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Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών  
ε ιςχύ από το χειμερινό εξάμηνο 2020 

 
Θεςςαλονύκη, 30Ιουνύου 2020 

 
 
 

ύμφωνα με το ιδρυτικό του προεδρικό διϊταγμα, το Σμόμα ϋχει ωσ κύρια αποςτολό 

«να καλλιεργεύ και να προϊγει τη γνώςη για τη γλώςςα, την ιςτορύα και τον πολιτιςμό 

των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετϊ και να αναπτύςςει τισ 

οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ ςχϋςεισ των κρατών αυτών με την Ελλϊδα». 

Σο Πρόγραμμα πουδών του Σμόματοσ Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών 

πουδών ακολουθεύ τισ παρακϊτω αρχϋσ δύνοντασ ϋμφαςη:  

1. τισ ςπουδϋσ περιοχόσ. Εκτόσ των μαθημϊτων Γενικού Τποβϊθρου που ειςϊγουν ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ επιςτημολογικϋσ πειθαρχύεσ επιςτημονικών κλϊδων, ό πλειοψηφύα των 

μαθημϊτων Επιςτημονικόσ Περιοχόσ και Ειδικού Τποβϊθρουπροϊγουν γνώςεισ, 

μεθοδολογύεσ και δεξιότητεσ για τισ ςυγκεκριμϋνεσ πουδέσ Περιοχήσ.  

2. την  ανϊπτυξη τησ διεπιςτημονικότητασ μεταξύ των βαςικών Επιςτημονικών Κλϊδων 

μϋςα από την προςφορϊ μαθημϊτων που ςυνδϋουν για παρϊδειγμα την ανϊπτυξη των 

θεςμών με την πολιτικό διϊςταςη τησ οικονομύασ, την μεθοδολογύα τησ εθνογραφικόσ 

ϋρευνασ πεδύου με την ανθρωπολογικό κατανόηςη του πολιτιςμού, την αρχειακό 

ϋρευνα με τη μελϋτη των γλωςςών, τησ ιςτορύασ, τησ λογοτεχνύασ και τησ τϋχνησ ςτισ 

κοινωνύεσ των ςπουδών περιοχόσ.  

 

Η φιλοςοφύα του προγρϊμματοσ οδηγεύ ςτην δυνατότητα επιλογόσ ανϊμεςα ςε:  

Α. Σρεισ κατευθύνςεισ, Βαλκανική, λαβική, Ανατολική 

Β. Σρία Πρωτεύοντα Επιςτημονικά Πεδία Ι.,ΙΙ., ΙΙΙ. και έξι Δευτερεύοντα Πεδία 

ανά Κλάδο (100, 200, 300, 400, 500, 600). 

 

Α. Κατευθύνςεισ):                                                                              

1. Βαλκανική (Β) (Βαλκϊνια), 2. λαβική () (Βαλκϊνια και Ανατολικό Ευρώπη). 

και 3. Ανατολική (Α) (Σουρκύα, Μϋςη Ανατολό και Ανατ. Μεςόγειοσ). Οι 

Κατευθύνςεισ  προςδιορύζονται τόςο από την επιλογό τησ κύριασ γλώςςασ, όςο και 
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από 10 ςχετικϊ μαθόματα που φϋρουν το ακρώνυμο , Β ό Α.  Ή και ςυνδυαςμό 

αυτών π.χ.: Β, Α, ΒΑ ό ΒΑ. 

Β. Πρωτεύον Επιςτημονικό Πεδίο και Δευτερεύον Επιςτημονικό Πεδίο/Κλάδοσ  

Σο μεύγμα μαθημϊτων που επιλϋγει ο φοιτητόσ-φοιτότρια μπορεύ να οδηγόςει ςε 

«Πρωτεύον Επιςτημονικό Πεδίο» εφόςον ςυγκεντρωθούν τουλϊχιςτον 21 μαθόματα 

από τα Πεδύα:  

[Ι.] Δίκαιο και Πολιτική (με οδηγό τουσ κωδικούσ των μαθημϊτων (100+200) 

[ΙΙ.] Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιςτορία και Σπουδέσ του Πολιτιςμού (300+500+600) 

[ΙΙΙ.] Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα (400).  

Σο «Δευτερεύον Επιςτημονικό Πεδίο/Κλάδοσ» το οπούο διαμορφώνεται ςτην 

περύπτωςη που ο/η φοιτητόσ/τρια ςυγκεντρώςει τουλϊχιςτον 10 μαθόματα ϊλλου 

Επιςτημονικού Κλάδου Δίκαιο-100, Πολιτική-200, Κοινωνική Ανθρωπολογία-300, 

Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα-400,  Ιςτορία-500, πουδέσ του Πολιτιςμού-

600. 

Οι επιςτημολογικϋσ πειθαρχύεσ  των παραπϊνω κλϊδων τϋμνονται ςτα γνωςτικϊ πεδύα 

των πουδών Περιοχόσ, όπου η διδαςκαλύα τησ γλώςςασ ωσ γνώςη επικοινωνύασ και 

απόκτηςη δεξιότητασ πλαιςιώνεται από τη μελϋτη τησ κουλτούρασ και τησ ιςτορύασ 

των ανθρώπων που τη μιλούν. Παρϊλληλα και ενώ τα μαθόματα ακολουθούν τισ 

πειθαρχύεσ του κϊθε κλϊδου για την ανϊπτυξη μαθημϊτων τόςο Γενικού Τποβϊθρου, 

κατϊ τα πρώτα ϋτη, όςο και Επιςτημονικόσ Περιοχόσ/Ειδικού Τποβϊθρου για τα 

υπόλοιπα ϋτη, παραμϋνουν ανοιχτϋσ επιλογϋσ για κϊθε πρωτεύον επιςτημονικό Πεδύο 

και δευτερεύοντα Κλϊδο που επιθυμεύ να ακολουθόςει ο/η φοιτητόσ/τρια. Η 

δυνατότητα αυτό επιτρϋπει την ςπουδό των τοπικών κοινωνιών ςτην καθημερινότητα 

και τη μελϋτη τησ κουλτούρασ τουσ ςε βϊθοσ χρόνου,τη ςυςτηματικό μελϋτη των 

εκφϊνςεων τησ πολιτικόσ και των θεςμών, καθώσ και την εξοικεύωςη με τα εργαλεύα 

τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ εντόσ και εκτόσ των ςυγκεκριμϋνων περιοχών. Σϋλοσ τα 

