικό και τον ευρφτερο εγγφσ ανατολικό χϊρο. Προσ τοφτο, θ κεματικι παρουςίαςθ 
υποδιαιρείται ςε αυτόνομεσ ενότθτεσ που αφοροφν τθν κατοικία, τθν οικογζνεια, τθ 
διατροφι, τθ διαςκζδαςθ, τθν εκπαίδευςθ και άλλα ςυναφι, ϊςτε να διαμορφωκεί 
ςυνολικι εικόνα για τθ ηωι των ανκρϊπων αλλά και τισ ιδιαιτερότθτεσ και διαφορζσ 
ανάμεςα ςτθν φπαικρο και τθν πόλθ. Σαυτόχρονα, αναλφονται κι οι διαφοροποιιςεισ ςτο 
χρόνο, που ςθματοδοτοφν τθ μετάβαςθ από τθ νεϊτερθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. 
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Α’ και Β’ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, Α’-Θ’ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 1, 6, 11, 15, 19, 24, 29, 34   
Ρωςικι γλώςςα Ι – VIIΙ   
 Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Ρωςικι Γλϊςςα» περιλαμβάνει τθν χριςθ του εγχειριδίου 
και αξιοποίθςθ ποικίλων μορφϊν εποπτικοφ υλικοφ, αςκιςεισ τθσ ακρόαςθσ, πρακτικζσ 
αςκιςεισ, με ςκοπό τθν καλλιζργεια ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ και των 4 γλωςςικϊν 
δεξιοτιτων: ακρόαςθ, ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ (με τθν χριςθ κατάλλθλου ζντυπου και 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ). Σθν γνωριμία των φοιτθτϊν/τριϊν με τον πολιτιςμό τθσ 
γλϊςςασ ςτόχου, τθν μετάφραςθ των λογοτεχνικϊν και αυκεντικϊν κειμζνων.  
το πλαίςιο αυτό δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ αρχζσ γλωςςολογικϊν κεωριϊν για τθν 
διδαςκαλία των ξενϊν γλωςςϊν με ςκοπό τθν ςτιριξθ του επιπζδου  γλωςςομάκειασ που 
επιδιϊκεται να κατακτθκεί. 
 
 
Β’ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, Ε’ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 21 
Ρωςικι λογοτεχνία Ι   
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Ρωςικι λογοτεχνία Ι» περιλαμβάνει τθ μελζτθ ζργων 
Ρϊςων λογοτεχνϊν τθσ «Κλαςικισ Εποχισ» και τθσ «Χρυςισ Εποχισ τθσ Ποίθςθσ» του 19ου 
αιϊνα ςτθν πρωτότυπθ γλϊςςα τθσ ςυγγραφισ (ρωςικι) και ςε μεταφράςεισ. 
Περιλαμβάνει, επίςθσ, τθ μελζτθ ςχετικϊν λογοτεχνικϊν κριτικϊν και τθ διατφπωςθ 
αξιολογικϊν κρίςεων των φοιτθτϊν/τριϊν. κοπόσ είναι να γνωρίςουν τον κανόνα τθσ 
ρωςικισ λογοτεχνίασ με ςθμείο αναφοράσ κλαςικά ζργα, ϊςτε να κατανοιςουν τθ ρωςικι 
κουλτοφρα και να υποςτθριχτοφν ςτθν εκμάκθςθ τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. 
 
 
Β’ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, Σ’ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 26 
Ρωςικι λογοτεχνία ΙΙ 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Ρωςικι λογοτεχνία ΙΙ» περιλαμβάνει τθ μελζτθ ζργων 
Ρϊςων λογοτεχνϊν τθσ εποχισ του «Ρεαλιςμοφ» του 19ου αιϊνα ςτθν πρωτότυπθ γλϊςςα 
τθσ ςυγγραφισ (ρωςικι) και ςε μεταφράςεισ. Περιλαμβάνει, επίςθσ, τθ μελζτθ ςχετικϊν 
λογοτεχνικϊν κριτικϊν και τθ διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων των φοιτθτϊν/τριϊν. κοπόσ 
είναι να γνωρίςουν τον κανόνα τθσ ρωςικισ λογοτεχνίασ με ςθμείο αναφοράσ κλαςικά 
ζργα, ϊςτε να κατανοιςουν τθ ρωςικι κουλτοφρα και να υποςτθριχτοφν ςτθν εκμάκθςθ 
τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. 
 
 
Β’ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, Η’ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 30 
Ρωςικι λογοτεχνία ΙΙΙ 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Ρωςικι λογοτεχνία ΙΙΙ» περιλαμβάνει τθ μελζτθ ζργων 
Ρϊςων λογοτεχνϊν τθσ  τελευταίασ δεκαετίασ του 19ου αιϊνα και αρχϊν του 20ου  αιϊνα, 
μζχρι και τθν ςφγχρονθ εποχι, με κφριουσ εκπροςϊπουσ των κινθμάτων όπωσ 
υμβολιςμόσ, Ακμειςμόσ, Φουτουριςμόσ, Ρωςικι Πρωτοπορία και άλλα, ςτθν πρωτότυπθ 
γλϊςςα τθσ ςυγγραφισ (ρωςικι) και ςε μεταφράςεισ. Περιλαμβάνει, επίςθσ, τθ μελζτθ 
ςχετικϊν λογοτεχνικϊν κριτικϊν και τθ διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων των 
φοιτθτϊν/τριϊν. κοπόσ είναι να γνωρίςουν τον κανόνα τθσ ρωςικισ λογοτεχνίασ με ςθμείο 
αναφοράσ κλαςικά ζργα, ϊςτε να κατανοιςουν τθ ρωςικι κουλτοφρα και να 
υποςτθριχτοφν ςτθν εκμάκθςθ τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. 
 
