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Δ Η  Α Γ Ω Γ Ζ 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη ην δεχηεξν θαη «λεφηεξν» Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, 

εηδηθεπκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 147/10-4-1990 θαη 

είλαη ε κεηεμέιημε ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε γηα 

πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 1957–58. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο έρεη ζήκεξα ηέζζεξεηο 

ρνιέο κε νθηψ Σκήκαηα. 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (ΒΑ) αλήθεη ζηε ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, είλαη δηεπηζηεκνληθφ Σκήκα, ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 

363/20-9-1996 θαη δέρηεθε ηηο πξψηεο θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ηνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1998. Ο 

ηξφπνο εηζαγσγήο θαη ν αξηζκφο ησλ θαη' έηνο εηζαρζεηζψλ/θηέσλ θνηηεηξηψλ/ψλ νξίδεηαη κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν Σκήκα, ζχκθσλα κε ην 

ηδξπηηθφ ηνπ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (άξζξν 1), έρεη σο θχξηα απνζηνιή «λα θαιιηεξγεί θαη λα 

πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ Διιάδα.» 

Με ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 88/2013 (ΦΔΚ 129/5-6-2013 η. Α΄) ην Σκήκα ζπγρσλεχζεθε κε ην Σκήκα 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ (Φιψξηλαο) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε έλα εληαίν Σκήκα 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο θαη κε ην άξζξν 

42 παξ. 1 ηνπ Ν. 4521 (ΦΔΚ 38/2-3-2018 η. Α΄) «ην Σκήκα ιεηηνπξγεί απφ ηε ζχζηαζή ηνπ κε ηηο 

εμήο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α) Βαιθαληθψλ πνπδψλ, β) ιαβηθψλ πνπδψλ θαη γ) Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ. Σν Σκήκα, απνλέκεη εληαίν πηπρίν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ επηκέξνπο 

θαηεπζχλζεηο.» Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ. 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2019–20 ν αξηζκφο ησλ εηζαρζεηζψλ/θηέσλ είλαη 206 (θαη 12% επηπιένλ κε 

θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θνίηεζεο). 
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Γ Δ Ν Η Κ Α 

Γηδαζθαιία/έξεπλα 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ππνρξεσηηθά, ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη επηινγήο) είλαη 

νξγαλσκέλε ζε εμακεληαία βάζε. Σν ζχλνιν ησλ εμακήλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ είλαη 

νθηψ, δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά θαη ρσξίδνληαη ζε δχν θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο (Α΄ 

θαη Β΄ εμάκελν) είλαη θνηλφο γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ελψ ν δεχηεξνο θχθινο (απφ Γ΄ 

έσο θαη Ζ΄ εμάκελν) κνηξάδεηαη ζε δχν ειδικεύζειρ: α) Οικονομικά και Γιεθνείρ Δπισειπήζειρ 

θαη β) Πολιηικέρ, Κοινυνικέρ και Πολιηιζμικέρ ποςδέρ. Οη ηξεηο καηεςθύνζειρ ζποςδών πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ηδξπηηθφ ΠΓ 363/20-9-1996 θαη κε ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν. 4521 (ΦΔΚ 

38/2-3-2018 η. Α΄) είλαη: 1) Καηεύθςνζη Βαλκανικών ποςδών, 2) Καηεύθςνζη λαβικών 

ποςδών και 3) Καηεύθςνζη Αναηολικών ποςδών. Ζ Καηεχζπλζε πνπδψλ μεθηλά ζην Δ΄ 

εμάκελν ζπνπδψλ ζχκθσλα κε επηινγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ (βι. παξαθάησ) θαη είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο, ζηελ νπνία εληάρζεθαλ κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξψην εμάκελν. Ζ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ επηιέμνπλ 

κε ηελ έλαξμε ηνπ Ε΄ εμακήλνπ ή θαη αξγφηεξα (βι. αλαιπηηθά παξαθάησ). 

Σν δηδαθηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ, φπσο παξαδφζεηο θαη 

θξνληηζηήξηα, θαη πην θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη βίληεν. 

Γηα θάζε κάζεκα παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ δηθηπαθέο ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο (COMPUS), κε πξφζβαζε ζε νξγαλσκέλν (ειεθηξνληθφ) βνεζεηηθφ πιηθφ 

(παξαδφζεηο δηδαζθνπζψλ/φλησλ, αζθήζεηο, βηβιηνγξαθία θηι.). Σν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Σκήκαηνο δηεπθνιχλεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηελ πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

πιεξνθφξεζε θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Σν Σκήκα είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα αληαιιαγψλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ θαη θνηηεηξηψλ/ψλ 

ERASMUS+ κε Παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξίαο, Βνπιγαξίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Κξναηίαο, 

Ληζνπαλίαο, Οπγγαξίαο, Πνισλίαο, Ρνπκαλίαο, ινβαθίαο, ινβελίαο, Σνπξθίαο, Σζερίαο θαη 

Φηιαλδίαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, θνηηήηξηεο/εηέο πξνεξρφκελεο/νη απφ ηα 

Παλεπηζηήκηα απηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Σκήκα ζεηξά καζεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δπίζεο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηφο καο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ Σκήκαηα απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγψλ γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα γηα έλα ή δχν εμάκελα πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ 

γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Οη αληαιιαγέο θαιχπηνπλ θαη ηηο/ηνπο δηδάζθνπζεο/νληεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Οη θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κειψλ 

ΓΔΠ. Δπίζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Σκήκα ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη (έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε Βφξεηα Μαθεδνλία, εξβία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, Αίγππην, Αιβαλία θηι.) θαη 

λα παξαθνινπζνχλ ζπλέδξηα, εκεξίδεο ή δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ή 

ζπλδηνξγαλψλνληαη απφ ην Σκήκα. 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Οη απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζε 

Σκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ηξία απηνρξεκαηνδνηνχκελα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: 

1. ΠΜ κε ηίηιν Πολιηικέρ και Οικονομικέρ ποςδέρ ύγσπονηρ Αναηολικήρ και 

Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ, ην νπνίν απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008–09 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

θνίηεζεο ζε 30 θνηηήηξηεο/εηέο θαη' έηνο, είλαη αγγιφθσλν, δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ (δχν 
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εμάκελα ζπνπδψλ θαη έλα γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). Σν ΠΜ δηαηεξεί 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg ηεο Γεξκαλίαο ζην πιαίζην ελφο "Double Master's 

Degree", ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θνηηήηξηεο/εηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην. 

2. ΠΜ ζηελ Ηζηοπία, Ανθπυπολογία και Πολιηιζμό ζηην Αναηολική και Νοηιοαναηολική 

Δςπώπη, ην νπνίν απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015–16 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο ζε 30 

θνηηήηξηεο/εηέο θαη' έηνο, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εμακήλσλ (ηξία εμάκελα ζπνπδψλ θαη έλα γηα ηελ 

εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). Σo ΠΜ έρεη ππνγξάςεη απφ ην 2009 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε 

ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα University of Graz, University Babes-Boyal, University of Lublijana, 

Sofia University, University of Zagreb, University of Novi Sad θαη University of Resenburg ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Tempus Join-SEE, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

θνηλνχ πνιιαπινχ ΠΜ ζηε γεληθή ζεκαηηθή «Ηζηνξία ηεο ΝΑ Δπξψπεο». 

3. ΓΠΜ ζηα Ανθπώπινα Γικαιώμαηα και Μεηαναζηεςηικέρ ποςδέρ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην νπνίν νπνίν απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2019 – 2020 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο ζε 35 θνηηεηέο θαη’ έηνο, 

δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ (δχν εμάκελα ζπνπδψλ θαη έλα γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο). Σν ΓΠΜ έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή επξείαο θαη εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεο ηεο έλλνηαο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ηνπο. Δπίζεο ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκψλ. 

Δπίζεο, ην Σκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ έρεη αλαιάβεη 

ηε ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εηδηθά γηα ηελ Αλσηάηε Γηαθιαδηθή ρνιή 

Πνιέκνπ απφ ην 2014. 

Σν Σκήκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο ζηηο γλσζηηθνχο πεξηνρέο ησλ εηδηθεχζεσλ πνπ ζεξαπεχνπλ νη δηδάζθνπζεο/νληεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Βεβαίσζε γλψζεο θαη ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

Καηφπηλ αίηεζεο ηεο/ηνπ ελδηαθεξφκελεο/νπ, ρνξεγείηαη αλαιπηηθή βαζκνινγία, ε νπνία βεβαηψλεη 

ηε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, εθφζνλ ε/ν θνηηήηξηα/εηήο έρεη εμεηαζηεί κε επηηπρία 

ζε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

 Οηθνλνκεηξία 

 ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ 

 Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ 

 Θέκαηα ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ 

 Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Πξαθηηθή άζθεζε 

Οη θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή άζθεζε επ' 

ακνηβή, δηάξθεηαο ηξηψλ έσο έμη κελψλ ζε θνξέα ή επηρείξεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ πξαθηηθή 

άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ή ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Erasmus+, εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ κε πέληε (5) κνλάδεο ECTS, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Γπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ 
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΒΑ νδεγεί ζε πηπρηνχρνπο πνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην 

Γεκφζην θαη ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, πλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ΜΚΟ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα :  

 ε Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, Τπνπξγεία, Τπεξεζίεο σο ζηειέρε, ζχκβνπινη θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο γηα δεηήκαηα νηθνλνκίαο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο, φπσο 

φινη νη απφθνηηνη απφ ζρνιέο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θαη 

άιισλ πνπδψλ πεξηνρήο (ΠΔ Οηθνλνκηθφ/Γηνηθεηηθφ, βι. ΦΔΚ 39/1, 5.3.2001). 

 ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο 

Αλαηνιήο (π.ρ. Παξεπμείληα Σξάπεδα,  Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο, ή άιιεο ηδησηηθέο ηξάπεδεο).  

 ην Γηπισκαηηθφ ψκα σο κνξθσηηθνί θαη νηθνλνκηθνί αθφινπζνη, εκπεηξνγλψκνλεο 

(θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε καζήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη κε 

εηδηθέο δεμηφηεηεο ηηο γιψζζεο). 

 ε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Αλάπηπμεο θαη Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο γηα Πξφζθπγεο θαη 

Μεηαλάζηεο, 

 ε Mε Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δνκέο Αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο θαη επάισηεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ ζε πεξηβάιινληα θξίζεσλ θαη 

κεηαπνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ (βι. γπλαίθεο, παηδηά, θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη, κεηνλφηεηεο, 

πξφζθπγεο). 

 ε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ., Νφκνο 4430/2016), ζπιινγηθήο 

θαη θνηλσληθήο σθέιεηαο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο «βηψζηκεο αλάπηπμεο», ή 

θαη παξέρνπλ «θνηλσληθέο ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο», πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εκπνξηθέο ή αληαιιαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ηελ αεηθνξία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζφηεηα, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηα θνηλά 

αγαζά, ηε δηαγελεαθή θαη πνιππνιηηηζκηθή ζπκθηιίσζε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

 ε Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

 ε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα βαζηθήο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ γηα απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, σο γλψζηεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο γιψζζαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο 

 ηελ ηδησηηθή Δθπαίδεπζε, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ ηηο νπνίεο έρνπλ δηδαρζεί. 

 ε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο δηαρείξηζεο πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη πξνψζεζεο 

πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ  (βι. Μνπζεία, Πνιηηηζηηθνχο Οξγαληζκνχο Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ, δεκφζηα θαη ηδησηηθά αξρεία θαη βηβιηνζήθεο), ζηελ Διιάδα, ηηο Βαιθαληθέο 

ρψξεο θαη επξχηεξα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Απφ ην 2007 νη απφθνηηεο/νη κε εηδίθεπζε Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο έρνπλ δηθαίσκα 

εγγξαθήο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Ο Τ Γ Ω Ν 

ηφρνη πξνγξάκκαηνο θαη θχθινη ζπνπδψλ 

Σν Σκήκα ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ηνπ ΠΓ έρεη σο θχξηα απνζηνιή λα κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ, ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ θξαηψλ κε ηελ 

Διιάδα θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θξαηψλ απηψλ. 

Ζ απνζηνιή απηή πινπνηείηαη κε ηελ αθφινπζε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ: 

ηον ππώηο κύκλο ζποςδών επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ε απφθηεζε 

άξηηαο γλψζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ θαη αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ησλ επηζηεκψλ πνπ 

ζεξαπεχνληαη. Με ηελ έληαμή ηνπο ζε μέλε γιψζζα θαηά ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, νη 

θνηηήηξηεο/εηέο δεζκεχνληαη γηα ηελ Καηεύζπλζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ε νπνία μεθηλά ζην Δ΄ 

εμάκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηνλ δεχηεξν θχθιν νη ζπνπδέο γίλνληαη πην εθαξκνζκέλεο. 

ηον δεύηεπο κύκλο ζποςδών (ζην Γ΄ εμάκελν) νη θνηηήηξηεο/εηέο επιλέγοςν κία απφ ηηο δχν 

Εηδηθεύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη: 

 Οικονομικά και Γιεθνείρ Δπισειπήζειρ ή  

 Πολιηικέρ, Κοινυνικέρ και Πολιηιζμικέρ ποςδέρ 

Δηδηθεχζεηο 

ην Γ΄ εμάκελν νη θνηηήηξηεο/εηέο επηιέγνπλ ηελ εηδίθεπζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, θαζνξίδνληαο 

έηζη ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο. 

Ζ εηδίθεπζε Οικονομικά και Γιεθνείρ Δπισειπήζειρ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηηο/ζηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα ζπνπδάζνπλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ βαιθαληθψλ, 

ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ ρσξψλ. ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ηηο 

νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε απφθηεζε αξηηφηεηαο γλψζεσλ ζηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη 

αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηνλ δεχηεξν θχθιν νη 

ζπνπδέο γίλνληαη πην εθαξκνζκέλεο εζηηάδνληαο πάληνηε ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν. Γηα ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

γλψζεο γηα ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή καζεκάησλ θαη απφ άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα. Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθπαηδεχζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, απνθηψληαο έλα θαιφ ππφβαζξν φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ 

ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα κπνξνχλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Ζ εηδίθεπζε Πολιηικέρ, Κοινυνικέρ και Πολιηιζμικέρ ποςδέρ εμνηθεηψλεη ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο κε ηε κεζνδνινγία ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπσο θαη κε ην 

ηζηνξηθφ/πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ ππφ εμέηαζε θνηλσληψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα δίδεηαη έκθαζε ζηε δπλακηθή ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζηε κειέηε ηδηαηηέξσλ δεηεκάησλ, φπσο ε αζθάιεηα θαη νη 

ζρέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζηα δεηήκαηα θνηλσληθήο/εζληθήο 

ζπγθξφηεζεο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ εζλψλ 

θξαηψλ, ησλ εζληθψλ/εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Σν πξφγξακκα είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα εθπαηδεχζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζε νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

θαη λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (κε 

ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). 
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Καηεπζχλζεηο 

ην Δ΄ εμάκελν μεθηλά ε Καηεχζπλζε πνπδψλ βάζεη ηεο επηινγήο ηεο γιψζζαο πνπ ήδε έρεη γίλεη 

απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ Σκήκαηνο. 

Οη Καηεπζχλζεηο πνπδψλ, ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ΠΓ ηνπ Σκήκαηνο, είλαη νη ηξεηο παξαθάησ 

θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο εμήο γιψζζεο: 

1. Βαλκανικών ποςδών: βοςλγαπική, ποςμανική, ζεπβοκποαηική 

2. λαβικών ποςδών: πυζική, βοςλγαπική, ζεπβοκποαηική 

3. Αναηολικών ποςδών: ηοςπκική 

χκθσλα κε ηε γιψζζα πνπ αθνινπζνχλ, νη θνηηήηξηεο/εηέο επιλέγοςν ή ενηάζζονηαι ζε 

θαηεχζπλζε ζπνπδψλ. 

Με βνπιγαξηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ. 

Με ξνπκαληθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ πνπδψλ. 

Με ξσζηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε ιαβηθψλ πνπδψλ. 

Με ζεξβνθξναηηθή γιψζζα επηιέγνπλ Καηεχζπλζε Βαιθαληθψλ ή ιαβηθψλ πνπδψλ. 

Με ηνπξθηθή γιψζζα εληάζζνληαη ζηελ Καηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. 

Γιψζζεο 

Σα καζήκαηα γισζζψλ ζην Σκήκα ΒΑ απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ πέληε γισζζψλ 

(βνπιγαξηθή, ξνπκαληθή, ξσζηθή, ζεξβνθξναηηθή, ηνπξθηθή) ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Ζ/ν θνηηήηξηα/εηήο δειψλεη ηελ επηινγή ηεο/ηνπ σο πξνο ηε 

γιψζζα κε ζεηξά πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ 5 πξνζθεξνκέλσλ θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

γιψζζα κε θξηηήξηα ηε ζεηξά επηηπρίαο ηεο/ηνπ ζην Σκήκα, αλά θαηεγνξία, θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηεο/ηνπ. ηε γιψζζα πνπ ζα εληαρζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο παξακέλνπλ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επί ηέζζεξα έηε, θαη παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα 4 σξψλ 

εβδνκαδηαίσο. Ζ παξαθνινχζεζε ρσξίδεηαη ζε νθηψ «θχθινπο» καζεκάησλ, αληίζηνηρνπο κε ηα 

νθηψ εμάκελα ησλ ζπνπδψλ, θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα γιψζζαο ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ επνκέλνπ. 

ηηο γιψζζεο επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αξηηφηεξε γλψζε ηεο γιψζζαο απφ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο. Μεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε, φρη κφλν λα ζπλελλννχληαη άλεηα ζηε γιψζζα πνπ δηδάρζεθαλ, αιιά θαη λα έρνπλ άξηην 

γξαπηφ ιφγν, λα δηαβάδνπλ κε άλεζε επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πνλήκαηα, θαζψο θαη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ νξνινγία ηεο εηδίθεπζεο, ηελ νπνία έρνπλ επηιέμεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα 

ηειεπηαία δπν εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηα καζήκαηα γισζζψλ εμεηδηθεχνληαη θαη δίδεηαη 

έκθαζε ζηελ νξνινγία ηεο αληίζηνηρεο εηδίθεπζεο κε επηθεληξσκέλε κειέηε θεηκέλσλ θαη 

ζπδήηεζε πάλσ ζε απηά. 

Πέξα απφ ηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ππνρξεσηηθά καζήκαηα γιψζζαο, νη θνηηήηξηεο/εηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, απφ ην πέκπην εμάκελν θαη κεηά, λα επηιέμνπλ θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα. Ζ δεχηεξε 

γιψζζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο, ζηα νπνία ε/ν θνηηήηξηα/εηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα εμεηαζηεί. Πξνζθέξνληαη ε αξαβηθή θαη ε αιβαληθή γιψζζα. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην 

λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ «δεχηεξσλ γισζζψλ» πνπ 

δχλαηαη λα επηιέμεη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο. Ζ δηεηήο παξαθνινχζεζε ησλ «δεχηεξσλ» γισζζψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ εθάζηνηε γιψζζα. 

Δπηδηψθεηαη νη θνηηήηξηεο/εηέο λα είλαη ζε ζέζε, κεηά απφ ηέζζεξα εμάκελα ηεηξάσξσλ 

καζεκάησλ ηεο «δεχηεξεο» γιψζζαο πνπ έρνπλ επηιέμεη, λα δηαβάδνπλ απιά θείκελα θαη λα 
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ζπλελλννχληαη ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν κε άλεζε. 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ έρεη ιεθζεί ππφςε—γηα φζεο 

γιψζζεο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα—ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο πνπ έρεη νξίζεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ γισζζψλ, κε πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηψλ 

μέλσλ γισζζψλ ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ην Σκήκα, δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο απνζηνιέο 

εθκάζεζεο γιψζζαο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Μέρξη ζήκεξα νκάδεο θνηηεηξηψλ/ψλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη εληαηηθά ζεξηλά καζήκαηα γιψζζαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Παλεπηζηήκηα ζηε 

Ρσζία, Σνπξθία, εξβία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, έρνληαο θαη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ γηα 

πηζηνπνίεζε, ελψ απφθνηηεο/νη ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ ζε ζέζε λα θνηηήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθά 

καζήκαηα ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. 

Πηπρηαθή εξγαζία 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ 

επηιέμνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ Ε΄ εμακήλνπ ή θαη αξγφηεξα, έρεη ζπληειεζηή 2 θαη απνδίδεη ζηε/ζηνλ 

θνηηήηξηα/εηή νθηψ (8) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη δέθα (10) κνλάδεο ECTS. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα κηζά 

καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ (24 καζήκαηα) θαη λα έρεη ππνβάιεη δχν 

ηνπιάρηζηνλ γξαπηέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ. Ζ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εμάκελα, παξαδίδεηαη γηα βαζκνιφγεζε ζηελ/ζηνλ 

επηβιέπνπζα/νληα θαη ηε/ηνλ ζπλεπηβιέπνπζα/νληα θαζεγήηξηα/εηή ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο, απαιιάζζεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή απφ 

δχν καζήκαηα επηινγήο. 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα ΠΠ 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θάζε καζήκαηνο ηνπ ΠΠ ή επηκέξνπο καζεζηαθνχ θαζήθνληνο 

εμεηδηθεχνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πεξηγξάκκαηα, δηακνξθνχκελα ζην πιαίζην ησλ 

επξχηεξσλ εηδηθεχζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελ γέλεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πάλησο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

Δπίπεδο 

Μαθηζιακά αποηελέζμαηα 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη θνηηήηξηεο/εηέο ζα είλαη ζε 

ζέζε, κεηαμχ άιισλ, λα: 

Γνώζη 

 γλσξίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ, 

ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ θξαηψλ, κε επηκέξνπο έκθαζε αλαιφγσο πξνο ηελ 

εηδίθεπζε θαη θαηεχζπλζή ηνπο 

 γλσξίδνπλ ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ σο άλσ θξαηψλ 

αλαιφγσο πξνο ηε γισζζηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο 

 γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο επηζηεκνληθήο 

ηνπο εηδίθεπζεο 

 γλσξίδνπλ άξηηα ηε γιψζζα έληαμήο ηνπο 

 έρνπλ βαζηθή γλώζε ηεο/ησλ «δεχηεξεο/σλ γιψζζαο/γισζζψλ» επηινγήο ηνπο 

 νξίδνπλ κε ζεσξεηηθή άλεζε ηηο θεληξηθέο έλλνηεο θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ 

 πεξηγξάθνπλ κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ην πεξηερφκελν ησλ σο άλσ 

ελλνηψλ θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

 αλαγλσξίδνπλ ηα θεληξηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ πην ζχλζεηα 

δεηήκαηα, νξηζκνχο θηι. 
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 θαηεγνξηνπνηνύλ επηκέξνπο καζεζηαθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ 

 πξνζεγγίδνπλ κε δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν ζχγρξνλα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο πεξηνρήο 

 δηαβάδνπλ ζχλζεηα θαη δχζθνια επηζηεκνληθά θείκελα ζπλαθή κε ηα 

επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα 

 γξάθνπλ βαζηθά θείκελα κηθξήο έθηαζεο κε ηξφπν επηζηεκνληθφ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο 

Καηανόηζη 

 θαηαλννύλ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δηαθφξσλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ κε έκθαζε ζε φζα ζεξαπεχνληαη ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδίθεπζήο ηνπο 

 εξκελεύνπλ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο πεξηνρήο ηεο 

θαηεχζπλζήο ηνπο 

 αλαγλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

πνπ ηίζεληαη απφ κηα ζεηξά ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. επξσπατθή 

πξννπηηθή/έληαμε, κεηάβαζε, πξνζθπγηθέο ξνέο θηι.) 

 ζπδεηνύλ θξηηηθά θάζε δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε ησλ ππφ εμέηαζε 

πεξηνρψλ, κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο εηδίθεπζήο ηνπο 

 εμεγνύλ ηηο βαζχηεξεο αηηίεο, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζχγρξνλσλ 

εμειίμεσλ ζηηο ππφ εμέηαζε πεξηνρέο 

Δθαπμογή 

 εθαξκόδνπλ ηα ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο εηδίθεπζήο ηνπο 

 επηιέγνπλ θαη αλαπηύζζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο αλάιπζεο θαηά πεξίπησζε 

 γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ 

 ζπλδένπλ δεηήκαηα, ζηνηρεία, εκπεηξηθά δεδνκέλα κε ηα ζεσξεηηθά θαη 

αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο εηδίθεπζήο ηνπο 

 επηδεηθλύνπλ αθαδεκατθφ ήζνο θαη αλαιπηηθή/θξηηηθή ελάξγεηα θαηά ηελ 

έξεπλα 

 ζπλελλννύληαη άλεηα ζηε γιψζζα ηεο έληαμήο ηνπο 

 εθθξάδνληαη άξηηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζηε γιψζζα ηεο έληαμήο ηνπ 

 δηαβάδνπλ κε άλεζε επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πνλήκαηα ζηε γιψζζα ηεο 

έληαμήο ηνπο 

 είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νξνινγία ηεο εηδίθεπζήο ηνπο ζηε γιψζζα ηεο 

έληαμήο ηνπο 

 δηαβάδνπλ απιά θείκελα ζηε/ζηηο «δεχηεξε/εο γιψζζα/εο» επηινγήο ηνπο 

 ζπλελλννύληαη κε άλεζε ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν ζηε/ζηηο «δεχηεξε/εο 

γιψζζα/εο» επηινγήο ηνπο 

Ανάλςζη 

 αλαιύνπλ ζε βάζνο θαη θξηηηθή πξνδηάζεζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ζ εμέηαζε 

πεξηνρψλ κε ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο εηδίθεπζήο 

ηνπο 

 ζπγθξίλνπλ ζρεηηθέο πεξηπησζηνινγίεο, έλλνηεο, ζεκαηηθέο, ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο θηι. 

 θαηεγνξηνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 

 ζπδεηνύλ αθαδεκατθά ζην πιαίζην ελφο θξηηηθνχ δηαιφγνπ ηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

 πξνζδηνξίδνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο δηαζηάζεηο ησλ ππφ εμέηαζε 

αληηθεηκέλσλ 

 ππνινγίδνπλ πνηνηηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ ππφ εμέηαζε αληηθεηκέλσλ 

ύνθεζη 
 αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, δεηήκαηα ή πξνθιήζεηο πνπ 

άπηνληαη ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ 
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 πξνηείλνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ή αληηκεηψπηζεο ησλ σο άλσ πξνβιεκάησλ ή 

πξνθιήζεσλ, θαζψο θαη ηξφπνπο θξηηηθήο (αλα)ζεψξεζήο ηνπο 

 ζπλζέηνπλ δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά ηελ επηκέξνπο γλψζε  

 ελζσκαηώλνπλ βαζηθέο έλλνηεο ζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο 

 ζπλνςίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη έξεπλάο ηνπο 

 ζπλδένπλ επαγσγηθά επηκέξνπο αλαιπηηθά ζηνηρεία 

 νξγαλώλνπλ βαζηθέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πινπνίεζήο 

ηνπο κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ 

Αξιολόγηζη 

 ππνινγίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο θξηηηθήο ηνπο 

αλάιπζεο 

 αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαιπηηθψλ ηνπο εξγαιείσλ 

 απνηηκνύλ ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ησλ ππφ 

εμέηαζε δεηεκάησλ, πεξηπησζηνινγίαο θηι. 

 ζπλνςίδνπλ θξηηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ηφζν ηα δεδνκέλα ηεο 

κειέηεο/αλάιπζήο ηνπο φζν ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζε φια ηα επίπεδα (γλσζηηθφ, αληηιεπηηθφ, εθαξκνζηηθφ, 

αλαιπηηθφ, ζπλζεηηθφ). 
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Σ Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Ο Τ Γ Ω Ν    Σ Ζ Ν   Π Ρ Α Ξ Ζ 

Σν αθαδεκατθφ εμάκελν δηαξθεί δεθαηξείο εβδνκάδεο θαη φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη 

ηεηξάσξα αλά εβδνκάδα κε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη πέληε (5) κνλάδεο ECTS. 

Ζ επηινγή κίαο απφ ηηο 5 πξνζθεξφκελεο μέλεο γιψζζεο είλαη ππνρξεσηηθή (καζήκαηα ΤΔ). Με 

ηελ εγγξαθή ζην Α΄ εμάκελν, νη θνηηήηξηεο/εηέο δειψλνπλ ηελ επηινγή ηνπο σο πξνο ηε γιψζζα κε 

ζεηξά πξνηίκεζεο. Ζ δήισζε γίλεηαη απνδεθηή βάζεη θξηηεξίσλ (βι. παξαπάλσ). Ζ έληαμε ζηε 

γιψζζα απηή είλαη δεζκεπηηθή γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα καζήκαηα μέλεο 

γιψζζαο απνηεινχλ «αιπζίδα» γηα ηα ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

εμεηάζεηο πξνυπνζέηεη επηηπρή εμέηαζε ζην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ζ δεχηεξε μέλε γιψζζα (αξαβηθή, αιβαληθή) είλαη ειεχζεξε επηινγή, εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη 

θνηηήηξηεο/εηέο, κε ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ έηνπο θαη πξνζθέξεηαη γηα ηέζζεξα εμάκελα (Δ΄, Σ΄, Ε΄ 

θαη Ζ΄ εμάκελν). 

Δπηπιένλ, απφ ην Δ΄ εμάκελν θαη κεηά πξνζθέξνληαη απφ ηέζζεξα (4) καζήκαηα αξκεληθήο θαη 

εβξατθήο γιψζζαο. Αςηά όμυρ είναι εκηόρ ππογπάμμαηορ ζποςδών και δεν πποζμεηπώνηαι ζηα 

μαθήμαηα για ηη λήτη πηςσίος, ούηε ζηην εξαγυγή ηος βαθμού πηςσίος. 

Γηα ηε λήτη πηςσίος, ε/ν θνηηήηξηα/εηήο νθείιεη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζε 48 μαθήμαηα, 

ζπγθεληξψλνληαο ηνπιάρηζηνλ 240 πιζηυηικέρ μονάδερ ζχκθσλα κε ην European Credit 

Transferring System, σο εμήο: 

 

ηον Α΄ κύκλο ζποςδών (Α΄–Β΄ εμάκελα): 

12 μαθήμαηα, απφ ηα νπνία: 

10 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 

2 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

 

ηον Β΄ κύκλο ζποςδών (Γ΄–Ζ΄ εμάκελα): 

36 μαθήμαηα, απφ ηα νπνία: 

α) Με εηδίθεπζε Πολιηικέρ, Κοινυνικέρ και Πολιηιζμικέρ ποςδέρ 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο), 

18 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

12 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, εθφζνλ 

επηιεγεί). 

β) Με εηδίθεπζε Οικονομικά και Γιεθνείρ Δπισειπήζειρ 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

22 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

8 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, εθφζνλ 

επηιεγεί). 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Ο Τ Γ Ω Ν   2 0 1 9 – 2 0 20 
Καηαλνκή ησλ Τπνρξεσηηθώλ (Τ), Τπνρξεσηηθώλ Δπηινγήο (ΤΔ), Τπνρξεσηηθώλ Δηδίθεπζεο (ΔΣ) θαη Δπηινγήο (Δ) 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

1o ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ  
A΄   εξάμηνο 

Μαθήμαηα   Τ   ςποσπεωηικά Γιδάζκονηερ Ω ects 

Αξρέο κηθξννηθνλνκηθήο  
Υ. Καξπέηεο (ΑΚ) / Μ. Παληειή (ΤΓ- εληζρ. 
α' ηκ.) - Κ. Κνξσλαίνπ (ΤΓ - εληζρ. β' ηκ.) 

