
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Αντιστοίχιση μαθήματος (λόγω αλλαγής του προγράμματος σπουδών). 
 

Στο παλιό πρόγραμμα Σπουδών (2008- 2014) είχαμε τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: 

 Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία Ι 

 Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία ΙΙ 

 Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλάβων Ι 

 Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλάβων ΙΙ 

Στο νέο πρόγραμμα ενοποιήσαμε τα μέρη Ι και ΙΙ των παραπάνω μαθημάτων και έτσι, στο 

καινούργιο πρόγραμμα  (2015-2016) έχουμε πλέον ενιαία υποχρεωτικά μαθήματα ως εξής: 

 Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία και 

 Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλάβων 

Οι παλαιοί φοιτητές οι οποίοι δεν πήραν το πτυχίο και χρωστούν αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να 

επιλέξουν δύο νέα μαθήματα από το νέο πρόγραμμα της κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας, που δεν είχαν στο πρόγραμμά τους, ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό 

μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου. 

Συγκεκριμένα: Για την εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία Ι και ΙΙ, προτείνεται η  εξής διευθέτηση: 

Α) Αν έχουν περάσει ένα από τα δύο μαθήματα, θα αντικαταστήσουν το άλλο μάθημα με νέο. 

Β) Αν δεν έχουν περάσει κανένα από τα δύο μαθήματα, τότε, υποχρεωτικά θα δώσουν το ενιαίο 

μάθημα «Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία» του νέου προγράμματος συν ένα νέο. 

Το ίδιο θα ισχύσει και για το μάθημα «Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλάβων Ι και 

ΙΙ» : 

Α) Αν έχουν περάσει ένα από τα δύο μαθήματα, θα αντικαταστήσουν το άλλο μάθημα με νέο. 

Β) Αν δεν έχουν περάσει κανένα από τα δύο μαθήματα, τότε, υποχρεωτικά θα δώσουν το ενιαίο 

μάθημα του νέου προγράμματος «Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλάβων» συν ένα 

νέο. 
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Η συγκεκριμένη αλλαγή θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 

αφορά στους φοιτητές των ακαδημαϊκών ετών 2008 έως και 2014. 

 

Τα μαθήματα, από το νέο πρόγραμμα σπουδών, τα οποία θα αντιστοιχήσουν τα μαθήματα που 

καταργήθηκαν  είναι τα εξής δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα: 

 Ιστορική Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας 

 Τέχνη και Πολιτισμός της Ρωσίας 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

Αθήνα:07-05-2018 