μαθόματα του προγρϊμματοσ παρϋχουν τη δυνατότητα αξιοπούηςησ των 

διεπιςτημονικών μεθοδολογιών και τησ τεχνολογύασ για την επιςτημονικό εξειδύκευςη 

των πουδών Περιοχόσ. 
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Σα μαθόματα που διδϊςκουν οι καθηγητϋσ και ϊλλοι διδϊςκοντεσ που υπηρετούν ςτο 

Σμόμα ςχετύζονται με την διδαςκαλύα και ϋρευνα προϊγοντασ : 

1.      Ενδελεχεύσ πουδϋσ περιοχόσ (Βαλκανικϋσ, Σουρκικϋσ, Μεςανατολικϋσ, Ρωςικϋσ, 

και Μεςογειακϋσ) που ςυνδϋουν την απόκτηςη γλωςςικόσ δεξιότητασ με τη μϊθηςη 

πϊνω ςε ζητόματα κουλτούρασ, γλώςςασ, κοινωνύασ και ιςτορύασ. 

2.      υςτηματικό Μελϋτη των πολιτικών ςυςτημϊτων, θεςμών, αντιλόψεων και 

νοοτροπιών (Μεταςοςιαλιςτικόσ κόςμοσ, Μετααποικιακό ςυνθόκη,  Μετα-Οθωμανικόσ 

χώροσ), που ιςτορικοποιούν το πολιτικό πεδύο, τη θρηςκεύα, τισ ςχϋςεισ εξουςύασ, 

τισ  ηγεμονύεσ, τισ πολιτικϋσ του πολιτιςμού, κ.α. 

3.      Εμβϊθυνςη ςτη κατανόηςη τησ καθημερινότητασ και τη ςχϋςη των τοπικών 

πρακτικών με τισ παγκόςμιεσ προκλόςεισ γύρω από ζητόματα διακρύςεων (ϋμφυλων 

και μειονοτικών) και ευαιςθητοπούηςη ςτην διαφορϊ και την ανιςότητα, 

διαχεύριςηςυγκρούςεων και κρύςεων με την αξιοπούηςη τησ διαπολιτιςμικόσ 

κατανόηςησ και των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων.  

4.      Εξοικεύωςη με τα Εργαλεύα τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ ςτισ υπό μελϋτεσ περιοχϋσ, 

που παρακολουθούν την οικονομικό ανϊπτυξη ςτισ περιοχϋσ αλλϊ και ςτο παγκόςμιο 

περιβϊλλον, διερευνώντασ τισ δυνατότητεσ τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ και 

τησ καινοτομύασ.  

5.      Κατϊρτιςη ςε/με νϋεσ τεχνολογύεσ για διεπιςτημονικό αξιοπούηςη των 

ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων όπωσ η πολιτιςτικό κληρονομιϊ κϊθε περιοχόσ, η 

δημιουργύα διαςυνοριακών ςυμπρϊξεων, δικτύων ςυνεργαςύασ, ερευνητικών δρϊςεων, 

εργαςτηρύων και επιςτημονικών ςυνεδρύων, κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

προγραμμϊτων με τα ακαδημαώκϊ και ϊλλα ιδρύματα ςτισ υπό μελϋτη περιοχϋσ πϋραν 

των ελληνικών ςυνόρων. 

* 

Διϊρθρωςη του Προγρϊμματοσ πουδών. Για τη λόψη πτυχύου απαιτούνται 40 

μαθόματα και 240 διδακτικϋσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS). Όλα τα μαθόματα 

διδϊςκονται 4 ώρεσ και αντιςτοιχούν ςε 6ECTS. 
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Σα μαθόματα του κϊθε εξαμόνου εύναι 5:  το κοινό πρώτο ϋτοσ υπϊρχουν τρύα 

Τποχρεωτικϊ, ϋνα Τποχρεωτικό Επιλογόσ (μεταξύ τριών προςφερόμενων) και η 

επιλογό μύασ εκ των προςφερόμενων 5 κύριων γλωςςών (Σουρκικό, Ρωςικόσ, ερβικό, 

Βουλγαρικό, Ρουμανικό) για κϊθε εξϊμηνο από το Α’ μϋχρι το Η’.τα πρώτα δύο 

εξϊμηνα, τα ειςαγωγικϊ μαθόματα Γενικού Τποβϊθρου όλων των επιςτημονικών 

πεδύων προςφϋρουν τόςο θεωρητικϊ εφόδια του Επιςτημονικού Κλϊδου και 

δυνατότητα διαμόρφωςησ Πρωτεύοντοσ Πεδύου, όςο και τισ γνώςεισ ςχετικϊ με τισ 

περιοχϋσ τησ κϊθε Κατεύθυνςησ. Εύναι προςβϊςιμα ςε όλουσ τουσ φοιτητϋσ, ανεξϊρτητα 

από το πεδύο ειςαγωγόσ τουσ.  

υνολικϊ τα Τποχρεωτικϊ μαθόματα του Α’ και Β΄ εξαμόνων και τα μαθόματα Επιλογόσ 

από το 2ο ϋτοσ και μετϊ (Γ’ μϋχρι Η’ Εξϊμηνα) προϋρχονται από τουσ ϋξι Επιςτημονικούσ 

Κλϊδουσ που οδηγούν ςτη διαμόρφωςη Πρωτεύοντοσ και Δευτερεύοντοσ Πεδύου. τα 

εξϊμηνα Β’-Η’ υπϊρχουν μόνο μαθόματα Επιλογόσ μαζύ με την Τποχρεωτικό Γλώςςα.  

Σαξινόμηςη και κωδικού μαθημϊτων. Σα μαθόματα κατατϊςςονται ςε Α) Τποχρεωτικϊ, 

Τποχρεωτικϊ επιλογόσ, και Επιλογϋσ. Β) μαθόματα Γενικού Τποβϊθρου, μαθόματα 

Επιςτημονικόσ Περιοχόσ (ειδικού υποβϊθρου) και ςε μαθόματα Ανϊπτυξησ Δεξιοτότων. 

Σα παρεχόμενα μαθόματα ταξινομούνται ανϊ εξϊμηνο ακολουθώντασ την παροχό 

μαθηςιακόσ δυνατότητασ που κλιμακώνεται από το γενικό υπόβαθρο ςτο ειδικό 

υπόβαθρο τησ Επιςτημονικόσ Περιοχόσ και ςε ςυνδυαςμό με την παροχό Ανϊπτυξησ 

Δεξιοτότων. Λόγω τησ διττόσ ιδιαιτερότητασ του Σμόματοσ (βλ. διεπιςτημονικόσ 

χαρακτόρασ και εξειδύκευςη ςτισ πουδϋσ Περιοχόσ) τα μαθόματα Ανϊπτυξησ 

Δεξιοτότων περιλαμβϊνουν και τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα του Σμόματοσ ΒΑ, 

όπωσ τα μαθόματα των γλωςςών και οριςμϋνα μαθόματα διεπιςτημονικόσ 

μεθοδολογύασ. Οι γλώςςεσ, για παρϊδειγμα αποτελούν μαθόματα Ανϊπτυξησ 

Δεξιότητασ για τα πρώτα 3 ϋτη, ενώ κατϊ το Ζ’ και Η’ εξϊμηνα πλαιςιώνονται από το 

Ειδικό Τπόβαθρο τησ Επιςτημονικόσ Περιοχόσ των πουδών του Πολιτιςμού. 

Οι κωδικού των μαθημϊτων περιλαμβϊνουν τον Επιςτημονικό Κλάδο (100 μϋχρι 600), 

την Κατεύθυνςη (Β,,Α, ό ςε ςυνδυαςμό), το Πρωτεύον Επιςτημονικό Πεδίο (Ι., ΙΙ., 

ΙΙΙ). 

Οριςμϋνα από τα προςφερόμενα μαθόματα Επιλογόσ περιλαμβϊνουν διπλό ό 

περιςςότερουσ κωδικούσ Επιςτημονικού Κλϊδου καθώσ, διατρϋχοντασ διεπιςτημονικϊ 
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τα 3 Πρωτεύοντα Επιςτημονικϊ Πεδύα, προϊγουν περαιτϋρω τον διεπιςτημονικό 

χαρακτόρα του Προγρϊμματοσ πουδών.  

Οι ύμβουλοι πουδών προϋρχονται από τα μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ και ορύζονται ωσ 

Επιτροπό από κϊθε Επιςτημονικό Κλϊδο. Ενημερώνουν και καθοδηγούν τουσ/τισ 

φοιτητϋσ/τριεσ ςε κϊθε βόμα των ςπουδών τουσ ςτο ΒΑ. 
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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 

Σα μαθόματα κατανϋμονται ςτα πεδύα ςύμφωνα με το γνωςτικό αντικεύμενο/ερευνητικό ϋργο των υπεύθυνων καθηγητών 
και όχι αποκλειςτικϊ ςύμφωνα με το περιεχόμενό τουσ.Οριςμϋνα μαθόματα εντϊςςονται ςε περιςςότερα κλϊδουσ (βλ. 
κωδικούσ πεδύου ανϊ μϊθημα: 100, 200, …, ό 100/200 κτλ.). Σο ϊνοιγμα των μαθημϊτων ςε περιςςότερα του ενόσ πεδύα 
ςυμβϊλει ςτην καλλιϋργεια του διεπιςτημονικού χαρακτόρα του Σμόματοσ. 

[ν]= αριθμόσ καθηγητών/λεκτόρων 
ΓΤ= Γενικού Τποβϊθρου, ΕΠ = Επιςτημονικόσ Περιοχόσ, Δ= Δεξιοτότων 

Β = Βαλκανικών,   = λαβικών, Α = Ανατολικών 

 

(100) 

ΚΡΑΣΟ – ΔΙΚΑΙΟ 
– ΘΕΜΟΙ 

[4] 

▼ 

(200) 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ& 
ΔΙΕΘΝΕΙ 
ΧΕΕΙ 

[7] 

▼ 

(300) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

[4] 

▼ 

(400) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-

ΣΙΚΟΣΗΣΑ 

[10] + 1 ΕΔΙΠ 

▼ 

(500) 

ΙΣΟΡΙΑ 

[3] 

▼ 

(600) 

ΠΟΤΔΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ& 

ΓΛΩΕ 

[6] 

▼ 

Α΄ εξάμηνο 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 3 

Υποχρεωτικό 
επιλογόσ (1 από 3) 

+1 βαςικό γλώςςα 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(3Υ+1ΥΕ+1ΓΛ) 