4+1 5 

Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ηηο δηεζλείο 
ζρέζεηο   

Γ. Αθξηβνύιεο (ΔΚ) / Κ. Κεληξσηήο (Κ) 4 5 

Ηζηνξία ηεο Αλ. θαη ΝΑ Δπξώπεο Γ. ηακαηόπνπινο (Κ) 4 5 

Δηζαγσγή ζηελ αλζξσπνινγία θαη εζλνγξαθία 
(Δπξώπε, Βαιθάληα, Μεζόγεηνο) 

Η. Μάλνο (ΔΚ) 4 5 

Θεσξία θαη κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθώλ 
επηζηεκώλ 

Δ. ηδέξε (ΔΚ) 4 5 

Μαθήμαηα  ΞΓ  Τποσπεωηικά Δπιλογήρ (1 από 5) 

 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ επηιέγεη κε ζεηξά πξνηίκεζεο, θαη βάζεη ησλ κνξίσλ εηζαγσγήο ηνπ/ηεο 
εληάζζεηαη ζε κία από ηηο πέληε παξαθάησ πξνζθεξόκελεο μέλεο γιώζζεο: 

 

Βνπιγαξηθή γιώζζα I  
. Φηιίππνβα (ΔΔΠ) / T. Stoyanova (επηζθ. 
γισζ. αζθ.) 

4+2 5 

Ρνπκαληθή γιώζζα I  Νηνξάηζη Μηξάληα (ΑΤ) 4 5 

Ρσζηθή γιώζζα I    3 ηκ   Γ. Λάηλε (3 ηκ.) 4 5 

εξβηθή γιώζζα I  2 ηκ  
Γηέιηηο Μαξηηζα (ΑΤ)(α' ηκ.) / Γ. Μπνξόβαο 
(β' ηκ.) 

4 5 

Σνπξθηθή γιώζζα I  2 ηκ. Παπνπηζή Κεινπάηξα (ΑΤ) (2 ηκ.) 4 5 

Δθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πξνζθέξνληαη ηα παξαθάησ καζήκαηα Διιεληθήο γιώζζαο (κε 5 κνλάδεο ECTS 
θαη ρσξίο λα ππνινγίδνληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ) γηα ηνπο εηζαθηένπο αιινδαπνύο θνηηεηέο, κε-θπζηθνύο νκηιεηέο 

ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

Greek language advanced  level  Η  Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Β΄   εξάμηνο 

Μαθήμαηα   Τ   ςποσπεωηικά Γιδάζκονηερ Ω ects 

Αξρέο καθξννηθνλνκηθήο  Υ. Καξπέηεο (ΑΚ) 4 5 

Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή γεσγξαθία (Αλ., ΝΑ. 
Δπξώπε θαη Αλ. Μεζόγεηνο) 

Δ. Γαβξά (Κ) 4 5 

Θεζκνί θαη δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Η. Σδηώλαο (Κ) συνδιδασκαλία ΟΕ 4 5 

Δηζαγσγή ζηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ  Α. αξξή (Κ) 4 5 

ηαηηζηηθή κε ρξήζε Ζ/Τ 
Π. Μηραειίδεο (ΔΚ) / Δ. Γάλεο (ΔΓΗΠ) 
(θξνλη. αζθ.ζε 4 ηκ. από 2 ώξεο) 

4+2 5 

Μαθήμαηα  ΞΓ  Τποσπεωηικά Δπιλογήρ (1 από 5) 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ επηιέγεη κε ζεηξά πξνηίκεζεο, θαη βάζεη ησλ κνξίσλ εηζαγσγήο ηνπ/ηεο 
εληάζζεηαη ζε κία από ηηο πέληε παξαθάησ πξνζθεξόκελεο μέλεο γιώζζεο: 

Βνπιγαξηθή γιώζζα IΗ    . Φηιίππνβα (ΔΔΠ) 4 5 

Ρνπκαληθή γιώζζα IΗ    (ΠΓ 407) 4 5 

Ρσζηθή γιώζζα IΗ  3 ηκ  Γ. Λάηλε (3 ηκ.) 4 5 

εξβηθή γιώζζα IΗ 2 ηκ  (ΠΓ 407/80) (α' ηκ.) Γ. Μπνξόβαο (β' ηκ.) 4 5 

Σνπξθηθή γιώζζα IΗ 2 ηκ   (ΠΓ 407/80) (2 ηκ.) 4 5 
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Δθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πξνζθέξνληαη ηα παξαθάησ καζήκαηα Διιεληθήο γιώζζαο (κε 5 κνλάδεο ECTS 
θαη ρσξίο λα ππνινγίδνληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ) γηα ηνπο εηζαθηένπο αιινδαπνύο θνηηεηέο, κε-θπζηθνύο νκηιεηέο 

ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

Greek language advanced  level ΗI Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ 
2o ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Επιλογή Ειδίκευςησ 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Γ' εμακήλνπ επηιέγεη θαη εληάζζεηαη ζε κία από ηηο δύν πξνζθεξόκελεο εηδηθεύζεηο 

Γ΄   εξάμηνο 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Μαθξννηθνλνκηθή 
Υ. Καξπέηεο (ΑΚ) / Γ. Υαηδειακπξηλνύ (ΤΓ 
- εληζρ.) 

4+1 5 

Οηθνλνκηθά καζεκαηηθά     
Υ. Παπαπαλάγνο (Κ) (+1 .σξα θξ) / Δ. 
Γάλεο (ΔΓΗΠ - 2 .σξ. θξ. αζθ.) 

4+1+2 5 

Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκεηξία 
Α. Κνπιαθηώηεο (ΑΚ) / Δ. Γάλεο (ΔΓΗΠ - 
θξ. αζθ.) 

4+2 5 

Γηεζλέο νηθνλνκηθό δίθαην θαη δίθαην δηεζλώλ 
ζπλαιιαγώλ 

Η. Σδηώλαο (Κ) συνδιδασκαλία ΟΕ 4 5 

Μάξθεηηλγθ   
Μπαηζίια νθία (ΔΠΑ) ζπλδηδαζθαιία 
ΟΔ 

4 5 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Δζλνγξαθίεο ηνπ κεηαζνζηαιηζηηθνύ θόζκνπ Λέηζηνπ ηπιηαλή (ΔΠΑ) 4 5 

πγθξηηηθή πνιηηηθή   Γ. Υξεζηίδεο (ΑΚ) 4 5 

ύγρξνλε Βαιθαληθή ηζηνξία Δ. Γνξδαλάο (ΔΚ) / Β. Βιαζίδεο (ΔΚ) 4 5 

Σέρλε θαη πνιηηηζκόο ζηελ Αλ.& ΝΑ Δπξώπε . Μαπξνγέλε (ΔΚ) 4 5 

Ηζιάκ απνηθηνθξαηία θαη εζληθηζκόο Γ. ηακαηόπνπινο (Κ) 4 5 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Μαθήμαηα  ΞΓ Τποσπεωηικά Δπιλογήρ (1 από 5) 

Βνπιγαξηθή γιώζζα IΗΗ   T. Stoyanova (επηζθ.) 4 5 

Ρνπκαληθή γιώζζα IΗΗ   Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

Ρσζηθή γιώζζα IΗΗ,     3 ηκ  Ν. Γαληειίδνπ (ΔΔΠ - 3 ηκ.) 4 5 

εξβηθή γιώζζα IΗΗ      2 ηκ  
Γηέιηηο Μαξίηζα (ΑΤ) (α' ηκ.) / Γ. Μπνξόβαο 
(β' ηκ.) 

4 5 

Σνπξθηθή γιώζζα IΗΗ   2 ηκ   Μαξθάηε Γήκεηξα (ΑΤ)(2 ηκ.) 4 5 

Δθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πξνζθέξνληαη ηα παξαθάησ καζήκαηα Διιεληθήο γιώζζαο (κε 5 κνλάδεο ECTS θαη ρσξίο λα 
ππνινγίδνληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ) γηα ηνπο εηζαθηένπο αιινδαπνύο θνηηεηέο, κε-θπζηθνύο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

Διιεληθή γιώζζα γηα πξνρσξεκέλνπο  ΗΗΗ  Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Γ΄   εξάμηνο 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Μηθξννηθνλνκηθή             
Υ. Παπαπαλάγνο (Κ) (+1 .σξα θξ) / Δ. 
Γάλεο (ΔΓΗΠ - 2 .σξ. θξ. αζθ.) 

4+1+2 5 

Γηεζλήο καθξννηθνλνκηθή Α. Κνπιαθηώηεο (ΑΚ) 4 5 

Δηζαγσγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή Α. Κνπιαθηώηεο (ΑΚ) 4 5 

Οηθνλνκηθά θαη δίθαην  ΓΔ 4 5 

Γηεζλέο εκπόξην  Υ. Καξπέηεο (ΑΚ) 4 5 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Μαθήμαηα  ΔΣ ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Δζλνγξαθίεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Μέζεο Φ. Σζηκπηξίδνπ (Κ) 4 5 
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Αλαηνιήο  

Δηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε Κ. Κεληξσηήο (Κ) 4 5 

Γεκόζην δηεζλέο δίθαην Ν. Εάηθνο (ΑΚ) 4 5 

Γιώζζα θαη ινγνηερλία ζηελ Αλ. θαη ΝΑ. Δπξώπε Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

ύγρξνλε πνιηηηθή ζηελ Αλ. & ΝΑ Δπξώπε Γ. Υξεζηίδεο (ΑΚ) 4 5 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Μαθήμαηα ΞΓ Τποσπεωηικά Δπιλογήρ (1 από 5) 

Βνπιγαξηθή γιώζζα IV  T. Stoyanova (επηζθ.) 4 5 

Ρνπκαληθή γιώζζα IV Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

Ρσζηθή γιώζζα ΗV,    3 ηκ    Ν. Γαληειίδνπ (ΔΔΠ - 3 ηκ.) 4 5 

εξβηθή γιώζζα 2 ηκ   (ΠΓ 407/80) (α' ηκ.) / Γ. Μπνξόβαο (β' ηκ.) 4 5 

Σνπξθηθή γιώζζα IV  2ηκ (ΠΓ 407/80) (2 ηκ.) 4 5 

Δθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πξνζθέξνληαη ηα παξαθάησ καζήκαηα Διιεληθήο γιώζζαο (κε 5 κνλάδεο ECTS θαη ρσξίο λα 
ππνινγίδνληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ) γηα ηνπο εηζαθηένπο αιινδαπνύο θνηηεηέο, κε-θπζηθνύο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

Διιεληθή γιώζζα γηα πξνρσξεκέλνπο  ΗV  Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

3ο ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 
Επιλογή Κατεφθυνςησ ςπουδών 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Δ' εμακήλνπ επηιέγεη θαη εληάζζεηαη ζε κία από ηηο πξνζθεξόκελεο 
θαηεπζύλζεηο ζπνπδώλ αλάινγα κε ηελ μέλε γιώζζα πνπ αθνινπζεί: 

Καηεύζπλζε Βαιθαληθώλ πνπδώλ  (κε Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, εξβνθξναηηθή γιώζζα) 

Καηεύζπλζε ιαβηθώλ πνπδώλ  (κε Βνπιγαξηθή, Ρσζηθή, εξβνθξναηηθή γιώζζα) 

Καηεύζπλζε Αλαηνιηθώλ πνπδώλ  (κε Σνπξθηθή γιώζζα) 

E΄   εξάμηνο 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μαθήμαηα ΔΣ ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Θεσξία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Υξπζαλζνπνύινπ Ξαθνπζηή (ΑΤ) 4 5 

Γηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο Αδάκνγινπ Ξαλζίππε (ΔΠΑ) 4 5 

Μεηαζνζηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο (Κ., ΑΝ., ΝΑ. 
Δπξώπε)  

Η. Μαξαγθόο (Κ) / Υ. Παπαπαλάγνο (Κ) 4 5 

Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε Μπαηζίια νθία (ΔΠΑ) 4 5 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

ύγρξνλε Ρσζηθή  ηζηνξία θαη πνιηηηθή Γ. Υξεζηίδεο (ΑΚ) 4 5 

Δπξσπατθή αλζξσπνινγία: Πνιηηηθέο ηνπ 
πνιηηηζκνύ θαη ηεο δηαθνξάο  

Η. Μάλνο (ΔΚ) 4 5 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Μαθήμαηα ΞΓ Τποσπεωηικά Δπιλογήρ                              
(1 από 5) 

Γιδάζκονηερ Ω ects 

Βνπιγαξηθή γιώζζα V   . Φηιίππνβα (ΔΔΠ)   4 5 

Ρνπκαληθή γιώζζα V   Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

Ρσζηθή γιώζζα V   3 ηκ. Α. Σξαθάδαο (ΔΔΠ - 3 ηκ.) 4 5 

εξβηθή γιώζζα V               
Γηέιηηο Μαξηηζα (ΑΤ) (α' ηκ.) / Γ. Μπνξόβαο 
(β' ηκ.) 

4 5 

Σνπξθηθή γιώζζα V  2 ηκ. Ν. Ληάδνο (ΔΚ) / Υαηδε Βειή Ατληίλ 4 5 

Μαθήμαηα   ΞΓ   Δπιλογήρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Αξαβηθή γιώζζα I    Κνπξγηώηεο Παλαγηώηεο (ΑΤ) 4 5 

Αιβαληθή γιώζζα  I   Νηνξάηζη Μηξάληα (ΑΤ) 4 5 

Αξκεληθή γιώζζα  I   (σο επηπιένλ κάζεκα) Γηδάζθνπζα Αξκ. Κνηλόηεηαο 4 5 

Δβξατθή γιώζζα  I    (σο επηπιένλ κάζεκα)  Γηδάζθνπζα Δβξ. Κνηλόηεηαο 4 5 

Σ΄   εξάμηνο 
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ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μαθήμαηα ΔΣ ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Γηεζλέο κάξθεηηλγθ.  Α. Παλόπνπινο (ΑΚ) 4 5 

Βηνκεραληθή νηθνλνκηθή 
. Γειεπάιια (Κ) / Κ. Κνξσλάηνπ (ΤΓ - 
εληζρ.) 

4+1 5 

Αγνξέο θεθαιαίνπ θαη ρξήκαηνο Καζεγεηήο Σκ. ΛΥ (συνδιδασκαλία ΛΧ) 4 5 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία   Α. αξξή (Κ) 4 5 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο ησλ ιάβσλ Κ. Νηρσξίηεο (Κ) 4 5 

Πνιηηηθά θαζεζηώηα ζηελ Αλ. θαη ΝΑ Δπξώπε Πηεξίδεο Κσλζηαληίλνο (ΔΠΑ) 4 5 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Μαθήμαηα ΞΓ Τποσπεωηικά Δπιλογήρ                 
(1 από 5) 

Γιδάζκονηερ Ω ects 

Βνπιγαξηθή γιώζζα VI   . Φηιίππνβα (ΔΔΠ) 4 5 

Ρνπκαληθή γιώζζα VI  Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

Ρσζηθή γιώζζα VI 3 ηκ.  Α. Σξαθάδαο (ΔΔΠ - 3 ηκ.) 4 5 

εξβηθή γιώζζα VI            (ΠΓ 407/80) (α' ηκ.) / Γ. Μπνξόβαο (β' ηκ.) 4 5 

Σνπξθηθή γιώζζα VI  2 ηκ. Ν. Ληάδνο (ΔΚ - 2 ηκ.) / Υαηδε Βειε Ατληίλ 4 5 

Μαθήμαηα   ΞΓ   Δπιλογήρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Αξαβηθή γιώζζα IΗ    (ΠΓ 407/80) 4 5 

Αιβαληθή γιώζζα  IΗ  (ΠΓ 407/80) 4 5 

Αξκεληθή γιώζζα  IΗ   (σο επηπιένλ κάζεκα) Γηδάζθνπζα Αξκ. Κνηλόηεηαο 4 5 

Δβξατθή γιώζζα  I     (σο επηπιένλ κάζεκα)  Γηδάζθνπζα Δβξ. Κνηλόηεηαο 4 5 

4ο ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Ε΄   εξάμηνο 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ   Ω ects 

Δθζπγρξνληζκόο θαη αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηώλ 
(Κ., Αλ., θαη ΝΑ. Δπξώπε) 

Η. Μαξαγθόο (Κ)  4+2 θξ 5 

Σξαπεδηθή θαη ρξεκαηνδόηεζε  
Παπαδόπνπινο πκεώλ Καζεγεηήο Σκ. ΛΥ 
- συνδιδασκαλία ΛΧ 

4 5 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ   Ω ects 

Γεκόζηα πνιηηηθή θαη δεκόζηα δηνίθεζε (Κ., Αλ.  
θαη ΝΑ. Δπξώπε)   

Υ. Παξαθεπόπνπινο (Κ) 4 5 

Γηεζλήο πξνζηαζία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  Εάηθνο Νηθόιανο (ΑΚ) 4 5 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Μαθήμαηα ΞΓ Τποσπεωηικά Δπιλογήρ            (1 
από 5) 

Γιδάζκονηερ Ω ects 

Βνπιγαξηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ Η 

. Φηιίππνβα (ΔΔΠ) 4 5 

Ρνπκαληθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  Η  

Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

Ρσζηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  Η 3 ηκ. 

. Μακαινύη (ΔΔΠ) 4 5 

εξβηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  Η  

Γηέιηηο Μαξηηζα (ΑΤ) 4 5 

Σνπξθηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  Η  

Ν. Ληάδνο (ΔΚ) / Υαηδε Βειή Ατληίλ 4 5 
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Μαθήμαηα   ΞΓ   Δπιλογήρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Αιβαληθή γιώζζα  ΗΗI    Νηνξάηζη Μηξάληα (ΑΤ) 4 5 

Αξαβηθή γιώζζα IΗΗ    Κνπξγηώηεο Παλαγηώηεο (ΑΤ) 4 5 

Αξκεληθή γιώζζα  IΗΗ   (σο επηπιένλ κάζεκα) Γηδάζθνπζα Αξκ. Κνηλόηεηαο 4 5 

Δβξατθή γιώζζα  IΗΗ      (σο επηπιένλ κάζεκα)  Γηδάζθνπζα Δβξ. Κνηλόηεηαο 4 5 

Ζ΄   εξάμηνο 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ   Ω ects 

Γηνίθεζε δηεζλώλ επηρεηξήζεσλ Αδάκνγινπ Ξαλζίππε (ΔΠΑ) 4 5 

Οηθνλνκηθό δίθαην ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο  Η. Σδηώλαο (Κ) ζπλδηδαζθαιία ΟΔ 4 5 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Μαθήμαηα  ΔΣ  ςποσπεωηικά ειδίκεςζηρ   Ω ects 

Θεσξία δηεζλώλ ζρέζεσλ Γ. Αθξηβνύιεο (ΔΚ) 4 5 

Γεληθέο αξρέο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο    Β. Βιαζίδεο (ΔΚ) 4 5 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Μαθήμαηα ΞΓ Τποσπεωηικά Δπιλογήρ                
(1 από 5) 

Γιδάζκονηερ Ω ects 

Βνπιγαξηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ ΗΗ 

. Φηιίππνβα (ΔΔΠ) / T. Stoyanova (επηζθ. 
- θξνλη.) 

4+2 5 

Ρνπκαληθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ ΗΗ  

Σ. νύηζηνπ (ΑΚ) 4 5 

Ρσζηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  ΗΗ 3 ηκ. 

. Μακαινύη (ΔΔΠ) 4 5 

εξβηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  ΗΗ  

(ΠΓ 407/80) 4 5 

Σνπξθηθή νξνινγία νηθνλνκηθώλ θαη 
θνηλσληθνπνιηηηθώλ επηζηεκώλ  ΗΗ  

Ν. Ληάδνο (ΔΚ) / Υαηδε Βειε Ατληίλ  4 5 

Μαθήμαηα   ΞΓ   Δπιλογήρ Γιδάζκονηερ Ω ects 

Αιβαληθή γιώζζα  IV    (ΠΓ 407/80) 4 5 

Αξαβηθή γιώζζα IV   (ΠΓ 407/80) 4 5 

Αξκεληθή γιώζζα  IV   (σο επηπιένλ κάζεκα) Γηδάζθνπζα Αξκ. Κνηλόηεηαο 4 5 

Δβξατθή γιώζζα  IV      (σο επηπιένλ κάζεκα)  Γηδάζθνπζα Δβξ. Κνηλόηεηαο 4 5 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

Οη θνηηεηέο ηνπ 3νπ θαη 4νπ έηνπο νθείινπλ λα επηιέμνπλ (εθηόο από ηα ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά επηινγήο 
καζήκαηα) καζήκαηα επηινγήο, σο εμήο:   

Οη θνηηεηέο κε εηδίθεπζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: ζην Δ' εμάκελν ζπνπδώλ επηιέγνπλ έλα 
(1) κόλν κάζεκα επηινγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β΄ μέλεο γιώζζαο θαη ζην Ε' εμάκελν ζπνπδώλ ηξία (3) 

καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β' μέλεο γιώζζαο 

Οη θνηηεηέο κε εηδίθεπζε ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ πνπ βξίζθνληαη ζην Δ' 
εμάκελν ζπνπδώλ επηιέγνπλ ηξία (3) καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β΄ μέλεο γιώζζαο θαη ζην Ε' 

εμάκελν ζπνπδώλ ηξία (3) καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β' μέλεο γιώζζαο 

Μαθήμαηα  Γιδάζκονηερ Ω ects 

State and intelligent sia in eastern Europe - 
20th Century- 

Ησαλλίδνπ Αιεμάλδξα (ΑΚ) 4 5 

Αξρέο επηζηήκεο ππνινγηζηώλ Π. Μηραειίδεο (ΔΚ) 4 5 

Δμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο Κ. Κεληξσηήο (Κ) 4 5 

Δμσηεξηθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα Πηεξίδεο Κσλζηαληίλνο (ΔΠΑ) 4 5 

Δθαξκνζκέλε νηθνλνκεηξία Α. Κνπιαθηώηεο (ΑΚ)   4 5 

Ζ Δπηρείξεζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ  Αδάκνγινπ Ξαλζίππε (ΔΠΑ) 4 5 

Θξεζθεία & πνιηηηθή ζηελ ΑΝ.& ΝΑ.Δπξώπε Κ. Νηρσξίηεο (Κ) 4 5 

Ηζηνξία ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ - Γίθαην ηνπ πνιέκνπ  Ν. Εάηθνο (ΑΚ) 4 5 
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Λογοτεχνικι κεωρία και λογοτζχνεσ του 
21ου αιώνα ςε Βαλκάνια και Ανατολικι 
Ευρώπθ 

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα (ΑΚ) 4 5 

Οκωμανικι Γλώςςα Ι Χατηι Βελι Αϊντίν / Λιάηοσ Νικόλαοσ (ΕΚ)  4 5 

Οηθνλνκηθή - Πνιηηηθή αλζξσπνινγία  ηδέξε Διέλε (ΔΚ) 4 5 

Πόιε, κνπζείν θαη ηζηνξία . Μαπξνγέλε (ΔΚ) 4 5 

Πνιηηηθή θηινζνθία Γ. Αθξηβνύιεο (ΔΚ) συνδιδασκαλία ΟΕ 4 5 

Πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο, αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
θαη αλζξσπηζηηθή θξίζε: Παγθόζκηεο θαη ηνπηθέο 
πξαθηηθέο (πξναπαηηνύκελν Μεζνδνινγία 
θνηλσληθώλ επηζηεκώλ) 

Λέηζηνπ ηπιηαλή (ΔΠΑ) 4 5 

ύγρξνλε Δπξσπατθή ηζηνξία Δ. Γνξδαλάο (ΔΚ)   4 5 

Courses in English for all and Erasmus+ 

Governance, institutions and corruption in SE. 
Europe and the Balkans  ( Αγγιόθσλν  
Erasmus+) 

Υ. Παξαθεπόπνπινο (Κ) 4 5 

Greek language beginners level  Η   Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language beginners level  ΗΗ Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language intermediate  level Η  Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language intermediate level ΗI  Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language advanced  level  Η  Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language advanced  level ΗI Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Protection of refugees and migrants (Αγγιόθσλν  
Erasmus +) 

Κ. Σζηηζειίθεο (Κ) 4 5 

Ππακηική Άζκηζη       ects 

Πξαθηηθή Άζθεζε (πξναηξεηηθή 3-6 κελώλ) ζε 
νξγαληζκνύο & επηρεηξήζεηο κε επηπιένλ 5 ects 

    5 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

Οη θνηηεηέο ηνπ 3νπ θαη 4νπ έηνπο νθείινπλ λα επηιέμνπλ, εθηόο από ηα ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά επηινγήο 
καζήκαηα θαη καζήκαηα επηινγήο, σο εμήο:  

Οη θνηηεηέο κε εηδίθεπζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζην Σ' εμάκελν ζπνπδώλ 
επηιέγνπλ έλα (1) κόλν κάζεκα επηινγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β΄ μέλεο γιώζζαο θαη ζην Ζ' εμάκελν 

ζπνπδώλ ηξία (3) καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β' μέλεο γιώζζαο 

Οη θνηηεηέο κε εηδίθεπζε ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ πνπ βξίζθνληαη ζην Σ' 
εμάκελν ζπνπδώλ επηιέγνπλ ηξία (3) καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β΄ μέλεο γιώζζαο θαη ζην Ζ' 

εμάκελν ζπνπδώλ ηξία (3) καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Β' μέλεο γιώζζαο 

Μαθήμαηα  Γιδάζκονηερ Ω ects 

Βαιθαληθέο εζληθέο ηζηνξηνγξαθίεο  Γ. ηακαηόπνπινο (Κ) 4 5 

Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα:  Γύζε θαη 
παγθόζκηνο λόηνο 

Μπαηζίια νθία (ΔΠΑ) 4 5 

Γηεζλείο ζρέζεηο ζηελ Αλ. Δπξώπε & Σνπξθία ΠΓ 407/80 4 5 

Έληππα & ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ. ζηα Βαιθάληα   Β. Βιαζίδεο (ΔΚ) - - 

Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη Αλ. Δπξώπε: Ζ 
πξόθιεζε ηνπ εμεπξσπατζκνύ 

Υ. Παξαζθεπόπνπινο (Κ) 4 5 

Ζιεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα (e-business) Α. Παλόπνπινο (ΑΚ) / Π. Μηραειίδεο (ΔΚ) 4 5 

Θέκαηα επηζηήκεο ππνινγηζηώλ 
Π. Μηραειίδεο (ΔΚ) / Δ. Γάλεο (ΔΓΗΠ) 
(θξνλη. αζθ.) 

4 5 

Θέκαηα λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιεληθήο 
ηζηνξίαο   

Δ. Γνξδαλάο (ΔΚ) 4 5 

Θεωρία και Πράξθ τθσ Λογοτεχνικισ Μετάφραςθσ Ιωαννίδου Αλεξάνδρα (ΑΚ) 4 5 

Ηζηνξία ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο Καζεγεηήο Σκ. ΟΔ  - συνδιδασκαλία ΟΕ 4 5 
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Λνγηζηηθή Καζεγεηήο Σκ. ΟΓΔ 4 5 

Οκωμανικι Γλώςςα ΙΙ Χατηι Βελι Αϊντίν / Λιάηοσ Νικόλαοσ (ΕΚ)  4 5 

Οινθιεξσκέλε επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ Α. Παλόπνπινο (ΑΚ) 4 5 

Παγθόζκηνη πόιεκνη θαη εκθύιηεο ζπγθξνύζεηο ζηα 
Βαιθάληα: έξεπλα θαη θαιέο πξαθηηθέο 
ζπκθηιίσζεο   

Δ. Γνξδαλάο (ΔΚ) / Β. Βιαζίδεο (ΔΚ) 4 5 

Πνιηηηθέο ηδενινγίεο   Πηεξίδεο Κσλζηαληίλνο (ΔΠΑ) 4 5 

Πνιηηηθέο ηνπ θύινπ θαη εμνπζία:  Γύζε, 
Μνπζνπικαληθόο θόζκνο & παγθόζκηνο λόηνο  

Φ. Σζηκπηξίδνπ (Κ) 4 5 

Πνιηηηθή, νηθνλνκία θαη θνηλσλία ζηνλ Καύθαζν 
θαη ζηελ θεληξηθή Αζία  

ΠΓ 407/80 4 5 

Πξνζηαζία κεηνλνηήησλ  Κ. Σζηηζειίθεο (Κ) 4 5 

Ρσζία θαη Βαιθαληθνί ιανί Κ. Νηρσξίηεο (Κ) 4 5 

πγθξηηηθά νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (Κ., Αλ. 
Δπξώπε & Μεζόγεηνο)  

Η. Μαξαγθόο (Κ) 4 5 

ύγρξνλε πνιηηηθή ζθέςε Γ. Αθξηβνύιεο 4 5 

Υώξνο θαη πνιηηηζκόο ( Βαιθάληα, Αλ. Δπξώπε θαη 
Αλ. Μεζόγεηνο).  

Δ. Γαβξά (Κ) 4 5 

Courses in English for all and Erasmus+       

Forced migration in eastern and SE. Europe 
(Αγγιόθσλν  Erasmus +)  

Λέηζηνπ ηπιηαλή (ΔΠΑ) 4 5 

Greek language beginners level  Η   Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language beginners level  ΗΗ Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language intermediate  level Η  Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language intermediate level ΗI  Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language advanced  level  Η  Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Greek language advanced  level ΗI Erasmus + Γ. Γεκεηξηάδνπ (ΔΔΠ) 4 5 

Ethnography, material culture and oral testimo-
nies: research, training and new technologies *  
(Αγγιόθσλν Erasmus +)  

Η. Μάλνο (ΔΚ) 4 5 

Politics of modern Middle East (Αγγιόθσλν  
Erasmus +) 

Γ. Υξεζηίδεο (ΑΚ) 4 5 

Ππακηική Άζκηζη       ects 

Πξαθηηθή Άζθεζε (πξναηξεηηθή 3-6 κελώλ) ζε 
νξγαληζκνύο & επηρεηξήζεηο κε επηπιένλ 5 ects 

    5 
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Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ   Μ Α Θ Ζ Μ Α Σ Ω Ν 

Α΄   Κ Τ Κ Λ Ο     Π Ο Τ Γ Ω Ν 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

1. Αξρέο Μηθξννηθνλνκηθήο 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. Καζεγεηήο 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηε Μηθξννηθνλνκηθή, αλ θαη αξρίδνπκε κε ηελ 

έλλνηα, ην αληηθείκελν θαη ηα εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο γεληθά. Ζ θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο ζπαληφηεηαο θαη πξέπεη λα θάλεη επηινγέο. Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε 

κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία θάλεη απηέο ηηο επηινγέο. Ζ Μηθξννηθνλνκηθή κειεηά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, ησλ αγνξψλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Μεξηθέο θνξέο βαζηδφκαζηε 

ζηηο αγνξέο θαη άιιεο θνξέο πξέπεη λα ηηο παξακεξίζνπκε. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε καο βνεζά λα 

αλαγλσξίζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη λα ιάβνπκε ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο, δεδνκέλεο ηεο 

ζπαληφηεηαο ησλ πφξσλ θαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο καο. 

2. Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηηο Γηεζλείο ρέζεηο 

Γηδάζθνληεο: Γεκάηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ.Καζεγεηήο & Κπξηάθνο Κεληξσηήο, θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε βαζηθέο 

έλλνηεο απφ ηνλ ρψξν ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Οη έλλνηεο απηέο εηζάγνπλ θαη θαιχπηνπλ ηα 

βαζηθά ζεκαηηθά πεδία ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο (εμνπζία, θξάηνο, πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιηηηθέο 

ηδενινγίεο, θφκκαηα θαη θνκκαηηθά ζπζηήκαηα, εθινγέο) θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα ππνδερηνχλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο αλαιχζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

επφκελα εμάκελα. Σν δεχηεξν ζθέινο ηνπ καζήκαηνο («Γηεζλείο ρέζεηο») εμεηάδεη βαζηθέο 

έλλνηεο, ππνθείκελα θαη δεηήκαηα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαη νη εμήο 

ζεκαηηθέο: εζληθηζκφο, ηξνκνθξαηία, αζθάιεηα θαη αλζξψπηλε αζθάιεηα, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

θνπιηνχξα. 