 
Β’ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, Θ’ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 35 
Ρωςικι λογοτεχνία IV 
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Σο περιεχόμενο του μακιματοσ «Ρωςικι λογοτεχνία IV» περιλαμβάνει τθ μελζτθ ζργων 
Ρϊςων λογοτεχνϊν τθσ περιόδου του «Αργυροφ Αιϊνα», «οςιαλιςτικοφ Ρεαλιςμοφ» και 
τον ςφγχρονων μεταςοβιετικϊν ςυγγραφζων του 20ου και 21ου αιϊνα ςτθν πρωτότυπθ 
γλϊςςα τθσ ςυγγραφισ (ρωςικι) και ςε μεταφράςεισ. Περιλαμβάνει, επίςθσ, τθ μελζτθ 
ςχετικϊν λογοτεχνικϊν κριτικϊν και τθ διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων των 
φοιτθτϊν/τριϊν. κοπόσ είναι να γνωρίςουν τον κανόνα τθσ ρωςικισ λογοτεχνίασ με ςθμείο 
αναφοράσ κλαςικά ζργα, ϊςτε να κατανοιςουν τθ ρωςικι κουλτοφρα και να 
υποςτθριχτοφν ςτθν εκμάκθςθ τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Β΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 10 
Θεωρία τθσ ορολογίασ 
Σο μάκθμα «Θεωρία τθσ Ορολογίασ» ειςάγει τουσ φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριεσ ςε βαςικζσ 
ζννοιεσ τθσ κεωρίασ τθσ ορολογίασ (αγγλ. terminology theory). Αποτελεί, δθλαδι, ζνα 
πρϊτο βιμα ςτθν εκπαίδευςθ ορολόγων (κεωρθτικϊν τθσ ορολογίασ). Οι διδακτικζσ 
ενότθτεσ εςτιάηουν ςε ηθτιματα όπωσ τι είναι όροσ, κατθγορίεσ όρων, βαςικζσ αρχζσ τθσ 
ονοματοδοςίασ, ςχζςθ μεταξφ ορολογίασ και μετάφραςθσ, ελλθνικι γλϊςςα και ορολογία, 
νομικι ορολογία, γλϊςςα για ειδικοφσ ςκοποφσ (Language for Special Purposes-LSP) κ.ά. Σο 
μάκθμα είναι ανεξάρτθτο από τισ γλϊςςεσ τισ οποίεσ γνωρίηει ο εκάςτοτε φοιτθτισ/θ 
εκάςτοτε φοιτιτρια. Όλεσ οι παραδόςεισ ςυνοδεφονται από ψθφιακό οπτικό υλικό. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 28 
Νεοελλθνικι νομικι ορολογία για μεταφραςτζσ 
Σο μάκθμα «Νεοελλθνικι Νομικι Ορολογία για Μεταφραςτζσ» ειςάγει τουσ φοιτθτζσ/τισ 
φοιτιτριεσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ νεοελλθνικι νομικι γλϊςςα, τθ νεοελλθνικι 
νομικι ορολογία ωσ υποςφνολο τθσ τελευταίασ, κακϊσ και τθ νομικι μετάφραςθ με 
γλϊςςα-ςτόχο τθ Νεοελλθνικι. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτον χαρακτιρα τθσ νομικισ 
γλϊςςασ ωσ γλϊςςασ για ειδικοφσ ςκοποφσ (Language for Special Purposes-LSP) και ςτισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ νεοελλθνικισ νομικισ γλϊςςασ και ορολογίασ, όπωσ οι αρχαϊκοί και 
αρχαιόκλιτοι ονοματικοί και ρθματικοί τφποι, ο μακροπερίοδοσ λόγοσ, θ μετοχικι ςφνταξθ 
κ.λπ. Παράλλθλα, αναλφονται οι βαςικζσ αρχζσ και οι βαςικοί μθχανιςμοί ςχθματιςμοφ 
νεοελλθνικϊν (νομικϊν) όρων. Σο μάκθμα είναι ανεξάρτθτο από τισ γλϊςςεσ τισ οποίεσ 
γνωρίηει ο εκάςτοτε φοιτθτισ/θ εκάςτοτε φοιτιτρια. Σα γλωςςικά ηεφγθ που 
χρθςιμοποιοφνται ωσ υπόδειγμα είναι τα Αγγλικά -> Ελλθνικά και/ι Ελλθνικά -> Αγγλικά. Οι 
αςκιςεισ μετάφραςθσ ζχουν τθ μορφι παραδειγμάτων και αποςκοποφν αποκλειςτικά ςτθν 
καλφτερθ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ, και όχι ςτο να διδάξουν γενικϊσ «πϊσ να μεταφράηουμε 
νομικά κείμενα». Όλεσ οι παραδόςεισ ςυνοδεφονται από ψθφιακό οπτικό υλικό. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Δ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 17 
Ορολογία τθσ μετάφραςθσ 
Σο μάκθμα «Ορολογία τθσ μετάφραςθσ» εξοικειϊνει τουσ φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριεσ με τουσ 
ςθμαντικότερουσ όρουσ που χρθςιοποιεί ςιμερα θ Μεταφραςεολογία (αγγλ. Translation 
Theory). Οι διδακτικζσ ενότθτεσ εςτιάηουν ςτθν ερμθνεία όρων όπωσ ζκτυπθ μετάφραςθ, 
γνωςιακά ςυμπλθρϊματα, παρεμβολι, ςυνεμφάνιςθ, άτοπο νόθμα κ.ά. Σο μάκθμα είναι 
ανεξάρτθτο από τισ γλϊςςεσ τισ οποίεσ γνωρίηει ο εκάςτοτε φοιτθτισ/θ εκάςτοτε 
φοιτιτρια, αλλά οι όροι κα δίνονται προαιρετικά και ςτθν Αγγλικι, τθ Γαλλικι, τθν Ιςπανικι 
και/ι τθ Γερμανικι. Σο βοικθμα περιζχει επίςθσ όλουσ τουσ ςχετικοφσ όρουσ και ςτθν 
Σουρκικι. Όλεσ οι παραδόςεισ ςυνοδεφονται από ψθφιακό οπτικό υλικό. 
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Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ A΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 4 
Ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ μετάφραςθσ 
Σο μάκθμα «Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία τθσ Μετάφραςθσ» ειςάγει τουσ φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριεσ 
ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ μεταφραςεολογίασ (θ οποία καλείται και μεταφραςιολογία, και 
επιςτιμθ τθσ μετάφραςθσ, αγγλ. translation theory, γαλλ. traductologie, γερμ. 
Übersetzungswissenschaft). Αποτελεί, δθλαδι, ζνα πρϊτο βιμα ςτθν εκπαίδευςθ 
μεταφραςτϊν/μεταφραςτριϊν. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ εςτιάηουν ςε ιςτορικά ςτοιχεία από 
τθν πορεία τθσ μεταφραςεολογίασ, ςε ζννοιεσ-κλειδιά επιςτθμϊν που ςχετίηονται ςτενά με 
τθν μεταφραςεολογία, ςε βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ για ειδικοφσ ςκοποφσ 
(Language for Special Purposes-LSP) κ.ά. Επίςθσ περιλαμβάνουν πρακτικζσ αςκιςεισ ςε 
μεταφραςμζνα κείμενα, κατά τισ οποίεσ ηθτείται από τουσ φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριεσ να 
ανιχνεφςουν, εξετάηοντασ παράλλθλα το κείμενο-πθγι και το κείμενο-ςτόχοσ, τουσ λόγουσ 
που ϊκθςαν το μεταφραςτι/τθ μεταφράςτρια να προβεί ςε δεδομζνεσ επιλογζσ ςτο 
κείμενο-ςτόχοσ. Σο μάκθμα είναι ανεξάρτθτο από τισ γλϊςςεσ τισ οποίεσ γνωρίηει ο 
εκάςτοτε φοιτθτισ/θ εκάςτοτε φοιτιτρια. Σα γλωςςικά ηεφγθ που χρθςιμοποιοφνται ωσ 
υπόδειγμα είναι τα Αγγλικά -> Ελλθνικά και/ι Αρχαία Ελλθνικά -> Νζα Ελλθνικά. Οι 
αςκιςεισ μετάφραςθσ ζχουν τθ μορφι παραδειγμάτων και αποςκοποφν αποκλειςτικά ςτθν 
καλφτερθ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ, και όχι ςτο να διδάξουν γενικϊσ «πϊσ να 
μεταφράηουμε». Όλεσ οι παραδόςεισ ςυνοδεφονται από ψθφιακό οπτικό υλικό. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤB 20 
Ιςτορία τθσ Βουλγαρίασ Ι 
Ιςτορικζσ και κοινωνικζσ δομζσ τθσ Βουλγαρίασ από τθν πρϊτθ εμφάνιςθ του βουλγαρικοφ 
λαοφ ςτα Βαλκάνια μζχρι τουσ Βαλκανικοφσ Πολζμουσ. Δίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 
πολιτικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ του 19ου αι. μζχρι τουσ Βαλκανικοφσ Πολζμουσ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤB 25  
Ιςτορία τθσ Βουλγαρίασ ΙΙ 
Πολιτικι και κοινωνικι ιςτορία τθσ Βουλγαρίασ από τουσ Βαλκανικοφσ Πολζμουσ μζχρι το 
1989. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 22  
Ρουμανικι ιςτορία  
Πολιτικι και κοινωνικι ιςτορία τθσ Ρουμανίασ τον 19ο αι. μζχρι τισ αρχζσ του 20οφ. Σων 
μακθμάτων αυτϊν προθγείται ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτα ςθμαντικά γεγονότα των 
17ο και 18ου αι. που ςυνετζλεςαν ςτθν τόνωςθ τθσ ρουμανικισ εκνικισ ταυτότθτασ.  
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 27  
Ρουμανικι ιςτορία ΙΙ 
Πολιτικι και κοινωνικι ιςτορία τθσ Ρουμανίασ από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα μζχρι το 1989.  
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄ 
Φιλολογικι λαογραφία ςτθν Ελλάδα και ςτα Βαλκάνια: παράδοςθ και νεωτερικότθτα 
Σο αντικείμενο περιλαμβάνει κεϊρθςθ κάποιων ειδϊν του λαϊκοφ λόγου, ςτθν 
‘παραδοςιακι’ τουσ μορφι και ςτισ ςφγχρονεσ εκφάνςεισ τουσ, όπου και όπωσ αυτζσ 
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εμφανίηονται. Πιο ςυγκεκριμζνα, εξετάηονται τα εξισ είδθ: παραδόςεισ, αινίγματα, επωδζσ, 
παραμφθι, ευτράπελεσ διηγήςεισ, παραλογοτεχνία (ερωτικό διήγημα, ληςτρικό τραγοφδι 
και αντίςτοιχη λογοτεχνία), δημοτικό τραγοφδι, ρεμπζτικο, λαϊκόσ κινηματογράφοσ (ωσ 
κείμενο), κ.ά. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Δ΄ 
Ελλθνοβαλκανικι ςυγκριτικι λαογραφία 
Λαϊκό θζατρο ςτην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (Σα κφρια χαρακτθριςτικά του λαϊκοφ κεάτρου. 
- φγκριςθ φαινομζνων του ελλθνικοφ λαϊκοφ κεάτρου με εκείνα τθσ Βουλγαρίασ και τθσ 
Ρουμανίασ, ςτθν εξελικτικι τουσ πορεία: από τισ απλζσ προδρομικζσ μορφζσ κεάτρου, από 
τα εκιμικά δρϊμενα ςτισ πιο ςφνκετεσ μορφζσ, απελευκερωμζνεσ πλζον από εορτολογικζσ 
δεςμεφςεισ (από τισ μιμθτικζσ δθλ. πράξεισ των χειμωνιάτικων αγερμϊν ςτον Φαςουλι, ςτο 
κουκλοκζατρο, ςτο κζατρο ςκιϊν, ςτισ λαϊκζσ διαςκευζσ του ζντεχνου κεάτρου, κ.λπ.). 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Α΄, Τ3  
Θεωρθτικά ηθτιματα λαογραφίασ του Παρευξείνιου χώρου (Ειςαγωγι ςτθ λαογραφία) 
1. Οι κοινωνικοί και ιδεολογικοί όροι τθσ δθμιουργίασ τθσ λαογραφικισ επιςτιμθσ ςτθν 
Ελλάδα του 19ου αι. μζχρι τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20οφ. 2. παράλλθλθ αναφορά ςτο 
ιςτορικοινωνικό πλαίςιο τθσ Ρουμανίασ, Βουλγαρίασ, Σουρκίασ και Ρωςίασ και ςτθν αρχι 
των αντίςτοιχων εκνικϊν λαογραφιϊν. 3. «Σο ρομαντικό πλαίςιο» (ςτθν Γερμανία, ςτθν 
Ελλάδα, ςτα Βαλκάνια). 4. Θ Λαογραφία τον Μεςοπόλεμο ςτθν Ελλάδα και τθ Γερμανία: ο 
τίλπων Κυριακίδθσ. 5. Θ Λαογραφία μετά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο: Γ. Μζγασ, Δ. 
Λουκάτοσ, Άλκθ Κυριακίδου-Νζςτοροσ, Μ. Μερακλισ, θ «χολι των Ιωαννίνων». 6. Θ 
μελζτθ τθσ ςφγχρονθσ Λαογραφίασ (κεματολογία, χαρακτθριςτικά, κατάταξθ φλθσ, 
κεματικζσ, κ.λπ.), 7. Μζκοδοι: από τθν ιςτορικοςυγκριτικι μζκοδο ςτθν κοινωνιοϊςτορικι. 
8. οι ςχζςεισ τθσ με τισ άλλεσ ςυγγενείσ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ (κυρίωσ Ιςτορία, 
Κοινωνικι Ανκρωπολογία - Εκνολογία). 9. Βαςικζσ λαογραφικζσ ζννοιεσ: «λαόσ», «λαϊκόσ», 
«ικθ-ζκιμα», «επιβίωςθ-αναβίωςθ εκίμων», «φολκλοριςμόσ», «ςυνζχειεσ και 
αςυνζχειεσ», «ιςτορικότθτα των λαογραφικϊν φαινομζνων». 10. Θ προφορικότθτα ωσ 
κφριο χαρακτθριςτικό του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. 11. Αςτικι Λαογραφία (Άςτεα και αςτικοί 
πολιτιςμοί: ςφγχρονθ κεϊρθςθ). 12. Ειςαγωγι ςτθ μεκοδολογία τθσ επιτόπιασ ζρευνασ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, Τ 13  
Λαογραφία του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ 
Διαβατιριεσ τελετουργίεσ ςτον Μικραςιατικό Πόντο: γζννθςθ - γάμοσ - κάνατοσ. 
Δομολειτουργικι ανάλυςθ των «τριϊν ςτακμϊν τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ», με γενικι ειςαγωγι 
ςτισ ζννοιεσ «τελετουργίεσ», «διαβατιριεσ τελετουργίεσ», και με βάςθ το παράδειγμα του 
«ιςτορικοφ» Πόντου τθσ περιόδου 1850-1922 
 
