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Βάσει της από 9-9-09 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 εφαρμόζονται οι παρακάτω τροποποιήσεις 

στα μαθήματα ξένων γλωσσών: 

 

Α) Για τους φοιτητές που εισάγονται κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010: 

 

Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 

2009-2010 και θα κάνουν την εγγραφή τους στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών, υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα τέσσερα πρώτα μαθήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) 

μίας από τις 3 ξένες γλώσσες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο: Aγγλική, Γαλλική, 

Γερμανική. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του πτυχίου, δεν 

υπολογίζονται στα 36 μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτησή του. 

Απαλλάσσονται από τα μαθήματα ξένης γλώσσας Ι και ΙΙ οι κάτοχοι πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge First Certificate in English) 

Aπαλλάσσονται από τα μαθήματα ξένης γλώσσας I, II, III και ΙV οι κάτοχοι πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge Proficiency in English). 

 

Tα μαθήματα ξένης γλώσσας V και VI δεν απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και δεν 

υπολογίζονται στα 36 μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου  

 

Όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών (Ι έως και VI) δεν αξιολογούνται με βαθμό αλλά με 

χαρακτηρισμό «Πέρασε» ή «Δεν πέρασε». 

 

Β) Για φοιτητές οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2009 εγγράφονται στο Γ΄ Εξάμηνο ή σε 

μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών 

 

Οι φοιτητές οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2009 θα εγγραφούν στο Γ΄ Εξάμηνο ή σε 

μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα πέντε πρώτα μαθήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V) 

μίας από τις 3 ξένες γλώσσες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο: Aγγλική, Γαλλική, 

Γερμανική. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του πτυχίου και δεν 

υπολογίζονται στα 36 μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτησή του. 

Απαλλάσσονται από τα μαθήματα ξένης γλώσσας Ι και ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV οι κάτοχοι 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge First Certificate in 

English) 

Aπαλλάσσονται από τα μαθήματα ξένης γλώσσας I, II, III και ΙV και V οι κάτοχοι 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge Proficiency in 

English).  

 

Το μάθημα ξένης γλώσσας VI δεν απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου και δεν υπολογίζεται 

στα 36 μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου. 

 

Όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών (Ι έως και VI) δεν αξιολογούνται με αριθμητικό βαθμό 

αλλά με χαρακτηρισμό «Πέρασε» ή «Δεν πέρασε». 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 