3. Ηζηνξία ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ζπγθξηηηθά ηε δηαδηθαζία δηάιπζεο ησλ επεηξσηηθψλ απηνθξαηνξηψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ηεο Ρσζηθήο ησλ Ρνκαλψθ, ηεο Απζηξννπγγξηθήο ησλ 

Αςβνχξγσλ θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο), φπσο θαη ηελ αλάδπζε ησλ δηάδνρσλ εζληθψλ 

θξαηψλ. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιχπηεηαη (18
νο

–20
νο

 αηψλαο) απνηειεί κηα επνρή επίηαζεο ηνπ 

εζληθηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Έηζη ε αλάιπζε ζα επεθηαζεί ζε δεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζληθψλ 

θηλεκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή απφ απηά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Σν κάζεκα 

επηθεληξψλεηαη επίζεο ζε δεηήκαηα πεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο, εζληθήο θαη θξαηηθήο 

νινθιήξσζεο, φπσο θαη ζην δήηεκα ηεο άζθεζεο κεηνλνηηθψλ πνιηηηθψλ κέζα ζηα εζληθά θξάηε. 

Σέινο ζα δηεξεπλεζνχλ ζεσξίεο πεξί εζλνγέλεζεο θαη κνληέια εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηα βαιθαληθά θξάηε σο λνκηκνπνίεζε ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο ζηνλ ρψξν 

επηθξάηεηάο ηνπο. 

4. Δηζαγσγή ζηελ Αλζξσπνινγία θαη Δζλνγξαθία (Δπξψπε, Βαιθάληα, Μεζφγεηνο) 
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Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μάλνο, επίθ. θαζεγεηήο 

Ζ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κειεηά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νξγαλψλνπλ ηε δσή ηνπο νη άλζξσπνη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θη αλ βξίζθνληαη. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο εζλνγξαθηθήο επηηφπηαο έξεπλαο, ηεο επηηφπνπ, δει., παξνπζίαο 

ηνπ/ηεο εξεπλεηή/εξεπλήηξηαο ζηνλ ηφπν πνπ απηνί δνπλ, δηεξεπλά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο 

θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηέπνπλ πηπρέο ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο δσήο (π.ρ. ηελ πνιηηηθή, ηε ζξεζθεία, ηηο ηειεηνπξγίεο, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε 

δηαθνξά, ηνλ εζληθηζκφ, ηελ νηθνλνκία, ην θνηλσληθφ θχιν, ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

ηα δεηήκαηα ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ.ά.).  

Ζ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη νη άλζξσπνη θαηαλννχλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ηε δσή ηνπο θαη πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηφζν ηηο δηαθνξέο, φζν θαη ηηο νκνηφηεηεο 

πνπ έρνπλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαη νη πνιηηηζκνί κεηαμχ ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.  

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. Με ηε ρξήζε 

εζλνγξαθηθψλ παξαδεηγκάησλ ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ην αληηθείκελν έξεπλαο, κε βαζηθνχο φξνπο 

θαη έλλνηέο ηεο, ηα κεζνδνινγηθά ηεο εξγαιεία, ηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο θαη εμέιημήο ηεο, 

επηκέξνπο θιάδνπο ηεο, θαζψο θαη επξχηεξα πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ηεο αλζξσπνινγηθήο γλψζεο.  

5. Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

Γηδάζθνληεο: Διέλε  ηδέξε, επίθ.θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ 

ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δχν επηζηήκεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

θιαζζηθψλ εξεπλψλ, φπσο ε κειέηε ηνπ Νηπξθέηκ γηα ηελ απηνθηνλία θαη ηα πεηξάκαηα ηνπ 

Μίιγθξακ. Παξνπζηάδνληαη: α) ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε δενληνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζαθήλεηαο, β) ε ηζηνξηθή δηακφξθσζε 

ησλ θπξίαξρσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (εμειηθηηζκφο, ηζηνξηζκφο, ιεηηνπξγηζκφο, δνκηθφο 

ιεηηνπξγηζκφο, δνκηζκφο θαη κεηακνληεξληζκφο) ζηηο δχν επηζηήκεο θαη γ) ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε 

έξεπλεο πεδίνπ ζε ζέκαηα δηθήο ηνπο επηινγήο. 

Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην θσλεηηθφ ζχζηεκα θαη ηε γξακκαηηθή δνκή ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Οη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζηνηρεηψδε γξαπηά θαη πξνθνξηθά 

θείκελα, εμαζθνχληαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ θαη είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγνπλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν ζε αξρηθφ επίπεδν. Σν πξφγξακκα είλαη πξνζεθηηθά 

ρσξηζκέλν ζε ελφηεηεο-καζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θσλεηηθέο θαη γξακκαηηθέο αζθήζεηο, ψζηε ε/ν 

θνηηήηξηα/εηήο λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη ηαπηφρξνλα πιήξε θαηαλφεζε ηεο χιεο. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε εμεηάζεηο�γξαπηέο (75%) θαη πξνθνξηθέο (25%). 
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Ρνπκαληθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, αθαδ.ππφηξνθνο 

ην 1
ν
 εμάκελν παξέρνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Ρνπκάλνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, 

γηα ηε ξνπκαληθή γιψζζα θαη ηα θξάηε φπνπ απηή νκηιείηαη θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε ζπγρξνληθή 

θαη δηαρξνληθή πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ην αιθάβεην, 

νη θζφγγνη θαη ηα θσλήκαηα, νη θαλφλεο αλάγλσζεο, πξνθνξάο θαη γξαθήο. Αξρίδεη ε πξαθηηθή 

εθκάζεζε βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ. Δλδεηθηηθά, νη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: ξνπκαληθφ αιθάβεην θαη 

αζθήζεηο πξνθνξάο, ζπιιαβηζκφο, ηνληζκφο ζηε ξνπκαληθή γισζζά, ζεκεία ζηίμεο, γέλνο θαη 

αξηζκφο ησλ νπζηαζηηθψλ, ζρεκαηηζκφο πιεζπληηθνχ, νξηζηηθά άξζξα, απφιπηα αξηζκεηηθά, 

πξνζσπηθέο, εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο, αλαθνξηθέο θαη δεηθηηθέο αλησλπκίεο, επίζεηα ηεζζάξσλ, 

ηξηψλ, δχν ηχπσλ θαη ακεηάβιεηα, ξήκα ζην απαξέκθαην θαη ελεζηψηα θηι. 

Ρσζηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Γηάαλα Λάηλε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ αιθαβήηνπ θαη ε αλάγλσζε απιψλ θεηκέλσλ. Οη 

θνηηήηξηεο/εηέο εηζάγνληαη ζην γξακκαηηθφ ζχζηεκα ηεο ξσζηθήο (θιίζε νλνκαηηθνχ θαη 

ξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο). ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ θείκελα ζε 

πεξηνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο (γλσξηκία, ζπζηάζεηο, βηνγξαθία, νηθνγέλεηα θηι.). 

εξβηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, αθαδ.ππφηξνθνο 

Οξζνγξαθία θαη πξνθνξά: ηα βαζηθά ηεο πξνθνξάο φισλ ησλ θσλεκάησλ ηεο ζεξβηθήο, θπξηιιηθή 

θαη ιαηηληθή γξαθή. Γξακκαηηθή: ελεζηψηαο, αφξηζηνο, νλνκαζηηθή, γεληθή, αηηηαηηθή θαη ηνπηθή 

πηψζε, εληθφο θαη πιεζπληηθφο αξηζκφο, βαζηθέο έλλνηεο θαη ρξήζεηο, πξνζσπηθέο, θηεηηθέο θαη 

δεηθηηθέο αλησλπκίεο, βαζκνί ζχγθξηζεο επηζέησλ. Λεμηιφγην: ηξφθηκα θαη πνηά, ρξήκαηα θαη 

ςψληα, ξνχρα, νηθνγέλεηα. Δπηθνηλσλία: γλσξηκία, ηειεθσληθή ζπδήηεζε, ζην ζνχπεξ κάξθεη, ζην 

αληαιιαθηήξην θαη ζην εζηηαηφξην. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηεο ζχγρξνλεο ιφγηαο 

ζεξβηθήο γιψζζαο. Οη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: θπξηιιηθφ θαη ιαηηληθφ αιθάβεην, 

θιίζε βνεζεηηθψλ ξεκάησλ jesam, hteti, imati ζηνλ ελεζηψηα, θαηαθαηηθέο θαη αξλεηηθέο 

πξνηάζεηο, είδε ξεκάησλ (ζπληειηθφ θαη κε ζπληειηθφ, πξνζσπηθά θαη απξφζσπα, κεηαβαηηθά θαη 

ακεηάβαηα, ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δηάζεζε), ζρεκαηηζκφο παξειζνληηθψλ ρξφλσλ, θιίζε ησλ 

νπζηαζηηθψλ, βαζηθφ ιεμηιφγην. 

Σνχξθηθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Κιενπάηξα Παπνπηζή, αθαδ.ππφηξνθνο 

Αιθάβεην, αξηζκνί, αξίζκεζε θαη επηκεξηζκφο, ην ξήκα «έρσ» θαη ην ξήκα «είκαη», ελεζηψηαο 

ησλ ξεκάησλ, νη πηψζεηο, δνηηθή, ηνπηθή, αθαηξεηηθή, ε ψξα θαη ρξνληθνί πξνζδηνξηζκνί, θηεηηθή 

ζρέζε, νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί, νξηζηηθνί θαη αφξηζηνη, ζρεκαηηζκφο απιψλ πξνηάζεσλ ζηελ 

ηνπξθηθή. 
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Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν Η / Modern Greek, Advanced Level I  

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηα κνξθνινγηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, ψζηε ε 

επηθνηλσλία κε ηηο/ηνπο θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο λα γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία, πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο θχξηεο ηδέεο αθφκε θαη ζε αθεξεκέλα ζέκαηα, λα παξάγνπλ 

ιφγν κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε επξχ πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγνχλ κία άπνςε πάλσ ζε έλα 

ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Γηδάζθνληαη 

θείκελα ζε ζέκαηα φπσο εξγαζία, αλεξγία, εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Modern Greek is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester, non-native speakers should be able to use Greek 

fluently and spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, they should be able 

to comprehend the main ideas even on abstract issues, to present clear, detailed descriptions on a 

wide range of subjects, to explain a viewpoint on an issue giving advantages and disadvantages of 

various options. Students are taught reading comprehension and spoken and written production on 

topics such as work, unemployment, education, public administration, social problems. 

 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

1. Αξρέο Μαθξννηθνλνκηθήο 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα έρεη σο αληηθείκελν ηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

Μαθξννηθνλνκηθήο θαη ε ζηφρεπζή ηνπ αθνξά ηελ εθ κέξνπο ηνπο θαηαλφεζε α) ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο σο ζπλφινπ, β) ηνπ επεξεαζκνχ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ σο 

ζπλέπεηαο ησλ αζθνχκελσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη γ) ε εθκάζεζε βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

ελλνηψλ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο παξαηίζεληαη θαη αλαπηχζζνληαη έλλνηεο θαη εξγαιεία ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, φπσο: α) ηα νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα, β) ην νηθνλνκηθφ θχθισκα, γ) ην 

ζχζηεκα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, δ) ε ζπλαζξνηζηηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε, ε) ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ, ζη) νη πνιιαπιαζηαζηέο, δ) ε παξαγσγή θαη ε απαζρφιεζε, ε) ν πιεζσξηζκφο θαη 

ε αλεξγία, ζ) νη αγνξέο αγαζψλ, εξγαζίαο θαη ρξήκαηνο θαη η) ε άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

2. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία (Αλαηνιηθή, ΝΑ Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο)  

Γηδάζθνπζα: Διέλε Γαβξά, αλαπι. θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο θαη εηδηθφηεξα 

απηήο ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην κάζεκα ζπδεηνχληαη: α) ζεσξεηηθέο έλλνηεο πεξί γεσγξαθίαο θαη ρψξνπ, β) ε 

νηθνλνκηθή γεσγξαθία σο θιάδνο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, γ) ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

αλζξσπνγεσγξαθίαο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ κειέηεο κε έκθαζε ζηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη 
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γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη δ) ζηνηρεία θπζηθήο θαη ζχγρξνλεο πνιηηηθήο γεσγξαθίαο σο βάζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή γεσγξαθία ηνπ ρψξνπ κειέηεο. Σν κάζεκα πξνζθέξεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, κε ηνλ νπνίν ζα αζρνιεζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο, εζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηηο 

ζρέζεηο εμάξηεζεο νηθνλνκίαο θαη ρψξνπ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηα εξεζίζκαηα γηα κηα 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ απηνχ. 

3. Θεζκνί θαη Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Σδηψλαο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζεζκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εμέηαζε αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ησλ Κνηλνηήησλ, 

αλαιχνληαο ηα ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζεκέιηα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη 

ζπλερίδεη κε ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, εμεηάδεη ηε δπλακηθή ηεο 

γεσγξαθηθήο δηεχξπλζεο θαηά ηε δηαδξνκή ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηε ζχλζεζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. Έπεηαη ε εμέηαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη, εηδηθφηεξα, ε λνκνπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ε θαηάηαμε θαη ηζρχο ησλ θαλφλσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα εζληθά δίθαηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Σέινο, αλαιχεηαη ην ζχζηεκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη 

νη έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμχ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θξαηψλ κειψλ θαη ηδησηψλ. 

4. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε αξξή, θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) λα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν 

ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ηελ αλάιπζε, πεξηγξαθή θαη ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηα απνηεινχλ, β) λα απνζαθελίζεη βαζηθνχο 

νξηζκνχο θαη έλλνηεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, γ) λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα εμεηάζεη ηνλ ξφιν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη 

δ) λα ελζαξξχλεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο λα βειηηψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αλαιπηηθέο 

θαη θξηηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (case 

studies). 

5. ηαηηζηηθή κε Υξήζε Ζ/Τ 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο ηαηηζηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηε 

ζχλδεζε απηήο ηφζν κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε φζν θαη κε ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. To 

κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε α) ηε δεηγκαηνιεςία θαη παξαγσγή 

δεδνκέλσλ, β) ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, γ) ηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη δ) ηελ επαγσγηθή 

ζηαηηζηηθή. ηφρνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο παξαγσγήο δεδνκέλσλ είλαη ε επηινγή ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην δείγκα. Ζ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έρεη σο ζηφρν λα ζπλνςίζεη ηηο θχξηεο ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ ζε έλα δείγκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο γξαθηθέο θαη αξηζκεηηθέο κεζφδνπο. Ζ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ζηνρεχεη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πιεζπζκνχ απφ έλα δείγκα δεδνκέλσλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ. Δθαξκνγή ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ 

παθέησλ ζηαηηζηηθήο ζε H/Y (MS-Excel, SPSS, Stata, R). 
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Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πιεξέζηεξε εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ ηεο δνκήο θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο θαη ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίδεηαη ζηηο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ ξεκάησλ (θσλή, δηάζεζε, ρξφλνο, έγθιηζε). 

Αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο πεξηγξαθή θαζεκεξηλψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπγγξαθή επηζηνιήο (e-mail) θαη ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε εμεηάζεηο γξαπηέο (65%) θαη πξνθνξηθέο (35%). 

Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Σν Β΄ εμάκελν δηδαζθαιίαο ηεο ξνπκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζπλερίδεη ηα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ, δίδνληαο αθφκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή-επηθνηλσληαθή εθκάζεζε. Οη 

δηδαζθφκελεο/νη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηα θιηηά θαη ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ, γηα ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ιέμεσλ ζε ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, εμαζθνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

πξνθνξά ηνπο θαη καζαίλνπλ πνιιέο θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. ην ηέινο ηνπ 2
νπ

 εμακήλνπ 

νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ ζσζηά πεξηζζφηεξνπο ξνπκαληθνχο θζφγγνπο, λα 

δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ πην πξνρσξεκέλα θείκελα, λα γλσξίδνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο ηεο κνξθνινγίαο θαη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα ην ζπληαθηηθφ ηεο πξφηαζεο. 

Ρσζηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Γηάαλα Λάηλε, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ πησηηθνχ θαη ξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ξσζηθήο, ε 

αλάγλσζε απιψλ θεηκέλσλ. ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ 

θείκελα ζε πεξηνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο (ε πφιε κνπ, ειεχζεξνο ρξφλνο, ζπνπδέο 

θηι.). 

εξβηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην Β΄ εμάκελν νη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: ζρεκαηηζκφο θαη ρξήζε ησλ κειινληηθψλ 

ρξφλσλ, νκαιψλ θαη αλψκαισλ ξεκάησλ, θιίζε θαη ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο θαη επθηηθήο, ην 

γέλνο, ν αξηζκφο θαη νη πηψζεηο ησλ επηζέησλ, βαζηθή ρξήζε ησλ πηψζεσλ ηεο νλνκαζηηθήο, 

γεληθήο, δνηηθήο, αηηηαηηθήο, νξγαληθήο θαη ηνπηθήο, παξαζεηηθά επηζέησλ, πξνζσπηθέο αλαθνξηθέο, 

θηεηηθέο θαη απηνπαζείο αλησλπκίεο (δπλαηνί θαη αδχλαηνη ηχπνη), αξηζκεηηθά απφιπηα θαη 

ηαθηηθά, δηεχξπλζε ιεμηινγίνπ. Γξακκαηηθή: γεληθή πηψζε (έθθξαζε ρξφλνπ θαη ηφπνπ), δνηηθή 

πηψζε (σο αληηθείκελν, έθθξαζε θαηεχζπλζεο), αηηηαηηθή πηψζε (έθθξαζε ρξφλνπ θαη ηφπνπ), 

νξγαληθή πηψζε (έθθξαζε ηφπνπ, ρξφλνπ, κέζνπ, ιεηηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ, δήισζε παξέαο 

θαη ζπλνδείαο), ηνπηθή πηψζε (εθθξάδνληαο ηνλ ηφπν), ζειπθά νπζηαζηηθά πνπ ηειεηψλνπλ ζε 

ζχκθσλν, δπλεηηθφο, κέιινληαο, πξνζηαθηηθή, ηαθηηθνί αξηζκνί, ππνζεηηθφο ιφγνο. Λεμηιφγην: 

δηαβίσζε, ηνπξηζκφο (ηαμίδηα, δεηψληαο πιεξνθνξίεο, ηεισλεία), πγεία, ειεχζεξνο ρξφλνο θαη 

ρφκπη. Δπηθνηλσλία: ζηε ζηάζε ηξέλνπ/ιεσθνξείνπ, ζην αεξνδξφκην, ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, 

ζηνλ γηαηξφ, ζην ζνππεξκάξθεη, ζην ηαρπδξνκείν, ζηελ ηξάπεδα, ζχληαμε αλεπίζεκσλ επηζηνιψλ. 
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Σνχξθηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Κιενπάηξα Παπνπηζή, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Αφξηζηνο άκεζεο γλψζεο ηνπ ξήκαηνο «είκαη» θαη ησλ ππφινηπσλ ξεκάησλ, ε ρξήζε ηνπ «κε» 

ζηελ ηνπξθηθή, πξνζηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή έγθιηζε, ζρεκαηηζκφο επηζέησλ, ζπγθξηηηθφο θαη 

ππεξζεηηθφο βαζκφο ησλ επηζέησλ, αηηηαηηθή πηψζε, ζχλδεζκνη, θιίζε ξεκάησλ θαη πξνηάζεηο κε 

ππνθείκελν, αληηθείκελν, ξήκα. 

Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν IΗ / Modern Greek, Advanced Level II 

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. πλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ζχλζεησλ 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί 

νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ έλα επξχ θάζκα ζχλζεησλ θαη 

καθξνζθειψλ θεηκέλσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζεκαζίεο πνπ ππνλννχληαη, λα κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ άλεηα, απζφξκεηα θαη επέιηθηα κε θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

ρξφλν γηα αλαδήηεζε ζσζηψλ εθθξάζεσλ, ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ ηππηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζαθή, θαιά δηαξζξσκέλα, ιεπηνκεξή θείκελα 

γηα ζχλζεηα ζέκαηα ζην αλάινγν χθνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη επξχ 

θάζκα ελλνηψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο πγεία, νηθνινγία, δηθαηνζχλε θαη 

νηθνλνκηθά. 

Modern Greek is taught at an advanced level. Students are taught further complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester non-native speakers should be able to comprehend 

a large field of complex and extended texts and to recognize any implicit meanings, to be able to 

express themselves easily, spontaneously, flexibly and promptly, without them having to look for 

the proper expressions, on the appropriate degree of formality, according to the communicative 

situation, and to produce clear, well-structured, detailed texts on complex issues in the appropriate 

style, using the right strategy and a wide range of concepts. Students are taught reading 

comprehension, as well as spoken and written production on topics such as health, ecology, justice 

and economics. 
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Β΄   Κ Τ Κ Λ Ο     Π Ο Τ Γ Ω Ν 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Δπηινγή εηδίθεπζεο 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Δηεζλείο Επηρεηξήζεηο 

1. Μαθξννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. Καζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζεη ε/ν θνηηήηξηα/εηήο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Αθνχ 

πξψηα γίλεη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο καθξννηθνλνκίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο, θαηφπηλ εμεηάδνληαη νη αγνξέο αγαζψλ, ρξήκαηνο θαη εξγαζίαο. Έκθαζε δίδεηαη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο, ζηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηε δηακφξθσζε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, ελψ εμεηάδνληαη θαη ζέκαηα αλνηθηήο νηθνλνκίαο, 

φπσο ηζνδχγην πιεξσκψλ, δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη θαηαιήγνπκε κε 

ζέκαηα άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

2. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά 

Γηδάζθσλ: Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο κε κηα θαιή γλψζε 

βαζηθψλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ νηθνλνκηθή 

επηζηήκε θαη ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεκάησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο εηδίθεπζεο. Σν κάζεκα επίζεο απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

κε ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γίλεηαη ζπλερήο 

αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη δηαιέμεηο ηνπ 

καζήκαηνο θαιχπηνπλ: νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα, ζεσξία ζπλφισλ, αλάιπζε ηζνξξνπίαο, γξακκηθά 

ππνδείγκαηα θαη άιγεβξα πηλάθσλ, ζπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε θαη ε έλλνηα ηεο παξαγψγνπ, 

θαλφλεο παξαγψγηζεο, δηαθνξηθά θαη θαλφλεο δηαθνξηθψλ, αξηζηνπνίεζε, εθζεηηθέο θαη 

ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο, νηθνλνκηθή δπλακηθή θαη νινθιεξσηηθφο ινγηζκφο. 

3. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα αθνινπζεί ηελ Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή, επεθηείλνληαο ηελ αλάιπζε ζηελ εμέηαζε 

ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Παξνπζηάδεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα ηελ 

εθηίκεζε ζρέζεσλ, ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Έκθαζε δίδεηαη ζηελ εξκελεία ησλ εθηηκήζεσλ 

θαη φρη ζηε ζεσξία ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο επαγσγήο. Σν κάζεκα αξρίδεη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ηε βαζηθή κέζνδν εθηίκεζεο. ηε ζπλέρεηα, 

εμεηάδνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ νη ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ ηζρχνπλ, θαη 

ηηο πηζαλέο ιχζεηο ηνπο. 

4. Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ  

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Σδηψλαο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Δηδηθφηεξα, 

αλαιχεη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δεκηνπξγείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε δηκεξείο θαη πνιπκεξείο 
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ζπκβάζεηο. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ήηνη ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο. Σέινο, εμεηάδεη ηε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην δηεζλέο εκπνξηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλή εμσηεξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΔ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο εζσηεξηθήο ηεο αγνξάο. 

5. Μάξθεηηλγθ  

Γηδάζθνπζα: νθία Μπαηζίια, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη ην αληηθείκελν ηεο Γηνηθεηηθήο 

Μάξθεηηλγθ. ηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ νη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε βαζηθέο έλλνηεο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ, φπσο είλαη ην κίγκα κάξθεηηλγθ, ε ηκεκαηνπνίεζε, ε ηνπνζέηεζε (positioning), 

ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ, ε δεκηνπξγία επσλπκίαο, θ.ά. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο 

1. Δζλνγξαθίεο ηνπ Μεηαζνζηαιηζηηθνχ Κφζκνπ 

Γηδάζθνπζα: ηπιηαλή Λέηζηνπ, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο «κεηάβαζεο» ζην πιαίζην ησλ θνηλσληψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

ΝΑ Δπξψπεο. Αληιψληαο παξαδείγκαηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο (π.ρ. Πνισλία, πξψελ ΔΓ, 

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία), παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ηνλ ππαξθηφ 

ζνζηαιηζκφ ζηνλ «κεηαθνκκνπληζηηθφ θαπηηαιηζκφ» απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο θαη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ επηλννχληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε «θνηλσληθή 

αιιαγή». Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: α) παιηέο θαη λέεο αληηιήςεηο πεξί ηδηνθηεζίαο 

θαη εξγαζίαο ελφςεη ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο, β) επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ 

ζπιινγηθνχ «αλήθεηλ», γ) ε δεκηνπξγία νκάδσλ πίεζεο θαη «θνηλσλίαο πνιηηψλ», δ) ζηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο θαη ην αλζξψπηλν θφζηνο ηεο «κεηάβαζεο». 

2. πγθξηηηθή Πνιηηηθή 

Γηδάζθσλ :Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζην πεδίν ηεο ζπγθξηηηθήο πνιηηηθήο. Βαζηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην αληηθείκελν 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθξηηηθήο πνιηηηθήο αλάιπζεο, φπσο εμνπζία, λνκηκνπνίεζε, θξάηνο, 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, θπβέξλεζε, δεκνθξαηία. Σν κάζεκα επίζεο εμεηάδεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

θνηλσλία επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζεζκνχο δηαθπβέξλεζεο, επίζεκνπο θαη άηππνπο 

κεραληζκνχο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε εθπξνζψπεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, νη ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ην κάζεκα εμεηάδεη βαζηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο δνκέο κέζα απφ ηηο 

φπνηεο δηακνξθψλεηαη ε πνιηηηθή θαη αζθείηαη ε πνιηηηθή εμνπζία. 
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3. χγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία 

Γηδάζθνληεο: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο & Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αηηηαθέο κεηαβνιέο ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

ζπκκαρίαο θαη ζχγθξνπζεο, θαζψο θαη ηα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηνπ βαιθαληθνχ ράξηε ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σα ζηάδηα απηά πεξηθιείνληαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ θαη ζεκαηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ, πνπ εθθηλεί απφ ηε δηαδηθαζία εδαθηθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο θαη ηηο ζπλνξηαθέο κεηαβνιέο ζε βάξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

δειαδή απφ ην θξάηνο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ «αιχηξσησλ αδεξθψλ» πνπ πξνζδηφξηζε ηνλ 

βαιθαληθφ κεγαιντδεαηηζκφ θαη θαζφξηζε ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ελδνβαιθαληθήο 

ζχγθξνπζεο. Με ρξνληθή επνκέλσο αθεηεξία ην 1912, δίδεηαη έκθαζε ζηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ λα επηιχζνπλ πξνο φθειφο ηνπο ηα 

εθθξεκή εδαθηθά δεηήκαηα, ζηνλ αληίπνδα ηεο δηπισκαηίαο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 

4. Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε 

Γηδάζθνπζα: ηαπξνχια Μαπξνγέλε, επίθ. θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα επηρεηξείηαη λα εμεηαζζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ 

απφ ηνλ 19
ν
 αη. έσο ηηο κέξεο καο θαη αθνξνχλ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ 

Δπξψπεο. Δηδηθφηεξα ζα εμεηάζνπκε ηελ πεξίνδν ηεο αθχπληζεο ησλ εζληθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ηαπηνηήησλ θαη ηελ έθθξαζή ηνπο κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γίλεηαη ζηελ πεξίνδν ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ησλ κνληέξλσλ αξρηηεθηνλεκάησλ πνπ εμήξαλ ηνλ 

ξφιν ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ ηέρλε θαη ηεο πξσηνπνξίαο, θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηηο ρψξεο απηέο. 

5. Ηζιάκ, Απνηθηνθξαηία, Δζληθηζκφο 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνε ηακαηφπνπινο, θαζεγεηήο 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεηάζεη ηηο πξνυπνζέζεηο (ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο) 

πνπ θαζφξηζαλ ηε ζπζρέηηζε ηνπ Ηζιάκ κε ηνλ αξαβηθφ, ηνλ πεξζηθφ θαη ηνλ ηνπξθηθφ θφζκν ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Κπξίσο καο απαζρνιεί ε ζπζρέηηζε ηνπ Ηζιάκ κε ηελ 

ηδενινγία ηνπ εζληθηζκνχ ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο θαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ζπληειέζηεθε ε ίδξπζε εζληθψλ θξαηψλ ζε έλαλ επξχ ρψξν, ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα αλάπηπμεο 

ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ ζηνλ ρψξν πνπ θάιππηε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ν νπνίνο ζήκαλε θαη ηε δηάιπζή ηεο. Κπξίσο καο απαζρνινχλ ηα 

θαηλφκελα ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θεκαιηθνχ θαζεζηψηνο (ε εθδνρή 

ηνπ «θνζκηθνχ Ηζιάκ»), ηνπ αξαβηθνχ εζληθηζκνχ, φπσο απηφο απνθξπζηαιιψζεθε κεηά ην 1947 

θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ κε ην λενζχζηαην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι (ε εθδνρή ηνπ 

«έζλνπο-Umma»), αιιά θαη ησλ πξνζπαζεηψλ λα ζπλδεζεί ε ηζιακηθή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα κε 

λέεο εζληθέο είηε ζηνλ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ (π.ρ. Βνζλία) είηε ζε απηφλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (π.ρ. 

Κνχξδνη). Ζ επέθηαζε ηεο αλάιπζεο αλαγθαζηηθά ζπκπεξηιακβάλεη ην θαηλφκελν ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ έθξεμε θαη επηθξάηεζε ηεο ηζιακηθήο 

επαλάζηαζεο ζην Ηξάλ (1979) κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, κε άμνλα ηελ αλάιπζε ηνπ παιαηζηηληαθνχ 

δεηήκαηνο, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ πνπ απνθιήζεθε «Αξαβηθή Άλνημε». 
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Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Tanya Stoyanova, επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ην Γ΄ κέξνο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξαγσγήο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ κε ην ιεμηιφγην ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (ηεο πφιεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ηεο ηξάπεδαο θηι.). Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη θαη νη δεμηφηεηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο ζχλζεζε θεηκέλσλ ζε ζέκαηα ηα νπνία ήδε έρνπλ αλαπηπρηεί ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. 

Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ δηδαζθαιίαο ηεο ξνπκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο, νη 

δηδαζθφκελεο/νη εκπινπηίδνπλ ηηο κνξθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ην ιεμηιφγην, 

βειηηψλνπλ ηελ πξνθνξά ηνπο θαη πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, κε ζηφρν ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη ηνπο πην δχζθνινπο ξνπκαληθνχο θζφγγνπο, λα θαηαιάβνπλ θσλνινγηθέο 

δηαθξίζεηο, νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή, λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ (κε ηε 

βνήζεηα ιεμηθψλ) θείκελα κε απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο. Οη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

γεληθή θαη δνηηθή ησλ νπζηαζηηθψλ, γεληθή θαη δνηηθή ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, αηηηαηηθή ησλ 

δεηθηηθψλ αλησλπκηψλ θαη επηζέησλ, παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ, ζρεκαηηζκφο 

θαη ρξήζε ηεο νξηζηηθήο κέιινληα (3 ηχπνη). Δπίζεο ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο 

επάξθεηαο, κε πινπζηφηεξν ιεμηιφγην, αλαγθαίν ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ επαξθή 

εκπέδσζε ηεο γιψζζαο. 

Ρσζηθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Ναηξίζα Γαληειίδνπ, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ: Γξακκαηηθή: πξνζεηηθή, αηηηαηηθή θαη 

δνηηθή πηψζε ησλ θιηηψλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ θαη θπξίσλ νλνκάησλ, νη εθθξάζεηο ρξφλνπ ζε απηέο 

ηηο πηψζεηο, ε δνηηθή πηψζε ζηηο απξφζσπεο πξνηάζεηο, νη ηξφπνη θιίζεο ησλ ξεκάησλ ζχκθσλα 

κε ηηο ηάμεηο θαη νκάδεο, φςεηο, εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, ξήκαηα θίλεζεο κε θαη ρσξίο πξνζήκαηα, 

νη ηξφπνη παξαγσγήο, ηα απφιπηα θαη ηα ηαθηηθά αξηζκεηηθά, νη εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο θαη 

αφξηζηεο αλησλπκίεο, ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ. πληαθηηθφ ζχζηεκα: ζχλδεζκνη φισλ ησλ ηχπσλ 

ζηηο ζχλζεηεο πξνηάζεηο θαη ζηελ παξαγσγή πιάγηνπ ιφγνπ. Χο πξνο ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν/επηθνηλσλία, λα κπνξνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο θαη ζχληνκα 

κελχκαηα γηα απιή πεξηγξαθή ή αθήγεζε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε, ηνλ ραξαθηήξα, ηηο ζπνπδέο, 

ηελ εξγαζία, ηελ θαζεκεξηλφηεηα, θηι. θαη λα θαηαλννχλ πιεξνθνξίεο ζε θαζεκεξηλέο 

πεξηζηάζεηο. Χο πξνο ηνλ γξαπηφ ιφγν, λα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ επηζηνιέο ή πεξηιήςεηο 

θεηκέλσλ θηι. 

εξβηθή Γιψζζα ΗΗI 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, αθαδ.ππφηξνθνο  

Σα καζήκαηα αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Β1. Γξακκαηηθή: πηψζεηο πνπ εθθξάδνπλ: θηεηηθφηεηα, 

πνηφηεηα, ρψξν, ρξφλν, ζπκθσλία, ζρεηηθέο πξνηάζεηο, επηξξήκαηα. Λεμηιφγην: νηθνγελεηαθέο 
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ζρέζεηο, επαγγέικαηα, κέξε ηνπ ζψκαηνο, πεξηγξαθή αλζξψπσλ, ξνχρα, ειεχζεξνο ρξφλνο, 

επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο εθθξάζεηο ζε κηα ηειεθσληθή ζπδήηεζε. Δπηθνηλσλία: ζπλέληεπμε γηα 

δνπιεηά, ζπκπιήξσζε εληχπσλ, εγγξαθή ζε ζρνιή, ζην θνκκσηήξην θαη ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν. 

Σνχξθηθή Γιψζζα ΗΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Γήκεηξα Μαξθάηε, αθαδ.ππφηξνθνο 

ηφρνο ησλ καζεκάησλ, ζε πξψην επίπεδν, είλαη ε δηαδνρηθή θαηάθηεζε απφ ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο πην ζχλζεησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο. ε επίπεδν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο δίδεηαη έκθαζε θαηά 

ηε δηδαζθαιία ψζηε κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε έλα επξχ θάζκα 

επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ (πεξηγξαθηθά, αθεγεκαηηθά, θηι.) θαη γεγνλφησλ, λα αλαπηπρζεί 

ζηαδηαθά ε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηεο γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο ιφγνπ, ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ. Λακβάλνληαο ππφςε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο, φπσο ε κέζνδνο ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο θ.ά., ε δηδαζθαιία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο (απζφξκεηε 

απφθξηζε, απηνζρεδηαζκφο θηι.) κέζα ζε φζν γίλεηαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαζεκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζέκαηα 

κε ηα νπνία θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο (ζπίηη, Παλεπηζηήκην, δηαζθέδαζε, ηαμίδηα θηι.), αληινχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο 

απφ ηελ αιεζηλή δσή (εθπαίδεπζε, πγεία θηι.) θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ. ε απηφ ην επίπεδν, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο κέζα απφ θαηάιιειεο κεζφδνπο, φπσο είλαη ε «ζπλδπαζκέλε κέζνδνο δηδαζθαιίαο» 

(blended learning). 

Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν IIΗ / Modern Greek, Advanced Level III 

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ζρεηηθά 

εχθνια φια φζα αθνχλ ή δηαβάδνπλ, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ δηαθνξέο χθνπο θαη αλαθνξέο 

ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ φια ηα είδε ηνπ ιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζχλζεησλ θεηκέλσλ, εμεηδηθεπκέλσλ άξζξσλ θαη ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε άλεζε θαη αθξίβεηα ζε ζχλζεηεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα 

δηαηππψλνπλ επηρεηξήκαηα κε χθνο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίζηαζε θαη κε ινγηθή δνκή, λα κπνξνχλ 

λα γξάςνπλ πεξηιήςεηο θαη θξηηηθέο ζε επξχ θάζκα ζεκάησλ, λα παξάγνπλ θείκελα αληιψληαο 

πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πεγέο, αλαζπλζέηνληαο επηκέξνπο ζηνηρεία 

ζε κηα ζπλεθηηθή παξνπζίαζε πνπ βνεζάεη ηελ/ηνλ αλαγλψζηξηα/ε ή αθξνάηξηα/αηή λα εληνπίζεη 

ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

At the end of the semester, non-native speakers should be able to comprehend relatively easily 

anything that they hear or read, to recognize differences in style and references to the socio-cultural 

context, to understand any kind of spoken language and all forms of written language including 

complex texts, specialised articles and literary works, to express themselves easily and precisely in 

complex communication situations, to formulate arguments in a style appropriate to the context and 

with an effective logical structure, to write summaries and reviews on almost any topic, to produce 

texts using information from different written or spoken sources, recomposing parts in a coherent 

way that helps the reader/listener to notice the significant points of the text. 
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Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Δηεζλείο Επηρεηξήζεηο 

1. Μηθξννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνηειεί ζεκέιην φιεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη αζρνιείηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ παξαγσγψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη: ζεσξία θαηαλαισηή – εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο – πξνηηκήζεηο, 

ρξεζηκφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, επηινγή ηνπ θαηαλαισηή θαη δήηεζε, ην απνηέιεζκα 

ππνθαηάζηαζεο θαη ην εηζνδεκαηηθφ απνηέιεζκα, κέηξεζε ηεο επεκεξίαο ηνπ θαηαλαισηή, ζεσξία 

παξαγσγνχ – ηερλνινγία θαη παξαγσγή, θφζηνο, θέξδνο, ηέιεηνο αληαγσληζκφο θαη κνλνπψιην. 

2. Γηεζλήο Μαθξννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο  

Μαθξννηθνλνκηθή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο, ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη αγνξά ζπλαιιάγκαηνο: κηα πξνζέγγηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξήκα, επηηφθηα θαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία καθξνρξφληα, ην πξντφλ θαη ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία βξαρπρξφληα, ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη παξέκβαζε ζηελ 

αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

ζπληνληζκφο ζε θαζεζηψο θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη παγθφζκηα αγνξά 

θεθαιαίνπ. 

3. Γηεζλέο Δκπφξην  

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Καξπέηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ α) ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, β) ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο πάλσ ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη γ) ησλ επεκεξηαθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ηεο ιήςεο 

κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ αγνξψλ (παξαγσγψλ) απφ 

ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Ζ εμππεξέηεζε ηεο ελ ιφγσ ζηφρεπζεο επηδηψθεηαη κε ηελ εηζαγσγή θαη 

αλάιπζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, φπσο: α) ηα 

εκπνξεχζηκα θαη κε εκπνξεχζηκα αγαζά, β) ε ηζνξξνπία ηεο αγνξάο πξντφληνο, γ) ην θαζεζηψο ηεο 

απηάξθεηαο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, δ) νη αξρέο ηνπ απφιπηνπ θαη ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

ε) ε θακπχιε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, ζη) ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, δ) ε εμεηδίθεπζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε) ηα 

κέηξα δαζκνινγηθήο θαη κε δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο, ε) νη φξνη εκπνξίνπ θαη ζ) νη δηεζλείο ξνέο 

εξγαζίαο. 
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4. Οηθνλνκηθά θαη Γίθαην 

Γηδάζθσλ: ΠΓ 407/80 

Γεληθέο αξρέο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, νξηζκφο θαη εξκελεπηηθέο κέζνδνη, νηθνλνκηθφ ζχληαγκα, 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε, νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο (πξνγξακκαηηζκφο), νηθνλνκηθή πνιηηηθή, θξαηηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκία [εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ)], νη λέεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο, δίθαην 

αληαγσληζκνχ, πεγέο θαη αληηθείκελν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αζέκηηνπ θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, 

δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα, ζχγρξνλεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 

(factoring/forfeiting), ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε (time sharing), ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο (franchise). 

5. Δηζαγσγή ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδνληαη ν ξφινο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, νη 

αγνξέο θαη ηα επηηφθηα, ηα κνληέια απνηίκεζεο, ν θίλδπλνο θαη απφδνζε, ε αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν θεθαιαηνπρηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη νη ηξάπεδεο 

επελδχζεσλ. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο 

1. Δζλνγξαθίεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

Γηδάζθνπζα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εζλνγξαθηθήο επηηφπηαο έξεπλαο ζηελ Σνπξθία θαη ηε 

Μέζε Αλαηνιή. Γηεξεπλψληαη ηα φξηα ησλ δηεπηζηεκνληθψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο κε ζπλαθείο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζην πιαίζην ησλ αλαηνιηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο 

θαη ε ζπλάληεζε ηεο εζλνγξαθίαο κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε. Δμεηάδνληαη 

ζπζηεκαηηθά ηα δεηήκαηα ηνπ νξηεληαιηζκνχ, ηεο απνηθηνθξαηίαο, ηεο «παξάδνζεο» ηνπ Ηζιάκ, 

ησλ θπιψλ, αιιά θαη ην ηδίσκα ηεο παηξηαξρίαο, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο θαη 

αληίζηαζεο ζε απηά. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ην 

κάζεκα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εζλνγξαθίεο θαη νπηηθφ πιηθφ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ, ε ανπδηθή Αξαβία, ε Αίγππηνο, ην Ηζξαήι, ε 

Παιαηζηίλε, ν Λίβαλνο, ην Ηξάλ, ε Σνπξθία θαη ε Ηνξδαλία. 

2. Δηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε 

Γηδάζθσλ: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, θαζεγεηήο 

ην κάζεκα αλαιχνληαη ε ίδξπζε θαη ε εμέιημε ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνληαο ηξία κέξε: α) ηε 

γεσγξαθία ηεο Δπξψπεο ζε ζπλδπαζκφ κε γεσθπζηθά, πνιηηηθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία, β) ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο απφ ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο, θαη γ) ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο (κεηαμχ άιισλ, ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

ζεκέιηα, ζηεξεφηππα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην εζληθφ θξάηνο). 
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3. Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Εάηθνο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ πεγψλ ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, αλαιπηηθφηεξα, ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεγψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (δηεζλέο 

έζηκν, δηεζλείο ζπλζήθεο, λνκνινγία θηι.) θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ιήμεο ηεο ηζρχνο 

ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, φπσο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο. Έκθαζε δίδεηαη ζην 

δίθαην ησλ ζπλζεθψλ θαη ζηα ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηάιπζήο ηνπο. Σν κάζεκα πξνζθέξεη ηα εξεζίζκαηα γηα κηα θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ θαλφλσλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζχγρξνλε δηεζλή δηθαηνηαμία, κέζα 

απφ πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε δηεζλνπνιηηηθή επηθαηξφηεηα. 

4. Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδνληαη ζηνηρεία ησλ ζιαβηθψλ ινγνηερληψλ ζηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα. Αθεηεξία 

καο είλαη ν ρψξνο ηεο Ρσζίαο πνπ απνηειεί ηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ζιαβηθήο ινγνηερλίαο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ινγνηερλία ηεο ινβελίαο, ηεο 

Κξναηίαο, ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο ΠΓΓΜ θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Μεηά ηηο αλαθνξέο 

ζηε ξσζηθή ινγνηερλία εμεηάδνληαη νη απαξρέο ηεο ινγνηερλίαο ζηνλ ρψξν ησλ λνηηνζιαβηθψλ 

ιαψλ. Αθνινχζσο γίλνληαη εηδηθέο αλαθνξέο ζηα ινγνηερληθά ξεχκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηνλ 

19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα ζηνπο ρψξνπο, φπνπ αξγφηεξα ζπγθξνηήζεθαλ ηα εζληθά θξάηε ηεο Βνπιγαξίαο, 

ηεο ινβελίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαη ηεο 

ζεκεξηλήο ΠΓΓΜ. 

 

 

5. χγρξνλε Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε  

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο  

Σν κάζεκα επηρεηξεί ηελ εηζαγσγή ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/εηή ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζηε 

κεηα-θνκκνπληζηηθή Δπξψπε, θαη ηδηαηηέξα ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Αξρηθά επηρεηξείηαη ε βειηίσζε ηνπ ππνβάζξνπ γλψζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γχξσ απφ 

ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο, ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ έσο ζήκεξα θαη ηεο εζσηεξηθήο θαη 

δηεζλνπνιηηηθήο πνξείαο ησλ κεηα-θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ απφ ην 1989 έσο ζήκεξα. Αθνινχζσο 

αλαιχνληαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο, φπσο εθδεκνθξαηηζκφο, κεηάβαζε θαη εδξαίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, νηθνδφκεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, εζληθηζκφο θαη νηθνδφκεζε ηνπ 

έζλνπο, θνηλσλία πνιηηψλ, έληαμε ζε δπηηθνχο ζεζκνχο, ιατθηζκφο θ.ά. Γηα ηα παξαπάλσ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζεσξίεο ησλ Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. ηηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ηνπ εμάκελνπ αλαιχεηαη ε κεηα -θνκκνπληζηηθή πνιηηηθή 

(δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ , πνιηηηθφ ζχζηεκα , εθινγέο, θφκκαηα, ειίη, εζλνηηθέο ζρέζεηο θαη 

κεηνλνηηθά δεηήκαηα, έληαμε ζε δπηηθνχο ζεζκνχο θ.ά.) ζπγθεθξηκέλσλ βαιθαληθψλ θξαηψλ 

(εξβία, Μαπξνβνχλην, Κφζνβν, ΠΓΓΜ, Αιβαλία). 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 
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Βνπιγαξηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Tanya Stoyanova, επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ην Γ΄ κέξνο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Ζ δηδαθηηθή χιε είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη 

φρη αληίζηξνθα θαη ηνπο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Ρνπκαληθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, αλαπι. θαζεγεηήο 

Σν 4
ν
 εμάκελν δηδαζθαιίαο ηεο ξνπκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζπλερίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηα 

πξνεγνχκελα εμάκελα. Οη θνηηήηξηεο/εηέο βειηηψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα ηελ πξνθνξά ηνπο θαη 

γλσξίδνπλ ζρεδφλ φινπο ηνπο κνξθνινγηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ηηο 

νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζε επίπεδν φζν γίλεηαη πην 

ηθαλνπνηεηηθφ. 

Ρσζηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Ναηξίζα Γαληειίδνπ, ΔΔΠ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ: Γξακκαηηθή: γεληθή θαη νξγαληθή πηψζε 

ησλ θιηηψλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ θαη θπξίσλ νλνκάησλ, νη εθθξάζεηο ρξφλνπ ζε απηέο ηηο πηψζεηο, νη 

ηξφπνη θιίζεο ησλ ξεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηάμεηο θαη νκάδεο, φςεηο, εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, 

ξήκαηα θίλεζεο, νη ηξφπνη. Παξαγσγή: ρξήζε ησλ απφιπησλ θαη ησλ ηαθηηθψλ αξηζκεηηθψλ, νη 

εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο θαη αφξηζηεο αλησλπκίεο, ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ. πληαθηηθφ 

ζχζηεκα: ζχλδεζκνη φισλ ησλ ηχπσλ ζηηο ζχλζεηεο πξνηάζεηο θαη ζηελ παξαγσγή πιάγηνπ ιφγνπ. 

Χο πξνο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν/επηθνηλσλία, λα κπνξνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εθθξάζεηο θαη ζχληνκα κελχκαηα γηα απιή πεξηγξαθή ή αθήγεζε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε, ηνλ 

ραξαθηήξα, ηηο ζπνπδέο, θηι. θαζψο θαη λα θαηαλννχλ πιεξνθνξίεο ζε θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο. Χο πξνο ηνλ γξαπηφ ιφγν, λα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ πξνζσπηθέο/αλεπίζεκεο 

επηζηνιέο ή πεξηιήςεηο κηθξψλ θεηκέλσλ θηι. 

εξβηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Σα καζήκαηα αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν B2. Γξακκαηηθή: γεξνχλδην θαη μέλα νπζηαζηηθά, αηηηψδεο 

γεληθή, ινγηθφ ππνθείκελν ζε δνηηθή πηψζε, απηνπαζήο παζεηηθή θσλή, ξεκαηηθή φςε, 

επηξξεκαηηθφο ξεκαηηθφο ηχπνο ελεζηψηα θαη παξαθεηκέλνπ, ηξνπηθφηεηα ξήκαηνο, ππνζεηηθέο 

πξνηάζεηο θαη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο. Λεμηιφγην: ηξφθηκα θαη πνηά, πγεία, αζιήκαηα, επαγγέικαηα, 

ηαμίδηα, παξαδφζεηο θαη πεπνηζήζεηο. Δπηθνηλσλία: ζε έλα εζηηαηφξην, ζην γηαηξφ, ζην 

ζνππεξκάξθεη, ζην ηαμίδη. 

Σνχξθηθή Γιψζζα ΗV 

Γηδάζθνπζα: Γήκεηξα Μαξθάηε, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο, ζε πξψην επίπεδν, είλαη ε δηαδνρηθή θαηάθηεζε απφ ηηο/ηνπο 
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θνηηήηξηεο/εηέο ησλ απαξαίηεησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ Β1 επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο, ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

γηα ηηο γιψζζεο. Γίδεηαη έκθαζε θαηά ηε δηδαζθαιία, ψζηε κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ εκπεηξία 

ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε έλα επξχ θάζκα επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ (πεξηγξαθηθά, αθεγεκαηηθά, θ.ά.) 

θαη γεγνλφησλ λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά ε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ 

παξάιιειε αλάπηπμε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο 

ιφγνπ, ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ. Ζ 

δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(απζφξκεηε απφθξηζε, απηνζρεδηαζκφο θ.ά.) κέζα ζε φζν γίλεηαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο. Σα ζέκαηα κε ηα νπνία θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζπλδένληαη κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (ζπίηη, Παλεπηζηήκην, δηαζθέδαζε, ηαμίδηα θ.ά.), αληινχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπο απφ ηελ αιεζηλή δσή (εθπαίδεπζε, πγεία θηι.) θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο ιεμηινγηθήο 

ελίζρπζεο, ηεο θαηάθηεζεο ηδησκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο 

γλσξηκίαο κε ηνλ ηνπξθηθφ πνιηηηζκφ, ηεο επξεκαηηθφηεηαο-απηνέθθξαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ, ε δηδαζθαιία, κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο-

αζθήζεηο, πξνσζεί ηελ επαθή ηνπο θαη κε θείκελα ηεο ηνπξθηθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο. 

Διιεληθή Γιψζζα, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν IV / Modern Greek, Advanced Level IV 

(γηα κε θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο / for non-native speakers) 

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Σν κάζεκα έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/εηή λα αλαιχεη θαη λα 

παξάγεη δηάθνξα είδε ζπλερνχο γξαπηνχ ιφγνπ, αθνχ πξψηα εληνπίζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε είδνπο, κε έκθαζε ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη κε θπζηθέο/νί 

νκηιήηξηεο/εηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ άξζξα γλψκεο επξχηεξνπ δηεπηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, δηαθξίλνληαο ην χθνο θαη ηε ζηάζε ηεο/ηνπ ζπγγξαθέα, λα παξαθνινπζνχλ 

αθαδεκατθέο δηαιέμεηο θαη λα παξάγνπλ ζχληνκν επηζηεκνληθφ θείκελν, ζσζηά δνκεκέλν, 

θάλνληαο ρξήζε νξζψλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ, θαζψο θαη ησλ 

απαξαηηήησλ βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ. 

The course aims to develop the students' ability to analyze and produce many types of written 

speech having identified the main characteristics of each type, with emphasis on academic 

discourse. At the end of the semester, non-native speakers should be to able to comprehend opinion 

articles of interdisciplinary interest, focusing on the author's style and point of view, to attend 

academic lectures and to produce short, well-structured academic texts, using proper 

morphosyntactic structures and rhetorical forms, as well as the necessary bibliographical references. 

 

 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Δπηινγή θαηεχζπλζεο 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Δηεζλείο Επηρεηξήζεηο 

1. Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Γηδάζθσλ: Ξαθνπζηή Υξπζαλζνππνχινπ, αθαδ.ππφηξνθνο 
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ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη, αθνχ θαηαζηεί ζαθήο ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεγέζπλζε, λα βνεζήζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο γηα κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε αξρηθά ησλ 

θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αλαπηχζζνληαη νη παξαδνζηαθέο ζεσξίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (θιαζηθή, θευλζηαλή θαη λενθιαζηθή) θαη αλαιχνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

θπξηφηεξεο ζχγρξνλεο ζεσξίεο (φπσο ηνπ δπηζκνχ, ηεο ηζφξξνπεο ή κε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, 

ηεο ελδνγελνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο γξακκηθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο 

εμάξηεζεο). Αθνινπζεί κηα αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνπ έρνπλ 

επηρεηξεζεί, ηδηαίηεξα ζε θαζεζηψο κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

2. Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο 

Γηδάζθσλ: Ξαλζίππε Αδάκνγινπ, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο δνκέο θαη ηηο ηάζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ σζνχλ ην 

θεθάιαην θαη ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηε δηεζλνπνίεζε. Αλαιχνληαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη θάζεηο 

ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, ε/ν 

θνηηήηξηα/εηήο εμνηθεηψλεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) πνπ απνηεινχλ ηνλ ζχγρξνλν θπξίαξρν ηξφπν δηεζλνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σέινο αλαιχεηαη ην θφζηνο θαη ην φθεινο ησλ ΑΞΔ γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη 

πξνέιεπζεο. 

3. Μεηαζνζηαιηζηηθέο Οηθνλνκίεο (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 

Γηδάζθνληεο: Ησάλλεο Μαξαγθφο, θαζεγεηήο & Υάξξπ Παπαπαλάγνο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα δηεξεπλά ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο 

νηθνλνκίαο ην 1989 θαη ην πέξαζκά ηνπο ζην ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. ην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεηαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο κεηάβαζεο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

επίηεπμεο ηφζν ηεο βξαρπρξφληαο φζν θαη ηεο καθξνρξφληαο καθξννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, θαζψο 

θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Καηά πξψηνλ, πξνζεγγίδνληαη 

ηα ζηάδηα ηεο κεηάβαζεο βάζεη ηεο εμέιημεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ. Ζ κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη εηδηθψλ ζεκάησλ, φπσο νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ε έληαμε ησλ ρσξψλ 

απηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σέινο, εμεηάδεηαη ε πνξεία ηεο ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηηο «παιαηέο» ρψξεο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο πξφζθαηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πεξηνρή. 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε  

Γηδάζθσλ: νθία Μπαηζίια, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

Ξέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηακεηαθέο ξνέο ζηηο μέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο θαη 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο, θακπχιεο απνδνηηθφηεηαο, ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ην δηεζλέο 

ηζνδχγην πιεξσκψλ, δηεζλείο ηζνδπλακίεο, θίλδπλνη ζηηο μέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο θαη ζηηο 

δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο θαη νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ινγηζηηθή έθζεζε, έθζεζε ζπλαιιαγψλ θαη νηθνλνκηθή έθζεζε θαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 
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εθζέζεσλ. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο 

1. χγρξνλε Ρσζηθή Ηζηνξία θαη Πνιηηηθή  

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηε ζχγρξνλε ξσζηθή ηζηνξία θαη 

πνιηηηθή, εμεηάδνληαο αξρηθά ηε ζνβηεηηθή πεξίνδν (1917–1991) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πεξίνδν 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο (1991–κέρξη ζήκεξα). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ αλαιχνληαη δεηήκαηα, φπσο ε θξίζε ηνπ ηζαξηθνχ θξάηνπο, ε θαηάιεςε ηεο 

εμνπζίαο απφ ηνπο Μπνιζεβίθνπο θαη ηα πξψηα κέηξα νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ν 

ηαιηληζκφο θαη ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ε δηαδηθαζία απνζηαιηλνπνίεζεο θαη νη δηάδνρνη ηνπ 

ηάιηλ, νη πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο απφ ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη ε 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Ρσζίαο απφ ηνλ Μπφξηο Γηέιηζηλ θαη ηνλ Βιάληηκηξ Πνχηηλ, ελψ παξάιιεια αλαιχνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

2. Δπξσπατθή Αλζξσπνινγία: Πνιηηηθέο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Γηαθνξάο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μάλνο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν  κάζεκα εζηηάδεη ζην ζεζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ππεξεζληθφ νξγαληζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο θαη ην ξφιν ηνπο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπηθψλ, εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη άιισλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ 

θαη εμεηάδεη ηε ξεηνξηθή θαη πνιηηηθέο πξαθηηθέο ησλ εζλψλ-θξαηψλ, ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ηδενινγηψλ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζιεςήο ηνπο απφ πιεζπζκνχο 

ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

«Δπξψπεο» θαη λα δηεξεπλήζεη ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο «επξσπατθήο ηαπηφηεηαο» θαη ην 

ξφιν ησλ ζεζκψλ θαη άιισλ επξσπατθψλ νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηα έζλε-θξάηε ζέηνληαο 

εξσηήκαηα, φπσο πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο απηέο θαη πνηα ζχκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πνην ξφιν παίδνπλ ν πνιηηηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα εληφο ηεο ΔΔ θαη ην ξφιν 

ηεο σο θνξέα πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, θαη πσο γίλνληαη θαηαλνεηά θαη πσο βηψλνληαη 

ε ΔΔ, νη ζεζκνί ηεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, 

εληφο ησλ νξίσλ θαη ησλ ζπλφξσλ ηεο. Παξάιιεια ζπδεηά ηα ζεσξεηηθά, επηζηεκνινγηθά θαη 

κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο.  

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά δεηήκαηα ηεο βνπιγαξηθήο 

γιψζζαο. Ζ δηδαθηηθή χιε είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ θαη ηνπο 

πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. ην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο πξνβιέπεηαη αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλσλ κε ηζηνξηθφ, γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν. 



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδηγόρ ποςδών 2019–20 

 

 

 

[39] 
 

Ρνπκαληθή Γιψζζα V 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην εμάκελν απηφ επηρεηξείηαη εκπέδσζε θαη επαλάιεςε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ 

επηιεγκέλα θείκελα. Γίδεηαη έκθαζε ζηα ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζηνπο ηδησηηζκνχο. Σα καζήκαηα 

εκπινπηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα εμάκελα, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ζηηγκηφηππα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηαηλίεο, δειηία εηδήζεσλ θηι. γηα ηελ 

θαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Αληηκεησπίδνληαη επίζεο ηα αθφινπζα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα: γεξνχλδην, ππεξζπληέιηθνο ηεο νξηζηηθήο, επθηηθή ελεζηψηα, παζεηηθή θσλή, αφξηζηεο, 

αξλεηηθέο, αλαθνξηθέο θαη εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο, επίζεηα ζηε γεληθή-δνηηθή θηι. 

Ρσζηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθσλ: Αληψλεο Σξαθάδαο, ΔΔΠ 

ην ηξίην έηνο ν γεληθφο ζηφρνο είλαη λα θηάζνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο ζε επίπεδν, ζην νπνίν ζα 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πην απαξαίηεηεο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαη 

πάληα πξνβιέςηκεο πεξηζηάζεηο ζε ξσζφθσλν πεξηβάιινλ. Γξακκαηηθή: κνξθνινγία (ρξήζε ησλ 

πηψζεσλ, ξήκαηα θίλεζεο κε πξνζήκαηα θαη ρσξίο πξνζήκαηα, αφξηζηεο θαη αξλεηηθέο αλησλπκίεο 

θαη επηξξήκαηα). πληαθηηθφ: απιή πξφηαζε. Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο: παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ε πφιε, ζην εζηηαηφξην, ζην 

θαηάζηεκα, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). 

εξβηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, αθαδ.ππφηξνθνο. 

ην Δ΄ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ: 

ζχλζεηα ξήκαηα, αφξηζηνο, παξαθείκελνο, ππεξζπληέιηθνο, ηεηειεζκέλνο κέιινληαο ζηελ 

ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή, αλψκαια νπζηαζηηθά θαη επίζεηα, εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζχληαμεο 

ησλ πηψζεσλ, ζχλδεζκνη, πξνζέζεηο. 

Σνχξθηθή Γιψζζα V 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ θαη Υαηδε Βεή Αίληίλ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Γηα λα 

επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν, νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη γξακκαηνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ην αλάινγν ιεμηιφγην. ε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα επηιέγνληαη θείκελα πνπ 

θαιχπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία, φπσο βηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, άξζξα, επηζηνιέο, αλαθνηλψζεηο 

θ.ά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο κε 

αζθήζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. 

Ξένερ γλώζζερ (επιλογήρ) 

Απαβική Γλώζζα Η 

Γιδάζκυν: Παναγιώηηρ Κοςπγιώηηρ, ακαδ.ςπόηποθορ 

Δμνηθείσζε κε ηνπο αξαβηθνχο ραξαθηήξεο θαη ηε ζχλδεζε ησλ γξακκάησλ, αξαβηθή γξαθή, κέξε 

ηνπ ιφγνπ, εηζαγσγή ζηνλ αξαβηθφ γξαπηφ πνιηηηζκφ θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθξίζεσλ Modern 

Standard Arabic (θνηλήο αξαβηθήο) θαη πξνθνξηθψλ δηαιέθησλ, εθκάζεζε πξνζέζεσλ, 
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αλησλπκηψλ, βαζηθψλ ξεκάησλ, δηαηχπσζε εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ γηα πεξηζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

Αιβαληθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, αθαδ.ππφηξνθνο 

Γίδνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Αιβαλνχο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη γίλεηαη κηα 

ζχληνκε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ην αιθάβεην, νη θζφγγνη θαη ηα θσλήκαηα, νη θαλφλεο αλάγλσζεο, πξνθνξάο θαη 

γξαθήο θαη αξρίδεη ε πξαθηηθή εθκάζεζε βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ελφο ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ. ην Α΄ εμάκελν νη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ (ελδεηθηηθά) ηα 

αθφινπζα: αιθάβεην θαη αζθήζεηο πξνθνξάο, ζπιιαβηζκφο, ηνληζκφο, ζεκεία ζηίμεο, γέλνο θαη 

αξηζκφο ησλ νπζηαζηηθψλ, ζρεκαηηζκφο πιεζπληηθνχ, αφξηζηα θαη νξηζηηθά άξζξα, απφιπηα 

αξηζκεηηθά, πξνζσπηθέο, εξσηεκαηηθέο, αξλεηηθέο, αλαθνξηθέο θαη δεηθηηθέο αλησλπκίεο, επίζεηα, 

ξήκα (ελεζηψηαο, κέιινληαο) θηι. 