Κρϊτοσ: Διαμόρφωςη 
και Νομικό 

Συγκρότηςη (Ζϊικοσ) 
[ΒΑ-100]ΓΤ 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙ 
ΔΙΕΘΝΕΙ ΦΕΕΙ 

(Μαραντζύδησ, 
Κεντρωτόσ) [ΒΑ-

200]ΓΤ 
[2 τμόματα] 

Εθνογραφύα και 
Λαογραφύα, 

Αποικιοκρατύα και 
Σπουδϋσ Περιοχόσ 

(Σςιμπιρύδου-
Μϊνοσ)[ΒΑ-300]ΓΤ 

ΑΡΦΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

(Δεληπϊλλα, Δϊνησ) 
[ΒΑ-400]ΓΤ 
[2 τμόματα] 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΑΝΑΣ. 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΤΡΨΠΗ 
(ταματόπουλοσ) 

[ΒΑ-500]ΓΤ 

Χώροσ και Πολιτιςμόσ 
(Γαβρϊ)[ΒΑ-600]ΓΤ 

ΓΛΨΑ Ι -ΑΔ 

Β΄ εξάμηνο 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 3 

Υποχρεωτικό 
επιλογόσ (1 από 3) 

+1 βαςικό γλώςςα 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(3Υ+1ΥΕ+1ΓΛ) 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ 
ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΚΑΙΟ 

(Ζϊικοσ) [ΒΑ-100]ΓΤ 

Ιςτορύα τησ Πολιτικόσ 
Σκϋψησ 

(Ακριβούλησ)[BA-
200]ΓΤ 

ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΕΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΘΕΨΡΙΑ (Βουτυρϊ, 
ιδϋρη,) [ΒΑ-300]ΓΤ 

Ειςαγωγό ςτη 
Διούκηςη 

Επιχειρόςεων 
(αρρό) [ ΒΑ-400]ΓΤ 

Σύγχρονη Βαλκανικό 
Ιςτορύα (Δορδανϊσ 
και Βλαςύδησ)[Β-

500]ΓΤ 

ΣΕΦΝΗ, ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 
ΚΑΙ 

ΕΤΡΨΠΑΪΚΗΝΕΨΣΕΡΙΚΟ
ΣΗΣΑ (Ιωαννύδου, 
Μαυρογϋνη) [ΒΑ-

600]ΓΤ 
[2 τμόματα] 

ΓΛΨΑ ΙΙ - ΑΔ 

Γ΄ εξάμηνο 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(4 επιλ. + ΓΛ) 

Διεθνϋσ Οικονομικό 
Δύκαιο και Δύκαιο 

Διεθνών υναλλαγών 
(Σζιώνασ) [Β-

100/200/400] - ΕΠ 

Ειςαγωγό ςτην 
Ευρωπαώκό 

Ολοκλόρωςη 
(Κεντρωτόσ) [Β-

200/100]ΕΠ 

υγκριτικό Πολιτικό 
(Φρηςτύδησ, 

Αρμακόλασ) [ΒΑ-
200] - ΓΤ 

 Θεωρύα Διεθνών 
χϋςεων 

(Ακριβούλησ) [ΒΑ-
200] - ΓΤ 

Governance, 
Institutions and 
Corruption in SE 
Europe and the 

Balkans 
(Παραςκευόπουλοσ) 

[Β-200] - ΕΠ 

Εθνογραφύεσ τησ 
Σουρκύασ και τησ Μϋςησ 
Ανατολόσ (Σςιμπιρύδου) 

[BΑ-300/500/600]ΓΤ 

Μακροοικονομικό 
(ιώκησ) [ -400]ΓΤ 

Πολιτιςτικό και 
Κοινωνικό 

Μϊρκετινγκ 
(Πανόπουλοσ) [-400 

/ 300 / 600] - ΕΠ 

Ποςοτικϋσ Μϋθοδοι 
Κοινωνικών 
Επιςτημών – 
Μαθηματικϊ 

(Παπαπανϊγοσ, 
Δϊνησ) [ -400] - ΓΤ 

Πληροφορικό 
Σεχνολογύα και 

Κοινωνύα 
(Μιχαηλύδησ, Δϊνησ) 
[ΒΑ-400 / 600] - ΕΠ 

Ιςτορύα τησ Μϋςησ 
Ανατολόσ 

(ταματόπουλοσ) [Α-
500/200]ΓΤ 

Ειςαγωγό ςτην 
Οικονομικό Γεωγραφύα 
(Ανατ., ΝΑ Ευρώπη και 

Ανατ. Μεςόγειοσ) 
(Γαβρϊ) [ΒΑ-

400/600]ΓΤ 

ΓΛΨΑ III - Δ 

 

Δ΄ εξάμηνο 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(4 επιλ. + ΓΛ) 

Δύκαιο και Θεςμού  τησ 
ΕΕ (Σζιώνασ) [Β-

100/200] - ΕΠ 

Εμπορικό υγκριτικό 
Δύκαιο (Καλλιαρϋκου) 

[Β-100/400] - ΕΠ 

 

