ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23]
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα ΗΙΑ_Ι103 (ΥΙS103) «Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό» μεταφέρθηκε με
νέο κωδικό και αλλαγή τίτλου στο Ζ΄ Εξάμηνο (ΗΙΑ_I708 «Λαϊκός Πολιτισμός Ι»). Οι
φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα ΗΙΑ_Ι103 (ΥΙS103)
«Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό» και εξετάζονται κανονικά στο χειμερινό εξάμηνο.
Οι φοιτητές που το διδάχθηκαν ως Υποχρεωτικό δεν δύνανται να το δηλώσουν ως
μάθημα επιλογής.
Το μάθημα HIA_Ι104 (YIS104) «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία» συνιστά νέα
προσθήκη.
Το μάθημα ΗΙΑ_Α104 (ΥAR104) «Κλασική Αρχαιολογία Ι» είναι ίδιο με το
προγενέστερο μάθημα «Κλασική Αρχαιολογία: 1000–400 π.Χ.» με τον ίδιο κωδικό.
Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό μάθημα δίνουν εξετάσεις στο καινούργιο.
Το μάθημα ΗΙΑ_Α105 (ΥAR105) «Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι» είναι ίδιο με το
προγενέστερο μάθημα «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία» με τον ίδιο κωδικό.
Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό μάθημα δίνουν εξετάσεις στο καινούργιο.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα ΗΙΑ_I201 (ΥIS201) «Αρχαία Ιστορία Ι» είναι ίδιο με το προγενέστερο
μάθημα «Ιστορία των Αρχαϊκών και Κλασικών Χρόνων» με τον ίδιο κωδικό. Οι
φοιτητές που χρωστούν το παλιό μάθημα δίνουν εξετάσεις στο καινούργιο.
Το μάθημα ΗΙΑ_I202 (ΥIS202) «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία» δεν
διδάσκεται για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές
που το χρωστούν δηλώνουν ως οφειλόμενο το υποχρεωτικό μάθημα ΗΙΑ_I202
(ΥIS202) «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία» και εξετάζονται κανονικά στο
εαρινό εξάμηνο.
Το μάθημα «Βυζαντινή Ιστορία» προσφέρεται στο Β΄ εξάμηνο με νέο κωδικό
ΗΙΑ_I204 και στο Δ΄ εξάμηνο με κωδικό ΗΙΑ_I407. Οι φοιτητές που το χρωστούν και
το έχουν διδαχθεί στο Δ΄ εξάμηνο δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα ΗΙΑ_I407
«Βυζαντινή Ιστορία».
Το μάθημα ΗΙΑ_Α204 (ΥAR204) «Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ» είναι ίδιο με το
προγενέστερο μάθημα «Κλασική Αρχαιολογία: 400–30 π.Χ.» με τον ίδιο κωδικό. Οι
φοιτητές που χρωστούν το παλιό μάθημα δίνουν εξετάσεις στο καινούργιο.
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα ΗΙΑ_I304 (ΥIS304) «Αρχαία Ιστορία ΙI» είναι ίδιο με το προγενέστερο
μάθημα «Ελληνιστική Ιστορία» με τον ίδιο κωδικό. Οι φοιτητές που χρωστούν το
παλιό μάθημα δίνουν εξετάσεις στο καινούργιο.
* Το μάθημα YIS401 «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου» που δεν προσφέρεται πια
παραμένει προς δήλωση ως οφειλόμενο.
Το μάθημα ΗΙΑ_Α305 (ΥΑR305) «Βυζαντινή Ζωγραφική και Ψηφιδωτά»
καταργήθηκε. Οι φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα
ΗΙΑ_Α306 (YIS306) «Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ».
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα HIA_I408 (YIS408) «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης» μεταφέρθηκε από
το Ε΄ εξάμηνο με νέο τίτλο και νέο κωδικό. Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό
μάθημα ως επιλογή δηλώνουν το μάθημα HIA_I504 (EIS504) «Μεσαιωνική Ιστορία
της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)» και εξετάζονται στο χειμερινό εξάμηνο.
Το μάθημα HIA_I409 (YIS409) «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Ι» συνιστά νέα
προσθήκη.
Το μάθημα ΗΙΑ_Α404 (ΥΑΡ404) «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής» καταργήθηκε. Οι
φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν το υποχρεωτικό μάθημα ΗΙΑ_Α404 «Ιστορία
της Αρχιτεκτονικής» ως οφειλόμενο και εξετάζονται κανονικά στο εαρινό εξάμηνο.