 

 

 

 

 

 

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Δηεζλείο Επηρεηξήζεηο 

1. Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ 

Γηδάζθσλ: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηνπ Γηεζλνχο Μάξθεηηλγθ, θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν άζθεζήο ηνπ. ην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ νη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ζήκεξα ηε κειέηε ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο, ηνλ ξφιν ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην δηεζλέο κάξθεηηλγθ, ηνπο 

ηξφπνπο εηζφδνπ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θηι. 

2. Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή 

Γηδάζθνπζα: νθία Γειεπάιια, θαζεγήηξηα 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηειψλ αγνξψλ. Αξρίδνπκε κε κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο βαζηθήο ζεσξίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλερίδνπκε κε ηε 

ιεπηνκεξή κειέηε αηειψλ αγνξψλ. Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην πψο 

απνθηνχλ νη επηρεηξήζεηο δχλακε αγνξάο, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο δχλακεο αγνξάο, θαη αλ 

ππάξρεη ξφινο γηα δεκφζηα πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη πεξηπηψζεηο 

κειέηεο αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο. 
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Γεδνκέλνπ φηη ε ζεσξία παηγλίσλ είλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ζηξαηεγηθή αιιειεμάξηεζε, ζπληζηάηαη, αλ θαη δελ είλαη πξναπαηηνχκελε, ε επηινγή ηνπ 

καζήκαηνο Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγλίσλ λα πξνεγείηαη ηεο επηινγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο. 

3. Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη Υξήκαηνο 

Γηδάζθσλ: θαζεγεηήο ηκ.ΛΥ  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο κηαο καθξννηθνλνκηθήο 

αλνηθηήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ 

πνπ αλαιχνληαη είλαη ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, παξεκβαηηθή πνιηηηθή, ε ζρέζε κεηαμχ επηηνθίσλ 

θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο πξαθηηθέο, ν δηεζλήο αληαγσληζκφο θαη 

ζπλεξγαζία, ε αλάιπζε δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ θαη ε αμηνιφγεζε επελδχζεσλ. 

4. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

Γηδάζθνπζα: Αηθαηεξίλε αξξή, θαζεγήηξηα 

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηα αληηθείκελα ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

Καηλνηνκίαο θαη ζηνλ ξφιν ηνπο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. πλδπάδεη ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη ηε ζεσξία κε επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ δίδνληαο 

έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο, 

θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο ζηε ζεκαζία ηεο 

δηακφξθσζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. ην πιαίζην 

απηφ νη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα πξνηείλνπλ ηε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή ηδέα κεηά απφ ηελ 

θαηάξηηζε ζρεηηθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο. Οη εξγαζίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην κέζνλ θαη ην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη νη θξηηηθέο θαη αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο 

1. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο ησλ ιάβσλ 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, θαζεγεηήο 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλήο ζιαβηθήο απφ ηελ 

εζλνγέλλεζε ησλ ιάβσλ κέρξη ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζηε Βφξεηα, Κεληξηθή θαη Ν. Δπξψπε θαη 

ηελ εζλνγέλλεζε ησλ επηκέξνπο ζιαβηθψλ ιαψλ. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εηδσινιαηξηθέο 

αληηιήςεηο ησλ ιάβσλ θαη ησλ Πξσηνβνπιγάξσλ, ν εθπνιηηηζκφο ηνπο απφ ηνπο αγίνπο Κχξηιιν 

θαη Μεζφδην ζηε Μεγάιε Μνξαβία, ην ηζηνξηθφ θαη δηπισκαηηθφ παξαζθήλην θαη ε δξάζε ησλ 

καζεηψλ θαη ζπλερηζηψλ ηνπο. Δπηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ. 

Δμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπο, ε πνξεία δεκηνπξγίαο ησλ 

ζιαβηθψλ θξαηψλ, θαζψο θαη ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ πνιηηηθή 

θαη πνιηηηζκηθή εμέιημή ηνπο. 

2. Πνιηηηθά Καζεζηψηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Πηεξίδεο, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία 

δηαθπβέξλεζεο ησλ πξψελ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ 

ΔΓ. Σν βαζηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο ελφηεηεο: α) ν θνκκνπληζκφο σο 

πνιηηηθή ηδενινγία, β) ε ξσζηθή επαλάζηαζε ηνπ 1917 θαη ε θπξηαξρία ησλ κπνιζεβίθσλ, γ) ε 
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επηβνιή ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 1944–1948, δ) ην ζεζκηθφ πιαίζην 

δηαθπβέξλεζεο: ην θφκκα θαη ην θξάηνο, ε) ε θαζεκεξηλή δσή ζηνλ θνκκνπληζκφ, ζη) ε θξίζε θαη 

θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ 1989–1991. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα εμάζθεζε ηνπ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πξνβιέπεηαη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο 

θεηκέλσλ, κέζα απφ ηα νπνία νη θνηηήηξηεο/εηέο εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγην θαη ηηο γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, αλαπηχζζνπλ ην επίπεδν ηεο γιψζζαο θαη απνθηνχλ επξχηεξε γλψζε γηα 

πνιιά απφ ηα επίθαηξα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Ρνπκαληθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην Σ΄ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ν θχθινο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Δπηρεηξείηαη εκπέδσζε 

θαη επαλάιεςε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ επηιεγκέλα θείκελα θαη δίδεηαη έκθαζε ζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζηνπο ηδησηηζκνχο. Σα καζήκαηα εκπινπηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα νπηηθν-

αθνπζηηθά κέζα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα εμάκελα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζηηγκηφηππα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηαηλίεο, δειηία εηδήζεσλ θηι. γηα ηελ θαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. 

Ρσζηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθσλ: Αληψλεο Σξαθάδαο, ΔΔΠ 

Γξακκαηηθή: κνξθνινγία (ρξήζε ησλ πηψζεσλ, ρξήζε ησλ ξεκαηηθψλ φςεσλ, επηξξεκαηηθή 

κεηνρή, ζρεκαηηζκφο θαη ρξήζε ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο θσλήο). πληαθηηθφ: ζχληαμε ηεο 

ζχλζεηεο πξφηαζεο, κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ ζχλζεησλ ππνηαθηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο: παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ειεχζεξνο ρξφλνο, αζιήκαηα, πφιε θαη ηαμίδηα, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

εξβηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθνληεο: Γεψξγηνο Μπνξφβαο, ΔΔΠ θαη Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην Σ΄ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ν θχθινο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Παξάιιεια, 

εκπινπηίδνληαη νη γλψζεηο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηε ζεξβηθή γιψζζα κε θείκελα νξνινγίαο πνπ 

άπηνληαη δεηεκάησλ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ηζηνξίαο θαη 

ινγνηερλίαο. 

Σνχξθηθή Γιψζζα VΗ 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ θαη Υαηδε Βεή Αίληίλ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Γηα λα 

επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη γξακκαηνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ην αλάινγν ιεμηιφγην. ε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα επηιέγνληαη θείκελα πνπ 
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θαιχπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία, φπσο βηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, άξζξα, επηζηνιέο, αλαθνηλψζεηο 

θ.ά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαινχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο κε 

αζθήζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. 

Ξένερ γλώζζερ (επιλογήρ) 

Αξαβηθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, δηδάζθσλ ΠΓ 408/80 

πδπγίεο ξεκάησλ, ξεκαηηθνί ηχπνη, εμνηθείσζε κε ηνπο αξηζκνχο (απφιπηνπο θαη ηαθηηθνχο), 

παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κειέηε θεηκέλσλ. 

Αιβαληθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην Β΄ εμάκελν δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο σο μέλεο γιψζζαο δίδεηαη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία 

ζηελ πξαθηηθή-επηθνηλσληαθή εθκάζεζε. Οη δηδαζθφκελεο/νη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα 

ηα θιηηά θαη ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιφγνπ, γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ζε ζπληαθηηθφ θαη 

ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, εμαζθνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνθνξά ηνπο θαη καζαίλνπλ πνιιέο 

θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο δηαβάδνπλ θαη 

θαηαιαβαίλνπλ πην πξνρσξεκέλα θείκελα, γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

κνξθνινγίαο θαη ζπκπιεξψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην ζπληαθηηθφ ηεο 

πξφηαζεο. 

 

 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Δηεζλείο Επηρεηξήζεηο 

1. Δθζπγρξνληζκφο θαη Αλάπηπμε ησλ Οηθνλνκηψλ (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μαξαγθφο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εζηηάδεηαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θεληξηθά ζρεδηαζκέλνπ ζνζηαιηζκνχ. Δμεηάδνληαη ε κεηάβαζε ησλ 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη νη αξλεηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο κεηάβαζεο, ε θαηάξξεπζε ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

ηδησηηθνπνηήζεηο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, παγθνζκηνπνίεζε, αλαδήηεζε θηλήηξσλ ζηε 

βαιθαληθή ελδνρψξα. Δπίζεο αλαιχνληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). 

2. Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε 

Γηδάζθσλ: θαζεγεηήο Σκ.Λ/Υ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηξαπεδηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Δμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ε αηέιεηα 

αγνξψλ θαη ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο, ε δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ, ε αλαηνκία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη ε κνξθνινγία θαη δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ. Απφ πιεπξάο επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο θαη νη θαλφλεο θεθαιαηαθήο 
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επάξθεηαο. Σέινο, ην κάζεκα θαηαιήγεη κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο 

1. Γεκφζηα Πνιηηηθή θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε) 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο/ζεκαηηθέο ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ησλ 

θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ. Σν πξψην κέξνο είλαη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη κνληέια 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γεληθά, φπσο ε αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο, ε έλλνηα ηνπ πνιηηηθνχ θχθινπ θαη ε 

αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. ηε ζπλέρεηα ην κάζεκα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ησλ κνληέισλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, ησλ κνληέισλ ξχζκηζεο, ηεο ινγηθήο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο 

ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επηινγήο θαη ησλ λεν-ζεζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ησλ ελλνηψλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο δεκφζηαο 

δηαρείξηζεο. Σέινο, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη αλάιπζε/κειέηε ηνκέσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο 

π.ρ. πγεία, εθπαίδεπζε θηι., θαη ρσξψλ-πεξηπηψζεσλ κε έκθαζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο 

θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

2. Γηεζλήο Πξνζηαζία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Εάτθνο, αλαπι.θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Δμεηάδνληαη νη λνκηθέο πεγέο ηεο 

πξνζηαζίαο, αιιά θαη νη πνιηηηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην εθάζηνηε 

ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο. Αλαιχεηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ, σο 

ππιψλαο ηνπ ζχγρξνλνπ «λνκηθνχ πνιηηηζκνχ», θαη ηδηαίηεξα ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε 

ζεηηθή πξνζηαζία ηεο κεηνλνηηθήο εηεξφηεηαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη ην πιένλ αλαπηπγκέλν 

δηθαηνδνηηθφ κεραληζκφ πξνζηαζίαο δηεζλψο, δειαδή, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηε λνκνινγία ηνπ. Σέινο, ζπδεηά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζε επξσπατθά θαη βαιθαληθά θξάηε. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο νξνινγίαο θαη ζηε γιψζζα 

ηεο επηθνηλσλίαο. Πξνβιέπεηαη κεγάινο αξηζκφο απφ ζρεηηθά θείκελα γηα αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία θαη αζθήζεηο γηα αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

α) νηθνλνκία/νηθνλνκηθά δεηήκαηα, β) επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γ) αγνξά εξγαζίαο δ) 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε/ηξαπεδηθά. 

Ρνπκαληθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, αλαπι.θαζεγεηήο 
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Πξνζεγγίδνληαη θείκελα εηδηθήο νξνινγίαο πνπ εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζθνπνχο επηθνηλσλίαο. 

Δμεηάδνληαη νη δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ηεο θσλεηηθήο, ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο 

ξνπκαληθήο γιψζζαο. Αλαιχεηαη ε δνκή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο θξάζεο θαη παξνπζηάδεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο ζην πιαίζην ελφο γισζζηθνχ θαη ζεκεηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηε ζπληαθηηθή 

αλάιπζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξαγσγή θαη ε κεηάθξαζε δηάθνξσλ κνξθψλ 

γξαπηνχ ιφγνπ: ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, θεηκέλνπ εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο, 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο, αιιά θαη 

ηζηνξίαο, βαιθαληθψλ ππνζέζεσλ, ηέρλεο θηι. 

Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ Η 

Γηδάζθνπζα: βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ 

Γξακκαηηθή: επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή, κνξθνινγία (επηζεηηθή θαη επηξξεκαηηθή κεηνρή), 

ζχληαμε απιήο θαη ζχλζεηεο πξφηαζεο (είδε παξαηαθηηθψλ θαη ππνηαθηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηηο ιέμεηο, φξνη ηεο πξφηαζεο, επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξφηαζεο). Πξνθνξηθφο θαη 

γξαπηφο ιφγνο: ε γιψζζα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Μεηάθξαζε: κεηάθξαζε απφ ηε 

ξσζηθή ζηελ ειιεληθή θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθαηξφηεηα ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο. 

Οηθνλνκηθή νξνινγία: επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο, εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. 

Οξνινγία θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ: πνιηηηθή θαη θνηλσλία ζηε ζχγρξνλε Ρσζία, 

δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, ν θφζκνο ηεο πιεξνθνξίαο. 

εξβηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθσλ: αθαδ.ππφηξνθνο 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ εθκάζεζε ζεξβηθήο νξνινγίαο, ε νπνία αθνξά: α) ηελ επηζηήκε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, β) ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ηξαπεδηθή νξνινγία, δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο), γ) ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, δ) εθθξάζεηο θαη 

ηδησκαηηζκνχο θαη ε) ηε δηπισκαηηθή πξαθηηθή κέζα απφ θείκελα, ηα νπνία επηιέγνληαη απφ βηβιία, 

εθεκεξίδεο, εκπνξηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζπκθσλίεο ή δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο. 

Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Η 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ θαη Υαηδε Βεή Αίληίλ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε κειέηε θεηκέλσλ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη ηελ απφδνζε 

ζηελ ειιεληθή ηεο ζρεηηθήο κε ην θείκελν ηνπξθηθήο νξνινγίαο θαη ησλ δηαθφξσλ εθθξάζεσλ-

ηδησκαηηζκψλ. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο δηεμάγεηαη κε ζπδήηεζε βαζηζκέλε ζηα γξαπηά θείκελα. Σα 

θείκελα επηιέγνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο ή δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο. 

Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ήζε 

θη έζηκα ηεο Σνπξθίαο, θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ψζηε νη θνηηήηξηεο/εηέο λα θαηαλννχλ ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. 

Ξένερ γλώζζερ (επιλογήρ) 

Αξαβηθή Γιψζζα III  

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, αθαδ.ππφηξνθνο 
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Αλψκαια ξήκαηα, βειηίσζε ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο, εηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, 

λνκηθή θαη νηθνλνκηθή νξνινγία κέζσ ηεο κειέηεο αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ. 

Αιβαληθή Γιψζζα ΗΗI 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, αθαδ.ππφηξνθνο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο σο μέλεο γιψζζαο νη 

δηδαζθφκελεο/νη πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλσλ κε απμεκέλν 

βαζκφ δπζθνιίαο. Οη παξαδφζεηο θαιχπηνπλ (ελδεηθηηθά) ηα αθφινπζα: αθαηξεηηθή θαη δνηηθή ησλ 

νπζηαζηηθψλ, πηψζεηο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ 

θηι. Δπίζεο, ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο κε πινπζηφηεξν ιεμηιφγην. 

 

 

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Οηθνλνκηθά θαη Δηεζλείο Επηρεηξήζεηο 

1. Γηνίθεζε Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γηδάζθνπζα: Ξαλζίππε Αδάκνγινπ, δηδάζθνπζα ΔΠΑ 

Πξνζδηνξηζκφο θαη βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάγνληεο 

δηεζλνπνίεζεο αγνξψλ θαη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο. Γηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη δηεζλέο 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. ηξαηεγηθέο άζθεζεο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε 

ζηηο εμαγσγέο, δηεζλή παξαγσγή. Θεσξίεο δηεζλνχο εκπνξίνπ. Θεσξίεο Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ. 

2. Οηθνλνκηθφ Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Σδηψλαο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο θνηλνηηθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, αλαιχεη ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκηθή ελνπνίεζε θαηά ην ηδξπηηθφ ηεο ζηάδην, κε ηε κνξθή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθψλ δαζκψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο 

εμέιημήο ηεο ζε θνηλή ή εζσηεξηθή αγνξά θαη αθνινχζσο ζε νηθνλνκηθή έλσζε. Ο θνξκφο ηνπ 

καζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ, ησλ πξνζψπσλ, 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ (ησλ ιεγνκέλσλ «ηεζζάξσλ βαζηθψλ ειεπζεξηψλ»), κε ηηο 

εμαηξέζεηο ηνπο. ην πιαίζην απηφ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξφπν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. 

Τπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο Σπνπδέο 

1. Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ. θαζεγεηήο 
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Σν κάζεκα κειεηά θξηηηθά ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα 

εμεηάδνληαη νη ζρνιέο ζθέςεο θαη ζεσξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ξεαιηζκνχ, ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ 

λενξεαιηζκνχ, ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ησλ καξμηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο, 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ηνπ κεηαζηξνπθηνπξαιηζκνχ, ηνπ κεηα-απνηθηνθξαηηζκνχ, ηεο 

θαλνληζηηθήο ζεσξίαο θαη κηαο κεηα-θξηηηθήο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Οη 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δελ εμεηάδνληαη απιά σο αθεξεκέλεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, αιιά σο 

ηξφπνη θαηαλφεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο δελ είλαη 

απιά λα βνεζήζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο ζεσξίεο 

ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο σο εξγαιεηνζήθεο ρξήζηκεο ζηελ επεμήγεζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο ή ν εληνπηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζεγγίζεσλ εληφο νξηζκέλσλ ζρνιψλ ζθέςεο είλαη βέβαηα ζεκαληηθφο. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη ε ζεσξεηηθή κεηαηφπηζε θαη κεηαβνιή ζην έξγν ησλ ζεσξεηηθψλ. Κάζε 

νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή πξφηαζε είλαη πάληνηε ήδε κηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλε 

απφθξηζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, δεηήκαηα, γεγνλφηα ή ζπδεηήζεηο. Κάζε ζεσξία απαληά 

ζην πιαίζην ηεο παξαγσγήο ηεο, παξακέλεη εκπεδσκέλε ζε απηφ ην πιαίζην, «ζπλαληά» άιιεο 

ζεσξίεο εληφο απηνχ, αιιά θαη ζπρλά αγσλίδεηαη λα «μεπεξάζεη» απηφ ην πιαίζην. Ζ θαηαλφεζε 

ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ αληηκεησπίδεηαη ινηπφλ εδψ σο κηα δηαδηθαζία εξκελείαο. Αληί 

λα αλαδεηά θαλείο ηε ζπλέρεηα ή ηελ νκνηνγέλεηα ζηε ζεσξεηηθή εμέιημε, νθείιεη λα αλαγλσξίδεη 

ηηο ζεσξεηηθέο αζπλέρεηεο θαη λα πξνζπαζεί λα ηηο ζπλδέζεη κε ζχγρξνλεο αζπλέρεηεο ζην πεδίν ηεο 

πνιηηηθήο πξάμεο. Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ινηπφλ δηηηφο: λα βνεζήζεη ηηο/ηνπο 

θνηηήηξηεο/εηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη α) ε Θεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ δελ είλαη κηα νπδέηεξε θαη 

αληηθεηκεληθή απεηθφληζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη β) φηη θακία ζπλεηδεηή πνιηηηθή πξάμε δελ 

είλαη πνηέ αλεμάξηεηε απφ ή άζρεηε πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, κηα θνζκνζεσξία ζρεηηθά κε 

ην ηη είλαη ή ζα έπξεπε λα είλαη ε δηεζλήο πνιηηηθή, πνπ βξίζθεηαη ή ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ε 

δηεζλήο πνιηηηθή, πψο θαη απφ πνηνλ παξάγεηαη ή ζα έπξεπε λα παξάγεηαη θηι. Με απηή ηελ έλλνηα, 

ε πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο αληί άιισλ δελ είλαη κηα ηπραία ή βνιηθή επηινγή. Δίλαη 

έλα ζνβαξφ θαζήθνλ, θπξηνιεθηηθά κηα πνιηηηθή επηινγή. 

2. Γεληθέο Αξρέο Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο 

Γηδάζθσλ: Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε 

Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία ζηηο κέξεο καο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη 

επηθνηλσλνχλ νη πνιίηεο κε ηηο κνξθέο εμνπζίαο. Οξίδεη ηε ζέζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ πνιηηηθή, ηηο/ηνπο πνιηηηθνχο θαη ην επξχ θνηλφ. Πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηε ζεκαζία ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνιηηηθψλ-ςεθνθφξσλ, ηφζν ζε ζέκαηα πςειήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ζηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο/ηνπ πνιίηε. Δπίζεο πξνζπαζεί λα νξίζεη 

ηε ζεκαζία ηνπ Ηληεξλέη θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο θαζηεξσκέλεο ζπκπεξηθνξέο. 

Ξέλεο γιψζζεο (Τπνρξεσηηθά επηινγήο) 

Βνπιγαξηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε, ΔΔΠ 

Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. 

Πξνβιέπεηαη κεγάινο αξηζκφο απφ ζρεηηθά θείκελα γηα αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία θαη αζθήζεηο 

γηα αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Θεκαηηθέο ελφηεηεο: α) θνηλσλία/θνηλσληθά 
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δεηήκαηα/δεκφζηνο βίνο, β) πνιηηηθφο βίνο θαη ΜΜΔ, γ) δηεζλήο θνηλφηεηα, δ) ηέρλεο/θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ρνπκαληθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, αλαπι. θαζεγεηήο 

Πξνζεγγίδνληαη θείκελα εηδηθήο νξνινγίαο πνπ εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζθνπνχο επηθνηλσλίαο. 

Δμεηάδνληαη νη δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ηεο θσλεηηθήο, ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο 

ξνπκαληθήο γιψζζαο. Αλαιχεηαη ε δνκή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο θξάζεο θαη παξνπζηάδεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο ζην πιαίζην ελφο γισζζηθνχ θαη ζεκεηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζηε ζπληαθηηθή 

αλάιπζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξαγσγή θαη κεηάθξαζε δηάθνξσλ κνξθψλ 

γξαπηνχ ιφγνπ: ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, θεηκέλνπ εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο, 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο, αιιά θαη 

ηζηνξίαο, βαιθαληθψλ ππνζέζεσλ, ηέρλεο θηι. 

Ρσζηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: βεηιάλα Μακαινχη, ΔΔΠ 

Γξακκαηηθή: επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή, ζχληαμε ηεο απιήο θαη ζχλζεηεο πξφηαζεο (είδε απιήο 

πξφηαζεο, ζχλζεηε παξαηαθηηθή πξφηαζε, ζχλζεηε ππνηαθηηθή πξφηαζε, ζχλζεηε αζχλδεηε 

πξφηαζε). Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο: ε γιψζζα ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ. Μεηάθξαζε: κεηάθξαζε απφ ηε ξσζηθή ζηελ ειιεληθή θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Οηθνλνκηθή νξνινγία: 

βαζηθά ζέκαηα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οξνινγία θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ: πνιηηηθή ζεσξία θαη ζηνηρεία ηζηνξίαο 

ηεο Ρσζίαο, δεηήκαηα αλάπηπμεο θαη κεηάβαζεο ζηε Ρσζία, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο Ρσζίαο. 

εξβηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθνπζα: Μάξηηζα Γηέιηηο, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

Καηά ην εμάκελν απηφ ζπλερίδεηαη ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη γισζζηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ επηζηεκψλ. ην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πνηθίια θείκελα πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, απνζπάζκαηα απφ βηβιία θαη άξζξα απφ πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 

πνπ πξαγκαηεχνληαη ζρεηηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα, θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ρσξψλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάιπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. 

Σνπξθηθή Οξνινγία Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ θαη Υαηδε Βεή Αίληίλ 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πνηθίια θείκελα πνιηηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, απνζπάζκαηα απφ βηβιία θαη άξζξα απφ 

πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ζρεηηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο Σνπξθίαο, 

θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ. 
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Ξένερ γλώζζερ (επιλογήρ) 

Αξαβηθή Γιψζζα IV 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Κνπξγηψηεο, δηδάζθσλ ΠΓ 408/80 

Πξψηε επαθή κε ηελ αξαβηθή ινγνηερλία θαη γξακκαηεία θαη εμνηθείσζε κε ηα ζχγρξνλα αξαβηθά 

media. 

Αιβαληθή Γιψζζα IV 

Γηδάζθνπζα: Μηξάληα Νηνξάηζη, δηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 

ην ηέινο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο γλψζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ κειέηεο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζε έλα επίπεδν φζν γίλεηαη πην θνληά ζε εθείλν ηεο/ηνπ νκηιήηξηαο/εηή 

επηπέδνπ Α2-Β1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ (Δ’, Ε’) 

1. State  and Intelligent sia in esastern Europe-20
th

 Century 

 Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ, αλαπι.θαζεγήηξηα 

Σν κάζεκα «Κξάηνο θαη δηαλφεζε ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ηνλ 20φ αηψλα» αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

ινγνηερλίαο θαη θηινζνθίαο ησλ Δπξσπαίσλ δηαλνεηψλ ζηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Δμεηάδεηαη ε έλλνηα «δηαλφεζε» απέλαληη ζηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ην κεγάιν δίιεκκα 

φισλ φζσλ, αθηεξσκέλνη ζην φξακα ηεο ειεπζεξίαο, είδαλ ηε βίαηε δηάιπζε ησλ νξακάησλ ηνπο 

γηα κηα δίθαηε θνηλσλία, αληηιακβαλφκελνη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είραλ βξεζεί ζε έλα 

εμαηξεηηθά απηαξρηθφ πεξηβάιινλ. ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα ζπδεηήζνπκε ηζηνξηθά γεγνλφηα 

θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ δηαλννπκέλσλ ζε απηά, εμεηάδνληαο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληάξαμαλ ηελ 

Δπξψπε (φπσο ε ζνβηεηηθή εηζβνιή ζηελ Οπγγαξία ην 1956, ζηελ Πξάγα ην 1968, ε ππφζεζε 

Παζηεξλάθ, ε ππφζεζε ηληάθζθη, ε θπιάθηζε θαη ν εθηνπηζκφο ηνπ Μπξφληζθη θνθ).Οη θνηηεηέο 

ζα παξνπζηάζνπλ εξγαζίεο κηθξήο έθηαζεο πάλσ ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζε εβδνκαδηαία βάζε 

θαη κηα κεγαιχηεξε ζηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο ζα πξνθχςεη απφ 

ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη απφδνζε.  

2. Αξρέο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ 

Γηδάζθσλ Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επξεία εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ελφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ. Οη ελφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ζεκειηψζεηο 
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αιγνξίζκσλ (πξφβιεκα, αθαηξεηηθή νξγάλσζε δεδνκέλσλ, ηξφπνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ – 

αιγφξηζκνη, ζεσξία ππνινγηζκνχ), ηα δεδνκέλα (αλαπαξάζηαζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, 

πξάμεηο κε δεδνκέλα), ην πιηζκηθφ ππνινγηζηψλ (ςεθηαθή ινγηθή, πχιεο, θπθιψκαηα θαη 

νξγάλσζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ), ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ (ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κεηαγισηηηζηέο), ηηο 

επηθνηλσλίεο ππνινγηζηψλ (δίθηπα ππνινγηζηψλ, δηαδίθηπν, παγθφζκηνο ηζηφο, ππνινγηζηηθφ λέθνο, 

αζθάιεηα ππνινγηζηψλ), ηηο εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ (βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνζνκνίσζε θαη 

κνληεινπνίεζε, ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηερλεηή λνεκνζχλε, γξαθηθά ππνινγηζηψλ θαη πνιπκέζα) 

θαη ηέινο, ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη εζηθή. 

3. Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηδάζθσλ: Κπξηάθνο Κεληξσηήο, θαζεγεηήο 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο δπλακηθήο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη: α) ε δηεζλήο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο 

ΔΚ/ΔΔ θαη ε ηθαλφηεηά ηεο πξνο ζπλνκνιφγεζε πλζεθψλ, β) ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο ΔΔ σο 

απηνηεινχο νληφηεηαο ζην δηεζλέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηδηαίηεξα κεηά ηηο ζεκαληηθέο 

αλαθαηαηάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ην 1990, γ) νη ξπζκίζεηο ησλ πλζεθψλ ηεο ΔΔ ζηα πεδία ηεο 

εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

αζθάιεηαο θαη άκπλαο (ΚΔΠΠΑ θαη ΔΠΑΑ), δ) ηα δηάθνξα πεδία εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ, 

φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο, νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ, ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα, ν 

ξφινο ηεο ζηνλ ΟΖΔ θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. 

4. Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Πηεξίδεο , δηδάζθσλ ΔΠΑ 

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο αθνξά ηελ αλάιπζε ζχγρξνλσλ δηεζλνπνιηηηθψλ δεηεκάησλ κε 

έκθαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Δπηδηψθεη λα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηε ινγηθή θαη 

ηνπο κεραληζκνχο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηα ζχγρξνλα Βαιθάληα. Σν κάζεκα δηεμάγεηαη 

κε ζεκηλαξηαθφ ηξφπν. Οη θνηηήηξηεο/εηέο πνπ επηιέγνπλ ην κάζεκα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, νη 

νπνίεο παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ έλα απφ ηα ηξέρνληα 

δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. δηαθνξά γηα ην φλνκα ηεο ΠΓΓΜ, θαζεζηψο 

Κνζφβνπ θαη ζρέζεηο Βειηγξαδίνπ-Πξίζηηλαο, δηεχξπλζε ΔΔ ζηελ πεξηνρή ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ). Οη θνηηήηξηεο/εηέο παξαθνινπζνχλ θαη επεμεξγάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

αλαθνξέο ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, αλαθνξέο ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεμακελψλ ζθέςεο, 

επίζεκα θείκελα θαη άιιεο πεγέο. ε εβδνκαδηαία βάζε γίλνληαη παξνπζηάζεηο θαη αλάιπζε ησλ 

εμειίμεσλ απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο, θαζψο θαη ζπδήηεζε γηα ηα δεδνκέλα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο κε ην δηδάζθνληα. Χο απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο νη θνηηήηξηεο/εηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πεγέο, λα αλαιχνπλ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη λα έρνπλ θαιή επνπηεία ηνπ ηξφπνπ δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο ζχγρξνλσλ 

πξνβιεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηα Βαιθάληα. 

5. Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία 

Γηδάζθσλ: Αζαλάζηνο Κνπιαθηψηεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

Ζ εθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Απηά 

είλαη ε απηνζπζρέηηζε, ε πνιπζπγγξακκηθφηεηα, ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα θαη ην ζθάικα 

εμεηδίθεπζεο. Οη θνηηήηξηεο/εηέο καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα επηιχνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Eviews. Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζε 
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πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ αληιεζεί απν ηε Datastream θαη ζηελ νπζία είλαη 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο απνδφζεσλ κεηνρψλ γηα κηα ζεηξά εηψλ ζε εκεξήζηα βάζε. Σν κάζεκα 

πξνζθέξεηαη κε δχν απαιιαθηηθέο πξνφδνπο, ε κία ζηε κέζε ησλ καζεκάησλ θαη ε δεχηεξε ζην 

ηέινο ησλ καζεκάησλ. Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην εξγαζηήξην θαζψο απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Eviews απν ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο. Σν κάζεκα απαηηεί ηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ ζε πεξηβάιινλ Windows. 