Πολιτικϋσ Ιδεολογύεσ 
(Μαραντζύδησ) [ΒΑ-

200] - ΕΠ 

ύγχρονη Πολιτικό 
ςτη ΝΑ Ευρώπη 
(Φρηςτύδησ και 

Αρμακόλασ) [Β-200] 
-ΕΠ 

Εθνογραφύεσ του 
Μεταςοςιαλιςτικού 
Κόςμου (Βουτυρϊ, 

ιδϋρη) [Β-
300/500/600]ΓΤ 

Οικονομικό και πολιτικό 
Ανθρωπολογύα 

(Σςιμπιρύδου) [ΒΑ-
300/200/400] - ΕΠ 

Μικροοικονομικό 
(Παπαπανϊγοσ, 
Δϊνησ) [ -400] 
[2 τμόματα]ΓΤ 

Ιςτορύα τησ 
Οικονομικόσ κϋψησ 
(Μαραγκόσ) [ΒΑ-

400 / 300] -ΓΤ 

Διεθνϋσ Πολιτιςτικό 
και Κοινωνικό 

Μϊρκετινγκ 

Ιςτορύα των ΜΜΕ 
ςτην Ελλϊδα και τα 

Βαλκϊνια (Βλαςύδησ) 
[Β-500] -ΕΠ 

Ιςτορύα και Πολιτιςμόσ 
των λϊβων 

(Νιχωρύτησ) [-
600/500]ΕΠ 

State, Intelligentsia and 
women’s writing in 

Eastern Europe – 20th 
Century (Ιωαννύδου)[Β-

600/200] -ΕΠ 
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 (Πανόπουλοσ) [-400] 
- ΕΠ 

Ποςοτικϋσ Μϋθοδοι 
Κοινωνικών 
Επιςτημών – 

τατιςτικό με Η/Τ 
(Μιχαηλύδησ) [ΒΑ-
400/200/500]- ΓΤ 

ΓΛΨΑ IV -ΑΔ 

 

Ε΄ εξάμηνο 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(4 επιλ. + ΓΛ) 

Δύκαιο του Πολϋμου 
(Ζϊικοσ) [ΒΑ-
100/200] -ΕΠ 

Protection of 
Refugees and 

Migrants 
(Σςιτςελύκησ) [ΒΑ-

100/200] -ΕΠ 

Πολιτικό και 
Κοινωνύα ςτα Κρϊτη 

του Μετα-
γιουγκοςλαβικού 

Φώρου (Αρμακόλασ) 
[Β-200 / 

300/600]ΕΠ 

ύγχρονη Ιςτορύα και 
Πολιτικό ςτη Ρωςύα 

(Φρηςτύδησ) [-
200/500] - ΕΠ 

Parties and Party 
Systems in Post-

communist Central 
Europe 

(Μαραντζύδησ) [-
200] -ΕΠ 

Ευρωπαώκό 
Ανθρωπολογύα: 
Πολιτικϋσ του 

Πολιτιςμού και τησ 
Διαφορϊσ (Μϊνοσ) 

[ΒA-300] - ΕΠ 

Ανθρωπολογύα τησ 
Μετανϊςτευςησ και 

Διαςπορικϋσ Κοινότητεσ 
ςτη ΝΑ Ευρώπη και την 
Εγγύσ Ανατολό (ιδϋρη, 

Βουτυρϊ) [ΒΑ-300 / 
200 / 100] -ΕΠ 

υγκριτικϊ 
Οικονομικϊ 

υςτόματα ςτην 
Κεντρικό Ανατ. 

Ευρώπη & Μεςόγειο 
(Μαραγκόσ) [ΒΑ-

400] -ΕΠ 

Διεθνόσ Οικονομικό Ι 
(Καρπϋτησ) [-400] - 

ΕΠ 

Ειςαγωγό ςτην 
Οικονομετρύα 

(Κουλακιώτησ, Δϊνησ) 
[-400] -ΓΤ 

Ειςαγωγό ςτη 
Φρηματοοικονομικό(Κ
ουλακιώτησ) [-400]ΓΤ 

 
Entrepreneurshipinth
eWesternWorld&theG

lobalSouth (αρρό) 
[Α-400/300] -ΕΠ 

ύγχρονη Ευρωπαώκό 
Ιςτορύα (Δορδανϊσ) 
[Β-500/200] -ΕΠ 

Πολιτικό 
Επικοινωνύα 

(Βλαςύδησ) [ΒΑ - 
200] - ΕΠ 

Εθνικιςμόσ και 
εκπαύδευςη ςτη 

Νοτιοανατολικό Ευρώπη 
(Μαυρογϋνη) [Β-

600/300] -ΕΠ 

Θεωρύα και Πρϊξη τησ 
Λογοτεχνικόσ 
Μετϊφραςησ 

(Ιωαννύδου) [ΒΑ-600] -
ΕΠ 

 

ΓΛΨΑ V - ΑΔ 

ΑραβικϊI(Α-600)ή 
ΑλβανικϊΙ(Β-600) ΑΔ 

Σ΄ εξάμηνο 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(4 επιλ. + ΓΛ) 

Οικονομικό Δύκαιο τησ 
ΕΕ (Σζιώνασ)[Β-

100/400] -ΕΠ 

τοιχεύα Εταιρικού 
Δικαύου(Καλλιαρϋκου

) [Β-100/400] -ΕΠ 

 

Εξωτερικϋσ χϋςεισ 
τησ ΕΕ (Κεντρωτόσ) 

[ΒΑ-200] - ΕΠ 

Ευρωπαώκό 
Ολοκλόρωςη και 

Ανατολικό Ευρώπη: 
Η Πρόκληςη του 

Εξευρωπαώςμού(Παρ
αςκευόπουλοσ) [Β-

200] -ΕΠ 

 

Ανθρωπολογύα των 
Υύλων: Δύςη, 

Μουςουλμανικόσ 
Κόςμοσ και Παγκόςμιοσ 
Νότοσ(Σςιμπιρύδου)[Β

Α-300] -ΕΠ 

 

Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομύα 

(αρρό) [ -400] - ΕΠ 

Βιομηχανικό 
Οικονομικό 

(Δεληπϊλλα)[ΒΑ-
400] -ΕΠ 

Διεθνόσ Οικονομικό ΙΙ 
(Καρπϋτησ)[ -400] -

ΕΠ 

Αγορϋσ Κεφαλαύου 
και Φρόματοσ 

(ιώκησ)[ -400] -ΕΠ 

Οικονομικϊ τησ 
Ανϊπτυξησ 

(Κυρκιλόσ)[Β-
400/200]–ΕΠ 

Παγκόςμιοι Πόλεμοι 
και Εμφύλιεσ 

υγκρούςεισ ςτα 
Βαλκϊνια (Δορδανϊσ, 

Βλαςύδησ) [Β-
500/200] -ΕΠ 

Βαλκανικϋσ Εθνικϋσ 
Ιςτοριογραφύεσ 

(ταματόπουλοσ) [Β-
500] - ΕΠ 

Λογοτεχνικό Θεωρύα και 
Λογοτϋχνεσ του 21ου 

αιώνα (Ανατ., ΝΑ 
Ευρώπη και Ανατ. 