 
Α ΚΤΚΛΟ, Β΄ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ Τ8 
Ιςτορία του Ελλθνιςμοφ ςτον Παρευξείνιο χώρο κατά τθν αρχαιότθτα 
Σο μάκθμα πραγματεφεται τθν ιςτορικι πορεία των αρχαίων Ελλινων ςτον Εφξεινο Πόντο 
από τισ απαρχζσ τθσ εμφάνιςισ τουσ ςτα παράλια ζωσ τα χρόνια τθσ βαςιλείασ του 
Μικριδάτου Ευπάτοροσ και τθν διάλυςθ του Κράτουσ του Πόντου από τα ρωμαϊκά 
ςτρατεφματα. 
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Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 12 
Θ αρχαιολογικι ζρευνα ςτισ ελλθνικζσ αποικίεσ του Ευξείνου Πόντου 
το πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ παρζχονται οριςμζνεσ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
αρχαιολογικισ επιςτιμθσ δίδοντασ ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ (αγγειογραφία 
και αγγειοπλαςτικι) και ςτθν ςυνζχεια παρουςιάηεται το αρχαιολογικό ζργο ςε αρχαίεσ 
ελλθνικζσ εγκαταςτάςεισ (αποικίεσ) επί τθσ Παρευξείνιασ παραλίασ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ, Ε΄ ΕΞΑΜΘΝΟ, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 22 
Ιςτορία τθσ Ρωςίασ Ι 
το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθν ιςτορικι πορεία τθσ Ρωςίασ από 
τθν δθμιουργία του πρϊτου ρωςικοφ κράτουσ των Ανατολικϊν λάβων το ζτοσ 882 μζχρι 
τθν άνοδο ςτο κρόνο τθσ δυναςτείασ των Ρομανόφ, καλφπτοντασ τθν ιςτορικι διαδρομι 
από τον 9ο αιϊνα ζωσ το ζτοσ 1613. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 27 
Ιςτορία τθσ Ρωςίασ ΙΙ 
το μάκθμα αυτό παρουςιάηονται τρεισ αιϊνεσ ιςτορίασ τθσ Ρωςίασ, από τθν άνοδο του 
δυναςτικοφ οίκου των Ρομανϊφ ςτο ρωςικό κρόνο τθσ Μόςχασ το ζτοσ 1613, μζχρι και τθν 
πτϊςθ του κατά το ζτοσ 1917. Κατά ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο θ Ρωςία μεταβάλλεται 
ςε ευραςιατικι αυτοκρατορία, θ οποία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο ευρωπαϊκό και 
το παγκόςμια γίγνεςκαι. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Α΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ2 
Ειςαγωγι ςτθν γλωςςολογία  
Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε μια πρϊτθ ςτοιχειϊδθ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με το 
αντικείμενο, τισ μεκόδουσ, τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ορολογία τθσ επιςτιμθσ τθσ 
γλωςςολογίασ. τόχοσ του είναι να προςφζρει το απαραίτθτο αρχικό γνωςτικό υπόβακρο 
όχι μόνο για περαιτζρω εμβάκυνςθ ςε πιο εξειδικευμζνα γλωςςολογικά αντικείμενα, αλλά 
και γενικότερα για οποιαςδιποτε μορφισ εναςχόλθςθ με τθ γλϊςςα.  
Αναλφονται τα εξισ κζματα: Γνϊςθ/κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί θ 
γλϊςςα ωσ ςφςτθμα επικοινωνίασ και τθσ διαφοράσ τθσ από άλλα ςυςτιματα επικοινωνίασ 
(γλωςςικόσ κϊδικασ), διάκριςθ λόγου και ομιλίασ και τθσ ςθμαςίασ τθσ, οι ζννοιεσ 
προφορικι και γραπτι γλϊςςα, κοινωνικι και ατομικι γλϊςςα, γλωςςικι κοινότθτα, 
πρότυπθ γλϊςςα, μορφι, περιεχόμενο, δομι και γλωςςικό ςφςτθμα, γλωςςικζσ ςχζςεισ 
(ςυνταγματικζσ και παραδειγματικζσ), ςυγχρονικι και διαχρονικι προςζγγιςθ των 
γλωςςικϊν φαινομζνων, το γλωςςικό ςθμείο και οι ιδιότθτζσ του, γραμματικι 
(παραδοςιακι, περιγραφικι, ερμθνευτικι, ρυκμιςτικι γραμματικι), γραμματικζσ 
κατθγορίεσ, επίπεδα ανάλυςθσ τθσ γλϊςςασ (φωνολογικό, μορφολογικό, ςυντακτικό, 
ςθμαςιολογικό). Οι παραδόςεισ του μακιματοσ υποςτθρίηονται από ςϊμα ςθμειϊςεων και 
αςκιςεισ εξοικείωςθσ με τθν ανάλυςθ/ερμθνεία γλωςςικϊν φαινομζνων και τθσ 
επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ για τθ διερεφνθςι τουσ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 12  
θμαςιολογία 
τόχοσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ μια επιςκόπθςθ του 
κλάδου τθσ ςθμαςιολογίασ, ωσ βαςικοφ τομζα τθσ γλωςςολογικισ ζρευνασ και επιπζδου 
ανάλυςθσ τθσ γλϊςςασ. Για το ςκοπό αυτό, αφοφ παρουςιαςτεί θ γζνεςθ και θ ανάπτυξθ 
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τθσ ςθμαςιολογίασ και θ ςχζςθ τθσ με άλλουσ κλάδουσ τθσ γλωςςολογίασ, αναπτφςςεται 
ςτα κυριότερά του ςθμεία ο προβλθματιςμόσ που ςυνδζεται με τθ ςθμαςιολογικι ανάλυςθ 
τθσ γλϊςςασ, αφενόσ ςτο επίπεδο τθσ λζξθσ, αφετζρου ςτο επίπεδο τθσ πρόταςθσ και του 
εκφωνιματοσ. Θ ποικιλία των ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τθ γλωςςολογικι μελζτθ τθσ 
ςθμαςίασ δίνει τθ δυνατότθτα να αναδειχκεί θ διεπιςτθμονικι εμβζλειά τουσ: θ 
αντιμετϊπιςθ και επίλυςι τουσ δεν ενδιαφζρει μόνο τθ γλωςςολογία, αλλά ςυντελεί 
δθμιουργικά και ςτον διάλογο με επιςτιμεσ όπωσ θ φιλοςοφία, θ ψυχολογία, θ 
κοινωνιολογία, θ επικοινωνιολογία.  
Επιδιϊκεται να κατανοθκεί με τθ βοικεια επιλεγμζνων προβλθμάτων –αςκιςεων  

 θ διαφορά λεξικισ ςθμαςίασ, προταςικισ ςθμαςίασ, λογικοφ περιεχομζνου, ςθμαςίασ 
εκφωνιματοσ  

 θ ζννοια τθσ πολυςθμίασ, ομωνυμίασ και ςυνωνυμίασ και ηθτθμάτων ςχετικϊν με τθν 
οριοκζτθςθ των ςθμαςιϊν 

 θ διαφοράσ μεταξφ ςθμαςίασ - διλωςθσ – ζννοιασ, μεταξφ ζνταςθσ και ζκταςθσ ενόσ 
όρου, μεταξφ βαςικϊν και μθ βαςικϊν εκφράςεων, θ ςυνκικθσ τθσ ατομικότθτασ και ο 
ρόλοσ των πολιτιςμικϊν παραγόντων, θ υπόκεςθσ περί ςτερεοτυπικισ ι πρωτοτυπικισ 
ςθμαςίασ λεξιματοσ,  

 θ ανάλυςθ ςε (ςθμαςιολογικά) ςυςτατικά και οι ςυνεπαγωγικζσ ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ 
και θ αξιοποίθςθ τουσ για τθ μελζτθ των παραδειγματικϊν λεξιλογικϊν ςχζςεων: των 
ςυνωνφμων και των αντικζτων 

 θ διάκριςθ μεταξφ ςθμαςίασ προτάςεων και ςθμαςίασ εκφωνθμάτων ςε ςυνάρτθςθ με 
τισ ζννοιεσ γραμματικότθτα, αποδεκτότθτα, ςθμαςιακότθτα 

 οι ζννοιεσ λογικοπροταςιακό περιεχόμενο και κεματικι ςθμαςία πρόταςθσ, θ ςχζςθ τθσ 
προταςικισ ςθμαςίασ με τον προταςικό τφπο και τθν τροπικότθτα (επιςτθμικι – δεοντικι), 
θ ςχζςθ εκφωνθμάτων και γλωςςικϊν πράξεων, ο ρόλοσ τθσ περικειμενοποίθςθσ για τθν 
προταςικι ςθμαςία. 
Παρζχεται ψθφιοποιθμζνο ςυμπλθρωματικό ςϊμα ςθμειϊςεων(βλ. e-class) 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 13 
Εκμάκθςθ γλωςςών 
Θ κατάκτθςθ και κατοχι τθσ μθτρικισ γλϊςςασ διαφζρει ςθμαντικά από τθν εκμάκθςθ ι 
απόκτθςθ μιασ γλϊςςασ ωσ δεφτερθσ ι ξζνθσ. Σο μάκθμα προςφζρει απαραίτθτεσ γνϊςεισ 
για το κζμα αυτό, που ςιμερα αποτελεί ζνα διεπιςτθμονικό πεδίο ζρευνασ. Ειδικότερα 
εξετάηονται από γλωςςολογικισ πλευράσ οι ζννοιεσ και οι κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν 
προκειμζνου να περιγραφεί και να ερμθνευκεί θ εκμάκθςθ τθσ δεφτερθσ ι ξζνθσ γλϊςςασ 
και οι ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει. Παράλλθλα οι φοιτθτζσ/τριεσ αποκτοφν μια 
ςυνολικι εικόνα για τον τρόπο που τα κεωρθτικά αυτά ςτοιχεία ςυνδζονται με 
εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ ςτθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ 
γλωςςομάκειασ, κακϊσ και με τθ ςχετικι μεκοδολογία ζρευνασ ςτουσ τομείσ αυτοφσ. 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να διαπραγματευκοφν ςε γραπτι εργαςία ζνα κζμα 
τθσ επιλογισ τουσ ςχετικό με τθν ανάπτυξθ/κατοχι τθσ Γ2 και ενκαρρφνονται ιδιαίτερα να 
αςχολθκοφν με μικρζσ ζρευνεσ ςυγκζντρωςθσ /επεξεργαςίασ υλικοφ από τισ εμπειρίεσ τουσ 
ςτθν εκμάκθςθ γλωςςϊν. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 28 
Ιςτορικι και ςυγκριτικι γλωςςολογία 
 
Σο μάκθμα παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ το γνωςτικό υπόβακρο για να κατανοιςουν 
ηθτιματα ςφγκριςθσ γλωςςϊν από διαχρονικι και ςυγχρονικι οπτικι και επομζνωσ 
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ηθτιματα γλωςςικισ μεταβολισ και τυπολογικισ κατάταξθσ.  Θ ιςτορικοςυγκριτικι μελζτθ 
τθσ γλϊςςασ εςτιάηεται κυρίωσ ςτθν ινδοευρωπαϊκι οικογζνεια γλωςςϊν. Θ ςυγκριτικι - 
τυπολογικι ανάλυςθ ςυνδζεται με κζματα οριοκζτθςθσ των λεξικϊν κατθγοριϊν ςτισ 
γλϊςςεσ του παρευξείνιου χϊρου. 
Επιδιϊκεται να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ γνϊςεισ 

 των βαςικϊν αρχϊν τθσ ιςτορικοςυγκριτικισ ζρευνασ τθσ γλϊςςασ 

 των ερωτθμάτων και των απαντιςεων που προκφπτουν μζςω τθσ ιςτορικοςυγκριτικισ 
ανάλυςθσ των γλωςςϊν 