6. Ζ Δπηρείξεζε ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ 

Γηδάζθνπζα: Ξαλζίππε Αδάκνγινπ, δηδάζθνπζα ΔΠΑ  

Πξνζδηνξηζκφο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε θπξία έκθαζε ζην νηθνλνκηθφ, ρξεκαηνπηζησηηθφ, λνκηθφ, 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Ρφινο θαη ιεηηνπξγία ησλ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Θεσξίεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

7. Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή ζηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε  

Γηδάζθσλ: Σζηπξηάλ-Λνπθξέηζηνπο νχηζηνπ, επίθ. θαζεγεηήο & Παχινο εξαθείκ, 

κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο 

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο 

Ρσζίαο. Παξαθνινπζνχκε ηελ εθθιεζηαζηηθή ηνπο ηζηνξία κε βαζηθνχο ζηαζκνχο ηηο πεξηφδνπο 

ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ, ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο λεφηεξεο επνρήο, ζηαζκνχο δηαθξηηνχο ζηελ 

πνιηηηθή ηζηνξία ησλ ιαψλ απηψλ, ψζηε νη θνηηήηξηεο/εηέο λα έρνπλ παξάιιειε εηθφλα ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Δπηζεκαίλεηαη ζεηξά δηαρξνληθψλ δεηεκάησλ, ζρεηηθά 

κε ηελ ηζηνξία ησλ Δθθιεζηψλ απηψλ, φπσο νη ζρέζεηο ηνπο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, αιιά 

θαη ηνλ δπηηθφ θφζκν θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ην θξάηνο, ζέκα πνπ παξνπζηάδεη δηαρξνληθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, απηέο ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιεκηθή ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε δσή θαη ηε 

ζενινγία ησλ Δθθιεζηψλ απηψλ απφ ηνλ ζηελφ ελαγθαιηζκφ έζλνπο θαη Οξζνδνμίαο. 

8. Ηζηνξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ – Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ 

Γηδάζθσλ: Νηθφιανο Εάηθνο, αλαπι. θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ κε έκθαζε ζην ζχλνιν ησλ 

θαλφλσλ πνπ ξπζκίδεη ηηο δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Σν Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ 

είλαη έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θιάδνπο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ν νπνίνο ζήκεξα αλαθέξεηαη 

ζπρλφηεξα σο Γίθαην ησλ Δλφπισλ πξξάμεσλ ή/θαη Αλζξσπηζηηθφ Γηεζλέο Γίθαην. Οη βαζηθέο 

ζεκαηηθέο: ε δηάθξηζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζε δίθαην εηξήλεο θαη δίθαην ηνπ πνιέκνπ, ε ηζηνξηθή 

εμέιημε θαη νη πεγέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ηνπ πνιέκνπ, ηα είδε πνιέκσλ, νη γελνθηνλίεο ζηελ 

ηζηνξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ε πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ε πνιεκηθή θαηνρή θαη νη 

δηεζλείο δίθεο ζρεηηθά κε εγθιήκαηα πνιέκνπ. 

9.Λνγνηερληθή ζεσξία θαη ινγνηέρλεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζε Βαιθάληα θαη Αλαη.Δπξψπε 

Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ, αλαπι.θαζεγήηξηα 

Μεηά απφ ηα πξψηα εηζαγσγηθά καζήκαηα ζηε ζχγρξνλε ινγνηερληθή ζεσξία, αξρήο γελνκέλεο 

απφ ηνλ ξσζηθφ θνξκαιηζκφ, ζην κάζεκα απηφ ζα γλσξηζηνχκε κε ζεκαληηθά νλφκαηα 

ηεο ηξέρνπζαο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο.Οη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ εξγαζίεο ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ 

αμηνιφγεζή ηνπο ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη απφδνζε. Θα ππάξρεη ε 
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δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηνπ βαζκνχ ζε πξνθνξηθή εμέηαζε πάλσ ζηε ινγνηερληθή ζεσξία.  

10. Οζσκαληθή Γιψζζα Η 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ θαη Υαηδε Βεή Αίληίλ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νζσκαληθήο 

γιψζζαο κέζσ ησλ θεηκέλσλ ηεο. Σν κάζεκα ζηνρεχεη λα εκπινπηίζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο νζσκαληθήο, ε νπνία γξάθεηαη ζην αξαβνπεξζηθφ 

αιθάβεην. Πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα πνπ δελ κηιηέηαη πηα, αιιά δηαηεξείηαη θαηαγεγξακκέλε ζηελ 

ηεξάζηηα ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή, θαζψο θαη ζηα επίζεκα έγγξαθα. 

Ζ νζσκαληθή γιψζζα ππέζηε θαη απηή αιιαγέο, φπσο άιισζηε πνιιέο γιψζζεο, θπξίσο θαηά ηεο 

πεξίνδν 1300-1928, δειαδή ζην δηάζηεκα ησλ έμη αηψλσλ ηεο χπαξμήο ηεο, νπφηε νη γξακκαηηθνί 

ηχπνη θαη ην ιεμηιφγην-ηδίσο παιηφηεξεο εθθξάζεηο- ηξνπνπνηήζεθαλ ζηαδηαθά, εμαθαλίζηεθαλ ή 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λεψηεξνπο. Σν αξαβνπεξζηθφ αιθάβεην είλαη δάλεην ηεο πεξζηθήο 

πνιηηηζηηθήο επίδξαζεο ηνπ 14
νπ

 αηψλα. Σελ ίδηα επνρή πηνζεηήζεθαλ πνιιά γισζζηθά δάλεηα απφ 

ηελ αξαβηθή θαη ηελ πεξζηθή γιψζζα, θαζψο θαη γξακκαηνζπληαθηηθέο δνκέο απφ ηελ πεξζηθή. 

Οη θνηηεηέο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα απηφ, αξρηθά ζα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα 

γξάθνπλ ζηελ παιαηνηνπξθηθή γξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αξρίζνπλ λα επεμεξγάδνληαη απιά 

θείκελα. Καηά ηε δηδαζθαιία ζα επαλαιακβάλνληαη ζπρλά νη γξακκαηνζπληαθηηθνί θαλφλεο ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο. Οη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνχλ αθφκε κε ηα αξαβηθά θαη πεξζηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ νζσκαληθή γιψζζα. Σέινο, άιινο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

εθκάζεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ρξήζεο ησλ ιεμηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα 

ζπλαληνχλ ζηα θείκελα. 

11.Οηθνλνκηθή-Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία  

Γηδάζθνπζα: Διέλε ηδέξε, επίθ. θαζεγήηξηα 

ην κάζεκα δηεξεπλάηαη ε ζεκαζία ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο απφ ηηο απαξρέο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ απνηθηνθξαηία έσο ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Απφ ηε ζθνπηά ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη πνιηηηθήο αλζξσπνινγίαο αλαιχεηαη ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηεο 

«αληαιιαγήο» θαη ηνπ «δψξνπ», ηεο «παξαγσγήο», ηεο «αγνξάο», ησλ «αγαζψλ/ππεξεζηψλ», ηεο 

«θαηαλάισζεο» θαη ηεο «εξγαζίαο». Δμεηάδνληαη νη ζεκαζίεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απφ θνηλσλίεο κνηξάζκαηνο ζε θνηλσλίεο σθειηκηζκνχ. Δμεηάδνληαη νη 

πνιηηηθέο ξπζκίζεηο θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο ζηα παξαδείγκαηα «αθέθαισλ» θνηλσληψλ, θνηλσληψλ 

κε ζπγθεληξσηηθή εμνπζία, θνηλσληψλ κε θξαηηθή ζπγθξφηεζε, ελψ δίδεηαη έκθαζε ζηελ αλάιπζε 

ηνπ ξφινπ ηεο «βίαο», ηεο «εμνπζίαο», ηεο «εγεκνλίαο» θαη ηνπ «θχξνπο». Μέζα απφ δηαθνξεηηθά 

εζλνγξαθηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά παξαδείγκαηα εμεηάδνληαη πνιηηηθέο αληίζηαζεο θαη ππαγσγήο 

ζε ηνπηθέο θαη μέλεο εγεκνλίεο. 

12. Πφιε, Μνπζείν θαη Ηζηνξία 

Γηδάζθνπζα: ηαπξνχια Μαπξνγέλε, επίθ. θαζεγήηξηα 

Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο μεηπιίγεηαη θάζε κέξα κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Σφζν ηα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα πνπ απνθαιχπηνπλ κε γιαθπξφ ηξφπν ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Θεζζαινλίθεο φζν θαη 

ηα κλεκεία ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ δεκηνπξγνχλ κηα αθήγεζε θαη ηα πξψηα επεηζφδηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

ζίξηαι. Όιε απηή ηελ πεξηπέηεηα θαινχκαζηε λα ηελ θαηαγξάςνπκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ 

κχζν καο κέζα ζηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο αλζξψπσλ θαη πφιεο. Οη 

θνηηήηξηεο/εηέο ζα παξνπζηάζνπλ ζε νκάδεο ζέκαηα ηεο πφιεο. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε θπζηθή ηνπο παξνπζία είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ αμηνινγνχλ θαη 
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αμηνινγνχληαη ζε θάζε κάζεκα. 

13. Πνιηηηθή Φηινζνθία 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζεκαηηθέο θαη ηδέεο ζηελ εμέιημε ηεο δπηηθήο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο κέζσ κηαο επζχλνπηεο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζηνραζηψλ απφ 

ηελ αξραηφηεηα σο ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σν έξγν ηνπο εμεηάδεηαη ζην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο 

παξαγσγήο ηνπο, επηζεκαίλνληαο ηφζν ηηο αζπλέρεηεο φζν θαη ηηο δηαξθείο ζεκαηηθέο ηεο εμέιημεο 

ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο. Οη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ έξγνπ ησλ πνιηηηθψλ θηινζφθσλ εξκελεχνληαη θαηά 

ηξφπν ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί φρη ε αζπκβαηφηεηά 

ηνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο κπνξεί λα είλαη ζήκεξα ζεκαληηθέο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πνιηηηθή 

ζθέςε ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, ηα θείκελα ηνπ Ηεξνχ Απγνπζηίλνπ, ηνπ 

Αθηλάηε θαη ηνπ Machiavelli, ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ηνπο ζηνραζηέο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, ηνλ σθειηκηζκφ ηνπ Bentham θαη ηνπ Mill, θαζψο θαη ην έξγν ηνπ Marx. 

14. Πξφζθπγεο, Μεηαλάζηεο, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Αλζξσπηζηηθή Κξίζε: Παγθφζκηεο θαη 

Σνπηθέο Πξαθηηθέο 

Γηδάζθνπζα: ηπιηαλή Λέηζηνπ, δηδάζθνπζα ΔΠΑ 

Σν κάζεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηε ζεσξία, αιιά θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ηφζν κεηαλαζηψλ φζν 

θαη πξνζθχγσλ. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο/εηέο ζα έρνπλ 

αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή εκπινθή κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ησλ 

βαζηθφηεξσλ δηεζλψλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη ην πξνζθπγηθφ θαη κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ε 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε, ε αζθάιεηα, ε δηπισκαηία 

ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ ζηηο αηηήζεηο γηα άζπιν, ν ξφινο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη δηαθξαηηθψλ θνξέσλ, αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνχλ ηα βαζχηεξα 

αίηηα θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ησλ εθνχζησλ ή/θαη αθνχζησλ κεηαηνπίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

19
νπ

, 20
νπ

 θαη 21
νπ

 αηψλα, ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, 

ζεζκηθνχ, λνκηθνχ, θαλνληζηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο αιιαγέο ζην δηεζλέο θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα απφ ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο ελφο πξνβιήκαηνο δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο, ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κέρξη θαη ηηο ζεκεξηλέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο. 

15. χγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία 

Γηδάζθσλ: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηψλα πνπ έρεη 

δηθαίσο ραξαθηεξηζηεί είηε σο αηψλαο «ησλ άθξσλ» είηε σο κηα «ζθνηεηλή» πεξίνδνο ηεο 

επξσπατθήο ηζηνξίαο. Αξρηθά, εμεηάδεη ηελ πνξεία πξνο ηνλ Μεγάιν Πφιεκν (1914–1918), ηηο 

πνιπεπίπεδεο εμειίμεηο ζηνλ Μεζνπφιεκν, θαζψο θαη ηα αίηηα έθξεμεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, εθιακβάλνληαο ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν σο εληαία, σο έλαλ δηαξθή επξσπατθφ 

εκθχιην πφιεκν (1914–1945). Παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ 

απηέο εγθαηλίαζαλ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λένπ απηνχ αθήξπρηνπ πνιέκνπ, ηηο 

θνξπθψζεηο θαη ηηο πθέζεηο ηνπ έσο ηε ζηηγκή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη ηνπ 

ηέινπο ηνπ δηπνιηθνχ θφζκνπ. Ηδηαίηεξα γηα ηνλ Φπρξφ Πφιεκν ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε 

επηδηψθεηαη λα θεληξνζεηεζεί, γηα λα αλαδεηρηνχλ κηα ζεηξά απφ αληηπαξαζέζεηο ζηελ παγθφζκηα 
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πεξηθέξεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξφηεζαλ ην πιαίζην κηαο ζεξκήο κελ αλακέηξεζεο, ε νπνία 

σζηφζν δελ εμεξξάγε, κε ηε ζπλεπαθφινπζε πξνζθπγή ησλ ππεξδπλάκεσλ ζην νπινζηάζην ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαη ππξεληθψλ φπισλ. 

Courses in English for all and Erasmus+ 

1. Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and the Balkans (Erasmus+) 

[Γηαθπβέξλεζε, Θεζκνί θαη Γηαθζνξά ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα] 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, θαζεγεηήο 

The course is an introduction to the basic concepts of governance and to the role of institutions in 

the processes through which the actors' preferences and choices are formed and, therefore, to the 

different systems of governance from the perspectives of rational choice theory and relevant new 

institutionalist approaches. In this context, the concept of corruption is analysed as the main 

symptom of institutional weakness and governance crisis. The emphasis is on the comparative 

analysis of the governance systems of the developed liberal democracies in Western Europe and the 

United States, and of the relatively new democracies of Eastern and Southeastern Europe and the 

Balkans. 

[Σν κάζεκα είλαη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηνλ ξφιν ησλ ζεζκψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη επηινγψλ ησλ θνξέσλ δξάζεο θαη ζπλεπψο 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

νξζνινγηθήο επηινγήο (rational choice theory) θαη ησλ ζπλαθψλ λεν-ζεζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ (new 

institutionalist approaches). ε απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο αλαιχεηαη σο βαζηθφ 

ζχκπησκα ζεζκηθήο αδπλακίαο θαη θξίζεο δηαθπβέξλεζεο. Έκθαζε δίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο θαη ησλ ζρεηηθά λέσλ δεκνθξαηηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο 

θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ.] 

2. Modern Greek, Beginners Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα παξάιιειε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ειιεληθή 

θνπιηνχξα θαη θνηλσλία. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

απιέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ, λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ κηα απιή ζπλνκηιία κεηαμχ δχν θπζηθψλ νκηιεηξηψλ/ψλ γηα απιά ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, καζαίλνπλ λα ζπζηήλνληαη, λα αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκνχο, λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα δίλνπλ θαηεπζχλζεηο, λα εθθξάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα 

ςσλίδνπλ, λα γξάθνπλ ζχληνκα απιά θείκελα ζρεηηθά κε απιέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught to Erasmus+ incoming 

students, who are further familiarized with Greek culture and society. Students learn to understand a 

simple conversation between two native speakers on common everyday issues. They also learn to 

introduce themselves, greet, ask for information, give directions, express positive or negative 

feelings, shop, write short simple texts on common everyday situations and provide basic 

information. 

3. Modern Greek, Beginners Level II (Erasmus+)  
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Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή θαη αλαγλσζηηθή ηνπο 

αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο 

καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν ζε κηα πνηθηιία γεληθψλ 

γισζζηθψλ θαηαζηάζεσλ/ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ. Μαζαίλνπλ λα ςσλίδνπλ (είδε ηξνθίκσλ θαη έλδπζεο), λα αλαγλσξίδνπλ, λα 

πεξηγξάθνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη πξφζσπα, λα επηθνηλσλνχλ ζηo ηαμίδη, 

ηελ ηξάπεδα, ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, λα εθθξάδνπλ επηζπκίεο, ζπλαηζζήκαηα, 

πξνηηκήζεηο θαη θξίζεηο, λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught. The incoming Erasmus 

students learn to communicate in Greek in different situations, develop their acoustic and reading 

abilities, as well as their ability to speak and write correctly. They learn to express themselves in 

simple oral and written language in a variety of general linguistic situations/conditions, which 

involve the exchange of information and personal views. They learn to shop (apparel and grocery), 

identify, describe and compare everyday objects and people, communicate in travelling, banking 

and social situations, express wishes, feelings, likes and dislikes, preferences and judgments, give 

information. 

4. Modern Greek, Intermediate Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πξνζηαθηηθή κε 

αδχλαην ηχπν πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ). Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο ζην πεξίπηεξν, δηαδξνκέο ιεσθνξείνπ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα έρνπλ αθνκνηψζεη βαζηθέο δνκέο γξακκαηηθήο 

θαη ζπληαθηηθνχ, λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξνχλ ζε βαζηθέο πεξηπηψζεηο θαζεκεξηλήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο, λα θαηαλννχλ ηα θαζήθνληα εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηθνηλσλήζνπλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα ζπκπιεξψλνπλ ζχλζεηα έληππα, λα θαηαλννχλ 

ζχλζεηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ κε 

απιή επηρεηξεκαηνινγία ηηο απφςεηο ηνπο ζε νηθεία ζέκαηα.  

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. imperative with 

personal pronouns). The course enriches the vocabulary of students on everyday issues such as in 

the kiosk, bus routes etc. At the end of the semester students should have assimilated basic grammar 

and syntactic structures, be able to react to simple situations of personal and professional life, 

understand duties assigned to them, communicate in public services, fill-in complex forms, 

understand complicated instructions and information, express their feelings and simply present their 

points of view on familiar issues. 

5. Modern Greek, Intermediate Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πιάγηνο ιφγνο). 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο δηαθνπέο, 

θνπδίλα θαη ηζηνξία ηεο ρψξαο, ΜΜΔ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη 
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θνηηήηξηεο/εηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έζησ ηα θχξηα ζεκεία ελφο θεηκέλνπ ή απιήο νκηιίαο 

ζε ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, πνπ πεξηέρνπλ θαζεκεξηλή γιψζζα πςειήο ζπρλφηεηαο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζρέδηά ηνπο, ζπλδένληαο θξάζεηο κε απιφ ηξφπν 

θαη δίδνληαο εμεγήζεηο γηα ηηο απφςεηο ηνπο, θαη λα παξάγνπλ κεγαιχηεξα, ζαθή θείκελα γηα 

ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηε ζέζε ηνπο. 

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. indirect speech). 

the course enriches the vocabulary of students on issues such as holidays, cuisine and history of the 

country, mass media etc. At the end of the semester students should be able to understand the main 

points of a text or a simple speech on familiar matters, texts that consist mainly of high frequency 

language, describe their experiences and their plans, connecting phrases in a simple way and giving 

explanations for their opinions, and write clear, detailed texts on issues related to their interests as 

well as argue in favour of or against their points of view. 

6. Modern Greek, Advanced Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηα κνξθνινγηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, ψζηε ε επηθνηλσλία κε 

ηηο/ηνπο θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο λα γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία, λα θαηαλννχλ ηηο θχξηεο 

ηδέεο αθφκε θαη ζε αθεξεκέλα ζέκαηα, λα παξάγνπλ ιφγν κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε επξχ 

πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγνχλ κηα άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο εξγαζία, αλεξγία, 

εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, θνηλσληθά πξνβιήκαηα θηι. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to use Greek fluently and 

spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, comprehend the main ideas even 

on abstract issues, present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects, explain a 

viewpoint on an issue explaining the advantages and disadvantages of various options. Students are 

taught reading comprehension and spoken and written production on topics such as work, 

unemployment, education, public administration, social problems etc. 

7. Modern Greek, Advanced Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. πλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ζχλζεησλ 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ έλα επξχ θάζκα ζχλζεησλ θαη καθξνζθειψλ θεηκέλσλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ζεκαζίεο πνπ ππνλννχληαη, λα εθθξάδνληαη άλεηα, απζφξκεηα θαη επέιηθηα κε 

θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα αλαδήηεζε ζσζηψλ εθθξάζεσλ, ζηνλ 

θαηάιιειν βαζκφ ηππηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα παξάγνπλ ζαθή, θαιά 

δηαξζξσκέλα, ιεπηνκεξή θείκελα γηα ζχλζεηα ζέκαηα ζην αλάινγν χθνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη επξχ θάζκα ελλνηψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο πγεία, 

νηθνινγία, δηθαηνζχλε θαη νηθνλνκηθά. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught further complex 

grammatical and syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to 

comprehend a large field of complex and extended texts and recognize any implicit meanings, 

express themselves easily, spontaneously, with flexibility, on normal time, without searching for 



Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ΠΑΜΑΚ 

Οδηγόρ ποςδών 2019–20 

 

 

 

[57] 
 

expressions, on the appropriate degree of formality, according to the communicative situation, and 

produce clear, well-structured, detailed texts on complex issues in the appropriate style, using the 

right strategy and a large variety of concepts. Students are taught reading comprehension and 

spoken and written production on topics such as health, ecology, justice and economics. 

8. Protection of Refugees and Migrants (Erasmus+) [Πξνζηαζία Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ] 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, θαζεγεηήο 

The course aim is to investigate the content of refugee and migrant protection at the international 

and national levels. The course examines the sources of protection, that is, the customary and 

positive law, the relevant case law, the legal instruments set by international organizations and the 

theory, as well as the political components interwoven with the relevant institutional framework of 

protection. Through this course, students will comprehend the distinction between refugees and 

migrants as well as the protection regime. The course analyzes the status quo in Greece and the EU 

and discusses implementation problems through landmark cases in the development of the law of 

refugee and migrant protection. To better approach the subject matter, the course studies specific 

case studies relevant to European and Balkan states. 

[ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Δμεηάδνληαη νη πεγέο ηεο πξνζηαζίαο, δειαδή ην 

εζηκηθφ θαη ζπκβαηηθφ δίθαην, ε ζρεηηθή λνκνινγία, νη πξάμεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ε ζεσξία, 

αιιά θαη νη πνιηηηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην εθάζηνηε ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο. Μέζα απφ ην κάζεκα ζα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ θαη ζπδεηά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο κέζα απφ πεξηπηψζεηο 

πνπ απνηεινχλ ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κειεηψληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο (case 

studies) πνπ αθνξνχλ επξσπατθά θαη βαιθαληθά θξάηε.] 

 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ (Σ’, Ζ’) 

1. Βαιθαληθέο εζληθέο ηζηνξηνγξαθίεο (πξναπαηηνχκελν "Ηζηνξία Α. & ΝΑ Δπξψπεο) 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο ηακαηφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ησλ Βαιθαληθψλ Δζληθψλ 

Ηζηνξηνγξαθηψλ απφ ηελ επνρή ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαληθψλ εζληθψλ θξαηψλ ηνλ 19
ν
 αηψλα 

κέρξη θαη ηηο κέξεο καο. Δμεηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ ηζηνξηνγξαθηθψλ 

ξεπκάησλ ζηε δηακφξθσζή ηνπο, ν ξφινο πνπ έπαημαλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ nation-building, ε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ κνξθνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Οη εζληθέο ηζηνξηνγξαθίεο επεξεαζκέλεο 

θπξίσο απφ ηνλ ξνκαληηθφ εζληθηζκφ ζπλέβαιιαλ θπξίσο ζηε ζπγθξφηεζε ζρεκάησλ ζπλέρεηαο, 

ζηε λνκηκνπνίεζε εζλνγελεηηθψλ ζεσξηψλ, αιιά θαη ηελ εγθφιπσζε/απνθιεηζκφ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ κέζα ζηα εζληθά θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηφζν ηελ ζπγθξφηεζή ηνπο 

ζε επίπεδν αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο, φζν θαη εκπινθήο ηνπο ζε 

πνιηηηθνχο αληαγσληζκνχο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, δηεξεπλψληαο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε 

δεκφζηα ηζηνξία. 

2. Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Γχζε θαη Παγθφζκηνο Νφηνο 

Γηδάζθνπζα: νθία Μπαηζίια, δηδάζθσλ ΔΠΑ 
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Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο θαη αθνξά ηελ εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ φζν θαη ζηηο ρψξεο ηνπ παγθφζκηνπ 

Νφηνπ. Σν κάζεκα ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/εηέο 

θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ηνπ Σκήκαηνο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. ην πιαίζην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ 

επηρεηξεκαηία, ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο κε έκθαζε ζηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (θνηλσληθνχ 

θαη βηνινγηθνχ). Οη θνηηήηξηεο/εηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ επηιέγνπλ ζε επίπεδν νκάδαο 

θάπνηα ρψξα ηεο Γχζεο ή ηνπ παγθφζκηνπ Νφηνπ θαη δηεξεπλνχλ ζέκαηα θχινπ θαη γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε απηή. Οη εξγαζίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην κέζνλ θαη ην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη νη θξηηηθέο θαη αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ θαη δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

3. Γηεζλείο ρέζεηο ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη Σνπξθία  

Γηδάζθσλ:  

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηηο κεηαπνιεκηθέο δηεζλείο ζρέζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Σνπξθία 

θαη αλαιχεη ηα δηεζλή δεηήκαηα, έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο ζεσξίεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. πλδένληαο ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο κε ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα, κειεηά ηνλ 

ξνιφ ηφζν ησλ δηεζλψλ (ΖΠΑ, ΔΓ/Ρσζία, ΔΔ) φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ 

(Σνπξθία) ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππνζπζηήκαηνο. Σέινο, εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ 

αζθνχλ δηεζλή θαηλφκελα, φπσο νη δηεζλείο θξίζεο/ζπλεξγαζίεο, ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. ε ζρέζε 

κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, δίδεηαη έκθαζε ζηηο αηηίεο πνπ γέλλεζαλ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ζηελ 

επηξξνή πνπ άζθεζαλ νη ππεξδπλάκεηο ΖΠΑ θαη ΔΓ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ πηψζε ηνπ 

αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη ζηελ αλάδπζε ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο θηι. Δπίζεο, 

ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, δεδνκέλνπ φηη δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηεο ηδηφκνξθεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο κεηαμχ Γχζεο θαη 

Αλαηνιήο. 

4. Έληππα θαη Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα 

Γηδάζθσλ: Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θέξεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζε επαθή κε ηα κέζα ελεκέξσζεο 

ηεο Διιάδαο θαη ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη ηελ πνξεία ησλ 

εθεκεξίδσλ, ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηα εζληθά δεηήκαηα θαη θηλήκαηα θαη ηελ πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Δπίζεο 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία δεκηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, πξψηα ηνπ 

ξαδηνθψλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ηειεφξαζεο απφ ηνλ Μεζνπφιεκν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. 

Παξάιιεια νη θνηηήηξηεο/εηέο κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε απεπζείαο επαθή κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, 

θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζνπλ εξγαζία γηα κέζα ελεκέξσζεο ζπγθεθξηκέλεο 

βαιθαληθήο ρψξαο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο παιαηψλ εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο-δεκνζθφπεζεο γηα ηε 

ζρέζε ηνπ θνηλνχ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (έληππα θαη ειεθηξνληθά) ζηε Θεζζαινλίθε. 

5. Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε: Ζ Πξφθιεζε ηνπ Δμεπξσπατζκνχ 

Γηδάζθσλ: Υξήζηνο Παξαζθεπφπνπινο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε ζεζκηθή εμέιημε, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο) θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πξνο ηελ Κεληξηθή, 
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Αλαηνιηθή θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Δπηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνο ην 

πνιπ-επίπεδν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ ζε θξίζηκνπο ηνκείο ξπζκηζηηθήο ή/θαη 

αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο, φπσο π.ρ. ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ 

(Δληαία Αγνξά), ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), ηεο πνιηηηθήο πλνρήο θ.ν.θ., ζην 

πιαίζην ηεο απμαλφκελεο ηάζεο γηα εμεπξσπατζκφ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γεληθά. 

6 .Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (e-business) 

Γηδάζθνληεο: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, επίθ. Καζεγεηήο θαη Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. 

θαζεγεηήο 

ην κάζεκα αλαπηχζζνληαη θαη αλαιχνληαη φιεο νη βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, φπσο εζσηεξηθφ επηρεηξείλ (Intranet), 

επηρεηξείλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (B2C), επηρεηξείλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ (C2C), 

επηρεηξείλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (C2B), επηρεηξείλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θπβέξλεζεο (B2G) θαη επηρεηξείλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θαηαλαισηψλ (G2C). Δπίζεο, ζην 

κάζεκα αλαπηχζζνληαη ζχγρξνλα ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη κειεηάηαη ε 

ειεθηξνληθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν κάζεκα αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην δηαδίθηπν, ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο ζπκβάζεηο πιεξνθνξηθήο. 

7. Θέκαηα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ 

Γηδάζθσλ: Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

To κάζεκα πξνζθέξεη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη εθαξκνγέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηo κάζεκα θαιχπηεη ηελ 

αλάιπζε απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κηαο κηθξήο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ηε ζρεδίαζε 

ηνπ δηαγξάκκαηνο Οληνηήησλ θαη πζρεηίζεσλ, ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε ζρεζηαθνχο πίλαθεο θαη 

ηέινο ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πηλάθσλ, εξσηεκάησλ, θνξκψλ θαη εθζέζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ MS-Access. Δπίζεο, ην κάζεκα θαιχπηεη βαζηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη εθαξκνγέο 

εμφξπμεο γλψζεο απφ κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. 

8. Θέκαηα Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο 

Γηδάζθσλ: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σα ρξνληθά φξηα ηνπ καζήκαηνο θαιχπηνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πεξίνδν απφ ηνπο 

πξνεπαλαζηαηηθνχο ρξφλνπο έσο θαη ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πξνεπαλαζηαηηθή 

θνηλσλία, ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ην αλαθαηληζκέλν θξάηνο ησλ Διιήλσλ απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ζα δηεξεπλεζνχλ νη πξνεπαλαζηαηηθέο ζπλζήθεο, ε 

θιεξνλνκηά ηνπ παξειζφληνο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παιηγγελεζία θαη ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη ζρέζεηο κε ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο, νη 

δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη γεληθφηεξα ε ζέζε 

ηεο Διιάδαο ζηνλ βαιθαληθφ θαη επξχηεξα επξσπατθφ ρψξν εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο. ε έλα παξάιιειν επίπεδν ζα παξνπζηαζηνχλ νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε ειιεληθή 

θπζηνγλσκία θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ 19
ν
 ζηνλ 20

ν
 αηψλα. 

9. Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Λνγνηερληθήο Μεηάθξαζεο 

Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ, αλαπι.θαζεγήηξηα 
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ην κάζεκα απηφ ζα ζπλδπάδεηαη ε απφθηεζε γλψζεο γηα ηηο βαζηθέο κεηαθξαζηηθέο ζεσξίεο θαη 

κεζφδνπο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα θαη ζα πεξηιακβάλεη κεηαθξαζηηθέο αζθήζεηο γηα ηνπο 

θνηηεηέο απφ δηάθνξεο γιψζζεο πνπ θαιιηεξγεί ην ηκήκα. Δθφζνλ νη θνηηεηέο έρνπλ απνθηήζεη 

θάπνηεο θαιέο γλψζεηο ησλ δεχηεξσλ γισζζψλ ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηε κεηάθξαζε θαη 

ηνλ επηζηεκνληθφ ζρνιηαζκφ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Σν κάζεκα ζα αμηνινγείηαη απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ εξγαζίαο/ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο ζηε ζεσξία. Σν κάζεκα 

δελ απνθιείεη ηελ αλαηνιηθή θαηεχζπλζε -- ζε πεξίπησζε κεηαθξάζεσλ απφ ηνπξθηθά/αξαβηθά 

ζα δεηεζεί ε αξσγή θαη ε θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ησλ εθάζηνηε γισζζψλ. 