Μεςόγειοσ)(Ιωαννύδου)[
ΒΑ-600 / 300] -ΕΠ 

Ρουμανικό Γλώςςα, 
Λογοτεχνύα και 
Πολιτικϋσ του 

Πολιτιςμού 
(ούτςιου)[Β-600/300] -

ΕΠ 

Διαχεύριςη πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ ςτον 

αςτικό και αγροτικό 
χώρο (Βαλκϊνια, Μ. 

Θϊλαςςα, Αν Μεςόγειοσ) 
(Γαβρϊ) [ΒΑ-600 / 300] 

- ΕΠ 

ΓΛΨΑ VI -ΑΔ 

Αραβικϊ IΙ (A-600) ή 
Αλβανικϊ ΙΙ (B-600)ΑΔ 

Κοινά μαθήματα μεθοδολογίασ (επιλογή 1 από 2) 

Μεθοδολογύα κοινωνικών επιςτημών: Εθνογραφικό Πεδύο, Ανϊλυςη Λόγου και υγγραφό Μελϋτησ (Μϊνοσ-Σςιμπιρύδου) [ΒΑ-300/200/100] - ΕΠ 

Εφαρμοςμϋνη Οικονομετρύα – Μεθοδολογύα (Κουλακιώτησ) [ΒΑ-400] + Δϊνησ–ΑΔ 

 

 

 

 

Ζ΄ εξάμηνο 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(4 επιλ. + ΓΛ) 

 

 

Δικαιώματα του 
Ανθρώπου 

(Σςιτςελύκησ)[ΒΑ-
100/200/300] -ΕΠ 

ΕυρωπαώκόΔύκαιο 
Σραπεζικών 
υμβϊςεων 

(Καλλιαρϋκου) [Β-
100/400] -ΕΠ 

 

Δημόςια Πολιτικό και 
Δημόςια Διούκηςη (με 

ϋμφαςη ςτην 
Αν.Ευρώπη και 

Βαλκϊνια)(Παραςκευ
όπουλοσ) [Β-200] -

ΕΠ 

Εξωτερικό Πολιτικό 
ςτα Βαλκϊνια 

(Αρμακόλασ)[Β-200] -
ΕΠ 

 

 

Εθνογραφύα και Πόλη, 
Κινόματα & 

Δημιουργικϋσ 
Οικονομύεσ (ιδϋρη) 

[ΒΑ-300/200/400] -ΕΠ 

Οικονομικό και πολιτικό 
Ανθρωπολογύα 

(Σςιμπιρύδου) (ΒΑ-
300/200/400)ΕΠ 

Digital Ethnography and 
Audiovisual culture 

(ιδϋρη)[ΒΑ-300] -ΕΠ 

Σραπεζικό και 
Φρηματοδότηςη 

(ιώκησ)[ΒΑ-400] -
ΕΠ 

Διεθνόσ Οικονομικό 
Ανϊπτυξη(Μαραγκόσ)

[ΒΑ-400/200] -ΕΠ 

Διεθνεύσ 
Επιχειρηματικϋσ 

χϋςεισ (Κυρκιλόσ)[-
400]ΕΠ 

Ειδικϊ Θϋματα 
Επιχειρηματικότητασ 

και Καινοτομύασ 
(αρρό) [ΒΑ-400] -

 

 

 

 

Μακεδονικό Ζότημα 
(19οσ-21οσ 

αι.)(Βλαςύδησ)[Β-
500/200] -ΕΠ 

 

Ρωςύα και Βαλκανικού 
Λαού(Νιχωρύτησ)[Β-

500/600]ΕΠ 

Πόλη, Μουςεύο και 
Ιςτορύα(Μαυρογϋνη)[Β

Α-600/500]ΕΠ 

Πολιτικϋσ του 
Πολιτιςμού ςτη 

Σουρκύα (Λιϊζοσ)[Α-
600/300]ΕΠ 

ΓΛΨΑ VII: Εύδη και 
ανϊλυςη λόγου - ΕΠ 

Αραβικϊ ΙΙΙ (A-600) ή 
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  ΕΠ ΑλβανικϊΙΙΙ(B-600)ΑΔ 

Κοινά μαθήματα μεθοδολογίασ (επιλογή 1 από 2) 

Ιςτορύα και πουδϋσ του Πολιτιςμού: Ζητόματα Μεθοδολογύασ και Έρευνασ (ταματόπουλοσ, Ιωαννύδου) [ΒΑ-500/600] - ΕΠ 

Χηφιακϋσ Μϋθοδοι Κοινωνικόσ Έρευνασ (Μιχαηλύδησ) [ΒΑ-300/200/400/500] - ΑΔ 

Η΄ εξάμηνο 

Συνολικϊ 5 
μαθόματα 

(4 επιλ. + ΓΛ) 

Προςταςύα 
Μειονοτότων 

(Σςιτςελύκησ) [ΒΑ-
100/200/500] -ΕΠ 

 