 των αρχϊν τυπολογικισ ςφγκριςθσ των γλωςςϊν 

 των εννοιϊν που ςχετίηονται με τθν γλωςςικι μεταβολι αφενόσ, και τθν τυπολογικι 
κατθγοριοποίθςθ και τθ διερεφνθςθ τθσ ομοιότθτασ/ ανομοιότθτασ των γλωςςϊν 
αφετζρου 
Παρουςιάηονται και ςυηθτοφνται αφενόσ ενδεικτικά παραδείγματα από τθν 
ιςτορικοςυγκριτικι ζρευνα τθσ ΙΕ οικογζνειασ, αφετζρου περιγράφονται τυπολογικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ που ςχετίηονται με τθν κατθγορία του επικζτου (με εξεταηόμενεσ γλϊςςεσ 
κυρίωσ τθν ελλθνικι, ρωςικι και τουρκικι). 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 23 
Ζρευνα και διδαςκαλία του λεξιλογίου 
Θ κεματολογία του μακιματοσ καλφπτει τθ μελζτθ του λεξιλογίου ωσ ειδικοφ επιπζδου 
γλωςςικισ ανάλυςθσ από ποικίλεσ πλευρζσ. Θ δομι του λεξιλογίου μιασ γλϊςςασ 
(ενδεικτικά ηθτιματα: βαςικό λεξιλόγιο, το λεξιλόγιο ωσ δίκτυο ςχζςεων, ςτρϊματα 
λεξιλογίου και δανειςμόσ, λεξιλόγιο και δομι κειμζνων, γενικό και ειδικό λεξιλόγιο, 
νεολογία, λεξικογραφία), θ ανάπτυξθ του λεξιλογίου (κατάκτθςθ του λεξιλογίου τθσ 
μθτρικισ, ανάπτυξθ λεξιλογίου ςτθν ξζνθ γλϊςςα), κεωρθτικά προβλιματα ςχετικά με τθ 
διδαςκαλία του λεξιλογίου (τι είναι δφςκολθ λζξθ, πϊσ μακαίνονται οι λζξεισ, τεχνικζσ 
διδαςκαλίασ λεξιλογίου) αποτελοφν βαςικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ.  
Παρζχεται ψθφιοποιθμζνο το ςυμπλθρωματικό υλικό των εβδομαδιαίων μακθμάτων. 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ενκαρρφνονται να εκπονιςουν ςφντομθ γραπτι εργαςία/μικρο-ζρευνα 
ςε κζμα τθσ επιλογισ τουσ, προκειμζνου να εξοικειωκοφν με τον επιςτθμονικό λόγο και τθ 
μεκοδολογία τθσ γλωςςολογικισ προςζγγιςθσ του λεξιλογίου 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 21 
Βουλγαρικι λογοτεχνία Ι 
Αποτελείται από κφκλο διαλζξεων και πρακτικϊν μακθμάτων, όπωσ με γενικό κεωρθτικό 
προςανατολιςμό, ζτςι και με ςκοπό τθν άμεςθ επαφι των φοιτθτϊν με τα πρωτότυπα 
λογοτεχνικά κείμενα. Παρουςιάηονται οι ςθμαντικότερεσ πνευματικζσ φυςιογνωμίεσ και το 
ζργο τουσ (οι Αγ. Αγ. Κφριλλοσ και Μεκόδιοσ, Κλίμεντ Όχριντςκι, Ιωάννθσ Ζξαρχοσ, 
Κωνςταντίν Πρεςλάβςκι κτλ.). Εκτόσ από τθν επίςθμθ κανονικι γραμματεία, γίνονται 
αναφορζσ και ςτο ςφνολο των γραπτϊν μνθμείων (κοςμικι γραμματεία, απόκρυφα και 
βογομιλικά κείμενα κτλ). Εξετάηονται ηθτιματα, ςυνδεδεμζνα με τθν φιλολογικι κίνθςθ του 
14-ου αιϊνα, παρουςιάηονται οι κφριοι εκπρόςωποί τθσ και θ ςθμαςία τθσ γραμματειακισ 
παράδοςθσ τθσ χολισ του Σαρνόβου για τισ υπόλοιπεσ ςλαβικζσ μεςαιωνικζσ λογοτεχνίεσ 
(ρωςικι, ςερβικι κ.α.). Αναλφονται κείμενα ςε μετάφραςθ ςτθ νεοβουλγαρικι γλϊςςα.  
  
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 26 
Βουλγαρικι λογοτεχνία ΙΙ 
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Αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ «Βουλγαρικι λογοτεχνία 1» τθρίηεται ςε κφκλο 
διαλζξεων, ο οποίοσ παρακολουκεί τθν λογοτεχνικι εξζλιξθ από το Διαφωτιςμό ωσ το τζλοσ 
του 19ου αιϊνα. Θ λογοτεχνικι πορεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου παρουςιάηεται ςε 
ςχζςθ με ζνα ευρφτερο φάςμα πολιτιςμικϊν και κοινωνικϊν ηθτθμάτων. Εξετάηονται τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά και οι ιδιαιτερότθτεσ των διαφόρων περιόδων, πάντα παράλλθλα 
και ςε ςχζςθ με τθν γενικότερθ εξζλιξθ των ευρωπαϊκϊν και των βαλκανικϊν λογοτεχνιϊν. 
Παρουςιάηεται μια ςειρά από τα πορτρζτα των ςθμαντικότερων λόγιων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
περιόδου και των πιο αντιπροςωπευτικϊν ζργων τουσ.  
  
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 30 
Βουλγαρικι λογοτεχνία ΙΙΙ 
Σο μάκθμα ςτθρίηεται ςε κφκλο διαλζξεων, ο οποίοσ παρακολουκεί τθν λογοτεχνικι εξζλιξθ 
από τθν Απελευκζρωςθ ωσ το τζλοσ του 19ου αιϊνα και ςτθ ςυνζχεια από τισ αρχζσ του 
20ου αιϊνα τον προςανατολιςμό τθσ λογοτεχνίασ προσ νζουσ ορίηοντεσ. Πρόκειται για τθν 
περίοδο αλλαγισ τθσ κεμελιϊδουσ αντίλθψθσ και του κλίμακα αξιϊν ςτθ βουλγαρικι 
λογοτεχνία, όταν ςυγκροφονται οι αιςκθτικοί κανόνεσ του παλαιοφ και του νζου, τθσ 
παράδοςθσ και του μοντζρνου. Σα φαινόμενα εξετάηονται πάντα ςε ςχζςθ με τα ευρφτερα 
ευρωπαϊκά λογοτεχνικά γίγνεςκαι. Αναλυτικά παρουςιάηονται οι ςθμαντικότεροι 
εκπρόςωποι των λογοτεχνικϊν ρευμάτων και κφκλων με τα κυριότερά τουσ και τα πιο 
αντιπροςωπευτικά ζργα τουσ: Ιβάν Βάηοβ, Πζντςιο λαβζϊκοβ, Πζιο Γιάβοροβ, Ντίμτςιο 
Ντεμπελιάνοβ, Ελίν Πελίν κτλ.  
  
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 36 
Βουλγαρικι λογοτεχνία IV 
Σο μάκθμα αποτελείται από κφκλο διαλζξεων, οι οποίεσ παρουςιάηουν το βουλγαρικό 
αβανγκαρντιςμό, τισ βαςικζσ τάςεισ ςτθν ποίθςθ και τθ πεηογραφία του μεςοπολζμου, τθν 
ποιθτικι γενιά του ’40, τθν άνκιςθ του επικοφ μυκιςτοριματοσ τθσ δεκαετίασ του ’50, τθ 
λογοτεχνία του «ςοςιαλιςτικοφ ρεαλιςμοφ», τα ηθτιματα τθσ ςφγχρονθσ μεταμοντζρνασ 
ποίθςθσ. Σα φαινόμενα εξετάηονται πάντα ςε ςχζςθ με τα ευρφτερα ευρωπαϊκά 
λογοτεχνικά γίγνεςκαι. Αναλυτικά παρουςιάηονται οι ςθμαντικότεροι εκπρόςωποι των 
λογοτεχνικϊν ρευμάτων και κφκλων με τα κυριότερά και τα πιο αντιπροςωπευτικά ζργα 
τουσ (πάντα από πρωτότυπα ςτθ βουλγαρικι γλϊςςα).  
  
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 31 
Μεταφραςτικά κζματα τθσ βουλγαρικισ γλώςςασ 
Σο μάκθμα διδάςκεται ςτο Η' εξάμθνο, όταν οι φοιτθτζσ ζχουν αποκτιςει πλζον ςοβαρζσ 
γνϊςεισ και γλωςςικζσ ικανότθτεσ. τθρίηεται ςτισ βαςικζσ κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ 
μεταφραςεολογίασ, ζχει όμωσ περιςςότερο πρακτικό χαρακτιρα. Θ προςοχι των φοιτθτϊν 
επικεντρϊνεται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ μθχανιςμοφσ και ςτισ βαςικζσ δυςκολίεσ, 
εμφανιηόμενεσ κατά τθ μετάφραςθ από τθ βουλγαρικι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 
αντίςτροφα, οι οποίεσ οφείλονται ςτθν αςυμμετρία των δυο γλωςςικϊν ςυςτθμάτων. Οι 
φοιτθτζσ μακαίνουν να επιλζγουν δθμιουργικά τα γλωςςικά μζςα, να εφαρμόηουν 
διάφορεσ μεταφραςτικζσ μετατροπζσ. Σονίηονται οι κφριεσ διαφορζσ και οι υποχρεωτικζσ 
μεταφραςτικζσ μετατροπζσ που προκφπτουν από αυτζσ. Σα κείμενα προσ μετάφραςθ 
επιλζγονται προςεχτικά με ςκοπό οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν εμπειρίεσ ςτθ μετάφραςθ 
κειμζνων διαφορετικοφ φφουσ.  
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 35 
Εξειδικευμζνα μεταφραςτικά κζματα τθσ βουλγαρικισ 
Σο μάκθμα είναι προςανατολιςμζνο κυρίωσ ςτθν πράξθ τθσ μετάφραςθσ και προςφζρει 
βαςικζσ γνϊςεισ για τθν υφολογία τθσ μετάφραςθσ: εξετάηονται οι ιδιαιτερότθτεσ των 
ειδθςεογραφικϊν και των λογοτεχνικϊν κειμζνων, οι φοιτθτζσ παρατθροφν ςυγκριτικά τισ 
διαφοροποιιςεισ των αντίςτοιχων ειδϊν κειμζνου ςτθ βουλγαρικι και ςτθν ελλθνικι και 
εφαρμόηουν ςτθν πράξθ τισ διάφορεσ ςτρατθγικζσ μετάφραςθσ. Αναλφονται οι βαςικότερεσ 
υποχρεωτικζσ γραμματικζσ και λεξικο-ςθμαςιολογικζσ μετατροπζσ. Σα κείμενα για 
μετάφραςθ επιλζγονται προςεχτικά με ςκοπό οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν εμπειρίεσ ςτθ 
μετάφραςθ κειμζνων διαφορετικοφ είδουσ και φφουσ.  
  