10. Ηζηνξία ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο 

Γηδάζθσλ: θαζεγεηήο Σκ.ΟΔ 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κπνξέζνπλ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα 

αθνκνηψζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδνρή θαη πνιιαπιφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ηεο χιεο απηνχ ηνπ καζήκαηνο—

δεχηεξνο ζηφρνο—κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ζηελ θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε πνιιψλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Αξρηθά εμεηάδνληαη νη 

«πξν-θιαζηθνί» νηθνλνκνιφγνη. Αθνινπζεί ε ζεηξά ησλ «θιαζηθψλ» (18
νο

–ηέιε 19
νπ

 αη.), απφ ηνλ 

A. Smith κέρξη ηνλ Κ. Marx, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ζεσξεηηθφο λεσηεξηζκφο ησλ «λεν-

θιαζηθψλ» (1860–1930). ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε «θευλζηαλή επαλάζηαζε» κε ηηο λέεο ηδέεο, ηε 

καθξννηθνλνκηθή πξννπηηθή θαη ηα λέα αλαιπηηθά εξγαιεία πνπ πξνηείλεη ν J.M. Keynes, πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία κεηά ηελ Κξίζε ηνπ 1929 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '60. 

11. Λνγηζηηθή 

Γηδάζθσλ: Θενθάλεο Καξαγηψξγνο, θαζεγεηήο Σκήκαηνο ΟΓΔ 

Δηζαγσγή (έλλνηα, ζθνπφο, ρξεζηκφηεηα ηεο ινγηζηηθήο, ζρέζεηο ηεο κε άιινπο θιάδνπο), 

ζεκειηψδεηο (βαζηθέο) αξρέο ηεο ινγηζηηθήο, θαηάξηηζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ (γεληθή 

εθκεηάιιεπζε, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, 

ηζνινγηζκφο), ινγαξηαζκνί θαη δηάθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

θαηαρψξεζε ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαηά ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο θαη 

ιεηηνπξγία ινγαξηαζκψλ, εγγξαθέο πξνζαξκνγήο θαη πξνζδηνξηζκνχ απνηειέζκαηνο, ηζνδχγηα, 

ινγαξηαζκνί ηάμεσο. 

12. Οζσκαληθή Γιψζζα ΗΗ 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ληάδνο, ΔΓΗΠ θαη Υαηδε Βεή Αίληίλ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε δηάθνξα είδε θεηκέλσλ θαη εγγξάθσλ 

πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ νζσκαληθή 

ινγνηερλία θαη ηα επίζεκα έγγξαθα δηαθφξσλ γξαθείσλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Αξρηθά νη 

θνηηεηέο ζα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ παιηά ρεηξφγξαθα απιψλ θεηκέλσλ, ελψ ζα επαλαιακβάλνληαη 

ζπρλά νη βαζηθνί γξακκαηνζπληαθηηθνί θαλφλεο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο.  Δπηπιένλ ζα 

εμνηθεησζνχλ κε ηα αξαβηθά θαη πεξζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ νζσκαληθή 

γιψζζα.  Σέινο, ζα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα ιεμηθά γηα λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο 

ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ. 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζα δνζεί έκθαζε ζηηο γξακκαηνζπληαθηηθέο δνκέο ησλ 

αξαβνπεξζηθψλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηζζφηεξε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε θείκελα ησλ 

αξρείσλ ηεο νζσκαληθήο δηπισκαηίαο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα 

κεηαγξάθνπλ ηα νζσκαληθά απηνθξαηνξηθά έγγξαθα ή άιια ρεηξφγξαθα ζηε ζχγρξνλε ηνπξθηθή 
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γιψζζα, λα γλσξίδνπλ ηα θχξηα κέξε ησλ εγγξάθσλ (εηζαγσγή, πξσηφθνιν, πεξηερφκελν θαη 

ζπκπέξαζκα), θαζψο θαη ην ζπγγξαθηθφ χθνο (ξίθα, ηαιίθ, ληηβάλη, θ.ιπ.). Σέινο, λα κπνξνχλ λα 

δηαβάδνπλ δηάθνξα είδε  ρεηξνγξάθσλ θαη λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο 

13. Οινθιεξσκέλε Δπηθνηλσλία Μάξθεηηλγθ 

Γηδάζθσλ: Αλαζηάζηνο Παλφπνπινο, επίθ. θαζεγεηήο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία Μάξθεηηλγθ θαη ζε έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ε δηαθήκηζε. ηα πιαίζηα 

ησλ δηαιέμεσλ νη θνηηήηξηεο/εηέο έξρνληαη ζε επαθή κε βαζηθά ππνδείγκαηα επηθνηλσλίαο, κε ηνλ 

ηξφπν θαηάξηηζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ, κε ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε δηαθήκηζε, θ.ά. 

14. Παγθφζκηνη Πφιεκνη θαη Δκθχιηεο πγθξνχζεηο ζηα Βαιθάληα: Έξεπλα θαη Καιέο Πξαθηηθέο 

πκθηιίσζεο 

Γηδάζθνληεο: Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο, επίθ. θαζεγεηήο & Βιάζηνο Βιαζίδεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα έρεη σο ζηφρν λα παξάζρεη αθελφο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηνπο 

Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο θαη ηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο κε έκθαζε ζηα Βαιθάληα, αθεηέξνπ λα 

εμνηθεηψζεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο κε ηελ έξεπλα πεδίνπ κέζα ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθφηεηαο 

θαη νκαδηθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια, λα ηνπο εηζάγεη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο, ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ πεγψλ. 

15. Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο 

Γηδάζθσλ: Νίθνο Μαξαληδίδεο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ελλέα ηδενινγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ καξμηζκνχ, ηνπ θαζηζκνχ 

θαη ηνπ εζληθηζκνχ. Με ηνλ φξν ηδενινγία ελλννχκε έλα ζχζηεκα ηδεψλ κε ην νπνίν ηα άηνκα 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν θαη λα ζρεδηάδνπλ έλα πξφγξακκα δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αιιάμνπλ ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Οη πνιηηηθέο ηδενινγίεο είλαη 

ζεκαληηθέο, γηαηί δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην απφ ην νπνίν θπβεξλψληαη νη δηάθνξεο ρψξεο θαη 

απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ εθινγηθνχ αληαγσληζκνχ. 

16. Πνιηηηθέο ηνπ Φχιινπ θαη Δμνπζία: Γχζε, Μνπζνπικαληθφο Κφζκνο θαη Παγθφζκηνο Νφηνο 

Γηδάζθνπζα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, θαζεγήηξηα 

Σν κάζεκα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Αλζξσπνινγίαο ηνπ θχινπ, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηάινγν κε ηελ πνξεία ησλ θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ, ησλ γπλαηθείσλ 

ζπνπδψλ, ησλ ζπνπδψλ ηνπ θχινπ θαη ηε κεηααπνηθηαθή θξηηηθή. Δμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά νη 

πνιηηηθέο ηνπ θχινπ αθελφο ζε δψλεο παηξηαξρίαο (Μεζφγεηνο, Βαιθάληα, Μέζε Αλαηνιή, 

Κεληξηθή θαη ΝΑ Αζία) αθεηέξνπ ζε πεξηνρέο επηζεηηθνχ ή ήπηνπ αλδξηζκνχ (Λαηηληθή Ακεξηθή, 

Αθξηθή, Μεζφγεηνο θ.ά.), ηφζν ζηε καθξά δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φζν θαη 

ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο επαθήο ηνπο κε ηε δπηηθή απνηθηνθξαηία θαη ηελ επξσπατθή 

λεσηεξηθφηεηα. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ «αλδξηζκνχ» θαη ηεο «ζειπθφηεηαο» ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζηελ πνιηηηθή ρξήζε ηεο 

ζξεζθείαο θαη ησλ ηειεηνπξγηψλ. Σν παξάδεηγκα ησλ κνπζνπικάλσλ γπλαηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

εξγαιεηαθά καδί κε άιιεο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ παγθφζκην Νφην, επεηδή αλαδεηθλχεη δηαθνξέο θαη 

αληηθάζεηο κε/ζε νηθεηφηεηεο, παξαγσγηθέο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο 

έκθπιεο εκπεηξίαο. Ζ ηειεπηαία, σο ελζψκαηε επηηειεζηηθή εκπεηξία γίλεηαη νξαηή κέζα απφ 
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εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα θαη νπηηθφ πιηθφ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιφγσλ, ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εμνπζίαο ζηε δηαηνκή νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, πνιιαπιψλ 

δηαθξίζεσλ, παιαηψλ θαη λέσλ εγεκνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ γηα ηηο ζεκαζίεο ηεο έκθπιεο δηαθνξάο ζηνπο Άιινπο, αιιά 

θαη ζηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. 

17. Πνιηηηθή, Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία 

Γηδάζθσλ: Δκκαλνπήι Καξαγηάλλεο, αλαπι.θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ησλ λενζχζηαησλ δεκνθξαηηψλ ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσλία ηεο Αξκελίαο, 

Γεσξγίαο, Αδεξκπατηδάλ, Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Κηξγηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ. 

Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ θαη ν ξφινο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ ξφιν ηεο Κίλαο 

σο αλεξρφκελεο ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή. Σέινο, αλαιχνληαη ηα 

ελεξγεηαθά ηεθηαηλφκελα ζε Καχθαζν θαη Κεληξηθή Αζία κε έκθαζε ζηε γεσπνιηηηθή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ ξσζηθψλ ελεξγεηαθψλ εηαηξεηψλ. 

18. Πξνζηαζία Μεηνλνηήησλ 

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε δηακφξθσζε κεηνλνηήησλ, ηε λνκηθή ηνπο ζέζε θαη πξνζηαζία. Οη 

κεηνλφηεηεο πξνβάιινπλ πνηθίιεο δηεθδηθήζεηο απέλαληη ζηα θξάηε ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή, ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ πνιηηηθή-εδαθηθή 

ζπγθξφηεζε ησλ θξαηψλ. Σν κάζεκα εμεηάδεη ηνλ πνηθίιν ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηηθψλ 

δεηεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζέζπηζε δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη δνκέο θαη 

θξαηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ εζλνηηθή εηεξφηεηα. ηφρνο ηνπ 

καζήκαηνο επίζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο 

ζε βαζηθή κνξθή ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία 

θαη ηελ Αιβαλία κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

19. Ρσζία θαη Βαιθαληθνί Λανί  

Γηδάζθσλ: Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, θαζεγεηήο 

ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε ηζηνξία ηεο Ρσζίαο θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηα Βαιθάληα. Παξνπζηάδεηαη ε 

πεξίνδνο πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηεο Κξηκαίαο, φπνπ ε Οξζνδνμία ήηαλ ν θνηλφο θξίθνο αλάκεζα 

ζηε Ρσζία θαη ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Μάμηκνπ Γξαηθνχ, 

ζηελ Αζθεηηθν-Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Πατζίνπ Βειηηζθφθζθη, ζηε ζχληαμε ηεο ζιαβηθήο 

Φηινθαιίαο, ζηηο ζιαβηθέο ζπνπδέο ζηε Υάιθε, ζηα λενκαξηπξνινγηθά θαη ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ 

Κξηκατθφ Πφιεκν (1854–1856), φπνπ βαζκεδφλ πξπηαλεχεη ε αληίιεςε γηα ηελ εγγελή 

επεθηαηηθφηεηα ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο. Ξεηπιίγεηαη ε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία 

εθιακβάλεηαη σο «παλζιαβηθή» ζηε Γχζε θαη σο ζιαβηθφ δήηεκα ζηε Ρσζία. Σέινο, ζα δηδαρζεί 

ε δξάζε «ηνπ ζιαβηζκνχ» θαη ελδεηθηηθά αθεγήκαηα πεξί ξσζηθήο ηαπηφηεηαο. 

20. πγθξηηηθά Οηθνλνκηθά πζηήκαηα (Κεληξηθή, Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή 

Μεζφγεηνο)  

Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μαξαγθφο, θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο κε βάζε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε 
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νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καο παξέρεη ηηο ζπλζήθεο, κε βάζε 

ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θαηά πφζν έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη «ζπλεπέο θαη 

βηψζηκν». Δθαξκφδνπκε απηέο ηηο ζπλζήθεο γηα λα εξεπλήζνπκε εάλ ηα νηθνλνκηθά ζνζηαιηζηηθά 

ζπζηήκαηα είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα είλαη «ζπλεπή θαη βηψζηκα». Σα ζνζηαιηζηηθά νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ είλαη ην θεληξηθά δηνηθνχκελν νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1965 ησλ Liberman-Kosygin, νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Gorbachev θαη ε πξψελ Γηνπγθνζιαβία. 

21. χγρξνλε Πνιηηηθή θέςε 

Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Αθξηβνχιεο, επίθ. θαζεγεηήο 

Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζεκαηηθέο θαη ηδέεο ηεο κεηα-καξμηζηηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο. 

Σν έξγν ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζηνραζηψλ κέρξη ζήκεξα αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη, εμεγψληαο 

νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο ζεσξίαο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηήηξηεο/εηέο λα απνθηήζνπλ ηα αλαγθαία 

γλσζηηθά εθφδηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιεξέζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

καζήκαηνο Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ησλ Carl 

Schmitt (θίινο/ερζξφο), Antonio Gramsci (εγεκνλία), Emmanuel Levinas (ν Άιινο), Hannah 

Arendt (πνιιαπιφηεηα, δξάζε, νινθιεξσηηζκφο), Paul Ricoeur (θξηηηθή ζηελ αλζξσπηζηηθή 

επέκβαζε), Michel Foucault (θηιειεχζεξε θπβεξλεηηθφηεηα), Jean Baudrillard (ςεθηαθνί 

πφιεκνη), Gilles Deleuze («πνιεκηθέο κεραλέο»), Jacques Derrida (ην ζεξίν θαη ν θπξίαξρνο), 

Jacques Rancière (αζθάιεηα θαη ηζφηεηα) θαη Giorgio Agamben (θαηάζηαζε εμαίξεζεο) 

22. Υψξνο θαη Πνιηηηζκφο (Βαιθάληα, Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Μέζε Αλαηνιή) 

Γηδάζθνπζα: Διέλε Γαβξά, αλαπι. θαζεγήηξηα 

Ο πνιηηηζκφο ζήκεξα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο νηθνλνκίαο θαη αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο γηα βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπηθά, θεληξηθά ή 

πεξηθεξεηαθά ηνπ ρψξνπ. Υψξνο: ν ιεηηνπξγηθά νξγαλσκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ρψξνο πνπ 

δηεξεπλάηαη απφ ηηο ρσξηθέο επηζηήκεο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο, π.ρ. αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή, 

ρσξνηαμηθή ή θαη γεσγξαθηθή. Πνιηηηζκφο: ζηα πεδία ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη άμνλεο 

φπσο ε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην νηθνινγηθφ 

πεξηβάιινλ, ε δηάρπζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θνηλσληψλ, ε πνιηηηζηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ν άπινο (π.ρ. πλεπκαηηθφο θ.ά.) πνιηηηζκφο, 

θαζψο θαη ε ηππνινγία νηθήζεσλ θαη αλζξσπνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη παξαπάλσ θχξηεο 

έλλνηεο (ρψξνο θαη πνιηηηζκφο) δηεξεπλψληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ αλαθνξάο 

(case studies) γηα ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ, Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Μέζεο 

Αλαηνιήο. 

Courses in English for all and Erasmus+ 

1. Forced Migration in Eastern and SE Europe (Erasmus+) [Τπνρξεσηηθή Μεηαλάζηεπζε ζηελ 

Αλαηνιηθή θαη ΝΑ Δπξψπε] 

Γηδάζθνπζα: ηπιηαλή Λέηζηνπ, δηδάζθσλ ΔΠΑ 

The course introduces students to the causes and consequences of voluntary and forced migration 

both from the standpoint of the host states and the forced migrants' experiences of displacement 

and search for protection. It examines: a) the historical experiences of major refugee movements 

and the evolution of the various 'solutions' to the problem of refugees on the institutional level (i.e. 

integration to first asylum country, third-country resettlement and repatriation) from the beginning 
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of the 20
th

 century till today, b) the development of Western, East European asylum and 

immigration policies and social exclusion practices, c) the role of the international organizations in 

defining a common immigration and asylum policy (for host states), d) regional variations (Eastern 

Europe, Balkans, Middle East) in policies towards asylum and immigration and forced migrant 

integration strategies. It uses the case study method of presentation as well as institutional and 

situational analyses. 

[Σν κάζεκα εηζαγάγεη ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εηέο ζηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο απφ ηε ζθνπηά ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη απφ ηε ζθνπηά ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ 

ηεο βίαηεο κεηαθίλεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δεηνχλ πξνζηαζία. Δμεηάδνληαη: α) ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνζθπγηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

«ιχζεσλ» ζην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα ζε ζεζκηθφ επίπεδν (π.ρ. έληαμε ζηελ πξψηε ρψξα αζχινπ, 

κεηεγθαηάζηαζε ζε ηξίηε ρψξα θαη επαλαπαηξηζκφο) απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη ζήκεξα, 

β) ε εμέιημε ησλ δπηηθψλ θαη αλαηνιηθνεπξσπατθψλ πνιηηηθψλ αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο, θαζψο 

θαη νη πξαθηηθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, γ) ν ξφινο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κίαο εληαίαο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζχινπ (γηα ηηο ρψξεο 

ππνδνρήο), δ) πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Αλαηνιηθή Δπξψπε, Βαιθάληα, Μέζε Αλαηνιή) ζε 

πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ησλ 

πξνζθχγσλ. ην κάζεκα ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο, θαζψο θαη 

επηπξφζζεηεο ζεζκηθέο αλαιχζεηο.] 

2. Modern Greek, Beginners Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα παξάιιειε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ 

ειιεληθή θνπιηνχξα θαη θνηλσλία. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα 

ειιεληθά ζε απιέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο αληίιεςε, 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ, λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ κηα απιή ζπλνκηιία κεηαμχ δχν θπζηθψλ νκηιεηξηψλ/ψλ γηα απιά 

ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, καζαίλνπλ λα ζπζηήλνληαη, λα αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκνχο, λα 

δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα δίλνπλ θαηεπζχλζεηο, λα εθθξάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

λα ςσλίδνπλ, λα γξάθνπλ ζχληνκα απιά θείκελα ζρεηηθά κε απιέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη 

λα παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught to Erasmus+ incoming 

students, who are further familiarized with Greek culture and society. Students learn to understand 

a simple conversation between two native speakers on common everyday issues. They also learn to 

introduce themselves, greet, ask for information, give directions, express positive or negative 

feelings, shop, write short simple texts on common everyday situations and provide basic 

information. 

3. Modern Greek, Beginners Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε αξράξηεο/νπο εηζεξρφκελεο/νπο θνηηήηξηεο/εηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Οη θνηηήηξηεο/εηέο δηδάζθνληαη πψο λα επηθνηλσλνχλ ζηα ειιεληθά ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ αθνπζηηθή θαη αλαγλσζηηθή ηνπο 

αληίιεςε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά. Οη θνηηήηξηεο/εηέο 

καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν ζε κηα πνηθηιία γεληθψλ 

γισζζηθψλ θαηαζηάζεσλ/ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ. Μαζαίλνπλ λα ςσλίδνπλ (είδε ηξνθίκσλ θαη έλδπζεο), λα αλαγλσξίδνπλ, λα 
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πεξηγξάθνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη πξφζσπα, λα επηθνηλσλνχλ ζηo 

ηαμίδη, ηελ ηξάπεδα, ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, λα εθθξάδνπλ επηζπκίεο, 

ζπλαηζζήκαηα, πξνηηκήζεηο θαη θξίζεηο, λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 

Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught. The incoming 

Erasmus students learn to communicate in Greek in different situations, develop their acoustic and 

reading abilities, as well as their ability to speak and write correctly. They learn to express 

themselves in simple oral and written language in a variety of general linguistic 

situations/conditions, which involve the exchange of information and personal views. They learn 

to shop (apparel and grocery), identify, describe and compare everyday objects and people, 

communicate in travelling, banking and social situations, express wishes, feelings, likes and 

dislikes, preferences and judgments, give information. 

4. Modern Greek, Intermediate Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πξνζηαθηηθή κε 

αδχλαην ηχπν πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ). Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο ζην πεξίπηεξν, δηαδξνκέο ιεσθνξείνπ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο λα έρνπλ αθνκνηψζεη βαζηθέο δνκέο γξακκαηηθήο 

θαη ζπληαθηηθνχ, λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξνχλ ζε βαζηθέο πεξηπηψζεηο θαζεκεξηλήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο, λα θαηαλννχλ ηα θαζήθνληα εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, λα είλαη ζε 

ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα ζπκπιεξψλνπλ ζχλζεηα έληππα, λα 

θαηαλννχλ ζχλζεηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα 

παξνπζηάδνπλ κε απιή επηρεηξεκαηνινγία ηηο απφςεηο ηνπο ζε νηθεία ζέκαηα.  

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. imperative with 

personal pronouns). The course enriches the vocabulary of students on everyday issues such as in 

the kiosk, bus routes etc. At the end of the semester students should have assimilated basic 

grammar and syntactic structures, be able to react to simple situations of personal and professional 

life, understand duties assigned to them, communicate in public services, fill-in complex forms, 

understand complicated instructions and information, express their feelings and simply present 

their points of view on familiar issues. 

5. Modern Greek, Intermediate Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) ζε 

κέζν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο (π.ρ. πιάγηνο ιφγνο). 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ θνηηεηξηψλ/ψλ ζε ζέκαηα φπσο δηαθνπέο, 

θνπδίλα θαη ηζηνξία ηεο ρψξαο, ΜΜΔ θηι. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη 

θνηηήηξηεο/εηέο λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έζησ ηα θχξηα ζεκεία ελφο θεηκέλνπ ή απιήο 

νκηιίαο ζε ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, πνπ πεξηέρνπλ θαζεκεξηλή γιψζζα πςειήο 

ζπρλφηεηαο, λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζρέδηά ηνπο, ζπλδένληαο 

θξάζεηο κε απιφ ηξφπν θαη δίδνληαο εμεγήζεηο γηα ηηο απφςεηο ηνπο, θαη λα παξάγνπλ κεγαιχηεξα, 

ζαθή θείκελα γηα ζέκαηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηε ζέζε ηνπο. 

Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an 

intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. indirect speech). 

the course enriches the vocabulary of students on issues such as holidays, cuisine and history of 
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the country, mass media etc. At the end of the semester students should be able to understand the 

main points of a text or a simple speech on familiar matters, texts that consist mainly of high 

frequency language, describe their experiences and their plans, connecting phrases in a simple way 

and giving explanations for their opinions, and write clear, detailed texts on issues related to their 

interests as well as argue in favour of or against their points of view. 

6. Modern Greek, Advanced Level I (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γηδάζθνληαη ζχλζεηα κνξθνινγηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε επρέξεηα θαη απζνξκεηηζκφ, ψζηε ε επηθνηλσλία κε 

ηηο/ηνπο θπζηθέο/νχο νκηιήηξηεο/εηέο λα γίλεηαη ρσξίο πίεζε θαη δπζθνιία, λα θαηαλννχλ ηηο 

θχξηεο ηδέεο αθφκε θαη ζε αθεξεκέλα ζέκαηα, λα παξάγνπλ ιφγν κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε 

επξχ πεδίν ζεκάησλ θαη λα εμεγνχλ κηα άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα, παξνπζηάδνληαο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηάθνξσλ επηινγψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο 

εξγαζία, αλεξγία, εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, θνηλσληθά πξνβιήκαηα θηι. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and 

syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to use Greek fluently and 

spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, comprehend the main ideas 

even on abstract issues, present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects, explain a 

viewpoint on an issue explaining the advantages and disadvantages of various options. Students 

are taught reading comprehension and spoken and written production on topics such as work, 

unemployment, education, public administration, social problems etc. 

7. Modern Greek, Advanced Level II (Erasmus+)  

Γηδάζθνπζα: Γέζπνηλα Γεκεηξηάδνπ, ΔΔΠ 

Γηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. πλερίδεηαη ε δηδαζθαιία ζχλζεησλ 

κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηήηξηεο/εηέο πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ έλα επξχ θάζκα ζχλζεησλ θαη καθξνζθειψλ θεηκέλσλ θαη 

λα αλαγλσξίδνπλ ζεκαζίεο πνπ ππνλννχληαη, λα εθθξάδνληαη άλεηα, απζφξκεηα θαη επέιηθηα κε 

θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα αλαδήηεζε ζσζηψλ εθθξάζεσλ, ζηνλ 

θαηάιιειν βαζκφ ηππηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα παξάγνπλ ζαθή, 

θαιά δηαξζξσκέλα, ιεπηνκεξή θείκελα γηα ζχλζεηα ζέκαηα ζην αλάινγν χθνο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη επξχ θάζκα ελλνηψλ. Γηδάζθνληαη θείκελα ζε ζέκαηα φπσο πγεία, 

νηθνινγία, δηθαηνζχλε θαη νηθνλνκηθά. 

The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught further complex 

grammatical and syntactic phenomena. At the end of the semester students should be able to 

comprehend a large field of complex and extended texts and recognize any implicit meanings, 

express themselves easily, spontaneously, with flexibility, on normal time, without searching for 

expressions, on the appropriate degree of formality, according to the communicative situation, and 

produce clear, well-structured, detailed texts on complex issues in the appropriate style, using the 

right strategy and a large variety of concepts. Students are taught reading comprehension and 

spoken and written production on topics such as health, ecology, justice and economics. 

8. Ethnography, Material Culture and Oral Testimonies: Research, Training and New 

Technologies (Erasmus+) [Δζλνγξαθία, Τιηθφο Πνιηηηζκφο θαη Πξνθνξηθέο Μαξηπξίεο: Έξεπλα, 

Πξνεηνηκαζία θαη Νέεο Σερλνινγίεο] 
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Γηδάζθσλ: Ησάλλεο Μάλνο, επίθ. θαζεγεηήο 

The aim of this course is to provide basic outlines on epistemological, methodological and 

practical matters to those engaged in ethnographic research. More concretely, it intends to develop 

an understanding of the relationship between fieldwork practice, data gathering techniques and the 

writing of ethnography. In this view, participants will be able to reflect on and discuss their ideas 

and research strategies about the projects they are expected to conduct.  

[Σν κάζεκα, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, επηδηψθεη λα παξάζρεη ηηο βαζηθέο 

επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θαζψο θαη ηα πξαθηηθά δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηηο ηερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζπγγξαθή ηνπ εζλνγξαθηθνχ θεηκέλνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπο κε βάζε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ.  

Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελέρεη ε αλζξσπνινγηθή έξεπλαο, φπσο ε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ε πξφζβαζε ζην ‘πεδίν’, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ηα ζέκαηα δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη ε πξνζσπηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο. πδεηά, αθφκα, ζέκαηα θαηαγξαθήο ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ 

κέζα απφ ηε ρξήζε εζλνγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε κνξθή 

εζλνγξαθηθήο αθήγεζεο.] 

9. Politics of the Modern Middle East (Erasmus+) [Πνιηηηθή ηεο χγρξνλεο Μέζεο Αλαηνιήο] 

Γηδάζθσλ: Γεψξγηνο Υξεζηίδεο, αλαπι. θαζεγεηήο 

The aim of this course is to provide an introduction to Middle Eastern Politics by examining an 

array of issues concerning the people and states of the region: political participation and the 

'democracy deficit' in the Middle East; the Arab Spring; the question of modernization; the Arab-

Israeli conflict; the question of political Islam; efforts of regional co-operation and cases of 

regional competition; the question of water; European and US policies in the region. 

[Σν κάζεκα εηζαγάγεη ηε/ηνλ θνηηήηξηα/εηή ζηε γεληθφηεξε ζεκαηηθή ηεο πνιηηηθήο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, εμεηάδνληαο κηα ζεηξά απφ θεληξηθά ζέκαηα ζηελ πξφζθαηε πνιηηηθή ηεο ηζηνξία, φπσο 

ην δήηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ην έιιεηκκα ηεο δεκνθξαηίαο, ε 

«Αξαβηθή Άλνημε», ην πνιηηηθφ Ηζιάκ, ε αξαβν-ηζξαειηλή δηέλεμε, δηελέμεηο θαη αληηπαξαζέζεηο 

γχξσ απφ ην λεξφ, ε επξσπατθή θαη ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζηελ πεξηνρή.] 
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Α Κ Α Γ Ζ Μ Α Ϊ Κ Ο   &   Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Η Κ Ο   Π Ρ Ο  Ω Π Η Κ Ο 

 
 

ΜΔΛΖ ΓΔΠ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Καζεγήηξηα 

Α/Α     ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ 

1 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

Βνπηπξά Δπηπρία 
Αλζξσπνινγία ησλ Μεηνλνηήησλ θαη ησλ 

Μεηαλαζηεύζεσλ ζηελ Αλ. Δπξώπε 
CV 

2 Γαβξά Διέλε 
Οηθηζηηθή θαη Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ζηα 

Βαιθάληα θαη Παξεπμείλην Υώξν 
CV 

3 Γειεπάιια νθία Μηθξννηθνλνκία-Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή CV 

4 Κεληξσηήο Γ. Κπξηάθνο Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δ.Δ. CV 

5 Κπξθηιήο Γεκήηξηνο 
Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Δπελδύζεηο 

ζηελ Αλ. Δπξώπε θαη ηα Βαιθάληα 
CV 

6 Μαξαγθόο Ησάλλεο πγθξηηηθά Οηθνλνκηθά πζηήκαηα CV 

7 Μαξαληδίδεο Νίθνο Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθέο Σαπηόηεηεο CV 

8 Νηρσξίηεο Κσλζηαληίλνο 
ιαβνινγία : Πλεπκαηηθόο Βίνο θαη 

Πνιηηηζκόο ησλ ιάβσλ 
CV 

9 Παπαπαλάγνο Υάξξπ 
Αγνξέο Δξγαζίεο θαη Μεηαλάζηεπζε ζε 

Οηθνλνκίεο Μεηάβαζεο 
CV 

10 Παξαζθεπόπνπινο Υξήζηνο Δπξσπατθή Γεκόζηα Πνιηηηθή CV 

11 αξξή Αηθαηεξίλε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ CV 

12 ηώθεο Φώηηνο 
Μαθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή κε έκθαζε ζηα 

Βαιθάληα θαη ζηε ΝΑ Δπξώπε 
CV 

13 ηακαηόπνπινο Γεκήηξηνο 
Βαιθαληθή Ηζηνξία: Πνιηηηθόο 

Δθζπγρξνληζκόο ζηελ Ύζηεξε 
Οζσκαληθή Πεξίνδν (19νο – 20νο αη.) 

