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Η ιστορία του… 
  

 Το Τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά το 1951, 

αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και 
Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

στη συνέχεια, από το 1983, ως  

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  

το οποίο είναι ένα από τα οκτώ τμήματα που 
απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή (έτος ίδρυσης 1925). 



Το Τμήμα χορηγεί 

• Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μετά από 
σπουδές οκτώ (8) εξαμήνων 
 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΑ) και 
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στο πλαίσιο του 
προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος. 



 

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
αποτελείται από τέσσερις τομείς 

 

• Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

• Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

• Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

• Μετάφρασης & Διαπολιτισμικών Σπουδών 

 



Πρόγραμμα σπουδών  
προπτυχιακού επιπέδου 

     

 περιλαμβάνει ένα σύνολο 40 περίπου αυτόνομων 
μαθημάτων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

 

• Αγγλική Γλώσσα  (Γλ1-) 
• Θεωρητική Γλωσσολογία (Γλ2-) 
• Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  (Γλ3-) 
• Διακλαδική Γλωσσολογία  (Γλ4-) 
• Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  (Λογ6-) 
• Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  (Λογ7-) 
• Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές  (ΜΔΣ-) 



Εγγραφή στα μαθήματα 

Οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές εγγράφονται 
αυτόματα σε υποχρεωτικά μαθήματα. 

 Για το Γ’ και Δ’ έτος, κάθε εξάμηνο προσφέρεται επιλογή 
μαθημάτων των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων. 

Κάθε φοιτητής/ήτρια επιλέγει περίπου ποια  μαθήματα θέλει 
να παρακολουθήσει και κάνει εγγραφή σε αυτά. 

Διάρκεια εξαμήνου: 13 εβδομάδες 
Oι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται 

τον Iανουάριο-Φεβρουάριο και του εαρινού τον Iούνιο. 
Eπαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα και των δύο 

εξαμήνων πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο. 
Στο σύνολό τους και για όλα τα έτη σπουδών, τα 

μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα. 
 
 



Δομή του Πτυχίου  
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

 Για την ολοκλήρωση του πτυχίου κάθε φοιτητής/ήτρια 
χρειάζεται να συγκεντρώσει 240 ECTS (ΠΜ): 

 

• 36 μαθήματα κορμού (222 ΠΜ) 

• 3 μαθήματα από επιπλέον Ελεύθερες Επιλογές (18 ΠΜ) 



Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών  
Α΄  έτους 

 Α΄ εξάμηνο         ΠΜ 
Γλ1-101Υ      Γλωσσική Κατάρτιση Ι                                                      6 
Γλ2-100Υ      Εισαγωγή στη μελέτη της Γλώσσας                               6 
Λογ5-125Υ   Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Ποίηση                             6 
Λογ5-127Υ   Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Πεζός Λόγος                   6 
Λογ5-130Υ   Εισαγωγή στις Λογοτεχνικές Σπουδές                            6 

____________________________________________________________ 
                     Σύνολο ΠΜ                                                                       30 

 

 

 Β΄ εξάμηνο 
Γλ1-102Υ      Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ                     6 
Γλ2-101Υ      Μορφολογία-Σύνταξη                                                  6 
Λογ5-126Υ   Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Δράμα                              6 
Eρ1-120Υ      Δεξιότητες Η/Υ και Έρευνας                                        6 
ΜΔΣ1-180Υ  Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές                              6 
     ________________________________________________________ 

                     Σύνολο ΠΜ                                                                       30 
 

 



Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών  
Β’ έτους 

Γ′ εξάμηνο 

Γλ2-210Υ Σημασιολογία - Πραγματολογία      

ΜΔΣ2-214Υ Μεθοδολογία της Μετάφρασης 

Λογ6-260Υ Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι  

Λογ7-270Υ Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός Ι  

Μάθημα Παιδαγωγικής (Προσφερόμενο από το Τμήμα 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)  

Ερ1-220Υ Μεθοδολογία Έρευνας  



Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών  
Γ’/Δ’ έτους 

Ε΄-Η’ εξάμηνο 

Γλ3-326Υ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών 

Λογ6-338Ε Το Γοτθικό στην Αγγλική Λογοτεχνία (1760-1900) 

Λογ7-476Ε Σπουδές του Αμερικανικού Νότου 

ΜΔΣ2-325Ε Μετάφραση και Θεσμοί στην Ε.Ε. 