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΒ 22 
Ιςτορία τθσ βουλγαρικισ γλώςςασ 
Παρουςιάηονται τα δυο ςλαβικά αλφάβθτα – το γλαγολίτικο και το κυριλλικό, οι πθγζσ για 
τθν ιςτορία τθσ βουλγαρικισ γλϊςςασ (γλαγολιτικά και κυριλλικά γραπτά μνθμεία, 
επιγραφικά μνθμεία κλπ.). Εξετάηονται οι βαςικζσ γλωςςικζσ αλλαγζσ κατά τισ διαφορετικζσ 
περιόδουσ (παλαιοβουλγαρικι, μεςοβουλγαρικι, νεοβουλγαρικι). Αναφζρονται οι βαςικζσ 
φωνθτικζσ, μορφολογικζσ και ςυντακτικζσ αλλαγζσ, θ ςτακερι πορεία τθσ βουλγαρικισ 
γλϊςςασ από ςυνκετικι προσ αναλυτικι δομι, θ εξζλιξθ τθσ ςτα πλαίςια τθσ Βαλκανικισ 
γλωςςικισ ζνωςθσ. Αναλυτικά εξετάηονται θ εξζλιξθ του ονοματικοφ και του ρθματικοφ 
ςυςτιματοσ, θ ςταδιακι απϊλεια των πτϊςεων, θ εμφάνιςθ του οριςτικοφ άρκρου και των 
νζων ρθματικϊν κατθγοριϊν.  
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Δ΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 17 
Ο Κόςμοσ του  του Ιςλάμ 
Σο Ιςλάμ αποτελεί, μαηί με το Χριςτιανιςμό, μια ςθμαντικι δφναμθ που ακόμθ μζχρι 
ςιμερα επθρεάηει και διαμορφϊνει γεγονότα και καταςτάςεισ ςτον Παρευξείνιο χϊρο.  το 
μάκθμα αυτό μελετϊνται κζματα όπωσ: θ ηωι του Προφιτθ Μωάμεκ, οι ςτφλοι του Ιςλάμ, 
o ιςλαμικόσ νόμοσ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνία, οι γυναίκεσ ςτο Ιςλάμ, τα φιλοςοφικά κζματα 
τθσ αποκάλυψθσ και εςχατολογίασ, τα μυςτικιςτικά κινιματα, κζματα ιςλαμικισ τζχνθσ, θ 
προςφορά του Ιςλάμ ςτθν επιςτιμθ, κλπ.  Οι φοιτθτζσ ζχουν επίςθσ τθν ευκαιρία να 
μελετιςουν μόνοι τουσ πρωτογενείσ πθγζσ και κυρίωσ το Κοράνι.  
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 21 
Μυκολογίεσ του Διόνυςου και του Ορφζα  
 Σο 1930 ο κακθγθτισ Vittorio D. Macchioro διλωςε ότι ο Ορφιςμόσ είναι θ εκνικι κρακικι 
κρθςκεία θ οποία αναπτφχκθκε ςε ζνα κυρίαρχο ςτοιχείο του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και 
αποτζλεςε μία από τισ πιο ςπουδαίεσ πνευματικζσ αναςτατϊςεισ που ζχει ποτζ δει θ 
ιςτορία.   
Σο μάκθμα αυτό δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να μελετιςουν τουσ μφκουσ που 
αφοροφν τον Ορφζα, αλλά και βαςικζσ δοξαςίεσ του Ορφιςμοφ.  Δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι 
ςτθν επίδραςθ των Ορφικϊν δοξαςιϊν ςτον ελλθνικό αλλά και γενικότερα ςτον Δυτικό 
πολιτιςμό.  Επίςθσ, παρουςιάηονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ οι ορφικοί μφκοι ζχουν 
διαχρονικά εμπνεφςει καλλιτζχνεσ ςε όλο τον κόςμο.   
Ο Διόνυςοσ και θ λατρεία του, ςφμφωνα με πολλοφσ μελετθτζσ, επίςθσ κατάγεται από τθν 
αρχαία Θράκθ απ’ όπου και μεταδόκθκε ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα.  Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν 
ευκαιρία να ερευνιςουν και να κατανοιςουν τθ διονυςιακι λατρεία ςτθν ευρφτερθ 
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περιοχι τθσ Θράκθσ αλλά και ςτο ευρφτερο πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ.  
Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθ μελζτθ των Βακχών του Ευριπίδθ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Β΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 6 
Οι Μυκολογίεσ των Λαών του Παρευξείνιου Χώρου 
Οι περιςςότεροι από τουσ αρχαίουσ λαοφσ γφρω από τον Εφξεινο Πόντο δεν ανζπτυξαν 
γραφι, αλλά οι πολιτιςμοί τουσ ιταν πολιτιςμοί ακοισ και ομιλίασ.   
κοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ τισ μυκολογίεσ των λαϊν 
αυτισ τθσ περιοχισ και να ερευνιςουν ποιεσ πολιτιςτικζσ και θκικζσ αξίεσ αντανακλοφν, 
αλλά και ποιεσ ςυνικειεσ δικαιολογοφν.  Κακϊσ ςε μια μυκολογία ζνασ λαόσ μπορεί να ζχει 
ςυγκεντρωμζνο ολόκλθρο τον πολιτιςμό του, βαςικό μζλθμα είναι θ εξζταςθ τησ ςημαςίασ 
που ζχουν για τουσ ςυγκεκριμζνουσ λαοφσ οι μυκολογίεσ τουσ, και θ επίδραςθ τουσ ςτον 
πολιτιςμό τουσ.   
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 14 
Θρθςκειολογικι Επιςκόπθςθ του Παρευξείνιου Χώρου 
Μζςω μιασ ιςτορικισ και κρθςκειολογικισ προςζγγιςθσ, το μάκθμα επιδιϊκει να 
παρουςιάςει τθν ιςτορία των κρθςκειϊν των λαϊν που ζηθςαν ςτισ περιοχζσ του Εφξεινου 
Πόντου από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  Σθν περιοχι αυτι κακιςτά ιδιαίτερθ θ 
κρθςκευτικι και πολιτιςμικι ποικιλομορφία, μια και τθν  κατοίκθςε πλικοσ λαϊν με πολφ 
διαφορετικζσ αντιλιψεισ, κοςμοκεωρίεσ και τρόπουσ ηωισ.  
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΣ 21 
Οςμανικι και τουρκικι ιςτορία (19οσ και 20όσ αιώνασ) Ι 
Σο μάκθμα αποτελεί ειςαγωγι ςτθν ιςτορία τθσ φςτερθσ οςμανικισ περιόδου (19οσ  αιϊνασ) 
και διδάςκεται ςτο Εϋ Εξάμθνο. Κάκε διδακτικι ενότθτα επιχειρεί να προςεγγίςει τισ 
ιςτορικζσ εξελίξεισ με τζτοιο τρόπο ϊςτε ςτο πζρασ του εξαμινου να μορφοποιείται μία 
γενικότερθ εικόνα για το ιςτορικό γίγνεςκαι ςτο Οςμανικό Κράτοσ κατά τθν αναφερόμενθ  
περίοδο.  
Σο χρονικό πλαίςιο ςτο οποίο κινείται ξεκινά από τα χρόνια τθσ κυριαρχίασ του ςουλτάνου 
ελιμ Γϋ (τζλθ του 18ου αιϊνα) και καταλιγει ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα, δθλαδι ςτθν εντόσ 
αυτοφ περίοδο κυριαρχίασ του ςουλτάνου Αμπντουλχαμίντ Βϋ. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ 
εςτιάηουν ςτθν παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων γεγονότων (πολιτικϊν, οικονομικϊν, 
ςτρατιωτικϊν, διπλωματικϊν κ.λπ.) που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν αναφερόμενθ περίοδο. 
Εξετάηονται τα επιμζρουσ ςτοιχεία που τα ςυνκζτουν (ςχζςεισ μεταξφ προςϊπων και 
γεγονότων, εςωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντεσ που επενεργοφν, αιτίεσ και 
αποτελζςματα κ.ά.). το πλαίςιο αυτό περιγράφεται θ πολιτικι και οικονομικι κατάςταςθ 
του Οςμανικοφ Κράτουσ, οι πολεμικζσ ςυγκροφςεισ και οι ςχζςεισ του προσ τρίτα κράτθ, οι 
εδαφικζσ  ανακατατάξεισ που επιςυμβαίνουν ςτθν οςμανικι επικράτεια ωσ αποτζλεςμα 
των ςχζςεων αυτϊν, κ.λπ. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ υποςτθρίηονται με προβολι εποπτικοφ 
υλικοφ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΣ 25 
Οςμανικι και τουρκικι ιςτορία (19οσ και 20όσ αιώνασ) ΙΙ 
Σο μάκθμα, αποτελεί ςυνζχεια του προθγουμζνου μακιματοσ του Εϋ Εξαμινου (Οςμανική 
και Τουρκική… Ι) και διδάςκεται ςτο Σϋ Εξάμθνο. Σο χρονικό πλαίςιο ςτο οποίο κινείται 
ξεκινά από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα (περίοδοσ κυριαρχίασ του ςουλτάνου Αμπντουλχαμίντ 
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Βϋ) και καταλιγει ςτθ μετά τον Μικραςιατικό Πόλεμο (Πόλεμοσ τθσ Ανεξαρτθςίασ) εποχι, 
με τθν ίδρυςθ του ςφγχρονου Σουρκικοφ Κράτουσ. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ εςτιάηουν ςτα 
ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα που καταγράφονται κατά τθν περίοδο τθσ κυριαρχίασ των 
τριϊν τελευταίων ςουλτάνων, όπωσ οι πολεμικζσ ςυγκροφςεισ με τθν Ιταλία και τα 
Βαλκανικά Κράτθ, θ ςυμμετοχι του Οςμανικοφ Κράτουσ ςτον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο και τα 
αποτελζςματα που είχε το γεγονόσ αυτό για τουσ Οςμανοφσ, ο Μικραςιατικόσ Πόλεμοσ, 
κ.λπ.   
το ίδιο χρονικό πλαίςιο εξετάηονται πολιτικά γεγονότα ςτο εςωτερικό του κράτουσ όπωσ 
το κίνθμα του 1908, το αντιπραξικόπθμα του 1909, θ άνοδοσ ςτθ εξουςία των μελϊν του 
ςωματείου - κόμματοσ τθσ «Ενϊςεωσ και Προόδου», οι πολιτικζσ ςυγκροφςεισ κατά τθ 
διάρκεια τθσ δεφτερθσ δεκαετίασ, οι ςχζςεισ του Οςμανικοφ Κράτουσ προσ τισ τρίτεσ χϊρεσ, 
θ ανάδειξθ νζων πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν φυςιογνωμιϊν ςτο πολιτικό γίγνεςκαι κατά τθ 
διάρκεια του Παγκοςμίου και του Μικραςιατικοφ Πολζμου, οι ςχζςεισ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ 
Αγκφρασ με τθν επίςθμθ Οςμανικι Κυβζρνθςθ και προσ τρίτεσ χϊρεσ, οι δυνάμεισ και οι 
ςχζςεισ που διαμορφϊνονται ςτο εςωτερικό τθσ Μεγάλθσ Σουρκικισ Εκνοςυνελεφςεωσ, θ 
κατάλυςθ τθσ δυναςτείασ των Οςμανιδϊν και (λίγο αργότερα) του Χαλιφάτου και θ ίδρυςθ 
του ςφγχρονου Σουρκικοφ Κράτουσ. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ υποςτθρίηονται με παρουςίαςθ 
ςχετικοφ εποπτικοφ υλικοφ.   
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 30 
Από τθν πολυεκνικι αυτοκρατορία ςτο εκνικό κράτοσ Ι 
Σο μάκθμα αναφζρεται ςτισ εξελίξεισ που παρατθροφνται κατά τθν φςτερθ οςμανικι 
περίοδο ςτο εςωτερικό του Οςμανικοφ Κράτουσ ωσ αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ 
αφομοιϊςεωσ ευρωπαϊκϊν προτφπων με ςκοπό τθν ανάςχεςθ τθσ παρακμιακισ του 
πορείασ και διδάςκεται ςτο Ηϋ Εξάμθνο. Σο χρονικό πλαίςιο ςτο οποίο κινείται ξεκινά από 
τα χρόνια τθσ κυριαρχίασ του ςουλτάνου ελιμ Γϋ (τζλθ του 18ου αιϊνα) και ανατρζχει ςε 
όλο τον 19ο αιϊνα.  Εντόσ του παραπάνω χρονικοφ πλαιςίου εξετάηονται οι 
μεταρρυκμιςτικζσ – εκςυγχρονιςτικζσ προςπάκειεσ που καταγράφονται ςτθν οςμανικι 
ιςτορία του 19ου αιϊνα (περίοδοσ τθσ Αναδιοργανϊςεωσ και ανακιρυξθ του υντάγματοσ), 
οι αιτίεσ που οδθγοφν ς’ αυτζσ και τα αποτελζςματά τουσ, οι αγκυλϊςεισ που 
παρατθροφνται κατά τθν εφαρμογι τουσ, τα βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ δομισ τθσ 
οςμανικισ κοινωνίασ, θ οργάνωςθ του κεντρικοφ κράτουσ και θ επαρχιακι διοικθτικι 
οργάνωςθ, κακϊσ και επιμζρουσ πτυχζσ όπωσ τα ιδεολογικά ρεφματα που εμφανίηονται 
κατά τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, ςτοιχεία για τισ ςθμαντικότερεσ προςωπικότθτεσ των 
Οςμανϊν διανοουμζνων και πολιτικϊν ανδρϊν τθσ εποχισ τθσ «Αναδιοργανϊςεωσ», ο 
Σφποσ και ο ρόλοσ του ςτισ εξελίξεισ, θ επιρροι που αςκεί ο ευρωπαϊκόσ χϊροσ και τα 
αποτελζςματά τθσ, κ.λπ. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ υποςτθρίηονται με παρουςίαςθ ςχετικοφ 