Το μάθημα HIA_PH406 (ΥPH406) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης
και πεζογραφίας ΙΙ» μεταφέρθηκε στο ΣΤ΄ εξάμηνο με νέο κωδικό (HIA_PH601) ως
μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν ως οφειλόμενο το
μάθημα HIA_PH406 (ΥPH406) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης
και πεζογραφίας ΙΙ» και εξετάζονται κανονικά στο εαρινό εξάμηνο.
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα HIA_I504 (EIS504) «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)»
μεταφέρθηκε με νέο τίτλο και νέο κωδικό στο Δ΄ εξάμηνο (HIA_I408 «Μεσαιωνική
Ιστορία της Δύσης»). Οι φοιτητές που το χρωστούν ως μάθημα επιλογής δηλώνουν
ως οφειλόμενο το μάθημα HIA_I504 (EIS504) «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος16ος αιώνας)» και εξετάζονται στο χειμερινό εξάμηνο.
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Το μάθημα HIA_I506 (YIS506) «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (13ος αιώνας–1821)»
(δεν έχει προσφερθεί ποτέ έως τώρα) μετονομάζεται σε «Ιστορία του Νέου
Ελληνισμού ΙΙ».
Το μάθημα HIA_I509 (ΕΙS509) «Ιστορία της Νεοελληνικής Πόλης» καταργήθηκε. Οι
φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν άλλο μάθημα για τη συμπλήρωση των
πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου από τις διαθέσιμες επιλογές μαθημάτων
Ιστορίας του χειμερινού εξαμήνου.
Το μάθημα HIA_I510 (ΕΙS510) «Ιστορία της Λατινοκρατίας» μεταφέρθηκε από το ΣΤ΄
εξάμηνο με νέο κωδικό. Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό μάθημα δηλώνουν ως
οφειλόμενο το μάθημα HIA_I607 (EIS607) «Ιστορία της Λατινοκρατίας» και
εξετάζονται στο εαρινό εξάμηνο.
Το μάθημα HIA_A503 (EAR503) «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική» καταργήθηκε. Οι
φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν άλλο μάθημα για τη συμπλήρωση των
πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου από τις διαθέσιμες επιλογές μαθημάτων
Αρχαιολογίας του χειμερινού εξαμήνου.
Το μάθημα HIA_D508 (EDG508) «Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» είναι
ίδιο με το προγενέστερο μάθημα «Διαδικασίες Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» με τον ίδιο κωδικό. Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό μάθημα
δίνουν εξετάσεις στο καινούργιο.
Το μάθημα HIA_D509 (EDG509) «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» καταργήθηκε.
Οι φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν άλλο μάθημα για τη συμπλήρωση των
πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου από τις διαθέσιμες επιλογές μαθημάτων
Ψηφιακού Πολιτισμού του χειμερινού εξαμήνου.
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα HIA_I605 (EIS605) «Οικονομική Θεωρία, Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία
και Πολιτισμός» καταργήθηκε. Δεν προσφέρθηκε ποτέ.
Το μάθημα HIA_I606 (EIS606) «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού» μεταφέρθηκε με νέο
κωδικό και αλλαγή τίτλου στο Η΄ εξάμηνο (ΗΙΑ_I809 «Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ»). Οι
φοιτητές που το χρωστούν δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα HIA_I606 (EIS606)
«Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού» και εξετάζονται κανονικά στο εαρινό εξάμηνο.
Το μάθημα HIA_I607 (EIS607) «Ιστορία της Λατινοκρατίας» μεταφέρθηκε στο Ε΄
εξάμηνο. Οι φοιτητές που το χρωστούν ως μάθημα επιλογής δηλώνουν ως
οφειλόμενο το μάθημα HIA_I607 (EIS607) «Ιστορία της Λατινοκρατίας» και
εξετάζονται στο εαρινό εξάμηνο.
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Το μάθημα ΗΙΑ_Α609 (EIS609) «Οικονομική Ιστορία» συνιστά νέα προσθήκη.
Προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Το μάθημα ΗΙΑ_Α610 (EIS610) «Ελληνική Οικονομική Ιστορία» συνιστά νέα
