ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Δ. ΚΥΡΙΤΣΗ «ΒΙΣ 354.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ».

Το σεμινάριο του χειμερινού εξαμήνου ΒΙΣ 354 του Δ. Κυρίτση θα ξεκινήσει στις 29
Σεπτεμβρίου και θα γίνει με φυσική παρουσία. Η αίθουσα και η ακριβής ώρα θα
ανακοινωθούν σύντομα.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο περιορίζεται αυστηρά στα 15 άτομα.
Επειδή, λόγῳ των ειδικών κανόνων ασφαλείας η επιλογή των συμμετεχόντων δεν μπορεί να
γίνει ζωντανά κατά την πρώτη συνάντηση, όπως γινόταν παλαιότερα, θα ακολουθηθεί μια
διαδικασία προεπιλογής από απόσταση. Για να λάβετε μέρος, ακολουθήστε παρακαλώ τα
ακόλουθα βήματα:
1. Εγγραφείτε ως χρήστες στην σελίδα του σεμιναρίου στο elearn. Δεν χρειάζεται
κλειδί.
2. Συμπληρώστε το έντυπο στοιχείων που παρατίθεται εκεί, και στείλτε το με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο kyritsis@uoc.gr. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τις
28/9.
3. Την Δευτέρα, 28/9, μεταξύ 14.30 και 15.30, καλείστε να συνδεθείτε στο elearn και
να απαντήσετε σε ένα σύντομο κουίζ των 15 λεπτών. Βασικό ζητούμενο είναι η
κατανόηση (όχι μετάφραση) αγγλικού και αρχαιοελληνικού κειμένου, καθώς και
κάποιες πολύ γενικές γνώσεις. Η κατάταξη των φοιτητών που πληρούν τις
προϋποθέσεις για να πάρουν το σεμινάριο θα γίνει αποκλειστικά με βάση το κουίζ
αυτό. Προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι να πάρετε
τουλάχιστον 3/6 στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.

Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο (εκτός από το κουίζ κατάταξης):
-Να είστε 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο
-Να διαβάζετε με άνεση τουλάχιστον αγγλικά
-Να κατανοείτε πολύ απλά κείμενα στα αρχαία ελληνικά (π.χ. επιγραφές)
-Να έχετε πάρει το μάθημα ΕΜ002 (ανθρωπιστικές επιστήμες και διαδίκτυο) ή,
εναλλακτικά, να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα άλλο σεμινάριο.
-Προηγούμενα μαθήματα βυζαντινής ιστορίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητη
προϋπόθεση εφόσον έχετε κάποια γενική γνώση της περιόδου.
-Φοιτητές της κατεύθυνσης Α που έχουν ήδη ολοκληρώσει 4 σεμινάρια θα επιλεγούν μόνο
εφόσον ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους σε αυτά είναι μεγαλύτερος από 7,5 (αν
εκκρεμούν βαθμοί, θα υπολογιστούν μόνο οι ήδη υπάρχουσες βαθμολογίες).