εποπτικοφ υλικοφ.  
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 34 
Από τθν πολυεκνικι αυτοκρατορία ςτο εκνικό κράτοσ ΙΙ 
Σο μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια του προθγουμζνου μακιματοσ του Ηϋ Εξαμινου (Από την 
Πολυεθνική Αυτοκρατορία… Ι) και διδάςκεται ςτο Θϋ Εξάμθνο. Αναφζρεται ςτο χρονικό 
πλαίςιο που ξεκινά από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και καταλιγει ςτα πρϊτα χρόνια μετά τθν 
ίδρυςθ του ςφγχρονου Σουρκικοφ Κράτουσ. Εντόσ του παραπάνω χρονικοφ πλαιςίου 
εξετάηονται οι μεταρρυκμιςτικζσ - εκςυγχρονιςτικζσ προςπάκειεσ που καταγράφονται ςτα 
τελευταία χρόνια τθσ υπάρξεωσ του Οςμανικοφ Κράτουσ (Βϋ υνταγματικι Περίοδοσ), τα 
αποτελζςματά τουσ, οι ιδεολογικζσ ηυμϊςεισ και τα πολιτικά κόμματα, θ οργάνωςθ του 
κεντρικοφ κράτουσ και θ επαρχιακι διοικθτικι οργάνωςθ κατά τα τελευταία αυτά ζτθ ηωισ 
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τθσ αυτοκρατορίασ, οι επιπτϊςεισ που ζχει ςτθν οςμανικι κοινωνία θ περίοδοσ τθσ 
διακυβερνιςεωσ τθσ χϊρασ από το κόμμα τθσ «Ενϊςεωσ και Προόδου», οι ςχζςεισ που 
αναπτφςςονται μεταξφ των κρθςκευτικϊν-εκνικϊν κοινοτιτων κακϊσ και οι πρϊτεσ 
μεταρρυκμίςεισ που επιβάλλονται ςε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αμζςωσ μετά τθν 
ίδρυςθ του ςφγχρονου Σουρκικοφ Κράτουσ. Οι διδακτικζσ ενότθτεσ υποςτθρίηονται με 
παρουςίαςθ ςχετικοφ εποπτικοφ υλικοφ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Α΄, ΚΩΔIΚΟ ΤΡ 1  
Ρουμανικι γλώςςα 1 
Δίνονται ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ για τουσ Ρουμάνουσ και τον πολιτιςμό τουσ, για τθ 
γλϊςςα και τα κράτθ όπου χρθςιμοποιείται. Επιχειρείται ςφντομθ ςυγχρονικι και 
διαχρονικι περιγραφι του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ. Παρουςιάηονται αναλυτικά το 
αλφάβθτο, οι φκόγγοι και τα φωνιματα, οι κανόνεσ ανάγνωςθσ, προφοράσ και γραφισ. 
Αρχίηει θ πρακτικι εκμάκθςθ βαςικϊν μορφολογικϊν κατθγοριϊν και ενόσ ςθμαντικοφ 
αρικμοφ λζξεων και εκφράςεων. το αϋ εξάμθνο οι παραδόςεισ καλφπτουν τα ακόλουκα: 
ρουμανικό αλφάβθτο και αςκιςεισ προφοράσ, ςυλλαβιςμόσ, τονιςμόσ, ςθμεία ςτίξθσ, 
ουςιαςτικά (γζνοσ, αρικμόσ, ςχθματιςμόσ πλθκυντικοφ), οριςτικά άρκρα, απόλυτα 
αρικμθτικά, προςωπικζσ, ερωτθματικζσ, αρνθτικζσ, αναφορικζσ και δεικτικζσ αντωνυμίεσ, 
επίκετα τεςςάρων, τριϊν, δφο τφπων και αμετάβλθτα, ςχθματιςμόσ και χριςθ των 
ρθμάτων ςτο απαρζμφατο και ςτον ενεςτϊτα τθσ οριςτικισ, καταφατικζσ και αρνθτικζσ 
προτάςεισ, βαςικό λεξιλόγιο. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Β΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 6 
Ρουμανικι γλώςςα 2 
Κατά το δεφτερο εξάμθνο διδαςκαλίασ τθσ Ρουμανικισ Γλϊςςασ ωσ ξζνθσ δίνεται ακόμα 
μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν πρακτικι-επικοινωνιακι εκμάκθςθ. Οι διδαςκόμενοι αποκτοφν 
περιςςότερεσ γνϊςεισ για τα κλιτά και τα άκλιτα μζρθ του λόγου, για τισ ςχζςεισ μεταξφ των 
λζξεων ςε ςυντακτικό και ςθμαςιολογικό επίπεδο, εξαςκοφν περιςςότερα τθν προφορά 
τουσ και μακαίνουν πολλζσ καινοφργιεσ λζξεισ και εκφράςεισ, με ςτόχο ςτο τζλοσ του 
εξαμινου να είναι ςε κζςθ να προφζρουν ςωςτά περιςςότερουσ ρουμανικοφσ φκόγγουσ, 
να διαβάηουν και να καταλαβαίνουν πιο προχωρθμζνα κείμενα, να γνωρίηουν τουσ 
περιςςότερουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ  μορφολογίασ και να  ζχουν ςυμπλθρϊςει ςε 
ικανοποιθτικό βακμό τθσ γνϊςεισ τουσ για το ςυντακτικό τθσ πρόταςθσ. το βϋ εξάμθνο οι 
παραδόςεισ καλφπτουν τα ακόλουκα: ςχθματιςμόσ και χριςθ του ενεςτϊτα τθσ 
υποτακτικισ και του μζλλοντα τθσ οριςτικισ, μορφοφωνολογικζσ αλλαγζσ ςτθν κλιςθ των 
ρθμάτων, προςωπικι αντωνυμία (τφποι τθσ Αιτιατικισ), επίκετα τριϊν και δφο τφπων και 
αμετάβλθτα επίκετα, μζςθ φωνι, αναφορικά επιρριματα, πλάγιο λόγο, κακϊσ και 
διεφρυνςθ λεξιλογίου, διαλόγουσ και ςυμπλθρωματικά κείμενα και αςκιςεισ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Γ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 11  
Ρουμανικι γλώςςα 3 
Κατά τθ διάρκεια του τρίτου εξαμινου διδαςκαλίασ τθσ Ρουμανικισ ωσ ξζνθ γλϊςςα οι 
διδαςκόμενοι κα εμπλουτίηουν τισ μορφολογικζσ και ςυντακτικζσ τουσ γνϊςεισ και το 
λεξιλόγιο, κα βελτιϊνουν τθν προφορά τουσ και κα προχωροφν ςταδιακά προσ τθν 
ανάγνωςθ και τθν κατανόθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων. το τζλοσ του 3ου εξαμινου οι 
φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να προφζρουν ικανοποιθτικά και τουσ πιο δφςκολουσ 
Ρουμανικοφσ φκόγγουσ, όπωσ π.χ. τα κλειςτά φωνιεντα τθσ κεντρικισ ςειράσ, να 
καταλάβουν φωνολογικζσ διακρίςεισ οι οποίεσ δεν υπάρχουν ςτα Ελλθνικά, να διαβάηουν 
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και να καταλάβουν (με τθ βοικεια λεξικϊν) λογοτεχνικά κείμενα του 20ου και του 19ου 
αιϊνα. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Δ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 15  
Ρουμανικι γλώςςα 4 
Σο τζταρτο εξάμθνο διδαςκαλίασ τθσ Ρουμανικισ Γλϊςςασ ωσ ξζνθσ ςυνεχίηει και 
ςυμπλθρϊνει τα προθγοφμενα εξάμθνα. Οι φοιτθτζσ βελτιϊςουν ακόμα περιςςότερα τθν 
προφορά τουσ και γνωρίςουν πλζον όλουσ τουσ μορφολογικοφσ και ςυντακτικοφσ κανόνεσ, 
με ςτόχο ςτο τζλοσ του εξαμινου να μποροφν να αξιοποιοφν όλεσ τισ κεωρθτικζσ και 
πρακτικζσ γνϊςεισ τισ οποίεσ ζχουν αποκτιςει κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων των 
πρϊτων δφο ετϊν, ϊςτε να μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν τόςο ςτο γραπτό, όςο και ςτον 
προφορικό λόγο και ςε ζνα επίπεδο όςο γίνεται πιο κοντά με εκείνο του φυςικοφ ομιλθτι 
τθσ Ρουμανικισ Γλϊςςασ. Εκτόσ από τθν απόκτθςθ εκείνων των ςυνθκειϊν οι οποίεσ 
δθμιουργοφν τθν εντφπωςθ τθσ φυςικότθτασ ςτθν ζκφραςθ, κφριοσ ςτόχοσ όλων των μζχρι 
τϊρα μακθμάτων είναι θ δθμιουργία των ικανοτιτων οι οποίεσ να επιτρζπουν τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν κατανόθςθ από τουσ φοιτθτζσ των εξειδικευμζνων μακθμάτων 
γλϊςςασ (ειδικισ ορολογίασ) και πολιτιςμοφ του γϋ και δϋ ζτουσ ςπουδϊν. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ  ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 19 
Ρουμανικι γλώςςα 5 
το εξάμθνο αυτό επιχειρείται εμπζδωςθ και επανάλθψθ γραμματικϊν φαινομζνων μζςα 
από επιλεγμζνα κείμενα ειδικοφ λεξιλογίου. Δίνεται ζμφαςθ ςτα ςχιματα λόγου και ςτουσ 
ιδιωτιςμοφσ. Σα μακιματα εμπλουτίηονται με περιςςότερα οπτικό-ακουςτικά μζςα ςε 
ςχζςθ με τα προθγοφμενα εξάμθνα, τα οποία παρουςιάηουν ςτιγμιότυπα από τθν 
κακθμερινι ηωι, ταινίεσ, δελτία ειδιςεων κλπ. για τθν καλφτερθ εξοικείωςθ με τον 
προφορικό λόγο. 
το εϋ εξάμθνο αντιμετωπίηονται τα ακόλουκα γραμματικά φαινόμενα: γεροφνδιο, 
υπερςυντζλικοσ τθσ οριςτικισ, ευκτικι ενεςτϊτα, Πακθτικι Φωνι, αόριςτεσ, αρνθτικζσ, 
αναφορικζσ και ερωτθματικζσ αντωνυμίεσ, επίκετα ςτθ γενικι-δοτικι κ.λπ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 21 
Ιςτορία τθσ ρουμανικισ λογοτεχνίασ 1 
Κατά τθ διάρκεια των τριϊν εξαμινων κα εξετάηονται διάφορα ςθμαντικά κζματα τα οποία 
ςχετίηονται άμεςα με τθν ιςτορία τθσ ρουμανικισ λογοτεχνίασ: το γλωςςικό ηιτθμα όπωσ 
αυτό εξελίχκθκε, κωδικοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ ρουμανικισ γλϊςςασ, πζραςμα από το 
κυρίωσ κρθςκευτικό ςτο κοςμικό λογοτεχνικό ζργο, λαϊκι δθμιουργία, ρεφματα και 
χαρακτθριςτικά τθσ λογοτεχνικισ δθμιουργίασ (διαφωτιςμόσ, κλαςικιςμόσ, ρομαντιςμόσ, 
πρϊιμοσ ρεαλιςμόσ κλπ.), ρίηεσ του ζκνουσ, αφφπνιςθ του ζκνουσ, κλπ. Θα ακολουκιςει θ 
γλωςςικι και φιλολογικι ανάλυςθ χαρακτθριςτικϊν αποςπαςμάτων από τα ζργα 
επιλεγμζνων ςυγγραφζων. Σο πρακτικό μζροσ του μακιματοσ κα ζχει ωσ ηθτοφμενο τθσ 
πιςτι ι και τθν ελεφκερθ μετάφραςθ ρουμανικϊν κειμζνων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ 
κα ςυηθτθκοφν ςυγκεκριμζνα γλωςςικά και υφολογικά προβλιματα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα 
δίδεται και ςτα κζματα ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ (ελλθνικι μυκολογία, λογοτεχνία και 
ιςτορία) τα οποία παρουςίαςε θ ρουμανικι λογοτεχνία. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Ε, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 22 
Ιςτορία τθσ ρουμανικισ γλώςςασ 
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τόχοσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ μια επιςκόπθςθ τθσ 
ιςτορικισ πορείασ τθσ Ρουμάνικθσ Γλϊςςασ από τθν εμφάνιςθ των πρϊτων γραπτϊν 
μνθμείων ζωσ ςιμερα. Εξετάηονται οι βαςικζσ γλωςςικζσ αλλαγζσ κατά τισ διαφορετικζσ 
περιόδουσ (ςλαβονικι κτλ.). Αναφζρονται οι βαςικζσ φωνθτικζσ, μορφολογικζσ και 
ςυντακτικζσ αλλαγζσ, θ ςτακερι πορεία τθσ Ρουμάνικθσ Γλϊςςασ από ςυνκετικι προσ 
αναλυτικι δομι, θ εξζλιξθ τθσ ςτα πλαίςια του βαλκανικοφ γλωςςικοφ ςυναςπιςμοφ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 27 
Ιςτορία τθσ ρουμανικισ λογοτεχνίασ 2 
Σο μάκθμα εξετάηει τθ μοντζρνα περίοδο (1830-1944) τθσ ρουμανικισ λογοτεχνίασ, 
περίοδο αναγζννθςθσ τθσ ρουμανικισ κουλτοφρασ, θ οποία ςυμπίπτει με τθν πολιτικι 
αναγζννθςθ του ρομανικοφ ζκνουσ. Είναι θ περίοδοσ όταν εμφανίηονται τα πρϊτα 
ρουμανικά περιοδικά. Σο μάκθμα αναφζρεται ςτουσ βαςικότερουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
ρουμανικισ λογοτεχνίασ του 19ου αιϊνα. Γίνεται παρουςίαςθ του ζργου των 
ςθμαντικότερων εκπροςϊπων του διαφωτιςμοφ, του κλαςικιςμοφ, του ρομαντιςμοφ, του 
ςυμβολιςμοφ και του ρεαλιςμοφ (Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ion Creangă, Ion Luca 
Caragiale, Alexandru Macedonski κ.ά.). 
 
