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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ I 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ  

Αριθμ. συνεδρίασης ΣΤ 3/7-11-2018 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) ανήκει στη 

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, είναι διεπιστημονικό Τμήμα, 

ιδρύθηκε το 1996 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 

1998. Το Τμήμα, σύμφωνα με το ιδρυτικό του Διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή 

«να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον 

πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και 

να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών 

αυτών με την Ελλάδα». 

Το Τμήμα λειτουργεί με τις εξής Kατευθύνσεις σπουδών:  

α) Βαλκανικών Σπουδών,  

β) Σλαβικών Σπουδών και  

γ) Ανατολικών Σπουδών.  

Tο Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο που προσδιορίζεται από τις Kατευθύνσεις. 

Το Τμήμα, λοιπόν, στοχεύει αφενός στην διεπιστημονική προσέγγιση και 

μεθοδολογία, και στην «μελέτη περιοχών». Η σύζευξη των στόχων αυτών είναι 

κεντρικής σημασίας για την φυσιογνωμία του Τμήματος και το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών που προσφέρεται στον Α’ Κύκλο Σπουδών. 

Η διδασκαλία των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στην γενική, 

δογματική/καταστατική τους εκδοχή προσφέρεται ως απαραίτητο υπόβαθρο 

για την περαιτέρω εξειδίκευση των μαθημάτων στην αλληλοαναφορά με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Τα μαθήματα αυτά τέμνονται βέβαια διαγωνίως με τη 
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μελέτη των περιοχών. Σταδιακά, στην πορεία των εξαμήνων το ΠΣ  εξειδικεύεται 

σε εδικά μαθήματα των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων, σε εφαρμοσμένα 

θέματα και με εστίαση σε μελέτες περιοχής. 

Για να επιτευχθεί η ισορροπία αυτή ασφαλώς είναι μια δύσκολη διεργασία η 

οποία βασίζεται στο υπάρχον διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε επίπεδο 

Τμήματος, αλλά και σε επίπεδο Σχολής, το επιστημονικό του προφίλ, αλλά και 

τον σχεδιασμό για τον εμπλουτισμό του προγράμματος με νέο προσωπικό και 

μαθήματα που θα εξυπηρετούν ακόμα καλύτερα τους παραπάνω στόχους.  

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο Ειδικεύσεις, με γνώμονα το 

επιστημολογικό πεδίο:  

1. Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις  

2. Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές Σπουδές  

και χωρίζεται σε τρεις Κατευθύνσεις γεωγραφικής περιοχής, με οδηγό 

την επιλογή γλώσσας: 

1. Βαλκανικών Σπουδών: βουλγαρική, ρουμανική, σερβοκροατική 

2. Σλαβικών Σπουδών: ρωσική, βουλγαρική, σερβοκροατική 

3. Ανατολικών Σπουδών: τουρκική (συν Αραβική, εφόσον υπηρετείται 

από μόνιμο προσωπικό)  

Οι γλώσσες αυτές διδάσκονται σε 6+2 διαδοχικά μαθήματα [προσφέρονται 

επίσης: Αλβανικά, Αραβικά, Αρμενικά σε 4 μαθήματα] 

 

Τα μαθήματα γλωσσών στο Τμήμα ΒΣΑΣ αποτελούν ένα από τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του Τμήματος και αποτελούν μαθήματα 

υποβάθρου καθώς ορίζουν γεωγραφική περιοχή και καθορίζουν την 

κατεύθυνση του πτυχίου. Στα Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα γλωσσών 

επιδιώκεται η κατά το δυνατόν αρτιότερη γνώση της γλώσσας από τους 

φοιτητές ώστε μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος να 

είναι σε θέση να παραγάγουν άρτιο γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς και να 

είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία της ειδίκευσης την οποία έχουν επιλέξει. 

Στα Επιλογής μαθήματα γλωσσών επιδιώκεται μετά το πέρας των σπουδών 

τους οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι σε θέση να κατανοήσουν έστω τα 
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κύρια σημεία ενός κειμένου ή απλής ομιλίας και να παραγάγουν σαφή κείμενα 

σε θέματα των ενδιαφερόντων τους. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας 

υπόψη τα ήδη υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, οι επόμενες θέσεις 

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που θα προκηρυχθούν, προτείνεται 

να είναι οι εξής: 

2 θέσεις για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας 

3 θέσεις για τη διδασκαλία της βουλγαρικής – ρουμανικής – σερβικής 

1 θέση για τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας. 

