
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 328 (Αναστασόπουλος) 
Αριθμός φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί και διαδικασία και κριτήρια επιλογής 

 Στο σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί 24 φοιτητές και φοιτήτριες ως εξής: 10 φοιτητές που 
είναι στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, 8 φοιτητές που είναι στο 7ο εξάμηνο 
σπουδών, 4 φοιτητές που είναι στο 5ο εξάμηνο σπουδών, 2 φοιτητές που είναι στο 3ο 
εξάμηνο σπουδών. 

 
H επιλογή των 24 φοιτητών θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία: 
 Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν 

να επισκεφθούν τη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn και να αναρτήσουν 
στο πεδίο «Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο ΤΟΥ 328», στο υποπεδίο που 
αντιστοιχεί στο εξάμηνο σπουδών τους, δύο έγγραφα: 1. συμπληρωμένη την αίτηση 
συμμετοχής που είναι αναρτημένη στη σελίδα elearn του μαθήματος, και 2. αναλυτική 
βαθμολογία από το Studentsweb στην οποία να φαίνονται οι παραδόσεις Τουρκολογίας 
(ΤΟΥ) που έχουν ολοκληρώσει. Αν απουσιάζει οποιοδήποτε από τα δύο έγγραφα, η 
αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη. Αποτελεί ατομική ευθύνη των ενδιαφερομένων να 
υποβάλουν σωστά και εντός της ορισμένης προθεσμίας τα δύο έγγραφα. 

 Αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 
30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 Επτά φοιτητές (3 του 9ου και μεγαλύτερου εξαμήνου, 3 του 7ου εξάμηνου, 1 του 5ου 
εξαμήνου) θα επιλεγούν με κριτήριο το πόσες παραδόσεις (όχι σεμινάρια) 
Τουρκολογίας (παραδόσεις με κωδικό ΤΟΥ) έχουν περάσει. Θα επιλεγούν οι φοιτητές 
που έχουν περάσει τις περισσότερες παραδόσεις κι, αν υπάρχουν φοιτητές που έχουν 
περάσει τον ίδιο αριθμό παραδόσεων, θα επιλεγούν οι φοιτητές με τον υψηλότερο μέσο 
όρο βαθμολογίας σε αυτές τις παραδόσεις ΤΟΥ. Αν υπάρχουν φοιτητές με ίδιο αριθμό 
παραδόσεων και ίδιο μέσο όρο βαθμολογίας, αυτοί που θα γίνουν δεκτοί θα προκύψουν 
με κλήρωση. 

 17 φοιτητές (7 του 9ου ή μεγαλύτερου εξάμηνου σπουδών, 5 του 7ου, 3 του 5ου, 2 του 
3ου) θα επιλεγούν με κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας τους στις παραδόσεις (όχι 
σεμινάρια) Τουρκολογίας (παραδόσεις με κωδικό ΤΟΥ) που έχουν περάσει, 
ανεξαρτήτως αριθμού παραδόσεων, αρκεί αυτές οι παραδόσεις να είναι τουλάχιστον 
τρεις για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και 
τουλάχιστον δύο για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Θα 
επιλεγούν οι φοιτητές με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας κι, αν υπάρχουν 
φοιτητές με τον ίδιο μέσο όρο, αυτοί που θα γίνουν δεκτοί θα προκύψουν με κλήρωση. 