 
B΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Σ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 25 
Ρουμανικόσ πολιτιςμόσ 
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ενδελεχι επιςκόπθςθ τθσ πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ του 
ρουμανικοφ λαοφ ςτο πλαίςιο του βαλκανικοφ και του παγκοςμίου πολιτιςμοφ. Αναλφονται 
διεξοδικά θ ιςτορικι εξζλιξθ του ρουμανικοφ λαοφ (αρχζσ, γζννθςθ του ζκνουσ, 
φεουδαρχικζσ δομζσ, εκνικι αφφπνιςθ, μεταπολεμικι περίοδοσ, εξελίξεισ μετά το 1989), θ 
γλωςςικι εξζλιξθ, θ λαογραφία, θ μυκολογία, θ πνευματικότθτα και θ κρθςκεία και οι 
διμερείσ ςχζςεισ με τισ άλλεσ βαλκανικζσ χϊρεσ. Ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτισ διμερείσ 
ςχζςεισ Ελλάδασ-Ρουμανίασ ςτισ οικονομικζσ, πολιτιςτικζσ και μορφωτικζσ ανταλλαγζσ 
κακϊσ και ςτισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ τθσ Ρουμανίασ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 31 
Μεταφραςτικά κζματα τθσ ρουμανικισ γλώςςασ 
1. εκτεταμζνθ πρακτικι ςτθ μετάφραςθ ιδιαιτζρωσ απαιτθτικϊν κειμζνων γενικοφ 
περιεχομζνου, 2. μετάφραςθ κειμζνων για τισ πζντε ειδικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ που 
ορίηονται: επιςτιμθ (οδθγίεσ για ζνα φυςικό φαινόμενο), πολιτιςμικά (πλθροφορίεσ 
ςχετικά με πολιτιςμικά, ιςτορικο-πολιτιςμικά, κοινωνικο-πολιτιςμικά φαινόμενα), 
ανκρωπιςτικά (ζνα προςωπικό ι οικογενειακό γεγονόσ, ζνα ιςτορικό γεγονόσ, μία 
εκδρομι), επιχειρθματολογία (εκκζςεισ ςχετικά με τοπικά ηθτιματα, αντικείμενα 
αντιπαράκεςθσ, επιχειρθματολογία ςτθριγμζνθ ςε αποτελζςματα ζρευνασ μζςω 
ςυνεντεφξεων, επιχειρθματολογιϊν) και λογοτεχνία (μικρά αποςπάςματα από τθν Ελλθνικι 
λογοτεχνία 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 32 
Μεκοδολογία διδαςκαλίασ τθσ ρουμανικισ γλώςςασ και φιλολογίασ 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν καταγραφι και τθ ςφνδεςθ τησ 
θεωρίασ τησ γλώςςασ, (απόψεισ γλωςςολογικϊν κεωριϊν-τάςεων), με τθν πράξθ τθσ 
διδαςκαλίασ. Η μζθοδοσ, οι γενικοί και ειδικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ, θ διδακτζα φλθ, τα 
Προγράμματα πουδϊν, θ διδακτικι προςζγγιςθ, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, ο ρόλοσ του 
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μακθτι, θ κοινωνικι οργάνωςθ τθσ τάξθσ, το διδακτικό υλικό εξετάηονται ςτο πρϊτο μζροσ. 
Ακολουκεί θ ςπουδι τησ τεχνικήσ θ οποία αναφζρεται ςτο ςφνολο των προτεινόμενων και 
εφαρμοηόμενων μεκόδων, ςτθν εκδθλοφμενθ ςυμπεριφορά, ςτισ αντιδράςεισ κατά τθσ 
εφαρμογι, ςτισ φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ, ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παραγόντων τθσ 
διδαςκαλίασ, ςτθν αποτελεςματικότθτα- εκτίμθςθ-αιτιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ 
μεκόδου, ςτισ απαραίτθτεσ αναπροςαρμογζσ για τθ μείωςθ τθσ απόκλιςθσ μεταξφ ςκοπϊν 
ςτόχων και αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 34 
Ρουμανικι γλώςςα 8 
υςτθματικά παρατθρείται υψθλόσ βακμόσ γραμματικισ ακρίβειασ. Σα λάκθ είναι ςπάνια ι 
δφςκολα εντοπίηονται.  
Προςεγγίηονται κείμενα ειδικισ ορολογίασ που εξυπθρετοφν ειδικοφσ ςκοποφσ 
επικοινωνίασ. Εξετάηονται οι δφςκολεσ περιπτϊςεισ τθσ φωνθτικισ, τθσ μορφολογίασ και 
τθσ ςφνταξθσ τθσ Ρουμανικισ Γλϊςςασ. Αναλφεται θ δομι τθσ πρόταςθσ και τθσ φράςθσ και 
παρουςιάηεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ ςυντακτικισ δομισ ςτα πλαίςια ενόσ γλωςςικοφ και 
ςθμειολογικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ, δίδεται ζμφαςθ ςτθν πρακτικι εξάςκθςθ των 
φοιτθτϊν ςτθ ςυντακτικι ανάλυςθ. 
Οι δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ είναι θ παραγωγι και θ μετάφραςθ διάφορων μορφϊν 
γραπτοφ λόγου: ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, κειμζνου εμπορικισ αλλθλογραφίασ, 
επιςτθμονικϊν άρκρων, ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε κζματα πολιτικισ, ιςτορίασ, οικονομίασ, 
τζχνθσ κ.λπ. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΡ 35 
Εξειδικευμζνα κζματα μετάφραςθσ 
Σο μάκθμα παρζχει κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξάςκθςθ ςτθ μετάφραςθ από τα 
Ελλθνικά προσ τα Ρουμανικά και από τα Ρουμανικά προσ τα Ελλθνικά. Επικεντρϊνεται ςτθ 
διαδοχικι και από κειμζνου μετάφραςθ και δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν κατανόθςθ κειμζνων, κακϊσ και ςτθν ακριβι απόδοςι τουσ ςτθ 
μθτρικι τουσ γλϊςςα. Οι ςυμμετζχοντεσ μακαίνουν να μεταφράηουν με ςαφινεια και 
ορκότθτα και αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ για το ζργο που παράγουν. 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Η΄, ΚΩΔΙΚΟ Τ 33 
Δίκαιο προςταςίασ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
Θ ςθμαςία που δίνει θ διεκνισ κοινότθτα, τόςο ςε οικουμενικό, όςο και ςε περιφερειακό 
επίπεδο, ςτθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κακιςτά αναγκαία τθ μελζτθ τουσ, 
ιδιαίτερα ςε ζνα πεδίο –τον παρευξείνιο χϊρο- όπου θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ 
δοκιμάηεται λόγω των πολφπλοκων εκνικιςτικϊν και μειονοτικϊν ηθτθμάτων που 
εξακολουκοφν ακόμθ και ςιμερα να υφίςτανται ςτθν περιοχι. Θ μελζτθ του αντικειμζνου 
ξεκινά με τθν οριοκζτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, και τθν εμπλοκι τουσ με 
ηθτιματα διεκνϊν ςχζςεων και πολιτικισ (ςυςχετιςμόσ οικονομικισ βοικειασ με 
ανκρϊπινα δικαιϊματα, ανκρωπιςτικι επζμβαςθ). 
τθ ςυνζχεια εξετάηεται το οικουμενικό ςφςτθμα προςταςίασ ςτο πλαίςιο του ΟΘΕ 
(Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, οικουμενικοφ χαρακτιρα κείμενα για τθν προςταςία 
τουσ), το κφριο όμωσ τμιμα του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν προςταςία ςε 
περιφερειακό επίπεδο και ιδίωσ ςτο Ευρωπαϊκό ςφςτθμα, με τθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ 
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ωσ 
το κφριο όργανο εφαρμογισ τθσ φμβαςθσ. Σζλοσ, γίνεται αναφορά και ςτουσ υπόλοιπουσ 
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ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με τθν προςταςία των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων (ΟΑΕ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ). 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Δ΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 18 
τοιχεία δθμοςίου διεκνοφσ δικαίου 
Οι ςπουδζσ με αντικείμενο τον παρευξείνιο χϊρο κακιςτοφν αναγκαία τθ μελζτθ του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τισ διεκνείσ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν και περιλαμβάνεται 
ςτο Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο. Σο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτο αντικείμενο και ςκοπόσ 
του είναι φζρει τουσ φοιτθτζσ με επαφι με τα κυριότερα κεφάλαια του διεκνοφσ δικαίου, 
μζςω τθσ ανάλυςθσ επιλεγμζνων ενοτιτων που καλφπτουν τα κεμελιϊδθ ηθτιματα του 
διεκνοφσ δικαίου. 
Αρχικά γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι ςτθν εξζλιξθ του διεκνοφσ δικαίου και  αναλφεται θ 
λειτουργία και οι πθγζσ του. τθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτα υποκείμενα του διεκνοφσ 
δικαίου και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ διεκνοφσ και εςωτερικοφ δικαίου. Εξετάηονται ακόμθ θ 
ζννοια τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ και θ πρακτικι εφαρμογι τθσ, κακϊσ και το δίκαιο των 
διεκνϊν ςυνκθκϊν. Από τα επιμζρουσ αντικείμενα του διεκνοφσ δικαίου εξετάηονται 
ςυνοπτικά θ ζννοια του εδάφουσ και τθσ εδαφικισ κυριαρχίασ, το δίκαιο τθσ κάλαςςασ και 
θ χριςθ βίασ, ζνασ τομζασ που αποκτά ολοζνα αυξανόμενθ ςθμαςία ςτισ μζρεσ μασ. 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Α΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 2 
Ειςαγωγι ςτθν οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ 
το πλαίςιο των ςφγχρονων διεκνϊν ςχζςεων, θ δθμιουργία και λειτουργία των διεκνϊν 
οργανιςμϊν παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και 
ςτθν ειρθνικι επίλυςθ των διεκνϊν διαφορϊν. Σο μάκθμα εξετάηει όλα τα ςτάδια 
δθμιουργίασ των διεκνϊν οργανιςμϊν από τθ φάςθ τθσ διαπραγμάτευςθσ ζωσ τθν 
υπογραφι και ζναρξθ λειτουργίασ ενόσ οργανιςμοφ, τισ μορφζσ ςυμμετοχισ, τα 
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των κρατϊν – μελϊν και ηθτιματα ςχετικά με τθ διάλυςθ 
διεκνϊν οργανιςμϊν και τθν αποχϊρθςθ μελϊν τουσ. 
Μετά τθν ανάλυςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, ωσ απαραίτθτθσ βάςθσ για τθν για τθν 
κατανόθςθ τθσ φφςθσ και λειτουργίασ των διεκνϊν οργανιςμϊν, ωσ μονάδων τθσ διεκνοφσ 
κοινωνίασ αναλφονται θ δομι, λειτουργία, και τα προβλιματα των κυριοτζρων διεκνϊν 
οργανιςμϊν που υπάρχουν ςιμερα, και ςυγκεκριμζνα των ΟΘΕ, ΕΕ, ΝΑΣΟ, ΟΑΕ και άλλων 
παγκόςμιων και περιφερειακϊν οργανιςμϊν που κεωροφνται ςθμαντικοί (πχ. ΔΝΣ & 
Παγκόςμια Σράπεηα). 
 
