ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΙ
Τνπ πηπρίνπ ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Επηζηεκώλ αμησζείο (αμησζείζα), /
όξθνλ νκλύσ πξό ηνπ Κνζκήηνξνο θαη ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /
θαη πίζηηλ θαζνκνινγώ ηήλδε. /
Από ηνπ ηεξνύ πεξηβόινπ /
ηνπ ζεπηνύ ηνύηνπ ηεκέλνπο ησλ Μνπζώλ εμεξρόκελνο(εμεξρνκέλε)/
θαη΄ επηζηήκελ βηώζνκαη/
αζθώλ(αζθνύζα) ηαύηελ δίθελ ζξεζθείαο ελ πλεύκαηη θαη αιεζεία. /
Ούησ ρξήζηκνλ (ρξεζίκελ) εκαπηόλ(εκαπηήλ) θαηαζηήζσ /
πξνο άπαληαο ηνπο δενκέλνπο ηεο εκήο αξσγήο /
θαη ελ πάζε αλζξώπσλ θνηλσλία /
αεί πξόο εηξήλελ θαη ρξεζηόηεηα εζώλ ζπληειέζσ /
βαίλσλ (βαίλνπζα) ελ επζεία ηνπ βίνπ νδώ /
πξνο ηελ αιήζεηαλ θαη ην δίθαηνλ απνβιέπσλ (απνβιέπνπζα)/
θαη ηνλ βίνλ αλπςώλ (αλπςνύζα)/
εηο ηύπνλ αξεηήο ππό ηελ ζθέπελ ηεο ζνθίαο./
Ταύηελ ηελ επαγγειίαλ επηηεινύληη είε κνη,/
ζπλ ηε επινγία ησλ εκώλ θαζεγεηώλ θαη πεθηιεκέλσλ δηδαζθάισλ,/
ν Θεόο βνεζόο ελ ησ βίσ. /
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΗ (Απόδοση στη Γημοτική)
Καηαμησκέλνο(ε) κε ην πηπρίν ηεο Σρνιήο ησλ Θεηηθώλ Επηζηεκώλ/
Οξθίδνκαη ελώπηνλ ηνπ Κνζκήηνξα θαη ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ/
Καη δηαβεβαηώλσ γηα ηα εμήο:/
Τώξα πνπ εμέξρνκαη από ηνλ ηεξό πεξίβνιν/
ηνπ ζεβαζηνύ απηνύ λανύ ησλ Μνπζώλ/
ζα πνιηηεπζώ ζύκθσλα κε ηελ Επηζηήκε /
αζθώληαο ηελ κε πλεύκα αιεζείαο/
Ώζηε λα γίλσ ρξήζηκνο(ρξήζηκε)/
πξνο όινπο όζνπο έρνπλ αλάγθε από ηε βνήζεηά κνπ/
Καη ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο αλζξώπνπο/
ζα εξγαζηώ γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ εληηκόηεηα ησλ εζώλ /
Αθνινπζώληαο ηνλ νξζό δξόκν
Σηνρεύνληαο ζηελ αιήζεηα θαη ηε δηθαηνζύλε
Καη αλπςώλνληαο ηε δσή κνπ/
Σε ππόδεηγκα αξεηήο ππό ηελ πξνζηαζία ηεο ζνθίαο./
Καζώο δίλσ απηήλ ηελ ππόζρεζε
κε ηηο επρέο ησλ θαζεγεηώλ κνπ θαη αγαπεκέλσλ κνπ δηδαζθάισλ/
είζε λα κνπ είλαη ν Θεόο βνεζόο.

ΓΙΑΒΔΒΑΙΩΙ
Τνπ πηπρίνπ ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Επηζηεκώλ αμησζέληεο, /
δηαβεβαηνύκελ επί ηε ηηκή θαη ζπλεηδήζεη εκώλ πξό ηνπ Κνζκήηνξνο θαη ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /
θαη πίζηηλ θαζνκνινγνύκελ ηήλδε. /
Από ηνπ ηεξνύ πεξηβόινπ /
ηνπ ζεπηνύ ηνύηνπ ηεκέλνπο ησλ Μνπζώλ εμεξρόκελνη /
θαη΄ επηζηήκελ βηνζώκεζα /
αζθνύληεο ηαύηελ δίθελ ζξεζθείαο ελ πλεύκαηη θαη αιεζεία. /
Ούησ, ρξεζίκνπο εαπηνύο θαηαζηήζνκελ /
πξνο άπαληαο ηνπο δενκέλνπο ηεο εκώλ αξσγήο /
θαη ελ πάζε αλζξώπσλ θνηλσλία /
αεί πξόο εηξήλελ θαη ρξεζηόηεηα εζώλ ζπληειέζνκελ /
βαίλνληεο ελ επζεία ηνπ βίνπ νδώ /
πξνο ηελ αιήζεηαλ θαη ην δίθαηνλ απνβιέπνληεο /
θαη ηνλ βίνλ αλπςνύληεο /
εηο ηύπνλ αξεηήο ππό ηελ ζθέπελ ηεο ζνθίαο./
Ταύηελ ηελ επαγγειίαλ επηηεινύληεο είε εκίλ /
ελ ησ βίσ βνεζόο/
ε επινγία ησλ εκώλ θαζεγεηώλ θαη πεθηιεκέλσλ δηδαζθάισλ.

ΓΙΑΒΔΒΑΙΩΗ (Απόδοση στη Γημοτική)
Καηαμησκέλνη κε ην πηπρίν ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Επηζηεκώλ,
Δηαβεβαηώλνπκε ζηελ ηηκή θαη ηε ζπλείδεζή καο ελώπηνλ ηνπ Κνζκήηνξνο θαη ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Καη αλαιακβάλνπκε ηηο εμήο ππνρξεώζεηο.
Καζώο εμεξρόκεζα από ηνλ ηεξό πεξίβνιν ηνπ ζεβαζηνύ απηνύ λανύ ησλ Μνπζώλ ζα
δήζνπκε ζύκθσλα κε ηελ επηζηήκε
Αζθώληαο ηελ κε πλεύκα αιεζείαο.
Ώζηε λα γίλνπκε ρξήζηκνη
πξνο όινπο πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε από ηε βνήζεηα καο
Καη ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο αλζξώπνπο/
ζα εξγαζηνύκε γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ εληηκόηεηα ησλ εζώλ /
Αθνινπζώληαο ηνλ νξζό δξόκν
Σηνρεύνληαο ζηελ αιήζεηα θαη ηε δηθαηνζύλε
Καη αλπςώλνληαο ηε δσή καο/
Σε ππόδεηγκα αξεηήο ππό ηελ πξνζηαζία ηεο ζνθίαο./
Καζώο δίλνπκε απηήλ ηελ ππόζρεζε
Είζε νη επρέο ησλ θαζεγεηώλ θαη αγαπεκέλσλ καο δαζθάισλ/
λα είλαη βνεζόο ζηε δσή καο.

