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ΑΡΘΡΟ 1 
Εισαγωγή στο Τμήμα με Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επιλογή των υποψηφίων1 για κατάταξη 
πτυχιούχων στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΙΓΦ) γίνεται 
αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. 
Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς 
και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου 
σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ίδιου 
ακαδημαϊκού έτους στο ΤΙΓΦ. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίων των 
παραπάνω Σχολών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Κατάθεση Αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Πέρα από τη σχετική 
αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή 
πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών του 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ). Ο έλεγχος των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από τη Γραμματεία.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Ύλη, Διάρκεια και Μαθήματα Εξετάσεων 

1. Η ύλη των εξετάσεων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μέχρι τις 30 
Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος.  
2. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος και ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
3. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα: α) Κατανόηση γραπτού 
λόγου στην ιταλική γλώσσα β) Παραγωγή γραπτού λόγου στην ιταλική γλώσσα γ) 
Μεταγλωσσική ικανότητα και λεξιλογικός πλούτος στην ιταλική γλώσσα. Το επίπεδο 
των εξετάσεων ορίζεται το Β1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
τη Γλώσσα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΕΠΑ) και περιγράφεται εκτενώς στους 
πίνακες που αφορά στο επίπεδο αυτό. Συμπληρωματικά οι υποψήφιοι μπορούν να 
ενημερωθούν και από το ιταλικό κείμενο του ΚΕΠΑ. Ως προτεινόμενη βιβλιογραφία 
συστήνεται οποιοδήποτε διδακτικό εγχειρίδιο επιπέδου Β1 έχει δημιουργηθεί με 
βάση τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Γλώσσα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

                                                           
1 Στο παρόν κείμενο η χρήση του αρσενικού γένους στις προσδιοριστικές αναφορές προσώπων 
γίνεται αποκλειστικά για απλούστευση της διατύπωσης και, σε κάθε περίπτωση, με αυτήν εννοείται 
κάθε άνθρωπος που κατέχει συγκεκριμένη θέση ή φέρει ορισμένη ιδιότητα, ανεξαρτήτως του φύλου 
του. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
Επιτροπή Κατατάξεων 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την Επιτροπή Κατατάξεων, η οποία αποτελείται 
από 6 μέλη ΔΕΠ και τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής 
πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό 
αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για 
κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα ορίζονται δύο βαθμολογητές και ένας 
αναβαθμολογητής και λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι επιτηρητές να μην είναι ίδιοι 
με τους βαθμολογητές. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων Εξεταστέων Μαθημάτων 

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στον χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα 
δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο 
που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η 
Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχει ακολουθεί κλήρωση για την 
επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται 
καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους 
εξεταζόμενους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Διενέργεια Εξετάσεων 

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου 
μαθήματος.  

2. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες 
υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.  

3. Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή 
ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.  

4. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη 
βαθμολόγηση. 

5. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και 
δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, 
μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και 
μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.  

6. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των 
υποψηφίων. 

7. Όποιος υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιτηρητών που 
αναφέρονται στην αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων αποκλείεται από τις 
εξετάσεις του μαθήματος. 
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8. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης 
της ταυτότητάς του.  

9. Στους υποψήφιους διανέμονται τετράδια με το λογότυπο του ΑΠΘ και κατά την 
παράδοση των γραπτών τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από 
τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο και με ευθύνη των 
επιτηρητών με ειδικό μαύρο αυτοκόλλητο. 

10. Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα 
παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά 
τους. 

11. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές 
ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του 
πρώτου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Βαθμολόγηση Γραπτών 

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε 
βαθμολογητή. Ο βαθμός του κάθε μαθήματος βγαίνει από τον μέσο όρο του 
αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο 
σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή 
μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός 
του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεσαι ο μέσος όρος του αθροίσματος που 
προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη 
βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή δεύτερου βαθμολογητή.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Αποτελέσματα – Σειρά Επιτυχίας – Εγγραφή Επιτυχόντων στο Τμήμα 

1. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της 
βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.  

2. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το 
προβλεπόμενο ποσοστό .  

3. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την 
αποφυγή υπέρβασης του ποσοστού, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου 
Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης. Αν και ο αριθμός 
μαθημάτων είναι ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων 
υποψηφίων.  

4. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν ως υπεράριθμών. 
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συγκαλείται η Επιτροπή Κατατάξεων, η 

οποία συντάσσει πρακτικό που περιέχει τους υποψηφίους, τους βαθμούς 
επίδοσης, το μέσο όρο, και τη σειρά κατάταξης και κατατίθεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος.  

6. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.  
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7. Τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και τα 3 
τελευταία ψηφία του κινητού τους τηλεφώνου, καθώς επίσης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

8. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, η Γραμματεία ανακοινώνει τις 
ημερομηνίες εγγραφής και οι επιτυχόντες προσέρχονται προσκομίζοντας σχετική 
αίτηση (παρέχεται από τη Γραμματεία), μία φωτογραφία, την αστυνομική τους 
ταυτότητα και μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή 
ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Επανεξέταση – Ενστάσεις – Φύλαξη Γραπτών Δοκιμίων 

1. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν 
επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους 
και είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησή τους στη Γραμματεία, να τους χορηγηθούν 
αντίγραφά τους.  

2. Ενστάσεις των υποψηφίων δεν επιτρέπονται.  
3. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα 

(1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της 
Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Αναγνώριση Μαθημάτων – Εξάμηνο Εισαγωγής 

Οι επιτυχόντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος, αναγνώριση μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα 
προέλευσής τους (βλ. άρθρα 1, 31 του Κανονισμού Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών). Η αίτηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ως εξάμηνο 
κατάταξης των επιτυχόντων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται το 
Γ΄.  