προσθήκη. Προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Το μάθημα HIA_D606 (EDG606) «Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι»
καταργήθηκε. Δεν προσφέρθηκε ποτέ.
Το μάθημα HIA_D609 (EDG609) «Τεχνολογικό Περιβάλλον και Ψηφιακή Πρόοδος:
Κοινωνικο-Οικονομικές Προσεγγίσεις» καταργήθηκε. Δεν προσφέρθηκε ποτέ.
Το μάθημα HIA_PH601 (ΥPH601) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης
και πεζογραφίας ΙΙ» μεταφέρθηκε με νέο κωδικό από το Δ΄ εξάμηνο. Οι φοιτητές
που χρωστούν το παλιό μάθημα δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα HIA_PH406
(ΥPH406) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης και πεζογραφίας ΙΙ» και
εξετάζονται κανονικά στο εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές που το διδάχθηκαν ως
Υποχρεωτικό δεν δύνανται να το δηλώσουν ως μάθημα επιλογής.
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το μάθημα HIA_I707 (EIS707) «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών»
καταργήθηκε.
Το μάθημα ΗΙΑ_I708 (EIS708) «Λαϊκός Πολιτισμός Ι» μεταφέρθηκε από το Α΄
εξάμηνο με νέο κωδικό και αλλαγή τίτλου. Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό
μάθημα δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα ΗΙΑ_Ι103 (ΥΙS103) «Εισαγωγή στον
Λαϊκό Πολιτισμό» και εξετάζονται κανονικά στο χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές που
το διδάχθηκαν ως Υποχρεωτικό δεν δύνανται να το δηλώσουν ως μάθημα επιλογής.
Το μάθημα HIA_A702 (EAR702) «Βυζαντινή Αρχιτεκτονική» καταργήθηκε.
Το μάθημα HIA_A703 (EAR703) «Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης» μεταφέρθηκε
στο Η΄ εξάμηνο με νέο κωδικό (HIA_Α807).
Το μάθημα HIA_A706 (EAR706) «Μουσειολογία» προσφέρεται από το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή.
Το μάθημα HIA_A707 (EAR707) «Πρώιμη Εποχή του Χαλκού» μεταφέρθηκε από το
8ο στο 7ο εξάμηνο. Δεν είχε προσφερθεί ποτέ.
Το μάθημα HIA_A709 (EAR709) «Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία» συνιστά νέα
προσθήκη.
Το μάθημα HIA_A710 «Αρχαιολογία της Αθήνας» συνιστά νέα προσθήκη.
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Το μάθημα HIA_D705 (EDG705) «Στατιστική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες» καταργήθηκε.
Το μάθημα HIA_D707 (EDG707) «Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ»
καταργήθηκε.
Το μάθημα HIA_EPH701 (ΕPH701) «Παπυρολογία-Παλαιογραφία» καταργήθηκε.
Το μάθημα HIA_EPH702 (ΕPH702) «Βυζαντινή Φιλολογία» καταργήθηκε.
Το μάθημα ΗΙΑ_PH703 (ΥPH703) «Νέα Ελληνική Φιλολογία» μεταφέρθηκε από το
Η΄ εξάμηνο με νέο κωδικό.
Το μάθημα HIA_ED701 Παιδαγωγικό Βάσης Ι: ESW_105 «Εισαγωγή στις Επιστήμες
της Εκπαίδευσης» συνιστά νέα προσθήκη. Προσφέρεται από το Τμήμα Επιστημών
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.
Η΄ EΞAMHNO
Το μάθημα ΗΙΑ_Ι804 (EIS804) «Οικονομική Ιστορία (18ος-20ος αιώνας)»
καταργήθηκε.
Το μάθημα ΗΙΑ_Ι809 (EIS809) «Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ» μεταφέρθηκε από το ΣΤ΄
εξάμηνο με νέο κωδικό και αλλαγή τίτλου. Οι φοιτητές που χρωστούν το παλιό
μάθημα δηλώνουν ως οφειλόμενο το μάθημα HIA_I606 (EIS606) «Θέματα Λαϊκού
Πολιτισμού» και εξετάζονται κανονικά στο εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές το
δήλωσαν ως επιλογή στο ΣΤ΄ εξάμηνο και εξετάστηκαν επιτυχώς δεν δύνανται να το
επιλέξουν ξανά στο Η΄ εξάμηνο.
Το μάθημα ΗΙΑ_Ι801 (EIS801) «Νομισματική» μεταφέρθηκε από την κατεύθυνση
Ιστορίας στην κατεύθυνση Αρχαιολογίας με νέο κωδικό (ΗΙΑ_Α809).
Το μάθημα HIA_A801 (EAR801) «Νεολιθικός Πολιτισμός» μεταφέρθηκε στο 8ο από
το 7ο εξάμηνο. Δεν είχε προσφερθεί ποτέ.
Το μάθημα HIA_A805 (EAR805) «Ολοκληρωμένη Προστασία της Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς» καταργήθηκε.
Το μάθημα HIA_A806
καταργήθηκε.