 
Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Θ΄, ΚΩΔΙΚΟ 37 
Θ διεκνισ προςταςία των μειονοτιτων και θ κζςθ τουσ ςτον Παρευξείνιο χώρο 
Ι.  υνοπτικι Παρουςίαςθ του Μακιματοσ 
τόχοσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ φοιτθτζσ τθν ζννοια τθσ μειονότθτασ, να 
τθ διακρίνει από άλλεσ, παρεμφερείσ ζννοιεσ και να καταγράψει τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
προςταςίασ ςε παγκόςμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τα διεκνι 
κείμενα περί ανκρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και προςταςίασ των μειονοτιτων 
ειδικότερα. 
Σο κφριο μζροσ του μακιματοσ είναι αφιερωμζνο ςτον εντοπιςμό και τθν ανάλυςθ των 
μειονοτικϊν ηθτθμάτων που υφίςτανται ςτον παρευξείνιο χϊρο με ξεχωριςτι εξζταςθ των 
μειονοτικϊν προβλθμάτων ςε κάκε κράτοσ, κάτι που παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τθν 
δυνατότθτα να εξετάςουν το μειονοτικό φαινόμενο ςυνδεδεμζνο με τισ ιςτορικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτικζσ ιδιαιτερότθτεσ κάκε περιοχισ. 
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ΙΙ.  Διάγραμμα φλθσ 
Α.  Γενικά περί μειονοτιτων ςτο διεκνζσ δίκαιο 
1. Οριοκζτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ μειονότθτασ. 
2. Διάκριςθ από παρεμφερείσ ζννοιεσ (λαοί, αυτόχκονεσ πλθκυςμοί, μειονεκτοφςεσ 
ομάδεσ). 
3. Θ Οικουμενικι Προςταςία των μειονοτιτων 
(α) Πρϊιμεσ προςπάκειεσ (αρχαιότθτα – μεςαίωνασ) 
(β) Θ περίοδοσ τθσ ΚτΕ 
(γ) Οι δραςτθριότθτεσ του ΟΘΕ  
(δ) Σο φμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα (1966) 
4. Σο ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο και θ κζςθ των παρευξεινίων κρατϊν. 
(α) Σα προςτατευόμενα δικαιϊματα από τθν ΕΔΑ 
(β) Θ φμβαςθ Πλαίςιο για τισ Εκνικζσ Μειονότθτεσ και τα άλλα κείμενα του υμβουλίου 
τθσ Ευρϊπθσ 
(γ) Ο ρόλοσ του ΟΑΕ (Κείμενα Κοπεγχάγθσ, Γενεφθσ, Παριςιοφ κλπ.) 
(δ) Θ ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Β.  Μειονότθτεσ και θ μεταχείριςι τουσ ςτα παρευξείνια κράτθ. 
 (α)  Βουλγαρία 
 (β)  Ρουμανία 
 (γ) Ουκρανία 
 (δ)  Ρωςία  
 (ε)  Ναγκόρνο Καραμπάχ 
 (ςτ) Γεωργία (Απχαηία, Νότια Οςετία, Adjara)  
 (η) Σουρκία 
 (θ)  Μολδαβία 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Α΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 3 
Κοινοτικι οργάνωςθ των Ελλινων κατά τθν φςτερθ οκωμανικι περίοδο  
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ κοινοτικι οργάνωςθ των Ελλθνορκοδόξων τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ, τθσ Μικράσ Αςίασ, του Πόντου, τθσ Θράκθσ και τθσ Μακεδονίασ κατά 
τθν φςτερθ οκωμανικι περίοδο. Εξετάηονται οι κρθςκευτικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, 
οικονομικοί κεςμοί, οι πρόςφυγεσ και θ ανταλλαγι των πλθκυςμϊν (υνκικθ τθσ 
Λωηάννθσ). 
 
 
Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΞΑΜΘΝΟ Β΄, ΚΩΔΙΚΟ ΤΕ 7 
Κοινοτικι, κοινωνικι, πνευματικι και οικονομικι ηωι των Ελλινων ςτθ ςφγχρονθ 
Σουρκία (μετά τθ υνκικθ τθσ Λωηάννθσ)  
κοπόσ του μακιματοσ είναι  να μελετθκεί θ κρθςκευτικι, εκπαιδευτικι, κοινοτικι και 
οικονομικι ηωι των Ελλθνορκοδόξων τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και των νιςων Κμβρου και 
Σενζδου μετά τθν υπογραφι τθσ υνκικθσ τθσ Λωηάννθσ (1923) ζωσ ςιμερα. Επίςθσ 
αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ςταδιακι ςυρρίκνωςθ των Ελλθνορκοδόξων ςτισ 
περιοχζσ αυτζσ λόγω των πολιτικϊν γεγονότων, τθσ ίδιασ περιόδου. 
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