Πολιτικό, Οικονομύα 
και Κοινωνύα ςτον 

Καύκαςο 
(Καραγιϊννησ)[Α-
200/300/400] -ΕΠ 

Israeli Politics & 
Society (Φρηςτύδησ) 
[Α-200 / 300] - ΕΠ 

ύγχρονη Πολιτικό 
κϋψη (Ακριβούλησ) 

[ΒΑ-200] -ΕΠ 

 

Ανθρωπολογύακαι 
πουδϋσ των 

υνόρων(Μϊνοσ)[ΒΑ-
300] -ΕΠ 

Forced Migration & 
Humanitarian 
Emergencies 

(Βουτυρϊ)[ΒΑ-
300/200] -ΕΠ 

Οικονομύεσ τησ Ανατ. 
& ΝΑ Ευρώπησ 

[Παπαπανϊγοσ] [Β-
400] -ΕΠ 

Δημόςια Οικονομικό 
(Δεληπϊλλα) [ΒΑ-

400] -ΕΠ 

Ολοκληρωμϋνη 
Επικοινωνύα ςτον 
Πολιτιςμό και την 

Κοινωνύα 
(Πανόπουλοσ)[ΒΑ-

400]-ΕΠ 

Οικονομικό Πολιτικό 
(Καρπϋτησ) [ΒΑ-

400] - ΕΠ 

Θεςμού και Διεθνόσ 
Επιχειρηματικότητα 
(Κυρκιλόσ) [-400] - 

ΕΠ 

Ιςτορύα τησ Ελλϊδασ 
και τα Βαλκϊνια 

(19οσ-20οσ αι.) 
(Δορδανϊσ)[Β-500-

200] - ΕΠ 

Φωρικό Ανϊπτυξη – 
Αςτικϋσ Πολιτικϋσ 
(Βαλκϊνια, Ανατ. 

Ευρώπη) (Γαβρϊ) [Β-
600/400]ΕΠ 

Θρηςκεύα και Πολιτικό 
ςτην Ανατ. & ΝΑ 

Ευρώπη (Νιχωρύτησ) 
[Β-600/500]ΕΠ 

ΓΛΨΑ VIII: 
Μετϊφραςη κειμϋνων 
και ανϊλυςη λόγουΕΠ 

Αραβικϊ ΙV (A-600) ό 
Αλβανικϊ ΙV (B-600)ΑΔ 

 

 

 

Οι φοιτητέσ και φοιτήτριεσ παρακολουθούν μαθήματα εκμάθηςησ μιασ γλώςςασ 

από το Α’ εξ. και έχουν τη δυνατότητα για μία δεύτερη γλώςςα από το Ε’ εξ.:1 

 Βουλγαρικό, Ρουμανικό, Ρωςικό, ερβικό, Σουρκικό: μία από αυτέσ είναι 

υποχρεωτική από το Α΄ εξάμηνο (8 εξϊμηνα ςυνολικϊ). 

 Αραβικϊ ό Αλβανικϊ: Επιλογό από το Ε΄ μϋχρι το Η΄ εξϊμηνο (4 εξϊμηνα ςυνολικϊ). 

 Ελληνικϊ από το Α΄ μϋχρι το Η΄ εξϊμηνο. 

 Προςφϋρονται επύςησ: Εβραώκϊ (A- 600) και Αρμενικϊ(AB - 600) από το Ε΄ μϋχρι το 

Η΄ εξϊμηνο (χωρύσ ECTS). 

 

 

ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

 

1. Έξι υποχρεωτικά μαθήματα προςφϋρονται ςτο Α’ και Β’ εξϊμηνο, ϋνα από κϊθε 

Επιςτημονικό Κλϊδο. Σα υποχρεωτικά επιλογήσ (2 από 6) μαθόματα του Α’ και Β’ 

εξαμόνου εύναι ανοιχτϊ και ςε φοιτητϋσ των υπολούπων εξαμόνων (χειμερινό/εαρινό, 

αναλόγωσ τησ επιλογόσ Πρωτεύοντοσ Πεδύου). 

 

                                                           
1Εκτόσ από τουσ καθηγητϋσ, ςτισ γλώςςεσ, 13 διδϊςκοντεσ (δηλ. 7 ΕΕΠ, 5 ΠΔ 407/80και 2 επιςκϋπτεσ καθηγητϋσ). 
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2. Η κατανομό των φοιτητών ςτο Α΄ εξϊμηνο ςτην υποχρεωτική γλώςςα γύνεται το 

δυνατόν ιςόποςα, με βϊςη τισ προτιμόςεισ και τον βαθμό ειςαγωγόσ. 

 

3. Σα αγγλόφωνα(εραςμιακϊ) μαθόματα εύναι ανοιχτϊ ςε όλα τα εξϊμηνα και ςε κϊθε 

φοιτητό και φοιτότρια του ΠΠ, εκτόσ των πρωτοετών. 

 

4. Σα μαθήματα επιλογήσ (Γ΄–Η΄ εξϊμηνα) εύναι ανοιχτϊ ςε όλουσ τουσ φοιτητϋσ. Από 

το δεύτερο ϋτοσ όλα τα μαθόματα επιλογόσ κατανϋμονται ανϊ εξϊμηνο, ακολουθώντασ 

τη διαβϊθμιςη από τα ειςαγωγικϊ μαθόματα και μαθόματα γενικού υποβϊθρου ςε 

μαθόματα ειδικού υποβϊθρου, ειδύκευςησ και δεξιοτότων με την παροχό  παρϊλληλα 

ειδικών μαθημϊτων μεθοδολογύασ για κοινωνικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ, όπωσ 

και για ποςοτικϋσ μεθόδουσ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ επιλϋγουν 4 μαθόματα επιλογόσ μόνον 

από τα μαθόματα του εξαμόνου τουσ και από τα μαθόματα επιλογόσ του Α’ ϋτουσ. 