Η προτεραιοποίηση θα αποφασισθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και 

τις δυνατότητες αξιοποίησης προσφερόμενου ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Χαρτογράφηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά κλάδο 

                  [μεταβολές σε προοπτική 5ετίας] 

Οικονομική επιστήμη       7 

Διοίκηση επιχειρήσεων      3 

Πολιτική επιστήμη        7 [-1]* 

Νομικά         4  

Ανθρωπολογία                         3 [+1] [-1]* 

Ιστορία         3 

Γλώσσα και Σπουδές του Πολιτισμού 3, Σλαβολογία 1, 
Αρχιτεκτονική/χώρος/οικιστικό απόθεμα 1   5 (σύνολο) 

+ Ένας επισκέπτης καθηγητής από ΠαΜακ (1 μάθημα) 

Επίσης με το πδ 407 + ΕΣΠΑ: 3 μαθήματα οικονομικών, 2 μαθήματα πολιτικής 
επιστήμης, 1 ανθρωπολογίας,  

Διδάσκοντες γλωσσών: 1 μέλος ΔΕΠ, 7 ΕΕΠ, 5 με το πΔ 407, μια επισκέπτρια 

*: Αφυπηρέτηση/πιθανή παραίτηση εντός της 5 ετίας. Από 1/1/2019 οι θέσεις καθηγητών που 

αφυπυρετούν, επιστρέφουν στο Τμήμα. Συνεπώς δύο θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν. 
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Πίνακας (1) κατανομής των μαθημάτων ανά κλάδο1  

Κάθετος άξονας: Επιστημολογικές παραδόσεις των μαθημάτων 

Οριζόντιος άξονας: Πεδία συνάφειας των μαθημάτων με τις προτεραιότητες της 

φιλοσοφίας του Τμήματος (Γλώσσες, Δίκαιο, Ιστορία, Κοινωνία, Οικονομία, 

Πολιτική, Πολιτισμός) 

1ο έτος / υπόλοιπα έτη / επιλογές 

 Οικονο-

μικά και 

Δ. 

Επιχειρήσ

εων 

Πολιτική 

Επιστήμη/Διεθ-

νείς Σχέσεις  

Δί-

καιο 

Κοινωνική 

Ανθρωπολογία 

Ιστο-

ρία 

Γλώσσα/ 

Σπουδές 

του Πολιτι-

σμού 

Συνάφειες 

με - χωρίς 

Οικονομία 

Διοικ. 

επιχειρήσεων 

4/16/8 0/2/0 - 0/0/2 0/0/2 - 6 - 28 

Πολιτική 0/0/2 1/3/7 0/2/1 0/0/1 0/2/0 - 8 - 10  

Δίκαιο 0/3/0 1/1/3 1/1/

3 

- 0/0/1 - 9 - 5 

Κοινωνία 1/0/1 0/1/1 - 2/2/2 - 0 /1/0  5 - 6 

Ιστορία - 0/1/2 - - 1/1/2 - 3 - 4 

Γλ./Πολιτισμός - 0/1/3 - 0/2/0 0/1/1 0/0/2 8 - 2 

        Πρόταση: Να δηλώνεται στον Οδηγό Σπουδών εμφατικά η συνάφεια με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Τα μαθήματα των οικονομικών και τα συναφή με τη 

διοίκηση επιχειρήσεων να αναδιαρθρωθούν εσωτερικά ώστε να αποκτήσουν 

συνάφειες με άλλες γνωστικές περιοχές.  

Πίνακας (2) κατανομής των μαθημάτων2 ανάλογα με την 

επιστημολογική στόχευση:  

                                                           
1
 Τα μαθήματα διδασκαλίας γλώσσας δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, καθώς δεν μπορούν να 

αναλυθούν με τη λογική της συνάφειας.  
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Γενικά μαθήματα /  

Μικτά μαθήματα [προσφέρουν και γενική γνώση και εξειδίκευση σε μελέτη περιοχής] /  

Μαθήματα αποκλειστικά μελέτης περιοχής  

Υποχρεωτικά μαθήματα – μαθήματα επιλογής 3ου και 4ου έτους  

 Αριθμός 

μαθημάτων 

Γενικά Μικτά Αποκλειστικά 

μελέτης περιοχής 

Αναλογία 

Γενικά/μικτά+μ.π. 

