
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 

 Κατά την πρώτη φάση οι δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών 2ου, 4ου, 6ου και 
8ου εξαμήνου (εισακτέοι 2017 έως και 2020) για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα από το 
περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr/ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις 27 Φεβρουαρίου 2021 έως και τις 4 Μαρτίου 2021 
και σύμφωνα με τις οδηγίες https://it.auth.gr/el/sis-student. 

 Κατά τη δεύτερη φάση οι δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών 4ου, 6ου και 8ου 
εξαμήνου (εισακτέοι 2017 έως και 2019) για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα σταλούν με email στο info@itl.auth.gr 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις 5 Μαρτίου 2021 έως και τις 8 Μαρτίου 2021 με 
θέμα «Δήλωση μαθημάτων β’ φάση». 

 Οι δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εισακτέων από το 2010 έως και το 2016 
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 
https://sis.auth.gr/ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις 27 Φεβρουαρίου 2021 έως και 
τις 4 Μαρτίου 2021 και σύμφωνα με τις οδηγίες https://it.auth.gr/el/sis-
student. 

 Οι δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εισακτέων έως και το 2009 για το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα σταλούν με email στο 
info@itl.auth.gr ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις 5 Μαρτίου 2021 έως και τις 8 
Μαρτίου 2021 με θέμα «Δήλωση μαθημάτων εισακτέων έως και το 2009» 
επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το συνημμένο σχετικό έντυπο. 

Ως έγκυρες θα καταχωρούνται οι δηλώσεις μαθημάτων που θα υποβληθούν 
αποκλειστικά εντός των παραπάνω ημερομηνιών και μόνο σύμφωνα με τις 
οδηγίες.  

Για την αποφυγή τυχόν λαθών/παραλείψεων/παρεξηγήσεων παρακαλούνται 
όλοι οι φοιτητές να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες: 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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1. Οι φοιτητές θα βαθμολογούνται κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου στα 
μαθήματα που δήλωσαν τον Οκτώβριο, κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου στα 
μαθήματα που δήλωσαν τον Φεβρουάριο, και κατά την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου, που θεωρείται επαναληπτική, μόνο σε όσα μαθήματα έχουν 
δηλώσει τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο του λήξαντος ακαδημαϊκού έτους και 
δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό. 

2. Οι φοιτητές του 3ου έως και του 8ου εξαμήνου έχουν δικαίωμα να δηλώσουν, υπό 
προϋποθέσεις, μέχρι 7 μαθήματα σε δύο φάσεις, ενώ από το 9οεξάμηνο δίνεται 
η δυνατότητα δήλωσης έως 20 μαθημάτων.  

3. Δεν υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων που έχουν βαθμολογηθεί 
επιτυχώς σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο. 

4. Φοιτητής ο οποίος δεν δήλωσε μάθημα δεν δικαιούται να το παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί σε αυτό. Επομένως, ακόμη και αν το αποτέλεσμα της εξέτασης 
είναι επιτυχές δεν καταχωρείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.  

5. Εκτυπώστε τη δήλωσή σας ή αποθηκεύστε την σε μορφή pdf στον υπολογιστή 
σας για να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό σε περίπτωση που, λόγω τεχνικού 
προβλήματος, η δήλωσή σας δεν καταχωρηθεί.  

6. Οι φοιτητές των 8 πρώτων εξαμήνων έχουν δικαίωμα δήλωσης στη βάση του 
προσφερόμενου προγράμματος σπουδών του Τμήματος ως εξής: 

 

Φοιτητές 2ου εξαμήνου 

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μόνο κατά την πρώτη 

φάση, αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών. 

Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 2ου εξαμήνου αντίστοιχων 

με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr/.  

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Α΄ 

έτους μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος και στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό. 

 

Φοιτητές 4ου εξαμήνου 

https://sis.auth.gr/


Ο φοιτητής υποβάλλει δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά εντός των 

αναρτημένων ημερομηνιών. 

Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 4ου και 2ου εξαμήνου 

αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 

https://sis.auth.gr/.  

Δεύτερη φάση:  

- δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 

περισσότερα από 24 ECTS κατά το εαρινό 2ο εξάμηνο σπουδών του με 

αποστολή email στο info@itl.auth.gr.  

- δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 

περισσότερα από 18 ECTS κατά το εαρινό 2ο εξάμηνο σπουδών του με 

αποστολή email στο info@itl.auth.gr.  

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Β΄ 

έτους μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος και στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό. 

 

Φοιτητές 6ου εξαμήνου 

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, 

αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών.  

Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 6ου, 4ου και 2ου εξαμήνου 

αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 

https://sis.auth.gr/.  

Δεύτερη φάση:  

- δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 

περισσότερα από 54 ECTS κατά τα εαρινά 2ο και 4ο εξάμηνα σπουδών του 

του με αποστολή email στο info@itl.auth.gr.  

- δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 

περισσότερα από 48 ECTS κατά τα εαρινά 2ο και 4ο εξάμηνα σπουδών του με 

αποστολή email στο info@itl.auth.gr.  

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Γ΄ 

έτους μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος και στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό. 
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Φοιτητές 8ου εξαμήνου 

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, 

αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών.  

Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 8ου, 6ου, 4ου  και 2ου 

εξαμήνου αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής 

γραμματείας https://sis.auth.gr/. 

Δεύτερη φάση:  

- δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 

περισσότερα από 84 ECTS κατά τα εαρινά 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνα σπουδών του 

του με αποστολή email στο info@itl.auth.gr.  

- δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 

περισσότερα από 78 ECTS κατά τα εαρινά 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνα σπουδών του 

με αποστολή email στο info@itl.auth.gr.  

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Δ΄ έτους 

μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

και στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό. 

 

Φοιτητές συνέχεια 8ου εξαμήνου 

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση έως 20 μαθημάτων ανά εξάμηνο, 

αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών, από τα προσφερόμενα 

μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και από μαθήματα τα οποία είχε 

συμπεριλάβει σε προγενέστερη δήλωσή του.  

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής μπορεί να 

εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα 

οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό. 

 

 

Ακολουθεί ο πίνακας με το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ω/Ε ECTS Σημειώσεις 

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11210 Ιταλική γλώσσα Ι 6 6  

11220 Εισαγωγή στις επιστήμες της γλώσσας 4 6  

11251 Εισαγωγή στη λογοτεχνική ανάλυση 4 6  

11322 Μορφολογία Ι 4 6 
Επιλέγεται 1 

11336 Κοινωνιογλωσσολογία και πραγματολογία 4 6 

11271 Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον 4 6 Για φοιτητές Α-Μ 

 Μάθημα επιλογής 1 4 6 Για φοιτητές Ν-Ω 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11211 Ιταλική γλώσσα ΙΙ 6 6  

11221 Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών 4 6  

11241 Εισαγωγή στις μεταφραστικές σπουδές 4 6  

11362 Ελληνοϊταλικές σχέσεις 4 6 

Επιλέγεται 1 11323 Μορφολογία ΙΙ 4 6 

11352 Συνοπτική ιστορία ιταλικής λογοτεχνίας 4 6 

11271 Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον 4 6 Για φοιτητές Ν-Ω 

 Μάθημα επιλογής 1 4 6 Για φοιτητές Α-Μ 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11215 Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ 6 6  

11324 Φωνητική και Φωνολογία 4 6 

Επιλέγονται 2 
11325 Σύνταξη 4 6 

11327 Νευρογλωσσολογία 4 6 

11343 Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση 4 6 

 Μάθημα επιλογής 2 4 6  

 Μάθημα επιλογής 3 4 6  

 

 



4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11216 Ιταλική γλώσσα ΙV 6 6  

11326 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ταξινόμηση και 

εκπαιδευτική παρέμβαση 
4 6 

Επιλέγονται 2 11345 
Μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας στην 

ελληνική 
4 6 

11353 Ιταλική λογοτεχνία Ι 4 6 

11361 Ιστορία της Ιταλίας 4 6 

 Μάθημα επιλογής 4 4 6  

 Μάθημα επιλογής 5 4 6  

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11231 Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές 4 6  

11235 Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση 4 6  

11344 
Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής – ελληνικής 

γλώσσας 
4 6 

Επιλέγεται 1 
11358 Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας 4 6 

11338 Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου 4 6 

 Μάθημα επιλογής 6 4 6  

 Μάθημα επιλογής 7 4 6 

Επιλέγεται 1 
(ΥΦΠ) 