CV 

14 Σδηώλαο Ησάλλεο Δπξσπατθό θαη Γηεζλέο Οηθνλνκηθό Γίθαην CV 

15 Σζηκπηξίδνπ Φσηεηλή 
Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αλζξσπνινγία 

ζηελ ΝΑ Δπξώπε 
CV 

16 Σζηηζειίθεο Κσλζηαληίλνο 
Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Θεζκηθό Πιαίζην 

Πξνζηαζίαο ησλ Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ 

CV 

18 
ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ 
Βιαζίδεο Βιάζηνο 

ύγρξνλε Βαιθαληθή Ηζηνξία, Δπηθνηλσλία 
θαη Μέζα Δλεκέξσζεο 

CV 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1869/4574-Voutira-cv-1019-eng.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1896/4540-Gavra_CV_2019_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1874/4672-CV-Delipalla-gr.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1890/4877-Kentrotis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1872/4860-Kyrkilis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1906/4886-Marangos_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1867/4863-Marantzidis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1892/4884-Nichoritis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1870/5494-Papapanagos-cv-gr1219.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1881/5588-Paraskevopoulos-cv-gr1219.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1893/4468-Sarri_CV_GR_041019.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1883/4873-Siokis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1878/5422-Stamatopoulos_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1868/5636-Tzionas_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1871/5001-Tsibiridou_CV_GR_2019.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1877/4432-Tsitselikis_CV_GR_031019.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1895/4901-Vlasidis_CV_GR.pdf
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17 Εάηθνο Νηθόιανο Γηεζλέο Γίθαην CV 

19 Ησαλλίδνπ Αιεμάλδξα 
ιαβηθή - Παιαηνζιαβηθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 
CV 

20 Καξαγηάλλεο Μάλνο 
Πνιηηηθή θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζηε Ρσζία 

θαη ην Μεηαζνβηεηηθό Κόζκν 
CV 

21 Καξπέηεο Υξήζηνο 
Μαθξννηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε 
CV 

22 Κνπιαθηώηεο Αζαλάζηνο Γηεζλείο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ρέζεηο CV 

23 Μαπξνγέλε ηαπξνύια 
Ηζηνξία ηεο εξβηθήο Λνγνηερλίαο, Σέρλεο 

θαη Δθπαίδεπζεο 
CV 

24 Μηραειίδεο Παλαγηώηεο 
Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη ζε πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο 
CV 

25 Παλόπνπινο Αλαζηάζηνο Πνιηηηθή Καηάθηεζε ηεο Αγνξάο CV 

26 
νύηζηνπ Σζηπξηάλ - 

Λνπθξέηζηνπο 

Ρνπκαληθή Γιώζζα θαη Φηινινγία κε 
έκθαζε ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ 

Πνιηηηζκό 
CV 

27 Υξεζηίδεο Γεώξγηνο πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα CV 

28 

ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ 
ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

Αθξηβνύιεο Γεκήηξηνο Γηεζλείο Πνιηηηθέο ρέζεηο ζηα Βαιθάληα CV 

29 Αξκαθόιαο Ησάλλεο 
πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε 
CV 

30 Γνξδαλάο ηξάηνο 
Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Δπξσπατθή θαη 

Βαιθαληθή Ηζηνξία 
CV 

31 Ληάδνο Νηθόιανο Σνπξθηθή Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο CV 

32 Μάλνο Ησάλλεο 
Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηνπ Βαιθαληθνύ 

Υώξνπ 
CV 

33 ηδέξε Διέλε 
Αλζξσπνινγία ηνπ Μεηαζνζηαιηζηηθνύ 
Κόζκνπ ζηνλ Καύθαζν θαη ηε Μαύξε 

Θάιαζζα 
CV 

34 ΛΔΚΣΟΡΔ Καιιηαξέθνπ Αηθαηεξίλε Οηθνλνκηθό θαη Δκπνξηθό Γίθαην CV 

  

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1897/4756-Zaikos-cv-gr-1019.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6143/4674-Ioannidou_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1884/5595-Karagiannis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1889/4754-Karpetis-cv-gr-1019.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1886/5094-Koulakiotis_CV_2_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1902/4527-Mavrogeni_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1903/4571-michailidis-cv-1019-gr.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1904/5591-Panopoulos_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1905/4676-Soutsiou_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1900/5361-Christidis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1894/4867-Akrivoulis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/iarmak
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1901/4949-Dordanas_CV_GR.doc
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1918/4567-Liazos_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/imanos
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6786/4578-SIderi-cv-1019.pdf
https://www.uom.gr/akalliarekou
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ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ / ΔΡΔΤΝΖΣΗΟ / ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, Καζεγήηξηα 

Α/Α     ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ 

1 

Δπιζκέπηερ 
Καθηγηηέρ από 

ηο Πανεπιζηήμιο 
Μακεδονίαρ 

Καξαγηώξγνο Θενθάλεο, 
Καζεγεηήο Σκήκαηνο ΟΓΔ 

Λνγηζηηθή CV 

2 
Ννύιαο Αζαλάζηνο, 

Καζεγεηήο Σκήκαηνο ΛΥ 
Υξεκαηννηθνλνκηθή-Σξαπεδηθή CV 

3 
Παπαδόπνπινο πκεώλ, 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Σκήκαηνο ΛΥ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή - Σξαπεδηθή CV 

4 

Μέλη ΔΔΠ 

Γαληειίδνπ Ναηξίζα Ρσζηθή Γιώζζα CV 

5 Γεκεηξηάδνπ Γέζπνηλα 
Διιεληθή Γιώζζα θαη ππνζηεξηθηηθά 

καζήκαηα θνηλσληνγισζζνινγίαο 
CV 

6 Λάηλε Γηάλλα Ρσζηθή Γιώζζα CV 

7 Μακαινύη βεηιάλα Ρσζηθή Γιώζζα CV 

8 Μπνξόβαο Γεώξγηνο εξβηθή Γιώζζα CV 

9 Σξαθάδαο Αληώληνο Ρσζηθή Γιώζζα CV 

10 
Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε 

ηεθαλία 
Βνπιγαξηθή Γιώζζα CV 

11 Μέλορ ΔΣΔΠ Γάλεο Δπάγγεινο 
Δξγαζηεξηαθέο αλάγθεο θαη ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ Ζ/Τ / 
ζηαηηζηηθώλ παθέησλ 

CV 

12 

Γιδάζκονηερ 
βάζει ηος ΠΓ 

407/80 

Γηέιηηο-Κνπκπνπξίδνπ 
Μαξίηζα 

εξβηθή Γιώζζα CV 

13 Κνπξγηώηεο Παλαγηώηεο Αξαβηθή Γιώζζα CV 

14 Μαξθάηε Γήκεηξα Σνπξθηθή Γιώζζα CV 

15 Νηνξάηζη Μηξάληα-Μαξία Αιβαληθή / Ρνπκαληθή Γιώζζα CV 

16 Παπνπηζή Κιενπάηξα Σνπξθηθή Γιώζζα CV 

18 

Πανεπιζηημιακοί 
Τπόηποθοι 

Αδάκνγινπ Ξαλζίππε 
Ζ επηρείξεζε ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ / 

Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο / 
Γηνίθεζε Γηεζλώλ Δπηρεηξήζεσλ 

CV 

17 Λέηζηνπ ηπιηαλή 

Forced Migration in Eastern and SE 
Europe / Δζλνγξαθίεο ηνπ 

Μεηαζνζηαιηζηηθνύ Κόζκνπ / 
Πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο, αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα θαη αλζξσπηζηηθή θξίζε: 
παγθόζκηεο θαη ηνπηθέο πξαθηηθέο 

CV 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1629/4123-Karagiorgos.pdf
https://www.uom.gr/anoulas
https://www.uom.gr/spapado
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1920/4916-Daniilidou_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1911/5398-Dimitriadou_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1912/4915-Laine_CV_GR_EN.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1916/5383-Mamaluy_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/gborovas
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1913/5612-Trakadas_CV_GREN.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1915/4913-Mertzimeki_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5013/5443-Danis_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1917/4903-JELIC_CV_EN.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1922/5323-Kourgiotis_CV_GR_091219.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6054/4918-Markati_CV_GR_EN.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1921/4924-Ntoratsi_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1914/5432-Papoutsi_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/adamoglou
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1925/4919-Letsiou_CV_GR.pdf
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19 Μπαηζίια νθία 
Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: Γύζε θαη 

Παγθόζκηνο Νόηνο / Μάξθεηηλγθ / 
Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

CV 

20 Πηεξίδεο Κσλζηαληίλνο 
Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα / 
Πνιηηηθά Καζεζηώηα ζηελ Α. θαη ΝΑ 

Δπξώπε / Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο 
CV 

21 
Ακαδημαϊκοί 
Τπόηποθοι 

Υξπζαλζνπνύινπ Ξαθνπζηή Θεσξία Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο CV 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

Υπςζάνθη Οικονόμος Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 

ηςλιακή Κωηζούλα Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 

ιμόνη Μελεηίδος Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 

Βάγια Οικονόμος Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 

Φώηηρ απηγιάννηρ Γηνηθ. ππάιιεινο Γξακκαηείαο 

 

https://www.uom.gr/batsilasofia
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6949/5579-Pierides_CV_GR.pdf
https://www.uom.gr/xeniachrysanth
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Γ Ρ Α  Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Δ    Σ Μ Ζ Μ Α Σ Ο  

Αληαιιαγέο θαη δηεζλήο ζπλεξγαζία 

 Σν Σκήκα είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα αληαιιαγψλ δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ 

ERASMUS+ (βι. Δηζαγσγή). Καηά ηα ηειεπηαία 3 αθαδεκατθά έηε, έρνπλ κεηαθηλεζεί 

ζπλνιηθά 2 δηδάζθνληεο θαη 73 θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα εμσηεξηθνχ 

κε ηα νπνίεο έρνπκε ππνγξάςεη ζπκθσλία, ελψ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην Σκήκα ππνδέρζεθε 

ζπλνιηθά 34 εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ ηα Παλεπηζηήκηα απηά. 

 Σν Σκήκα έρεη ππνγξάςεη Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Helwan ηνπ Καΐξνπ ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Graz ηεο Απζηξίαο (Karl-Franzens-Universität Graz). 

 To Σκήκα έρεη ππνγξάςεη πκθσλία πλεξγαζίαο κε ηε Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Κξαηηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Μφζραο Λνκνλφζνθ (Lomonosov Moscow State University) θαη ην Ρσζηθφ 

Πνιηηηζηηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Διιάδα 

(απφ ην 2014) κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο ηεο 

ξσζηθήο, ζηελ πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο θαη άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίεο, φπσο ζεκηλάξηα, 

ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα, ζπκβνπιεπηηθέο εκεξίδεο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζηελ Διιάδα. 

 To Σκήκα ππέγξαςε ην 2013 Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Γηπισκαηηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ καο. 

 To Σκήκα έρεη ζπλεξγαζία αληαιιαγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ην Παλεπηζηήκην Bamberg 

ηεο Γεξκαλίαο (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). 

 Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή. Έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο ζε Βνπιγαξία, Σνπξθία, Πνισλία, Σνπξθία, Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Αιβαλία, Αίγππην θ.α. 

 Σέινο, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε AIESC, δηεζλή νξγάλσζε 

λεφηεηαο, ε νπνία εδξεχεη ζε ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη απφθηεζεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζην εμσηεξηθφ. 

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, ηα νπνία είηε έρνπλ νινθιεξσζεί πξφζθαηα 

είηε βξίζθνληαη ζε εμέιημε: 

 2018–2019: «Φεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο ζπιινγήο εθεκεξίδσλ ηεο θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Δθεκεξίδσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο». Υξεκαηνδφηεζε Stavros Niarchos Foundation 

(επηθεθαιήο-ζπληνληζηήο Β. Βιαζίδεο). 

 2017–ζε εμέιημε: «Πνιηηηζκηθφ θαη Οηθηζηηθφ Απφζεκα ησλ Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο (Β' θάζε)». Υξεκαηνδφηεζε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) θαη ηδηψηεο 

ρνξεγνί (επηζη. ππεχζπλε Διέλε Γ. Γαβξά). 

 2014–2017: "Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of 

Temporary Mobility of People (EURA-NET)". Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα FP7 κε αληηθείκελν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηάβαζεο ζηε κεηαλάζηεπζε (επηζη. ππεχζπλνο Κ. Σζηηζειίθεο). 

 2002–2017: «Σν Κφκκα Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ) θαη ην Κππξηαθφ» θαη MIS 
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5006472 ζην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

(επηζη. ππεχζπλνο Γ. ηακαηφπνπινο). 

Δπηζηεκνληθέο εθδειψζεηο 

Οη επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο (ζπλέδξηα, ζπκπφζηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, δεκφζηεο ζπδεηήζεηο 

θηι.) πνπ νξγαλψζεθαλ ή ζπλδηνξγαλψζεθαλ απφ ην Σκήκα ΒΑ (ελδεηθηηθά): 

Σίτλοσ Σφποσ Σοποθεςία 
Ημερομηνίεσ 
διεξαγωγήσ 

Τπεφθυνοσ 

«Πόλεισ-λιμάνια και καλάςςιοι δρόμοι ςτθν 
Ανατολικι Μεςόγειο και τθ Μαφρθ Θάλαςςα 
(18οσ-21οσ αιώνασ)»,  Συνδιοργάνωςθ 
Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο και Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ (Τμιμα ΒΣΑΣ) 

Διεκνζσ 
Συνζδριο 

Χαροκόπειο 
Πανεπιςτιμιο, 

Ακινα 
22–24/11/2018 

Γαβρά Ελζνθ 
(μζλοσ τθσ 

επιςτθμονικισ 
επιτροπισ) 

“Press and Media Freedom in the Balkans and 
Turkey 2018: Rights and responsibilities for the 
protection of modern democracy”, Co-
organized by the Greek Liberties Monitor, 
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, 
and University of Macedonia (Dept of Balkan, 
Slavic and Oriental Studies) 

Διεκνζσ 
Συνζδριο 

Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ 

 20–22/9/2018   

The 17th Annual Conference of the 
International Association for the Study of 
Forced Migration “IASFM 17: Whither 
Refugees? Restrictionism, Crises and Precarity 
Writ Large”, Hosted by the Department of 
Balkan, Slavic and Oriental Studies and the 
Laboratory for the Study of Culture, Gender and 
Borders 

Διεκνζσ 
Συνζδριο 

Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ 

22-24/7/2018 
Βουτυρά 
Ευτυχία 

“Teaching and Learning Anthropology and 
Ethnography in Eastern and Southeastern 
Europe: Making sense of cultural difference in 
familiar and unfamiliar contexts”.  Thessaloniki, 
Greece, 12–13 May 2018., Co-organized by the 
Culture, Borders, Gender LAB, and the ΜΑ 
Program in History, Anthropology and Culture in 
Eastern and South-Eastern Europe, in 
collaboration with the Teaching Anthropology 
(TA) - A Journal of the Royal Anthropological 
Institute, the EASA Teaching Anthropology 
Network, and the Border Crossings Network. 

Διεκνζσ 
Συνζδριο 

Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ 

12-13/5/2018   

«Ελλάδα και Βαλκάνια ςτον 20ο αιώνα», A΄ 
Επιςτθμονικι Διθμερίδα , Διοργάνωςθ Τμιμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών υπό τθν αιγίδα του Ιδρφματοσ τθσ 
Βουλισ για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ 
Δθμοκρατία 

Διθμερίδα 
Πάρκο Εκνικισ 
Συμφιλίωςθσ 

Γράμμου 
22-24/5/2019   

«Θ επιτζλεςθ του κρινου ωσ παραγωγι 
‘πολιτιςμικισ οικειότθτασ’: από τθν Αςοφρα ςε 
ςφγχρονεσ καλλιτεχνικζσ πρακτικζσ», Διεκνισ 
επιςτθμονικι θμερίδα, Διοργανωτζσ: Μ. 
Χατηθπροκοπίου, Φ. Τςιμπιρίδου, Κζντρο 
Ερευνασ για τισ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, 
Εργαςτιριο Μελζτθσ του Πολιτιςμοφ, των 
Συνόρων και του Κοινωνικοφ Φφλου, ΒΣΑΣ 
ΠΑΜΑΚ 

Θμερίδα 
Σχολι Καλών 

Τεχνών, ΑΘινα 
23/11/2019 

Τςιμπιρίδου 
Φωτεινι 

Θμερίδα «Σκθνζσ τθσ 'ςυμφιλίωςθσ': Σφνορα 
και θ γλώςςα του φφλου». / Συνδιοργάνωςθ 
Εργαςτιριο Ανκρωπολογικισ Ζρευνασ (Τμιμα 
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πάντειο 
Πανεπιςτιμιο), Εργαςτιριο Σπουδών Φφλου 
(Τμιμα Κοινωνικισ Πολιτικισ, Πάντειο 

Θμερίδα 
Πάντειο 

Πανεπιςτιμιο, 
Ακινα 

9/3/2018 
Τςιμπιρίδου 

Φωτεινι 
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Πανεπιςτιμιο) και Εργαςτιριο Μελζτθσ του 
Πολιτιςμοφ, των Συνόρων και του Κοινωνικοφ 
Φφλου (Τμιμα ΒΣΑΣ, Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ) 

"Προςταςία μειονοτιτων ςτθν Ιςπανία, με 
ζμφαςθ ςτθ χώρα των Βάςκων", Eduardo Javier 
Ruiz Vieytez, Κακθγθτισ (Faculty of Social and 
Human Sciences, University of Deusto, Bilbao), 
Διοργάνωςθ MA in Politics and Economics of 
Contemporary Eastern and Southeastern 
Europe 

Διάλεξθ 
Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ 

3/5/2018 
Ηάικοσ 

Νικόλαοσ 

“Regime Consolidation in Greece, Turkey, and 
Beyond: Between military rule and democracy”, 
Dr Yaprak Gürsoy, Associate Professor of Politics 
(Istanbul Bilgi University), Συνδιοργάνωςθ 
Μονάδα Ερευνών Κοινισ Γνώμθσ και Αγοράσ 
του Ερευνθτικοφ Πανεπιςτθμιακοφ Ινςτιτοφτου 
του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Εργαςτιριο 
Μελζτθσ του Πολιτιςμοφ, των Συνόρων και του 
Κοινωνικοφ Φφλου, Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιςτορία, 
Ανκρωπολογία και Πολιτιςμόσ ςτθν Ανατολικι 
και Νοτιοανατολικι Ευρώπθ, MA in Politics and 
Economics of Contemporary Eastern and 
Southeastern Europe. 

Διάλεξθ 
Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ 

26/3/2018   

Performative (επιτελεςτικι) πορεία: 
μεγίςτθ απουςία/ζνοχθ ςιωπι/ςιωπθλι 
ςυγνώμθ. Συνδιοργάνωςθ: Tμιμα 
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Άτυπο Στοφντιο 
νεοΠοιθτικισ, Τμιμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών, Εργαςτιριο Μελζτθσ του 
Πολιτιςμοφ, των Συνόρων και του Κοινωνικοφ 
Φφλου ΠΑΜΑΚ, Σχολι Καλων Τεχνών Α.Π.Θ., 
Tμιμα Θεάτρου Α.Π.Θ., ΚΘΒΕ, ΜΟΜus-
Μθτροπολιτικόσ Οργανιςμόσ Μουςείων 
Εικαςτικών Τεχνών Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα 
Κινθματογράφου Α.Π.Θ, Τμιμα Πολιτικών 
Επιςτθμών Α.Π.Θ., Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Θεςςαλονίκθσ (ΦΚΘ). 

Εκδιλωςθ Θεςςαλονίκθ 3/11/2019   

“Turkey on the Edge (2017)”. Δθμόςια 
ςυηιτθςθ και προβολι του ντοκιμαντζρ για τθ 
μετά-Γκεηί εποχι.  Συηιτθςθ με τον ςκθνοκζτθ 
İmre Azem και τθ Mücella Yapıcı, 
Συνδιοργάνωςθ Εργαςτιριο Μελζτθσ του 
Πολιτιςμοφ, των Συνόρων και του Κοινωνικοφ 
Φφλου και ΠΜΣ Ιςτορία, Ανκρωπολογία και 
Πολιτιςμόσ ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρώπθ. 

Δθμόςια 
ςυηιτθςθ / 

προβολι 
ντοκυμαντζρ 

Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ 

27/1/2018 

Τςιμπιρίδου 
Φωτεινι, 
Βουτυρά 
Ευτυχία, 

Τςιτςελίκθσ 
Κωνςταντίνοσ 

Αξρείν κε ηηο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο (ζπλέδξηα, ζπκπφζηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, δεκφζηεο 

ζπδεηήζεηο θηι.) πνπ νξγαλψζεθαλ ή ζπλδηνξγαλψζεθαλ απφ ην Σκήκα ΒΑ ηεξείηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (https://www.uom.gr/bso) 

Κχθινη Γηαιέμεσλ 

 «Οι μακπινοί μαρ γείηονερ: Οικονομικέρ, κοινυνικέρ και πολιηιζμικέρ πποζεγγίζειρ» 

https://www.uom.gr/bso/oi-makrinoi-mas-geitones  

Απφ ην 1999 ην Σκήκα δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο πξνζθεθιεκέλσλ αθαδεκατθψλ θαη 

πξνζσπηθνηήησλ γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή «Οη καθξηλνί καο γείηνλεο: Οηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο». 

https://www.uom.gr/bso
https://www.uom.gr/bso/oi-makrinoi-mas-geitones
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 Politics First – ειπά ανοισηών διαλέξευν ζηη διεθνή πολιηική θευπία 

https://www.uom.gr/bso/politics-first-seira-anoixton-dialekseon-sth-diethnh-politikh-theoria 

Σα Politics First είλαη κηα ζεηξά αλνηρηψλ δηαιέμεσλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζεσξία ηνπ 

Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Οη δηαιέμεηο PF είλαη αλνηρηέο θαη δσξεάλ γηα φινπο, θαη απεπζχλνληαη ζε έλα 

επξχηεξν αθξναηήξην πέξαλ ηνπ ηδξχκαηνο. Γηνξγαλψλνληαη απφ ην 2014, ζε εβδνκαδηαία 

βάζε κε δηαιέμεηο ησλ ζπληνληζηψλ θαη δηαθεθξηκέλσλ θαιεζκέλσλ νκηιεηψλ. 

Ο ηίηινο ηεο ζεηξάο (Politics First) ππνλνεί κηα έκθαζε ζηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο θαη 

άξλεζε αλάγλσζήο ηεο κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Οη Γηαιέμεηο PF δελ είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη εθηείλνληαη πέξαλ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δηδαθηηθψλ / καζεζηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο 

επλννχληαη ηδηαίηεξα, σζηφζν, θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε ηηο πην πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Θεσξίαο ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ. 

Ζ ζεκαηηθή θάζε δηάιεμεο είλαη κνλαδηθή θαη δελ επαλαιακβάλεηαη. Οη Γηαιέμεηο PF δελ 

καγλεηνζθνπνχληαη νχηε δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο είλαη λα 

θέξνπλ θνηηεηέο θαη απιφ θνηλφ πίζσ ζην παλεπηζηήκην, λα βαζίζνπλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζηε δσληαλή ζπδήηεζε θαη θξηηηθή δηάδξαζε, θαη λα ηελ απνζπλδέζνπλ απφ 

θάζε κνξθήο ζπκβαηηθή αληαπφδνζε, αληακνηβή ή ππνρξέσζε (π.ρ. βεβαηψζεηο 

παξαθνινχζεζεο, παξνπζηνιφγηα θηι.) 

Σα Politics First έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζειίδα ζην Facebook 

(http://www.facebook.com/Politics.First.UOM/), αλαξηψληαο ηαθηηθά ζηελ αγγιηθή ηηο 

αθίζεο ησλ δηαιέμεσλ, ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο, πνιηηηθνχο ζρνιηαζκνχο, επηιεγκέλα 

άξζξα απφ ηνλ δηεζλή ηχπν θηι. Ζ επηζθεςηκφηεηα ηεο ζειίδαο είλαη πςειή θαη δηεζλήο, 

πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 1.700 αθνινχζνπο θαη ‘likes’ απφ φινλ ηνλ θφζκν 

(εθηφο ησλ Βφξεηα Κνξέα, Σαηδηθηζηάλ θαη Πεξνχ, σο ηψξα). 

 

Θεξηλά ζρνιεία (ελδεηθηηθά) 

 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ κεηέρεη, σο κέινο, ζην αθαδεκατθφ 

δίθηπν «The Border Crossings Network» (https://www.border-crossings.eu/) θαη ζπλδηνξγαλψλεη, 

κε παλεπηζηήκηα απφ ηε ΝΑ Δπξψπε θαη άιινπο θνξείο, ην Γηεζλέο Θεξηλφ ρνιείν Κφληηζαο γηα 

ηελ Αλζξσπνινγία, ηελ Δζλνγξαθία θαη ηε πγθξηηηθή Λανγξαθία ζηα Βαιθάληα 

(https://www.border-crossings.eu/konitsa). 

Κεληξηθφ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ απνηεινχλ ε κειέηε ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ 

ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ θαη ηα Βαιθάληα, πξσηαξρηθά, κέζα απφ ηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο θαη 

Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο, αιιά θαη απφ άιιεο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. 

Φνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απφ φιν ηνλ θφζκν παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα πάλσ ζε δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηα Βαιθάληα, ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, ην 

ηζηνξηθφ ηνπο παξειζφλ θαη ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο 

κειέηεο ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε επηηφπηαο έξεπλαο ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηεο 

Αιβαλίαο θαη ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

δεκνζηεχνληαη ζηε δηεζλή εθδνηηθή ζεηξά ηνπ Γηθηχνπ «Border Crossings» κε ηίηιν «Balkan 

https://www.uom.gr/bso/politics-first-seira-anoixton-dialekseon-sth-diethnh-politikh-theoria
http://www.facebook.com/Politics.First.UOM/
https://www.border-crossings.eu/
https://www.border-crossings.eu/konitsa
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Border Crossings: Proceedings from the Konitsa Summer School», ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην 

γεξκαληθφ εθδνηηθφ νίθν LIT (https://www.border-crossings.eu/publications/konitsa-summer-

school-proceedings). 

 

Δξγαζηήξηα (ηδξχζεθαλ ην 2016) 

Α. Δπισειπημαηικόηηηαρ (Γηεπζχληξηα Κ. αξξή).  

θνπνί ηνπ, κεηαμχ άιισλ: 1. Ζ αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηεο γλψζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία. 2. Ζ ελίζρπζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε άιια αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ηλζηηηνχηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο εκεδαπήο θαη 

ηεο αιινδαπήο, κε ζπλαθέο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν θαη ζηφρνπο, κέζα ζε πλεχκα ακνηβαηφηεηαο 

θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο. 3. Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ή νξγαλψζεηο ζην ελ ιφγσ επηζηεκνληθφ πεδίν, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφ θνηλνχ 

δηεξεχλεζε ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 4. Ζ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ζε ζέκαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζηα επηζηεκνληθά πεδία δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Β. Ηζηοπίαρ ΝΑ Δςπώπηρ (Γηεπζπληήο Γ. ηακαηφπνπινο) 

θνπνί ηνπ, κεηαμχ άιισλ: 1. Ζ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάδεημε ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

λέσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζε ζέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 2. Ζ απνηχπσζε 

θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ παλεπηζηεκηαθά, 

αθαδεκατθά θαη άιια ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη εζηηάδνπλ ζε 

ζέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 3. Γεκνζηνπνίεζε ηεο γλψζεο 

κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε αθαδεκατθψλ δξάζεσλ, επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ. 4. Γηάρπζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ εθδφζεηο ζπιινγηθψλ ηφκσλ, κνλνγξαθηψλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, 

επηζηεκνληθψλ επεηεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη θάζε κνξθή έληππεο ή ειεθηξνληθήο έθδνζεο 

επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ. 

Γ. Μελέηηρ ηος Πολιηιζμού, ηυν ςνόπυν και ηος Κοινυνικού Φύλος (Γηεπζχληξηα Δ. 

Βνπηπξά).  

θνπνί ηνπ, κεηαμχ άιισλ: 1. Πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ ηάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπγθξφηεζε λέσλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ, ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζε 

ζέκαηα πνιηηηζκνχ, ζπλφξσλ θαη θνηλσληθνχ θχινπ. 2. Απνηχπσζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ παλεπηζηεκηαθά, αθαδεκατθά θαη άιια ηδξχκαηα 

θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, ζπλφξσλ θαη 

θνηλσληθνχ θχινπ. 3. Γεκνζηνπνίεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε αθαδεκατθψλ 

δξάζεσλ, επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ 

επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ. 4. Γηάρπζε ηεο γλψζεο κέζα απφ εθδφζεηο ζπιινγηθψλ ηφκσλ, 

κνλνγξαθηψλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, επηζηεκνληθψλ επεηεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη θάζε κνξθή 

έληππεο ή ειεθηξνληθήο έθδνζεο επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ. 

  

https://www.border-crossings.eu/publications/konitsa-summer-school-proceedings
https://www.border-crossings.eu/publications/konitsa-summer-school-proceedings
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Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Δ  

ην ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ επηηξνπέο: 

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1 Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Τμιματοσ (ΟΜΕΑ) 

Ακριβοφλθσ Δθμιτριοσ         

Κεντρωτισ Κυριάκοσ 

Μιχαθλίδθσ Παναγιώτθσ 

2 
Ειςθγθτικι Επιτροπι αξιολόγθςθσ διδαςκόντων βάςει 

του ΠΔ 407/80 & Ακαδθμαϊκών Υποτρόφων  

Τηιώνασ Ιωάννθσ 

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα 

Λιάηοσ Νικόλαοσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

1 Επιτροπι Προγράμματοσ Σπουδών 

 Κυρκιλισ Δθμιτριοσ 

Τςιτςελίκθσ Κωνςταντίνοσ 

Σταματόπουλοσ Δθμιτριοσ 

2 
Επιτροπι για τθ Σφνταξθ Κανονιςμοφ Προγράμματοσ 

Προπτυχιακών Σπουδών 

Τςιτςελίκθσ Κωνςταντίνοσ 

Οικονόμου Χρυςάνκθ 

Σαρθγιάννθσ Φώτιοσ 

3 Επταμελισ Επιτροπι Κατατάξεων 

 Τςιμπιρίδου Φωτεινι 

Μαραγκόσ Ιωάννθσ 

Σταματόπουλοσ Δθμιτριοσ 

Καρπζτθσ Χριςτοσ 

Χρθςτίδθσ Γεώργιοσ 

Μάνοσ Ιωάννθσ 

Δορδανάσ Ευςτράτιοσ 

4 
Επιτροπι ςυντονιςμοφ διδακτικών και πολιτιςτικών 

δράςεων για τισ γλώςςεσ του ΒΣΑΣ 

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα (προεδρεφουςα) 

Λιάηοσ Νικόαλοσ 

Φιλίπποβα-Μερτηιμζκθ Στεφανία 

Τρακάδασ Αντώνιοσ 

Σοφτςιου Τςιπριάν-Λουκρζτςιουσ 

ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ 

1 Σφμβουλοι Σπουδών 

Κουλακιώτθσ Ακανάςιοσ                                       

Μάνοσ Ιωάννθσ       

Ακριβοφλθσ Δθμιτριοσ 

2 Ακαδθμαϊκά Υπεφκυνοι Προγράμματοσ Erasmus+ 
Σιδζρθ Ελζνθ (τακτικι)  

Βλαςίδθσ Βλάςιοσ (αναπλθρωματικόσ) 

3 Υπεφκυνοι Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτών 

Παπαπανάγοσ Χάρρυ (διοικθτικά υπεφκυνοσ)                                                                                                                                        

Βλαςίδθσ Βλάςιοσ 

Σοφτςιου Τςιπριάν-Λουκρζτςιουσ 

Δορδανάσ Στράτοσ 

Νιχωρίτθσ Κωνςταντίνοσ 

Καρπζτθσ Χριςτοσ 

Χρθςτίδθσ Γεώργιοσ 

4 
Επιτροπι διαχείριςθσ ζμφυλων και 

μειονοτικών διακρίςεων 

Τςιμπιρίδου Φωτεινι 

Τςιτςελίκθσ Κωνςταντίνοσ 

Σιδζρθ Ελζνθ 

5 
Ειςθγθτικι Επιτροπι κατάκεςθσ πρόταςθσ ρφκμιςθσ 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 

Τςιμπιρίδου Φωτεινι 

Ηάικοσ Νικόλαοσ 

Βλαςίδθσ Βλάςιοσ 

Οικονόμου Χρυςάνκθ 

Οικονόμου Βαγια 

Πζτρου Κυπριανόσ-Αλζξανδροσ 

Γαλιάςου Ειρινθ 

Σκοφφιασ Ακανάςιοσ 

Τςιαπάλασ Βαςίλειοσ 

Σν ζχλνιν ησλ Δπηηξνπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα, βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Σκήκαηνο (https://www.uom.gr/bso/epitropes-tmhmatos) 

https://www.uom.gr/bso/epitropes-tmhmatos

