
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

1. Όροι Αναγνώρισης Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας: 

Οι φοιτητές που κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής 
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ισοτιμία και 
να πάρουν απαλλαγή από την υποχρέωση διδασκαλίας και εξέτασης στην ξένη 
γλώσσα. 

2. Όροι Αναγνώρισης Αγγλικής γλώσσας: 

Οι φοιτητές που κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο Αγγλικής γλώσσας απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση διδασκαλίας ως εξής: 

α. Οι εισαχθέντες πριν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να κατέχουν τίτλο 
επιπέδου τουλάχιστον Β2  

β. Οι εισαχθέντες μετά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να κατέχουν τίτλο 
επιπέδου τουλάχιστον C1 

γ. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο από το 2019 και μετά και  είναι 
κάτοχοι πτυχίου Αγγλικών επιπέδου Β2, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο και θα 
πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα, του 5ου  και 6ου εξαμήνου. 

3. Για όσους δεν κατέχουν τους προαναφερόμενους τίτλους:  

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν κατέχει τον προβλεπόμενο τίτλο, μπορεί να 
αναγνωρίσει την ξένη γλώσσα με την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) εξαμήνων σε 
μία από τις αναγνωριζόμενες για το πτυχίο γλώσσες που διδάσκονται στο 
Πανεπιστήμιο και είναι οι εξής (για το ακαδ. έτος 2020-21). 

 Αγγλικά 

 Γαλλικά  

 Ιταλικά 

4. Υποχρεωτική δεύτερη ξένη γλώσσα - Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών 

Οι φοιτητές του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών σπουδών 
οφείλουν να καταθέσουν ή να εξεταστούν σε δεύτερη ξένη γλώσσα, πλην της 
γλώσσας εισαγωγής  στο Πανεπιστήμιο.  

5. Ενημέρωση  

Σχετικά με τη δήλωση μαθήματος ξένης γλώσσας, τις εξετάσεις, το πρόγραμμα 
διδασκαλίας, τις κατατακτήριες και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση, θα 
ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις του τμήματος φοιτητικής μέριμνας, στη σελίδα 
του Πανεπιστημίου www.panteion.gr 

 

http://www.panteion.gr/


6. Διδασκαλία άλλων γλωσσών   

Πέραν των αναγνωρισμένων για το πτυχίο γλωσσών, κατά το ακαδ. έτος 2020-21 
διδάσκεται επίσης η ρωσική γλώσσα για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν.  

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 

Email: kefitmer@panteion.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109201641 - 210 9201642 
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