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Κακ. Φωτεινι Σςιμπιρίδου, Πρόεδροσ Σμιματοσ Βαλκανικϊν, λαβικϊν και
Ανατολικϊν πουδϊν
φμβουλοι πουδϊν ανά Κλάδο:
Κακ. Κ. Σςιτςελίκθσ, Κοςμιτορασ χολισ ΟΠ (100)
Επ. Κακ. Δ. Ακριβοφλθσ (200)
Αν. Κακ. Ι. Μάνοσ (300)
Κακ. Φ. ιϊκθσ (400)
Αν. Κακ. Β. Βλαςίδθσ (500)
Αν. Κακ. . Μαυρογζννθ (600)

kt@uom.edu.gr
dakrivoulis@uom.edu.gr
imanos@uom.edu.gr
fsiokis@uom.edu.gr
vvlasidis@uom.gr
smavroge@uom.edu.gr
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ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
Εξωςτρζφεια/άνοιγμα ςτουσ μακρινοφσ μασ γείτονεσ και ςτον Κόςμο
Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ ςε ςπάνιεσ γλϊςςεσ των γειτόνων μασ
Γεωγραφικι Κατεφκυνςθ/υςτθματικι παροχι γνϊςεων για τθν κάκε επιλεχκείςα
περιοχι/ζσ και δυνατότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με ακαδθμαϊκά ιδρφματα και
φορείσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ
Διεπιςτθμονικότθτα/Πλουραλιςμόσ γνϊςεων/Κριτικι ςκζψθ
Πανοραμικι άποψθ για κοινωνία, πολιτιςμό, ιςτορία, πολιτικι και οικονομία των υπό
μελζτθ περιοχϊν
ΠΡΟΚΛΗΕΙ
Παροχι ειδικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που οδθγοφν ςε δθμιουργία ειδικϊν/ expert
επιςτθμόνων, ςυμβοφλων, εργαηόμενων,
Αφενόσ για τθν ςυνζχιςθ τθσ ακαδθμαϊκισ μόρφωςθσ ςε πολλοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ,
Αφετζρου για τθν άμεςθ απαςχόλθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ εντόσ και εκτόσ ελλθνικϊν
ςυνόρων
Εξειδίκευςθ ςε 6 Επιςτθμονικοφσ Κλάδουσ
υγκρότθςθ πτυχίου ςε 3 Πρωτεφοντα Επιςτθμονικά Πεδία

Η ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΠΟΤΔΩΝ
ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΣΤΧΙΟΤ
40 μαθήματα (32 ακαδημαϊκά μαθήματα + 8 μαθήματα κύριας γλώσσας)
ΣΡΙΑ ΠΡΩΣΕΤΟΝΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Απαιτούνται τουλάχιστον ( ≥) 21 μαθήματα από το ίδιο πεδίο
ΕΞΙ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
100, 200, 300, 400, 500, 600
Απαιτούνται τουλάχιστον ( ≥) 10 μαθήματα από τον ίδιο κλάδο

ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
(Βουλγαρική ή
Ρουμανική ή
ερβική)

ΛΑΒΙΚΗ
(Ρωσική,
Βουλγαρική,
ερβική)

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
(Σουρκική)

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΑ ΚΡΙΙΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΠΡΩΣΕΤΟΝΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΠΡΩΣΕΤΟΝΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Ι. Δίκαιο & Πολιτική
ΙΙ. Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία και πουδές του
Πολιτισμού.
ΙΙΙ. Οικονομικά & Επιχειρηματικότητα
Σο Πρωτεύον Επιστημονικό Πεδίο κατοχυρώνεται με την επιτυχή
εξέταση σε περισσότερα από 20 μαθήματα του σχετικού πεδίου που
ορίζονται από τους κωδικούς ανά πεδίο.
πεδίο Ι: 100+200 // πεδίο ΙΙ: 300+500+600 // πεδίο ΙΙΙ: 400

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ
ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΕ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Δίκαιο [με κωδικό 100],
Πολιτική [200],
Κοινωνική Ανθρωπολογία [300],
Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα [400],
Ιστορία [500],
πουδές του Πολιτισμού [600].

Οι Δευτερεύοντες Επιστημονικοί Κλάδοι κατοχυρώνονται με
την επιτυχή εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα του ίδιου
κλάδου.

ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ
1) Βαλκανική

2) λαβική

3) Ανατολική

• Οι φοιτητές επιλέγουν Κατεύθυνση με την
επιλογή της κύριας γλώσσας από το πρώτο
εξάμηνο (Βαλκανική Κ: Βουλγαρική, ή Ρουμανική ή ερβική //
λαβική Κ: Βουλγαρική ή εβική ή Ρωσική // Ανατολική Κ:

και από 10 μαθήματα που έχουν
αντίστοιχο δείκτη: Β, , Α.
Σουρκική)

ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 40 μαθήματα και Όλα τα
μαθήματα διδάσκονται 4 ώρες (όλα είναι 4ωρα: περιλαμβάνουν
διαλέξεις, και ενδεχομένως φροντιστήρια και εργαστήρια) και
αντιστοιχούν σε 6 ECTS το καθένα. υνολικός αριθμός ECTS:
240.
Κάθε μάθημα έχει ενδεχομένως έναν δείκτη Β, , Α που
σχετίζεται με την Κατεύθυνση
Κάθε μάθημα έχει έναν δείκτη 100, 200, 300, 400, 500, 600 που
σχετίζεται με το Πρωτεύον Επιστημονικό Πεδίο ή τον
Δευτερεύοντα Επιστημονικό Κλάδο
Σα μαθήματα κάθε εξαμήνου ανέρχονται σε 5. υνεπώς 5 μαθ. x 8
εξάμηνα = 40 μαθήματα

ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Ειδικά για το πρώτο έτος
Για τα εξάμηνα Α και Β του 1ου έτους τα μαθήματα είναι:
4 υποχρεωτικά ( 3 υποχρεωτικά + 1 υποχρεωτικό επιλογής ) και 1 μάθημα
γλώσσας (υποχ. επιλογής) για κάθε εξάμηνο. Η επιλογή δεύτερης γλώσσας
αποτελεί ελεύθερη επιλογή 3ου + 4ου έτους.
τα υπόλοιπα εξάμηνα τα μαθήματα είναι 4 επιλογής από τα προσφερόμενα
του εξαμήνου + 1 υποχρ. Γλώσσας
Προσοχή: για όσο γίνονται διαδικτυακά – εξ αποστάσεως τα μαθήματα: το
κάθε μάθημα θα έχει το δικό του σύνδεσμο (link)

Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά του Π
- Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δύο μαθήματα και είναι υποχρεωτική η
παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος μεθοδολογικού χαρακτήρα
που προσφέρονται στο τ’ και το Ζ’ εξ.
- Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και τρίτο υποχρεωτικό
επιλογής μάθημα από εκείνα του α’ και β’ εξαμήνου των 6 κλάδων σε
μεταγενέστερο εξάμηνο.
-

Σα αγγλόφωνα (ερασμιακά) μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλα τα εξάμηνα και
σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια του ΠΠ, ανεξάρτητα από εξάμηνο
φοίτησης.

-

Ορισμένα ακόμα μαθήματα προσφέρονται από άλλα Σμήματα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στους φοιτητές του Σμήματος ΒΑ και τα
οποία μπορούν να επιλεγούν ως ελεύθερα επιλογής.