Γλ2-398Ε Εισαγωγή στη Ιστορική Γλωσσολογία 

 

 

 

 



Πρακτική άσκηση 

 Η πρακτική άσκηση  

στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας,  

έχοντας ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος  

ως υποχρεωτικό μάθημα,  

δίνει τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών/τριών με τη 
σχολική τάξη, συμβάλλοντας  

στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη 

Πραγματοποιείται σε σχολεία  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) 

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας χορηγεί 

την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια  

σε όσους εκ των πτυχιούχων  

(έτος εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής)  

παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε 

μαθήματα από του παρακάτω θεματικούς κύκλους: 

1.Θέματαεκπαίδευσης και αγωγής 

2.Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 

3.Ειδική διδακτική και Πρακτική Άσκηση 



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

   Στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

   λειτουργούν:  

 

   2 τμηματικά μεταπτυχιακά  

 

   1 διατμηματικό πρόγραμμα στο οποίο το Τμήμα είναι 
το επισπεύδον 



Τα Τμηματικά  
Μεταπτυχιακά Διπλώματα 

Ειδίκευσης (ΠΜΣ) περιέχουν: 

1 ΠΜΣ με 3 κατευθύνσεις: 

 Γλωσσολογία 

 Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας 

 Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην 
Εκπαίδευση 

 

1 ΠΜΣ με μία κατεύθυνση: 

 Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές 

 

 

 



Το Διατμηματικό Πρόγραμμα στο οποίο 
συμμετέχει το Τμήμα παρέχει  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

 

 

 Διατμηματικό ΠΜΣ  

στη Διερμηνεία και Μετάφραση 

 

 



Προγράμματα ανταλλαγών 
     

 Tο Tμήμα Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
συμμετέχει ενεργά από το 1989 σε 
Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Συνεργασίας 
(ΔΠΣ) (ERASMUS+, MUNDUS) και συνεργάζεται με 
ευρωπαϊκά ιδρύματα τόσο για ανταλλαγή φοιτητών 
και προσωπικού, όσο και για τη σύνταξη κοινών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Διακινεί πάνω από 50 φοιτητές/ήτριες ανά έτος από 
το AΠΘ προς τα πανεπιστήμια της Eυρώπης.  Eπίσης, 
δέχεται πολλούς  φοιτητές/ήτριες από την Ευρώπη 
αλλά και από Πανεπιστήμια άλλων κρατών που 
συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα συνεργασίας.  

 

 



Εργαστήρια, Υποδομές, Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 

• Βιβλιοθήκη 

• Εργαστήριο Φωνητικής 

• Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης 

• Εργαστήριο Εκμάθησης, Διδασκαλίας & Αξιολόγησης 
της Ξένης Γλώσσας στην Σχολική Πράξη 

• Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας 

• Εργαστήριο Μετάφρασης, Διερμηνείας και 
Επικοινωνίας 

• Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης 

• Εκπαιδευτική νησίδα Χρήσης Η/Υ 

• Κέντρο Πολυμέσων 

• Σύμβουλος Σπουδών (καθοδηγεί – υποστηρίζει)  



Βιβλιοθήκη Τμήματος 
 Η βιβλιοθήκη μας βρίσκεται στον 3ο όροφο του νέου κτιρίου της 

Φιλοσοφικής Σχολής (αίθ. 308) και λειτουργεί ως δανειστική καθημερινά 

 Η συλλογή της αποτελείται από 38.000 τόμους βιβλίων και καλύπτει την 
Αγγλική γλώσσα, τη Γλωσσολογία, την Αγγλική και Αμερικανική 
λογοτεχνία, το Θέατρο, τον Κινηματογράφο, τις Πολιτισμικές σπουδές και 
τη Μετάφραση 

 Μέσω του διαδικτύου, προσφέρει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ένα 
μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών.  