Οικονομικά και 

διοίκηση 

επιχειρήσεων 

35 22 - 8 0 - 2 2 – 1 30/5 

Πολιτική 

επιστήμη/Διεθνείς 

Σχέσεις 

24 4 - 3 1 - 0 4 – 12 7/17 

Δίκαιο 14 4-3 2 - 2 3 – 0 7/7 

Κοινωνική 

Ανθρωπολογία 

10 1 - 1 2 - 1 1 – 4 2/8 

Ιστορία 6 0 - 1 0 - 2 2 – 1 1/5 

Γλώσσα/ 

Σπουδές του  

Πολιτισμού 

6 0 - 1 0 - 0 3 – 2 1/5 

 94 30 - 18 4 - 7 15 – 20 47/47 

Πρόταση: Καλό θα ήταν τα μαθήματα του οικονομικού πεδίου να 

αναδιοργανωθούν ώστε να επιτύχουν καλύτερη στόχευση ως προς τη μελέτη 

περιοχής με τη σταδιακή αναμόρφωση του περιεχομένου τους. 

 

 

                                                                                                                                                                      
2
 Τα μαθήματα διδασκαλίας γλώσσας δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, καθώς δεν μπορούν να 

αναλυθούν με τη λογική της επιστημονικής στόχευσης. 
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Πρόγραμμα σπουδών 

Η διεπιστημονική συγκρότηση στη βάση των συγκεκριμένων επιστημονικών 
πειθαρχιών (Οικονομικά και Δίκαιο, Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς σχέσεις, 
Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία, Γλώσσες και Σπουδές του Πολιτισμού) 
συγκροτούν τους πυλώνες αυτού του προγράμματος.  

Οι επιστημολογικές πειθαρχίες  των παραπάνω κλάδων τέμνονται στα γνωστικά 
πεδία των Σπουδών περιοχής, όχι με φιλολογικοκεντρικό χαρακτήρα (Βλ. π.χ. 
όχι «αραβολογία»), αλλά με τη διδασκαλία της γλώσσας ως γνώση επικοινωνίας 
και την πλαισίωσή της με τη μελέτη της κουλτούρας και της ιστορίας των 
ανθρώπων που τη μιλούν.  

Η δυναμική αυτή κριτικής προσέγγισης επιτρέπει την σπουδή των τοπικών 
κοινωνιών σε βάθος χρόνου, σχετικά με την κουλτούρα, μέσα από τη 
συστηματική μελέτη των εκφάνσεων της πολιτικής, την εξοικείωση με τα 
εργαλεία της οικονομικής ανάπτυξης πάνω σε συγκεκριμένους κλάδους, αλλά 
και τη διαχείριση στις καλές πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες στην κοινωνική 
πραγματικότητα. 

Οι θέσεις των μελών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τμήμα θα 
πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω προδιαγραφές: 

1.      Ενδελεχείς Σπουδές περιοχής (Βαλκανικές, Τουρκικές, 
Μεσοανατολικές, Ρωσικές, και Μεσογειακές) που εμβαθύνουν τη μάθηση 
πάνω σε ζητήματα κουλτούρας, γλώσσας, κοινωνίας και ιστορίας. 

2.      Συστηματική Μελέτη των πολιτικών συστημάτων, θεσμών, 
αντιλήψεων και νοοτροπιών (Μετασοσιαλιστικός κόσμος, 
Μετααποικιακή συνθήκη,  μεταοθωμανικός χώρος), που ιστορικοποιούν 
το πολιτικό πεδίο, τη θρησκεία, τις σχέσεις εξουσίας, τις  ηγεμονίες, τις 
πολιτικές του πολιτισμού, κ.α. 

3.      Εμβάθυνση στα Εργαλεία της οικονομικής ανάπτυξης στις υπό 
μελέτες περιοχές, που προτείνουν τρόπους διαχείρισης φυσικών πόρων, 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείριση 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ανθρώπινων ροών, συνεργασιών και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

4.      Εξοικείωση με τις καλές πρακτικές συμφιλίωσης, ευαισθητοποίησης 
πάνω στις έμφυλες διαφορές, στις μειονοτικές διακρίσεις , τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την φτώχεια και τον αποκλεισμό, τις συγκρούσεις, τις 
ανθρωπιστικές και άλλες κρίσεις.   

5.      Κατάρτιση σε/με νέες τεχνολογίες για αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων από τις υπό μελέτη 
περιοχές με τη δημιουργία συμπράξεων, δικτύων συνεργασίας, κέντρων, 
εργαστηρίων, κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
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Πρόταση για τις θέσεις που πρόκειται να ανοίξουν στο Τμήμα. 

1. Να δοθεί έμφαση στις σπουδές περιοχής για όλα τα μαθήματα. Εκτός των 

γενικών μαθημάτων που εισάγουν σε συγκεκριμένες επιστημολογικές 

πειθαρχίες, (ορισμένες από τις οποίες θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να 

καλύπτονται και από άλλα Τμήματα του ΠαΜακ εφόσον 

ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος (πχ Οικονομικών, Πολιτικής Επιστήμης), οι ανθρώπινοι πόροι 

του Τμήματος θα πρέπει να εστιάσουν σε μαθήματα μελέτης περιοχής.  

2. Να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη κατά το δυνατόν της διάρθρωσης των 

μαθημάτων ώστε να αναφέρονται και σε άλλους κλάδους μέσα από μια 

διεπιστημονική συνομιλία (για παράδειγμα, ιστορική πορεία των θεσμών, 

πολιτική διάσταση στην οικονομική ανάλυση, συνομιλία της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας με την ιστορία και τις σπουδές του πολιτισμού). 

 

Ήδη φαίνεται στον πίνακα 2 ότι αυτό γίνεται ικανοποιητικά στα περισσότερα 

επιστημονικά πεδία, και ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερα με την 

εσωτερική αναμόρφωση του syllabus ορισμένων μαθημάτων, ενδεχομένως και 

των τίτλων τους. Με βάση τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν σχετικά με το 

υπάρχον διδακτικό προσωπικό, το περιεχόμενο των μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών, τον καταστατικό στόχο του Τμήματος, και με 

δεδομένο ότι μια θέση μόλις αποφασίστηκε να προκηρυχθεί στον κλάδο της 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις επερχόμενες  

συνταξιοδοτήσεις (δύο), οι θέσεις των οποίων πρόκειται να 

επαναπροκηρυχθούν, οι επόμενες θέσεις που θα προκηρυχθούν προτείνεται να 

είναι εστιασμένες σε περιοχές και διεπιστημονικά πεδία που θα μπορούσαν να 

έχουν θεματικές όπως: 

1. Συγκριτική πολιτική (διεπιστημονική και ποιοτική μέθοδος προσέγγισης – με 

αναφορά κατά προτεραιότητα σε  Αν. Ευρώπη, Αν. Μεσόγειο)  

2. Οικονομικά της ενέργειας και των φυσικών πόρων (Μέση Ανατολή-Αν. 

Μεσόγειος, Κεντρική Ασία) 

3. Γλώσσα, Κοινωνία, Πολιτισμός στον αραβικό κόσμο (Μέση Ανατολή) 

4. Νεώτερη ή/και σύγχρονη Ιστορία (ΝΑ ή/και Αν. Ευρώπη) 
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5. Συγκριτικό δίκαιο των θεσμών (βαλκανικά/αραβικά κράτη, πρώην σοβιετικός 

χώρος ή Τουρκία) 

6. Γλώσσα, Κοινωνία, Πολιτισμός στον σλαβικό κόσμο (Αν. Ευρώπη-Βαλκάνια)  

Η παραπάνω προτεραιοποίηση στην προκήρυξη των θέσεων μπορεί να 

μεταβληθεί σε περίπτωση έκτακτης μεταβολής των δεδομένων που 

περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 

Γιώργος Μακρής, καθηγητής  / Χρήστος Καρπέτης, επικ. καθηγητής 

Φωτεινή Τσιμπιρίδου καθηγήτρια  

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής 