 

5. το ςυμπλόρωμα πτυχύου αναγρϊφεται το«Πρωτεύον Επιςτημονικό Πεδίο» 

εφόςον ςυγκεντρωθούν τουλϊχιςτον 21 μαθόματα από τα εξόσ πεδύα: [Ι.]Δύκαιο και 

Πολιτικό(100+200),[ΙΙ.]Κοινωνικό Ανθρωπολογύα, Ιςτορύα και Σπουδϋσ 

Πολιτιςμού(300+500+600)[ΙΙΙ.]Οικονομικϊκαι Επιχειρηματικότητα(400), (με οδηγό 

τουσ κωδικούσ των μαθημϊτων). Αναγρϊφεται επύςησ «Δευτερεύον Επιςτημονικό 

Πεδίο/Κλάδο» ςτην περύπτωςη που ο/η φοιτητόσ/τρια ςυγκεντρώςει τουλϊχιςτον 10 

μαθόματα ϊλλου επιςτημονικού Κλϊδου [100, 200, 300, 400, 500, 600]. 

Η κατοχύρωςη του πρωτεύοντοσ και του δευτερεύοντοσ επιςτημονικού πεδύου θα 

επιδιωχθεύ να θεςμοθετηθεύ με τροποπούηςη του ιδρυτικού ΠΔ του Σμόματοσ.  

 

6. Οι Κατευθύνςεισ ορύζονται από την υποχρεωτικό γλώςςα και τουλϊχιςτον 10 

μαθόματα ςύμφωνα με τουσ δεύκτεσ περιοχόσ (Β, , Α), εφόςον βεβαιώνεται αυτό 

ςύμφωνα με τον τύτλο και το περιεχόμενο του syllabus του μαθόματοσ. Σα γλωςςικϊ 

μαθόματα υπολογύζονται ωσ ϋνα και όχι ωσ ο αριθμόσ των εξαμόνων που διδϊςκονται. 

 

7. Η πτυχιακή εργαςία ιςοδυναμεύ με δύο μαθόματα. Λαμβϊνει κωδικούσ πεδύου 

ύςτερα από πρόταςη του επιβλϋποντα. Εύναι η υποχρεωτικό η παρακολούθηςη ενόσ 

τουλϊχιςτον μαθόματοσ μεθοδολογικού χαρακτόρα (τ’-Ζ’ εξ.).  

 

8. Σα μαθόματα κατατϊςςονται επύςησ ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: α. Γενικού Υποβϊθρου 

(αναγκαύα επιςτημονικό γνώςη του πεδύου). β. Επιςτημονικόσ Περιοχόσ / 

ΕιδικούΥποβϊθρου (ειδικϊ μαθόματα). γ.Ανϊπτυξησ Δεξιοτότων. 

 

9. Οι ώρεσ διδαςκαλύασ των μαθημϊτων εύναι 4 και οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS) 6. Σο 

4ωρο περιλαμβϊνει ώρεσ Διαλϋξεων, εμιναρύων ό Υροντιςτηρύων (π.χ. 2 ώρεσ διϊλεξη, 

2 ώρεσ φροντιςτόριο ό 2 ώρεσ ςεμινϊριο). Η κατανομό γύνεται ορατό ςτο syllabus του 

κϊθε μαθόματοσ που προςδιορύζει το εύδοσ τησ παρεχόμενησ δια ζώςησ ό/και εξ 

αποςτϊςεωσ διδαςκαλύασ ωσ εμινϊριο ό Υροντιςτόριο πϋραν των Διαλϋξεων (βλ. 

αςκόςεισ, ειδικϋσ προβολϋσ, επιςκϋψεισ πεδύου και ϊλλεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ εντόσ 
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και εκτόσ Ιδρύματοσ, επύβλεψη εργαςιών). το ύδιο πλαύςιο του 4ώρου εντϊςςεται και 

το παρεχόμενο Επικουρικό ϋργο από τισ προβλεπόμενεσ κατηγορύεσ (βλ. ΕΔΙΠ, 

Μεταδιδϊκτορεσ, υπ. Δρ.) όπωσ ορύζει ο νόμοσ και αναθϋτει με απόφαςη η  υνϋλευςη εξ 

αδιαιρϋτου ςτουσ διδϊςκοντεσ. 

 

10. Σο Πρόγραμμα πουδών υποςτηρύζεται ςυςτηματικϊ από τη διαδικαςύα 

διαβούλευςησ που ϋχει καθιερωθεύ ωσ καλό πρακτικό εντόσ και μεταξύ των 

ςυνεργαζόμενων τεςςϊρων Ερευνητικών Εργαςτηρύων του Σμόματοσ, τα οπούα 

αντιςτοιχούν ωσ εξόσ με τα επιςτημονικϊ πεδύα και κλϊδουσ: 

 

1. Εργαςτόριο Επιχειρηματικότητασ: πεδίο ΙΙΙ.(κωδ. μαθημϊτων 400). 

2. Εργαςτόριο Μελϋτησ του Πολιτιςμού, των υνόρων και του Κοινωνικού Υύλου: πεδίο 

ΙΙ. και κλάδοι γ’ & ςτ’(κωδ. μαθημϊτων 300 και 600). 

3. Εργαςτόριο Ιςτορύασ Αν. και ΝΑ Ευρώπησ: πεδίο ΙΙ. και ε’ κλάδοσ(κωδ. μαθημϊτων 

500). 

4. Εργαςτόριο Πολιτικών και Νομικών Διεθνών πουδών: πεδίο Ι. και κλάδοι α’ & β’ 

(κωδ. μαθημϊτων 100 και 200). 
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