 



Δραστηριότητες Τμήματος 
• Συνέδρια / Συμπόσια / Ημερίδες / Εκδηλώσεις 

• Σεμινάρια (“Problematics of Culture and Theory”) 

• Δημιουργικές Ομάδες (Θεατρική Ομάδα “Bald Theatre,” 
Λέσχη ανάγνωσης/Εργαστήρια “Transparent Windows”) 

• Διαδικτυακή Πύλη Πηγών για τις Αμερικανικές Σπουδές 
(www.asrp.gr) 

• Εκδόσεις (ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Journal of Theory and 
Criticism) 

• Summer Schools 



Επαγγελματική απασχόληση αποφοίτων 

• Στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση 
(πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια) 

• Μεταφραστικά γραφεία, εταιρείες με μεταφραστικά 
τμήματα 

• Διερμηνεία 

• Εκδοτικές επιχειρήσεις 

• Τράπεζες, πολυεθνικές  

• Τουρισμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Δυνατότητα επιλογής πολλών 
διαφορετικών κλάδων/κατευθύνσεων: 

 - Γλωσσολογία 

 - Λογοτεχνία 

 - Μετάφραση 

 - Διαπολιτισμικές Σπουδές 



 Παρακολούθηση μαθημάτων που 
επικεντρώνονται στη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας 
 

 Εξέταση του αγγλικού και αμερικανικού 
πολιτισμού μέσα από διαφορετικές πτυχές: 
λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, ιστορία 
 

 Ενασχόληση με τη μετάφραση 
 

 Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών 
με στόχο την εμβάθυνση σε διάφορα θέματα 

 



 
 

 Συνεργασία με άλλους φοιτητές στο πλαίσιο διαφόρων 
εργασιών εντός των μαθημάτων αλλά και με το 
διδακτικό προσωπικό του τμήματος στο πλαίσιο 
ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών με 
ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων/εργαστηρίων αλλά και 
διεθνών συνεδρίων που οργανώνει το Τμήμα σε 
συνεργασία με άλλους φορείς 

 

 Διαθεματικότητα 
 

 Προοπτικές εξέλιξης των σπουδών: 
 -Μεταπτυχιακό 
 -Διδακτορικό 

 
 



Σπουδάζω στο ΑΠΘ 
 Εξοικείωση με τις δεξιότητες έρευνας και γραφής, οι οποίες 

χρησιμεύουν στον εργασιακό χώρο π.χ. παραγωγή και 
διδασκαλία δοκιμίων. 

 Κατανόηση και χρήση του λόγου ως εργαλείου επικοινωνίας 
και ρητορικής. 

 Διεπιστημονική προσέγγιση γνώσης μέσα από το συνδυασμό 
διαφορετικών πεδίων, π.χ. Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, 
Γλωσσολογία, Νέες Τεχνολογίες 

 Ενίσχυση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων 
 Μελέτη και έρευνα κειμένων και πρακτικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μετέπειτα στον επαγγελματικό χώρο. 
 Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,  η 

οποία βοηθά στη σύνδεση με την κοινωνία και στη δημιουργία 
επαγγελματικών διεξόδων. 

 Αναγνώριση της αξίας των ανθρωπιστικών σπουδών και της 
λογοτεχνίας 



Μετά τις σπουδές 
 Πρακτική άσκηση – οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στο 

τμήμα Αγγλικής εφαρμόζονται και διανθίζονται στο 
επαγγελματικό περιβάλλον. 

 Εξέταση διαφόρων ειδών λογοτεχνίας (όχι μόνο σε 
παραδοσιακή έντυπη μορφή) - Σύζευξη της λογοτεχνίας με 
την τεχνολογία (Ψηφιακή λογοτεχνία). 

 Χρήση της νέας  τεχνολογίας (υπολογιστές και κινητά 
τηλέφωνα) ως εργαλείου εκμάθησης και παραγωγής 
λόγου – διαδραστική μορφή διδασκαλίας της γλώσσας 

 Τοποθέτηση γνώσης σε καινούριες βάσεις, αξιοποίησή 
τους με νέους τρόπους 

 Αναδιαμόρφωση αντιλήψεων 

 



                        

 

 Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο του 

Τμήματος στη διεύθυνση:  

www.enl.auth.gr 