ΕΝΑ από τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα 

Φ.Π. χειμερινού εξαμήνου της 1ης Θεματικής 

Περιοχής 

4 6 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11233 Προγραμματισμός και αξιολόγηση 4 6  

11337 Σημειωτική 4 6 

Επιλέγονται 2 11354 Ιταλική λογοτεχνία ΙΙ 4 6 

11363 Ιστορία της ιταλικής τέχνης Ι 4 6 

 Μάθημα επιλογής 7 4 6 

Επιλέγεται 1 
(ΥΦΠ) 

ΕΝΑ από τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα 

Φ.Π. εαρινού εξαμήνου της 1ης Θεματικής Περιοχής 
4 6 

 Μάθημα επιλογής 8 4 6  

 

 



7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11232 Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης 4 6  

11234 Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση 4 6  

11346 
Μεταφρασεολογία και μετάφραση κειμένων 

ισπανόφωνης λογοτεχνίας στην ελληνική 
4 6 

Επιλέγονται 3 

11355 Ιταλική λογοτεχνία ΙΙI 4 6 

11364 Ιστορία της ιταλικής τέχνης ΙI 4 6 

11356 Ιταλική λογοτεχνία ΙV 4 6 

11347 
Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας στην 

ελληνική 
4 6 

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

11342 Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή 4 6 

Επιλέγονται 2 11357 Συγκριτική λογοτεχνία  4 6 

11328 Μορφολογία της ισπανικής 4 6 

 Μάθημα επιλογής 9 4 6  

 Μάθημα επιλογής 10 4 6  

 Μάθημα επιλογής 11 4 6  

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ω/Ε ECTS Σημειώσεις 

11416 Θέματα δομής και χρήσης της ιταλικής γλώσσας 4 6 

Ε (επιλέγονται έως 11 σύμφωνα με το 

προσφερόμενο πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού 

εξαμήνου) 

 

11417 Ακαδημαϊκός ιταλικός λόγος Ι 4 6 

11418 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού Ι 4 6 

11419 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού ΙΙ 4 6 

11421 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση 4 6 

11422 Απόκτηση λεξιλογίου και στρατηγικές 
διδασκαλίας και απομνημόνευσης 

4 6 

11423 Πειραματική ψυχογλωσσολογία 4 6 

11424 Τυπολογία γλωσσών 4 6 

11425 Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία 4 6 

11426 Ατομικές διαφορές στην απόκτηση/ εκμάθηση 
δεύτερης γλώσσας 

4 6 

11427 Απόκτηση δεύτερης γλώσσας  και γλωσσική 
αξιολόγηση 

4 6 

11428 Τεχνολογία και γλωσσική αξιολόγηση 4 6 



11431 Διδασκαλία και μάθηση 4 6 

11447 Τυπολογία αξιολόγησης επαγγελματικών 
μεταφράσεων 

4 6 

11448 Λογοτεχνία και μετάφραση 4 6 

11449 Ποίηση και μετάφραση 4 6 

11456 Ταξιδιωτική λογοτεχνία 4 6 

11457 Λογοτεχνία και χιούμορ 4 6 

11458 Ευρωπαϊκή λογοτεχνία 4 6 

11459 Ιταλική λογοτεχνία: ποίηση 4 6 

11465 Ελληνοϊταλικές σχέσεις: ιστορικά αρχεία και πηγές 4 6 

11466 Ειδικό θέμα ιστορίας των ελληνοϊταλικών 
σχέσεων 

4 6 

11472 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση Ι 4 6 

11473 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙI 4 6 

11474 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙΙΙ 4 6 

11475 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙV 4 6 

11476 Ισπανική γλώσσα Α1 4 6 

11477 Ισπανική γλώσσα Α2 4 6 

11478 Πανόραμα ισπανικής λογοτεχνίας 4 6 

11479 Πανόραμα ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας 4 6 

11480 Πρακτική άσκηση 4 6 

 Όποιος επιθυμεί μπορεί να επιλέξει και επιπλέον κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τα ECTS των οποίων θα αφαιρεθούν από 
αυτά των επιλογής. 

 Δυνατότητα επιλογής έως 24 ECTS εκτός Τμήματος. Από αυτά τα 24 μόνο 6 ECTS μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη 
Σχολή του Α.Π.Θ. εκτός της Φιλοσοφικής. 

 