(EAR806)

«Μάρκετινγκ

Πολιτισμικών

Μονάδων»

Το μάθημα ΗΙΑ_Α807 (EAR807) «Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης» μεταφέρθηκε
από το Ζ΄ εξάμηνο με νέο κωδικό.
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Το μάθημα ΗΙΑ_Α808 (EAR808) «Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου
Θεάτρου» συνιστά νέα προσθήκη. Προσφέρεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
Το μάθημα ΗΙΑ_D807 (EDG807) «Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ»
καταργήθηκε.
Το μάθημα ΗΙΑ_PH802 (ΥPH802) «Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός» συνιστά νέα
προσθήκη.
Το μάθημα HIA_EPH801 (EPH801) «Νέα Ελληνική Φιλολογία» μεταφέρθηκε στο Ζ΄
εξάμηνο με νέο κωδικό (ΗΙΑ_PH703).
Το μάθημα HIA_ED801 Παιδαγωγικό Βάσης ΙΙ: ESW_115 «Κοινωνική-Εκπαιδευτική
Πολιτική» συνιστά νέα προσθήκη. Προσφέρεται από το Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΣΤ΄ ή Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Το μάθημα ΗΙΑ_ΕPA600 Πρακτική άσκηση θα προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο
των δύο τελευταίων ετών φοίτησης (Γ΄ & Δ΄) και η επιτυχής ολοκλήρωση και
βαθμολόγησή του αντιστοιχεί σε 1 ΠΜ (5 ECTS). Το μάθημα δεν απαιτείται για τη
λήψη πτυχίου και συνεπώς η πίστωση της σχετικής ΠΜ είναι επιπρόσθετη του
τελικού απαιτούμενου αριθμού ΠΜ για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Ως
Διδάσκων ορίζεται ο εκάστοτε υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του τμήματος
[Απόφαση της 47ης /12.01.2022 απόφαση της Συνέλευσης τμήματος].
** ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ζ΄ και Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Στο Ζ΄ Εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν την Πτυχιακή Εργασία (μάθημα επιλογής 10
πιστωτικών μονάδων: 5 ΠΜ+5 ΠΜ: ΗΙΑ_ΡΕ700+ΗΙΑ_ΡΕ800). Η Πτυχιακή Εργασία
αντικαθιστά δύο μαθήματα επιλογής του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου, στα οποία οι φοιτητές
δεν εξετάζονται. Το ένα μάθημα πρέπει να προέρχεται από την κατεύθυνση την
οποία έχουν επιλέξει και το άλλο μπορεί να προέρχεται από την ίδια ή την άλλη
κατεύθυνση. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πτυχιακή Εργασία, εφόσον
έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων με συνολικό αριθμό
τουλάχιστον ΠΜ 120.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-23
Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα
συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30. Επίσης, μπορούν να δηλώσουν
μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και δεν είχαν επιτυχή εξέταση συνολικού
αριθμού Πιστωτικών Μονάδων μέχρι 30.
 Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου και 2ου έτους:
Τα μαθήματα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και
κατανέμονται σε έξι (6) μαθήματα / εξάμηνο.
Μαθήματα επιλογής 3ου και 4ου έτους (με ρήτρα ακροατηρίου ανά
μάθημα):
Από το 5ο Εξάμηνο και εξής οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση Ιστορίας ή
Αρχαιολογίας.
Δημιουργείται πλέον κοινή λίστα μαθημάτων επιλογής για το Χειμερινό (5ο/7ο) και
το Εαρινό (6ο/8ο) εξάμηνο του 3ου και 4ου έτους. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα
να διαμορφώσουν ελεύθερα το πρόγραμμα των μαθημάτων τους, λαμβάνοντας,
ωστόσο, υπόψη τον απαραίτητο αριθμό ECTS που πρέπει να δηλώσουν ανά
εξάμηνο (30) και τους παρακάτω περιορισμούς:
- Μαθήματα κατεύθυνσης: 10*
- Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από την κατεύθυνση ή την άλλη κατεύθυνση
