


Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως 
μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών 
και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 
1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, ένα από τα οκτώ τμήματα 
που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή.



 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.



Στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
λειτουργούν 

 1 τμηματικό μεταπτυχιακό με 3 κατευθύνσεις 

 2 διατμηματικά προγράμματα στα οποία το  
Τμήμα είναι το επισπεύδον



Το Τμηματικό Μεταπτυχιακό παρέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
σε 3 κατευθύνσεις:

 Θεωρητική και Εφαρμοσμένη 
Γλωσσολογία

 Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα

 Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί 



Τα Διατμηματικά Προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει το Τμήμα και που παρέχουν 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι:

 Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ευρωπαϊκή 
Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό

 Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διερμηνεία και 
Μετάφραση



Τη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση 
των βασικών αντικειμένων του Τμήματος (γλώσσας, 
γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού και 
διδακτικής) με τα απαραίτητα προσόντα για να απορροφηθούν 
επαγγελματικά στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

•Τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, 
κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για 
έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών.

•Την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, την 
εξωστρέφεια και προσφορά προς την κοινωνία, την 
διαδραστικότητα με φορείς και ιδρύματα πολιτισμού.



 Την λειτουργία εργαστηρίων για τη συστηματικότερη έρευνα και 
μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων.

 Τη συμμετοχή σε διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών με τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

 Την διοργάνωση συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών 
περιοδικών.

 Την μετάκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων για διαλέξεις και 
σεμινάρια στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.

 Την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και 
συγγραφικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και γενικά 
την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης των μεθόδων 
διδασκαλίας.

 Τη συνεχή υποστήριξη και ανανέωση της ερευνητικής και 
υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος.



 Διορισμός σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Ιδιωτικός τομέας (σχολεία, φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών)

 Μεταφραστικά γραφεία
 Εκδοτικές επιχειρήσεις
 Τράπεζες, πολυεθνικές, εταιρείες με 

μεταφραστικά τμήματα
 Τουριστικά επαγγέλματα
 Διερμηνεία



 Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας

 Αγγλικής Λογοτεχνίας
 Αμερικανικής Λογοτεχνίας 
 Μετάφρασης, Διερμηνείας και 

Διαπολιτισμικών Σπουδών



Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας περιλαμβάνουν ένα σύνολο σαράντα 
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)



.   Οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές 
εγγράφονται αυτόματα σε υποχρεωτικά 
μαθήματα.  Για το Γ’ και Δ’ έτος, κάθε εξάμηνο 
προσφέρεται επιλογή μαθημάτων τα οποία 
αντιστοιχούν στα παραπάνω γνωστικά 
αντικείμενα. Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει ποια
μαθήματα θέλει να παρακολουθήσει και κάνει 
εγγραφή σ’αυτά.

Στο σύνολό τους και για όλα τα έτη σπουδών τα
μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα.



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

 36 μαθήματα κορμού (222 ΠΜ)

 3 μαθήματα από επιπλέον Ελεύθερες 

Επιλογές (18 ΠΜ)



 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
Λογ5-120Υ   Δεξιότητες Η/Υ και Έρευνας 6
ΜΔΣ1-180Υ    Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές 6
_______________________________________________________________

Σύνολο ΠΜ                                                                      30



Ε΄ εξάμηνο____________________________

Γλ3-326Υ  Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών

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

Λογ7-465Ε   Αμερικανικό Μυθιστόρημα 19ου αιώνα

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

Γλ2- 398Ε     Εισαγωγή στη Ιστορική Γλωσσολογία



Η πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της 
Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, έχοντας 
ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος ως υποχρεωτικό μάθημα, δίνει τη 
δυνατότητα επαφής των φοιτητών με τη 
σχολική τάξη, συμβάλλοντας στη σύνδεση 
της θεωρίας με την πράξη.



 Tο Tμήμα Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
συμμετέχει ενεργά 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/τριες ανά 
έτος από το AΠΘ προς τα πανεπιστήμια της 
Eυρώπης. Eπίσης δέχεται πολλούς 
φοιτητές/τριες από την Ευρώπη αλλά και από 
Πανεπιστήμια άλλων κρατών που συμμετέχουν 
σε διάφορα προγράμματα συνεργασίας. 



 Βιβλιοθήκη
 Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης
 Εργαστήριο Φωνητικής
 Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας
 Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
 Εκπαιδευτική νησίδα Χρήσης Η/Υ
 Κέντρο Πολυμέσων
 Κέντρο Βιντεοπροβολών



Βιβλιοθήκη Τμήματος
 Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

βρίσκεται στον τρίτο 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 και τις πολιτισμικές 
σπουδές και τη μετάφραση. 

 Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, προσφέρει πρόσβαση σε 
βάσεις δεδομένων και σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών. 



 Συνέδρια / Ημερίδες / Εκδηλώσεις
 Σεμινάρια (“Problematics of Culture and 

Theory”)
 Δημιουργικές Ομάδες (“Bald Theatre,” 

“Transparent Windows”)
 Εκδόσεις (ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Journal of 

Theory and Criticism)
 Summer Schools



For more information please visit 
the School website:

www.enl.auth.gr


	��Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
	Η ιστορία του…
	Το Τμήμα χορηγεί:
	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	��Στόχοι του Τμήματος�Οι στόχοι του συνολικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος αφορούν κυρίως:�
	Slide Number 8
	Επαγγελματικές διέξοδοι
	�Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σήμερα αποτελείται από τέσσερις τομείς:�
	Πρόγραμμα σπουδών προπτυχιακού επιπέδου
	Slide Number 12
	Δομή του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
	Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών Α΄  Έτους
	Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών Γ΄ Έτους
	Πρακτική άσκηση των φοιτητών
	�Προγράμματα ανταλλαγών
	Εργαστήρια και Υποδομές
	Slide Number 19
	Δραστηριότητες Τμήματος
	���Thank you!�

