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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ             

Ονοματεπώνυμο Μπουτσιούκη Σοφία 

Φορέας εργασίας Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Θέση Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός 
σχεδιασμός πολιτικών εκπαίδευσης, απασχόλησης και πολιτισμού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

Διεύθυνση εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, Εγνατίας 156, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο 2310-891402 

E-mail sofiab@uom.edu.gr 

 

 

 ΣΠΟΥΔΕΣ 

2006 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Π.Σ.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας  με βαθμό “Άριστα”. 

Θέμα της διδακτορικής διατριβής: «Διαμόρφωση και ανάπτυξη 
πολιτικών εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταλλαγές στο 
χώρο της αγοράς εργασίας. Μία αξιολογική προσέγγιση των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)». 

10/2001–06/02002 Παρακολούθηση του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην «Οργάνωση και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
αποφοίτηση μετά από επιτυχή γραπτή εξέταση. 

23/02–13/04/1998 Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Γ΄ Κύκλος ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης στελεχών σε θέματα Ευρωπαϊκής ενοποίησης». 

Διοργάνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
(τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη). 

1998 Αποφοίτηση από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
κατεύθυνση της Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
βαθμό “Άριστα”. 

Θέματα μεταπτυχιακών εργασιών: «Το ελληνικό ζήτημα στον 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (1946-1952)» (πρωτεύουσα) και «Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης» (δευτερεύουσα). 
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26/06–07/07/1995 Φοίτηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διεθνή και Ευρωπαϊκά 
θέματα» με επίδοση που κρίθηκε “άριστη” μετά από γραπτή εξέταση. 

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης (Παράρτημα Θεσσαλονίκης). 

1982–1986 Φοίτηση στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

Εισαγωγή με σειρά επιτυχίας 14. 

Λήψη υποτροφίας λόγω αριστείας στο πρώτο και το δεύτερο έτος 
σπουδών. 

Αποφοίτηση από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της ίδιας Σχολής 
(ειδίκευση στην Ιστορία) με βαθμό “Λίαν Καλώς” 8 και 12/35. 

1982 Αποφοίτηση από το Λύκειο με βαθμό απολυτηρίου “Άριστα” 19 και 
11/13. 

 

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ 

Ακαδ. έτος 

2019–2020 

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Επίκουρη Καθηγήτρια των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Ευρώπη. Πολιτική και Οικονομία» (7ο εξάμ.). 

- «Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση» 
(6ο εξάμ.). 

- «Ευρωπαϊκή ρυθμιστική και δημοσιονομική διακυβέρνηση και εθνικές 
επιλογές» (5ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

- «Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (1ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- «Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία» (2ο εξάμ.) στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, 
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Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνδιδασκαλία με τον 
Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός 
προσανατολισμός στην αγορά εργασίας» (2ο εξάμ.) στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, 
Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή κ. Α. Μπιτζένη). 

- «Εκπαιδευτική πολιτική και δια βίου μάθηση» στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (διδασκαλία 
σε 10 από 13 διαλέξεις σε συνδιδασκαλία με την Δρ Στυλιανή Γκιώση). 

Ακαδ. έτος 

2018–2019 

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Επίκουρη Καθηγήτρια των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Ευρώπη. Πολιτική και Οικονομία» (7ο εξάμ.). 

- «Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση» 
(6ο εξάμ.). 

- «Ευρωπαϊκή ρυθμιστική και δημοσιονομική διακυβέρνηση και εθνικές 
επιλογές» (5ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

- «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία» (2ο εξάμ.) 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιω. Παπαδόπουλο). 

- «Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία» (2ο εξάμ.) στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνδιδασκαλία με τον 
Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη). 

Ακαδ. έτος 

2017–2018 

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Λέκτορας των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
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Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Ευρώπη. Πολιτική και Οικονομία» (7ο εξάμ.). 

- «Ευρωπαϊκές διαρθρωτικές δράσεις και εθνικές πολιτικές» (5ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση» 
(6ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

- «Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (1ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία» (2ο εξάμ.) 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιω. Παπαδόπουλο). 

Ακαδ. έτος 

2016–2017 

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Λέκτορας των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Ευρώπη. Πολιτική και Οικονομία» (7ο εξάμ.). 

- «Ευρωπαϊκές διαρθρωτικές δράσεις και εθνικές πολιτικές» (5ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση» 
(6ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 
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Μεταπτυχιακό επίπεδο 

- «Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (1ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Ακαδ. έτος 

2015–2016 

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Λέκτορας των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Ευρώπη. Πολιτική και Οικονομία» (7ο εξάμ.). 

- «Ευρωπαϊκές διαρθρωτικές δράσεις και εθνικές πολιτικές» (5ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση» 
(6ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Λέκτορα κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

- «Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (1ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- «Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές 
(κατεύθυνση: “Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία”) του Τμήματος 
Διεθνών  και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας [4 
τρίωρες διαλέξεις]. 

- «Εκπαιδευτική πολιτική, καινοτομίες και Δια Βίου Μάθηση» (1ο εξάμ.) 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (κατεύθυνση: “Εκπαιδευτική 
Διοίκηση και Ηγεσία”) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας [μία τρίωρη διάλεξη με 
αντικείμενο την “Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και το οργανωσιακό 
μοντέλο ηγεσίας”]. 

Ακαδ. έτος 

2014–2015 

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Λέκτορας των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Ευρώπη. Πολιτική και Οικονομία» (7ο εξάμ.). 



6 
 

- «Ευρωπαϊκές διαρθρωτικές δράσεις και εθνικές πολιτικές» (5ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

- «Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση» 
(6ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά).  

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Λέκτορα κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 

- «Συγκριτική εκπαίδευση στη Δια Βίου Μάθηση» (3ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία). 

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

- «Ευρωπαϊκή Πολιτική. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (1ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- «Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2ο εξάμ.) στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές 
(κατεύθυνση: “Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία”) του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας [4 
τρίωρες διαλέξεις]. 

Ακαδ. έτος 

2013–2014  

(01–08/2014)  

Αυτοδύναμη διδασκαλία ως Λέκτορας των μαθημάτων: 

Προπτυχιακό επίπεδο 

α. Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: 

- «Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία 
με τον Λέκτορα κ. Ν. Βασιλειάδη). 

- «Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης και διεθνούς συνδρομής» (4ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Σκιαδά). 

 

β. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (6ο εξάμ.). 

- «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης» (4ο εξάμ.) (συνδιδασκαλία). 

10/2012–02/2013 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) του 
μαθήματος:  

- «Συγκριτική Εκπαίδευση στη Δια Βίου Μάθηση» (3ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία). 
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03/2011–06/2011 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) του 
μαθήματος:  

- «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (6ο εξάμ.) 
(συνδιδασκαλία). 

03/2010–08/2010 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) του 
μαθήματος:  

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (4ο εξάμ.). 

09/2009–02/2010 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) τoυ μαθήματος:  

- «Κοινοτικές και Διαρθρωτικές Δράσεις και Εθνικές Πολιτικές» (5ο 
εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον κ. Δ. Σκιαδά). 

09/2009–08/2010  Απόσπαση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ 
του τμήματος.  

03/2009–08/2009 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) δύο 
μαθημάτων:  

- «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης» (6ο εξάμ.). 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (4ο εξάμ.). 

10/2008–02/2009 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) του μαθήματος:  

- «Κοινοτικές και Διαρθρωτικές Δράσεις και Εθνικές Πολιτικές» (5ο 
εξάμ.) (συνδιδασκαλία με τον κ. Δ. Σκιαδά). 

03/2008–07/2008 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσει του Π.Δ. 407/80) δύο 
μαθημάτων:  

- «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης» (6ο εξάμ.). 

- «Κοινωνική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση» (4ο εξάμ.). 

09/2006–08/2007, 
09/2007–08/2008 

και            
09/2008–08/2009 

Απόσπαση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ 
του τμήματος. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της απόσπασης ανατέθηκαν 
τα εξής καθήκοντα: 

α. Παροχή επικουρικού έργου στη διδασκαλία των μαθημάτων 
«Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών» και «Κοινωνιολογία της 
Διεθνούς Ανάπτυξης» (2006-2007 και 2007-2008). 

β. Φροντιστηριακά μαθήματα για την καθοδήγηση των φοιτητών στη 
μεθοδολογία εκπόνησης ερευνητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των 
μαθημάτων «Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών», «Μέθοδοι και 
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Τεχνικές Έρευνας Πεδίου» και «Κοινωνιολογία της Διεθνούς 
Ανάπτυξης» (2006-2007 και 2007-2008). 

γ. Φροντιστηριακό μάθημα για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών 
στους φοιτητές των μαθημάτων «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης» (2007-
2008) και «Παγκοσμιοποίηση και Εθνικό κράτος» (2008-2009) του 
μεταπτυχιακού προγράμματος. 

δ. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την οργάνωση έρευνας πεδίου, με 
θέμα τη διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων φοιτητών για 
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, με στόχο την πρακτική εφαρμογή των 
διδασκόμενων θεωρητικών γνώσεων (2006-2007).  

ε. Επικουρική συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών 
και στη διαδικασία των εξετάσεων. 

Ακαδ. έτη 

2006–2007         
και                 

2007–2008 

Προσφορά επαγγελματικού έργου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αντικείμενο: 

α. την οργάνωση του υλικού και διαμόρφωση των κειμένων του υπό 
έκδοση νέου Οδηγού Σπουδών του Τμήματος (2006-2007). 

β. την αναμόρφωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Τμήματος 
(νέο πρόγραμμα σπουδών, κείμενα περιγραφών μαθημάτων) στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (2006-2007 και 2007-2008). 

2000–2004 Συμμετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις των φοιτητών του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αντικείμενο τη Μεθοδολογία των 
Κοινωνικών Επιστημών (σχεδιασμός έρευνας, οργάνωση και ανάπτυξη 
έρευνας, σχεδιασμός ερωτηματολογίου ή συνέντευξης, εκπαίδευση 
ερευνητών, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, χρήση στατιστικών 
προγραμμάτων στον Η/Υ, κλπ.). 

09/1993–06/1994, 
09/1994–06/1995, 
01/2000–06/2000, 
09/2004–06/2005 

και          

09/2005–06/2006   

Απόσπαση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Τμήμα Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής (Τομέα Παιδαγωγικής) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού 
έργου των μελών ΔΕΠ. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
ανατέθηκε εκπαιδευτικό έργο, στο οποίο περιλαμβάνονταν:  

α.  Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προς μέλη ΔΕΠ του Τομέα για την 
προετοιμασία της θεωρητικής υποδομής των φοιτητών του Τμήματος 
και την οργάνωση και επίβλεψη της πρακτικής άσκησης διδασκαλίας 
τους σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

β. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προς μέλη ΔΕΠ του Τομέα για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων της «Διδακτικής Μεθοδολογίας της 
Ιστορίας» και των «Μικροδιδασκαλιών». 

 

 

 ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

09/1992–01/2014 Μόνιμα διορισμένη εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

01/1989–06/1992 Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

11/1986–12/1988 Διδασκαλία σε ιδιωτικά φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Δημοσίευση βιβλίων, κεφαλαίων βιβλίων, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και εργασιών 
σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Επίσης, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια παρουσιάζοντας 
εργασίες για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών, εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, 
απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού. 

 

 

 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Εθνική αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες με εστίαση στην κατάσταση των νέων ατόμων, στις πολιτικές 
πρωτοβουλίες και τα εξειδικευμένα προγράμματα δράσης για τους νέους. Η αναφορά (67 
σελίδων) αποτελεί τμήμα της τελικής συλλογικής αναφοράς των συμμετεχουσών χωρών 
με θέμα «Assessment of the diffusion and effects of youth inclusion policies» του 
προγράμματος EXCEPT (Social ΕΧClusion of Youth in Europe: Cumulative 
Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer), στο οποίο 
συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
και 8 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του Horizon 2020. 

2. Πανεπιστημιακές παραδόσεις (σημειώσεις μαθήματος) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και 
Δια Βίου Μάθηση» για τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος, που διδάχθηκε κατά τα 
εαρινά εξάμηνα 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010 στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

3. Πανεπιστημιακές παραδόσεις (σημειώσεις μαθήματος) για τη διδασκαλία του μαθήματος 
«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», που διδάχθηκε κατά το 
εαρινό εξάμηνο 2010-2011 στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1. Συν-επιμέλεια του βιβλίου Βασιλειάδης, Ν. και Μπουτσιούκη, Σ. (επιμ.) (2015). 
Πολιτιστική Διπλωματία. Ελληνικές και Διεθνείς Διαστάσεις. Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ. Πρόκειται για ένα βιβλίο που εκδόθηκε στο πλαίσιο 
της Δράσης Κάλλιπος για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού διαδραστικού βιβλίου στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια που συνεγράφησαν από πέντε 
διδάσκοντες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, στους οποίους συγκαταλέγεται και η υποφαινόμενη (συμμετοχή με τρία 
κεφάλαια).  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4424 

2. Φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου: Ψαρρού, Μ.Κ. (2016). Εθνικό κράτος και παγκόσμιο 
σύστημα. Πάτρα. 

3. Φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου: Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι. (επιμ.) (2012). Η Αραβική 
Άνοιξη. Μελέτες Διεθνών Σχέσεων, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης 1. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

4. Φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου: Σπυρόπουλος, Γ. (2005). Ο τρίτος κόσμος στις διεθνείς 
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σχέσεις: μύθοι και πραγματικότητες. Αθήνα: Παπαζήσης. 

 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

12/2016 –  σήμερα Ερευνήτρια στο έργο «Κέντρο Αριστείας Jean Monnet_Έρευνα στα 
κρίσιμα ζητήματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»/«Jean Monnet 
Centre of Excellence_Research on the crucial issues of European 
Integration» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ερευνητική συμμετοχή 
και συγγραφή ερευνητικών εργασιών στον Ερευνητικό Άξονα 5 
«Εκπαίδευση και πολιτικές έρευνας της ΕΕ»/Research Axis 5 
«Education and research policies of the EU» [5.2 «European 
Educational Area and Lifelong Learning» και 5.3 «Research, Education 
and Youth Policies of the EU»]. 

11–12/2016 Ειδική ερευνήτρια και συγγραφέας της εθνικής αναφοράς σχετικά με την 
ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες με εστίαση στην κατάσταση των νέων ατόμων, στις πολιτικές 
πρωτοβουλίες και τα εξειδικευμένα προγράμματα δράσης για τους 
νέους. Η αναφορά αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος 
EXCEPT Project (Social ΕΧClusion of Youth in Europe: Cumulative 
Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer) στο 
πλαίσιο του Horizon 2020. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστήμια 
από την Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και 8 
ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Η αναφορά αποτελεί τμήμα της τελικής 
συλλογικής αναφοράς με θέμα «Assessment of the diffusion and effects 
of youth inclusion policies» του προγράμματος EXCEPT, στην οποία 
ενσωματώνονται οι εθνικές αναφορές των ομάδων των συμμετεχόντων 
κρατών. 

06/2016 Συμμετοχή στην άσκηση «GORDIAN KNOT 2016» στο πλαίσιο της 
πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
την NATO Rapid Deployable Corps RDC (NRDC-GR). 

11/2012–06/2013 Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Ο Εθελοντισμός είναι 
πολιτισμός». 

11/2011–06/2012 Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αντικείμενο τη 
Βιολογική Γεωργία και τη διαχείριση της αλυσίδας παραγωγής και 
εμπορίας των Βιολογικών Προϊόντων. 

12/2003–02/2004 Επιστημονικός συνεργάτης και συγγραφέας της αναφοράς με τίτλο 
«Τρόποι ανάπτυξης του εφαρμοσμένου και εργαστηριακού χαρακτήρα 
των σπουδών» στο πλαίσιο υποέργου με θέμα την «Αναμόρφωση 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΕΟΠΣ», που αποτέλεσε 
μέρος του έργου του ΕΠΕΑΚ ΙΙ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
«Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας». Η αναφορά διερεύνησε τις νέες διεθνείς προσεγγίσεις της 
διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών και της εφαρμογής 
καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών, μελέτησε καλές πρακτικές 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διεθνή ακτινοβολία και 
συνέθεσε πρόταση αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών του 
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Τμήματος. Η συγκεκριμένη πρόταση συνέβαλε στην αναθεώρηση του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη που 
ακολούθησαν. 

2003 

 

Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με κατοίκους ημιαστικών και αγροτικών 
περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε τοπικές οργανώσεις οικονομικού 
και πολιτιστικού χαρακτήρα (αγροτικοί συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί 
σύλλογοι, κλπ). Αντικείμενο των συνεντεύξεων ήταν η αναδιάρθρωση 
της απασχόλησης και η συμμετοχή του πληθυσμού της υπαίθρου σε 
διαδικασίες κοινωνικής μεταλλαγής.   

2001–2002 Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση 
έρευνας πεδίου, που πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική 
επίβλεψη της Καθηγήτριας κ. Μαγδαληνής Ψαρρού του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Ν. Θεσσαλονίκης πάνω σε θέματα 
κοινωνικοοικονομικών μεταβολών και περιφερειακής ανάπτυξης. 
Επίσης, συμμετοχή, σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια, στην 
κωδικοποίηση και την επεξεργασία των ευρημάτων. 

 

 

 ΑΛΛΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ 

- Επίβλεψη πολλών πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. 

- Επιβλέπουσα σε μία διδακτορική διατριβή και μέλος της τριμελούς επιτροπής σε άλλες τρεις 
υπό εκπόνηση διδακτορικές διατριβές. 

- Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε δύο διδακτορικές διατριβές.    

 

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Α. Σε επίπεδο πανεπιστημιακού ιδρύματος 

1. 10/2019 – σήμερα: μέλος Δ.Σ. του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2. 06/2019 – σήμερα: μέλος Δ.Σ. του ΚΕΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

3. 01/2019 – 12/2019: Πρόεδρος σε επιτροπή προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

4. 03/2015 – σήμερα: Υπεύθυνη της δράσης United Nations Academic Impact (UNAI) στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με αρμοδιότητα τη διοργάνωση και το συντονισμό δράσεων 
που αφορούν την προώθηση των αρχών και των αξιών των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, 
υπεύθυνη για την επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα των Ηνωμένων Εθνών, την υποβολή 
των ετήσιων ενημερωτικών εκθέσεων και την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε 
επιστημονικές συναντήσεις για την προώθηση των αρχών του δικτύου UNAI. 

5. 11/2014 – 06/2019: Μέλος της Επιτροπής ERASMUS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η 
οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη της στρατηγικής διεθνοποίησης του ιδρύματος στο 
πλαίσιο της δράσης «Διεθνής Κινητικότητα/International Credit Mobility». 

6. 01/2017 – σήμερα: Μέλος της «Ομάδας Εθελοντών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με 
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αντικείμενο την προσφορά βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες μέσα από δράσεις 
εκπαιδευτικής, πρακτικής, ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης με συμμετοχή 
(ενεργοποίηση) όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

7. 10/2014 – σήμερα: Μέλος της επιτροπής εκπροσώπησης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών στο δίκτυο CREAN (Children’s Rights Erasmus Academic 
Network). 

8. 07/2009–08/2014: Υπεύθυνη ύλης του περιοδικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
«Πανεπιστημιακά». 

9. 2015 – 2019: Εκπροσώπηση του Τμήματος στο ενημερωτικό συνέδριο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για μαθητές λυκείου «Μαθαίνω πριν σπουδάσω». Τίτλος 
παρουσίασης: “Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών”. 

10. Εκπροσώπηση του Τμήματος στην ημερίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Το 
πρόγραμμα ευρωπαϊκής κινητικότητας LLP Erasmus, 2010-2011» (Μάρτιος 2010). 
Παρουσίαση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συνεργάζονταν με το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις 
αναφυόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

11. Εκπροσώπηση του τμήματος στην ημερίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Το 
πρόγραμμα ευρωπαϊκής κινητικότητας LLP Erasmus, 2009-2010» (Φεβρουάριος 2009). 
Παρουσίαση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συνεργάζονταν με το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις 
αναφυόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

Β. Σε επίπεδο τμήματος  

1. 03/2014 – σήμερα: Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2. 05/2018 – σήμερα: Υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.      

3. 03/2017 – σήμερα: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 

4. 2014 – σήμερα: Μέλος σε επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πρόσληψη 
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 

5. Τακτικό μέλος της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών 
ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

6. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή κατά 
το ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018. 

7. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής για την περιγραφή των τίτλων σπουδών του Τμήματος και 
των εκπαιδευτικών ευκαιριών που απορρέουν από αυτούς. 

8. Μέλος Επιτροπής Κατατάξεων ακαδ. έτους 2014-2015. 

9. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πρόσληψη δύο 
μεταπτυχιακών φοιτητών (για επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, 
διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση 
ασκήσεων) και δεκαέξι υποψηφίων διδακτόρων (για επικουρία των μελών ΔΕΠ σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο). 

10. Μέλος της ομάδας εκπροσώπησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
στο Πολυσυνέδριο Money Show 2014, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
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και των διαφόρων δραστηριοτήτων του τμήματος (29 Μαρτίου 2014). 

11. 2015 – σήμερα: Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος 
πρακτικής άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας/ΔΑΣΤΑ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

12. 2014 – σήμερα: Συμβολή στην εξωστρέφεια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών με την παρουσίαση του προγράμματος σπουδών και των επαγγελματικών 
προοπτικών του αντίστοιχου πεδίου σπουδών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

13. Βοηθός του ακαδημαϊκού υπευθύνου για το πρόγραμμα εκπαιδευτικής κινητικότητας 
φοιτητών LLP Erasmus του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (09/2009-08/2010). Στα καθήκοντα περιλαμβάνονταν:  

α. Διερεύνηση, επιλογή και προετοιμασία του προγράμματος μαθημάτων που επρόκειτο 
να παρακολουθήσουν κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής κινητικότητας οι φοιτητές 
Erasmus του τμήματος, με στόχο την αντιστοιχία στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος 
και την ανταπόκριση στις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών. 

β. Εκπροσώπηση του Τμήματος στην ημερίδα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το 
πρόγραμμα Erasmus φοιτητών και παρουσίαση των συνεργαζομένων με το Τμήμα 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για τo ακαδ. έτος 2010-2011. Παροχή πληροφοριών για τα 
προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις διαφαινόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
(Μάρτιος 2010). 

γ. Εκπροσώπηση του Τμήματος στην ημερίδα ενημέρωσης των επιλεγέντων στο 
πρόγραμμα Erasmus φοιτητών, σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα 
απαιτούμενα έγγραφα του προγράμματος (Μάιος 2010). 

δ. Ανάληψη και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των διμερών συμφωνιών 
(Bilateral Agreements) του τμήματος με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέχρι και το 2013. 

ε. Διαρκής επικοινωνία με τα αρμόδια ακαδημαϊκά και διοικητικά όργανα των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για την εκπαιδευτική υποστήριξη των μετακινούμενων 
φοιτητών. 

στ. Προετοιμασία και διαχείριση των φακέλων των μετακινούμενων φοιτητών (2009-2010 
και 2010-2011) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την αποδοχή τους 
από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, την είσπραξη της χορηγούμενης υποτροφίας και την 
αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού. 

ζ. Αντίστοιχη προετοιμασία και διαχείριση των φακέλων των φοιτητών ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus και αποστολή σε αυτούς του απαραίτητου 
υποστηρικτικού υλικού (2009-2010 και 2010-2011). Υποδοχή και διεκπεραίωση των 
σχετικών διαδικασιών (επιλογή μαθημάτων και επαφή με το ακαδημαϊκό προσωπικό, 
παρακολούθηση και υποστήριξη της φοίτησής τους σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας 
τους στο πανεπιστήμιο, επαφή με σύλλογο φοιτητών Erasmus του πανεπιστημίου και 
παροχή συνδρομής στις διοικητικές διαδικασίες). 

η. Συγκέντρωση των αιτήσεων φοιτητών και συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο 
του Τμήματος κ. Σπ. Λίτσα, για την επιλογή των φοιτητών Erasmus, οι οποίοι επρόκειτο 
να μετακινηθούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. 

θ. Διεύρυνση του ενδιαφέροντος και αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών του Τμήματος 
και των φοιτητών των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών τμημάτων στο 
πρόγραμμα Erasmus. 

14. Βοηθός του ακαδημαϊκού υπευθύνου για το πρόγραμμα εκπαιδευτικής κινητικότητας 
φοιτητών LLP Erasmus του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (09/2008-08/2009). Στα καθήκοντα περιλαμβάνονταν: 
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α. Διερεύνηση, επιλογή και προετοιμασία του προγράμματος μαθημάτων που επρόκειτο 
να παρακολουθήσουν κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής κινητικότητας οι φοιτητές 
Erasmus του τμήματος, με στόχο την αντιστοιχία στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος 
και την ανταπόκριση στις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών. 

β. Εκπροσώπηση του Τμήματος στην ημερίδα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το 
πρόγραμμα Erasmus φοιτητών και παρουσίαση των συνεργαζομένων με το Τμήμα 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για το ακαδ. έτος 2009-2010. Παροχή πληροφοριών για τα 
προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις διαφαινόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
(Φεβρουάριος 2009). 

γ. Εκπροσώπηση του Τμήματος στην ημερίδα ενημέρωσης των επιλεγέντων στο 
πρόγραμμα Erasmus φοιτητών, σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα 
απαιτούμενα έγγραφα του προγράμματος (Μάιος 2009). 

δ. Ανάληψη και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των διμερών συμφωνιών 
(Bilateral Agreements) του τμήματος με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέχρι και το 2013. 

ε. Διαρκής επικοινωνία με τα αρμόδια ακαδημαϊκά και διοικητικά όργανα των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για την εκπαιδευτική υποστήριξη των μετακινούμενων 
φοιτητών. 

στ. Προετοιμασία και διαχείριση των φακέλων των μετακινούμενων φοιτητών (2008-2009 
και 2009-2010) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την αποδοχή τους 
από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, την είσπραξη της χορηγούμενης υποτροφίας και την 
αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία  εξετάστηκαν επιτυχώς στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού. 

ζ. Αντίστοιχη προετοιμασία και διαχείριση των φακέλων των φοιτητών ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus και αποστολή σε αυτούς του απαραίτητου 
υποστηρικτικού υλικού (2008-2009 και 2009-2010). Υποδοχή και διεκπεραίωση των 
σχετικών διαδικασιών (επιλογή μαθημάτων και επαφή με το ακαδημαϊκό προσωπικό, 
παρακολούθηση και υποστήριξη της φοίτησής τους σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας 
τους στο πανεπιστήμιο, επαφή με σύλλογο φοιτητών Erasmus του πανεπιστημίου και 
παροχή συνδρομής στις διοικητικές διαδικασίες). 

η. Συγκέντρωση των αιτήσεων φοιτητών και συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο 
του Τμήματος κ. Σπ. Λίτσα, για την επιλογή των φοιτητών Erasmus, οι οποίοι επρόκειτο 
να μετακινηθούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. 

θ. Διεύρυνση του ενδιαφέροντος και αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών του Τμήματος 
και των φοιτητών των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών τμημάτων στο 
πρόγραμμα Erasmus. 

 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

09/2012 Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση και 
Αυτοδιοίκηση». 

Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – 
ΙΝΕΠ. 

29/05–01/06/1997 Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος 
Socrates / Comenius, Δράση 3.2, με θέμα «European Education and 
Cultural Identity». 
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Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής – C.I.D.I., Roma, 
Italy – Freie Universitat Berlin, Germany. 

 

 

 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά Πολύ καλή γνώση.  

- IELTS (7/9) (Επίπεδο C1) 

- Lower Certificate of Cambridge (“A” - Άριστα) (Επίπεδο Β2) 

Γαλλικά Πολύ καλή γνώση. 

Certificat de la Langue Française (“Très bien” - Άριστα) (Επίπεδο Β2) 

 

 

 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

06/2012 Πιστοποίηση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα των προγραμμάτων:   

 MS OFFICE 
 SPSS (επεξεργασία στατιστικών δεδομένων) 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (επεξεργασία λογιστικών φύλλων) 

 