ή Φιλολογικά: 8*
- Παιδαγωγικά μαθήματα βάσης: 2
- Μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού: 4
* Σημείωση: Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα
5ου/7ου ή/και 6ου/8ου εξάμηνου να προέρχονται από την Ομάδα 3 των μαθημάτων
που προσφέρουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Βλ. παρακάτω
(Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια).
 Πτυχιακή Εργασία:
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Στο 7ο Εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν την Πτυχιακή Εργασία (μάθημα επιλογής 10
πιστωτικών μονάδων: 5ΠΜ+5ΠΜ: ΗΙΑ_ΡΕ700+ΗΙΑ_ΡΕ800). Η Πτυχιακή Εργασία
αντικαθιστά δύο μαθήματα του 7ου και 8ου εξαμήνου, στα οποία οι φοιτητές δεν
εξετάζονται. Το ένα μάθημα πρέπει να προέρχεται από την κατεύθυνση την οποία
έχουν επιλέξει και το άλλο μπορεί να προέρχεται από την ίδια ή την άλλη
κατεύθυνση. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πτυχιακή Εργασία, εφόσον
έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων με συνολικό αριθμό
τουλάχιστον ΠΜ 120.
 Πρακτική άσκηση (6ο ή 8ο Εξάμηνο):
Το μάθημα ΗΙΑ_ΕPA600 Πρακτική άσκηση προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο
των δύο τελευταίων ετών φοίτησης (3ο και 4ο) και η επιτυχής ολοκλήρωση και
βαθμολόγησή του αντιστοιχεί σε 1 ΠΜ (ECTS). To μάθημα δεν απαιτείται για τη
λήψη πτυχίου και συνεπώς η πίστωση της σχετικής ΠΜ είναι επιπρόσθετη του
τελικού απαιτούμενου αριθμού ΠΜ για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Ως
Διδάσκων ορίζεται ο εκάστοτε υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του τμήματος
[Απόφαση της 47ης/12.01.2022 απόφαση της Συνέλευσης τμήματος].
 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
Το Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους
του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Η απόκτησή της είναι υποχρεωτική και
εξασφαλίζεται με την επιτυχή εξέταση των φοιτητών στα ακόλουθα έξι (6)
μαθήματα, βάσει του προγράμματος σπουδών:
Ομάδα 1: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
Δύο (2) βασικά μαθήματα: HIA_I101 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές / HIA_PH205
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Θεματογραφία [Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας]
Ομάδα 2: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Δύο (2) παιδαγωγικά μαθήματα βάσης: ESW_105 Εισαγωγή στις Επιστήμες της
Εκπαίδευσης / ESW_115 Κοινωνική-Εκπαιδευτική Πολιτική [Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας]
Ομάδα 3: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
Δύο (2) τουλάχιστον επιλογές εκ των μαθημάτων: HIA_A605 Δημόσια Αρχαιολογία /
HIA_A803 Ζητήματα Ιστορίας της Τέχνης / HIA_I808 Δημόσια Ιστορία / HIA_I809
Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ / HIA_PH601 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης
και πεζογραφίας ΙΙ / HIA_PH802 Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός [Τμήμα ΙστορίαςΑρχαιολογίας] / HIA_PH703 Νέα Ελληνική Φιλολογία [Τμήμα Φιλολογίας]
 Σημείωση για τους εισακτέους 2019-2020:
Οι νέοι κανόνες για τη λήψη του πτυχίου ισχύουν και για τους φοιτητές οι οποίοι θα
φοιτήσουν στο 4ο έτος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι φοιτητές αυτοί θα
πρέπει να δηλώσουν μαθήματα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.
Συγκεκριμένα:
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1ο Εξάμηνο
Από το 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου:
ΣΥΝΟΛΟ:

30 ΠΜ

2ο Εξάμηνο
Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου:
ΣΥΝΟΛΟ:

30 ΠΜ

3ο Εξάμηνο
Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου εξαμήνου:
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου:
ΣΥΝΟΛΟ:
4ο Εξάμηνο
Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου εξαμήνου:
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου:
ΣΥΝΟΛΟ:

30 ΠΜ

30 ΠΜ

30 ΠΜ
30 ΠΜ
60 ΠΜ

30 ΠΜ
30 ΠΜ
60 ΠΜ

5ο Εξάμηνο
Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές ανά κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν
Μαθήματα 5ου/7ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ου ου
- Μαθήματα κατεύθυνσης 5 /7 εξαμήνου
- Μαθήματα άλλης κατεύθυνσης 5ου/7ου εξαμήνου
- Μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού 5ου/7ου εξαμήνου
- Φιλολογικά μαθήματα 7ου εξαμήνου
- Παιδαγωγικό μάθημα βάσης
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:
60 ΠΜ
6ο Εξάμηνο
Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές ανά κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν
Μαθήματα 6ου/8ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ου ου
- Μαθήματα κατεύθυνσης 6 /8 εξαμήνου
- Μαθήματα άλλης κατεύθυνσης 6ου/8ου εξαμήνου
- Μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού 6ου/8ου εξαμήνου
- Φιλολογικά μαθήματα 6ου/8ου εξαμήνου
- Παιδαγωγικό μάθημα βάσης
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:
60 ΠΜ
7ο Εξάμηνο
Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές ανά κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν
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Μαθήματα 5ου/7ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ου ου
- Μαθήματα κατεύθυνσης 5 /7 εξαμήνου
- Μαθήματα άλλης κατεύθυνσης 5ου/7ου εξαμήνου
- Μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού 5ου/7ου εξαμήνου
- Φιλολογικά μαθήματα 7ου εξαμήνου
- Παιδαγωγικό μάθημα βάσης
Μαθήματα 1ου, 3ου, 5ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:
60 ΠΜ
8ο Εξάμηνο
Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές ανά κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν
Μαθήματα 6ου/8ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
- Μαθήματα κατεύθυνσης 6ου/8ου εξαμήνου
- Μαθήματα άλλης κατεύθυνσης 6ου/8ου εξαμήνου
- Μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού 6ου/8ου εξαμήνου
- Φιλολογικά μαθήματα 6ου/8ου εξαμήνου
- Παιδαγωγικό μάθημα βάσης
Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:
60 ΠΜ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανόνες Αποφοίτησης
Σύνολο Μαθημάτων:
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου:

240 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ

*Σύνολο Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου:
*Σύνολο Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου:
*Σύνολο Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου:
*Σύνολο Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου:

30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ

* Τα οποία επιμερίζονται σε:
- 10 μαθήματα κατεύθυνσης
- 8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από την κατεύθυνση ή την άλλη
κατεύθυνση ή Φιλολογικά
- 2 Παιδαγωγικά μαθήματα βάσης
- 4 μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού
Σύνολο Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου:
Σύνολο Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου:

30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
30 ΠΜ
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