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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, αλλάζει ριζικά, τόσο
ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα, όσο και προς τις παραμέτρους για τη
λήψη του πτυχίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου για τους εισακτέους από
το 2018-2019 και μετά θα είναι η επιτυχής εξέταση σε σαράντα δύο (42)
μαθήματα και  σε δύο ξένες  γλώσσες (η μία ως απαραίτητη προϋπόθεση
εγγραφής στο Τμήμα). Με μόνο μία ξένη γλώσσα θα αποφοιτούν μόνο όσοι
έχουν εισαχθεί  στο Τμήμα με το ποσοστό των 5% (ειδικές παθήσεις).  Οι
φοιτητές θα πρέπει να εξετάζονται σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα σε
κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών τους, σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά
μαθήματα και σε ένα (1) επιλογής σε κάθε εξάμηνο στο δεύτερο και τρίτο
έτος των σπουδών τους, ενώ σε πέντε (5) υποχρεωτικά (τρία εκ των οποίων
θα ανήκουν σε μία μόνο δέσμη – πρωτεύουσα δέσμη- και τα άλλα δύο από
όποιες άλλες  δέσμες  επιθυμούν)   και  ένα (1)  επιλογής μάθημα  σε  κάθε
εξάμηνο στο τέταρτο έτος σπουδών τους.
Στο  τέλος  των  σπουδών  τους  θα  πρέπει  συγκεντρώνουν  108  διδακτικές
μονάδες  από  υποχρεωτικά  μαθήματα  και  18  διδακτικές  μονάδες  από
μαθήματα επιλογής. Σε κάθε μάθημα αναλογούν από 6 ECTS μονάδες.

Για  τους  παλαιούς  φοιτητές  που  έπαιρναν  πτυχίο  με  εξήντα  δύο  (62),
εξήντα  τέσσερα  (64)  και  σαράντα  οχτώ  (48)  μαθήματα,  προβλέπεται  η
δυνατότητα  να  πάρουν  πτυχίο  με  σαράντα  δύο  (42)  μαθήματα  εφόσον
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα
μάθημα  μέσα  στο  ακαδημαϊκό  έτος  2018-2019,  αφού  τότε  θα
ενεργοποιηθούν οι νέες παράμετροι για τη λήψη πτυχίου με σαράντα δύο
μαθήματα (42). Σε ότι έχει να κάνει με τις ξένες γλώσσες ισχύουν ότι ίσχυε
κατά το έτος εισαγωγής – εγγραφής τους στο Τμήμα.
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