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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑ 

ΑΝΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ  

 

25/11/2018 

Σο Σμόμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών (ΒΑ) ανόκει ςτη 

χολό Οικονομικών και Περιφερειακών πουδών, εύναι διεπιςτημονικό Σμόμα, 

ιδρύθηκε το 1996 και δϋχτηκε τουσ πρώτουσ φοιτητϋσ του τον επτϋμβριο του 

1998. Σο Σμόμα, ςύμφωνα με το ιδρυτικό του Διϊταγμα ϋχει ωσ κύρια αποςτολό 

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

πολιτιςμό των Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετϊ και 

να αναπτύςςει τισ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ ςχϋςεισ των κρατών 

αυτών με την Ελλϊδα». 

Σο Σμόμα λειτουργεύ με τισ εξόσ Kατευθύνςεισ ςπουδών:  

α) Βαλκανικών πουδών,  

β) λαβικών πουδών και  

γ) Ανατολικών πουδών.  

Tο Σμόμα, απονϋμει ενιαύο πτυχύο που προςδιορύζεται από τισ Kατευθύνςεισ. 

Σο Σμόμα, λοιπόν, ςτοχεύει αφενόσ ςτην διεπιςτημονικό προςϋγγιςη και 

μεθοδολογύα, και ςτην «μελϋτη περιοχών». Η ςύζευξη των ςτόχων αυτών εύναι 

κεντρικόσ ςημαςύασ για την φυςιογνωμύα του Σμόματοσ και το περιεχόμενο του 

προγρϊμματοσ ςπουδών που προςφϋρεται ςτον Α’ Κύκλο πουδών. 

Η διδαςκαλύα των επύ μϋρουσ γνωςτικών αντικειμϋνων, ςτην γενικό, 

δογματικό/καταςτατικό τουσ εκδοχό προςφϋρεται ωσ απαραύτητο υπόβαθρο 

για την περαιτϋρω εξειδύκευςη των μαθημϊτων ςτην αλληλοαναφορϊ με ϊλλα 
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γνωςτικϊ αντικεύμενα. Σα μαθόματα αυτϊ τϋμνονται βϋβαια διαγωνύωσ με τη 

μελϋτη των περιοχών. ταδιακϊ, ςτην πορεύα των εξαμόνων το Π  εξειδικεύεται 

ςε εδικϊ μαθόματα των αντύςτοιχων επιςτημονικών κλϊδων, ςε εφαρμοςμϋνα 

θϋματα και με εςτύαςη ςε μελϋτεσ περιοχόσ. 

Για να επιτευχθεύ η ιςορροπύα αυτό αςφαλώσ εύναι μια δύςκολη διεργαςύα η 

οπούα βαςύζεται ςτο υπϊρχον διδακτικό και ερευνητικό προςωπικό ςε επύπεδο 

Σμόματοσ, αλλϊ και ςε επύπεδο χολόσ, το επιςτημονικό του προφύλ, αλλϊ και 

τον ςχεδιαςμό για τον εμπλουτιςμό του προγρϊμματοσ με νϋο προςωπικό και 

μαθόματα που θα εξυπηρετούν ακόμα καλύτερα τουσ παραπϊνω ςτόχουσ.  

Σο πρόγραμμα ςπουδών περιλαμβϊνει δύο Ειδικεύςεισ, με γνώμονα το 

επιςτημολογικό πεδίο:  

1. Οικονομικά και Διεθνείσ Επιχειρήςεισ  

2. Κοινωνικέσ, Πολιτικέσ και Πολιτιςμικέσ Σπουδέσ  

και χωρίζεται ςε τρεισ Κατευθύνςεισ γεωγραφικήσ περιοχήσ, με οδηγό 

την επιλογή γλώςςασ: 

1. Βαλκανικών πουδών: βουλγαρική, ρουμανική, ςερβοκροατική 

2. λαβικών πουδών: ρωςική, βουλγαρική, ςερβοκροατική 

3. Ανατολικών πουδών: τουρκική (ςυν Αραβική, εφόςον υπηρετείται 

από μόνιμο προςωπικό)  

Οι γλώςςεσ αυτϋσ διδϊςκονται ςε 6+2 διαδοχικϊ μαθόματα [προςφϋρονται 

επύςησ: Αλβανικϊ, Αραβικϊ, Αρμενικϊ ςε 4 μαθόματα] 

 

Σα μαθόματα γλωςςών ςτο Σμόμα ΒΑ αποτελούν ϋνα από τα βαςικότερα 

χαρακτηριςτικϊ τησ φυςιογνωμύασ του Σμόματοσ και αποτελούν μαθόματα 

υποβϊθρου καθώσ ορύζουν γεωγραφικό περιοχό και καθορύζουν την 

κατεύθυνςη του πτυχύου. τα Τποχρεωτικϊ Επιλογόσ μαθόματα γλωςςών 

επιδιώκεται η κατϊ το δυνατόν αρτιότερη γνώςη τησ γλώςςασ από τουσ 

φοιτητϋσ ώςτε μετϊ το πϋρασ των ςπουδών τουσ, οι απόφοιτοι του Σμόματοσ να 

εύναι ςε θϋςη να παραγϊγουν ϊρτιο γραπτό και προφορικό λόγο, καθώσ και να 

εύναι εξοικειωμϋνοι με την ορολογύα τησ ειδύκευςησ την οπούα ϋχουν επιλϋξει. 

τα Επιλογόσ μαθόματα γλωςςών επιδιώκεται μετϊ το πϋρασ των ςπουδών 
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τουσ οι απόφοιτοι του Σμόματοσ να εύναι ςε θϋςη να κατανοόςουν ϋςτω τα 

κύρια ςημεύα ενόσ κειμϋνου ό απλόσ ομιλύασ και να παραγϊγουν ςαφό κεύμενα 

ςε θϋματα των ενδιαφερόντων τουσ. Βϊςει των ανωτϋρω και λαμβϊνοντασ 

υπόψη τα όδη υπηρετούντα μϋλη Ε.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των 

αναγκών τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ του Σμόματοσ, οι επόμενεσ θϋςεισ 

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προςωπικού, που θα προκηρυχθούν, προτεύνεται 

να εύναι οι εξόσ: 

2 θϋςεισ για τη διδαςκαλύα τησ τουρκικόσ γλώςςασ 

3 θϋςεισ για τη διδαςκαλύα τησ βουλγαρικόσ – ρουμανικόσ – ςερβικόσ 

1 θϋςη για τη διδαςκαλύα τησ αραβικόσ γλώςςασ. 

Η προτεραιοπούηςη θα αποφαςιςθεύ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του Σμόματοσ και 

τισ δυνατότητεσ αξιοπούηςησ προςφερόμενου ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Φαρτογράφηςη των μελών ΔΕΠ του Σμήματοσ ανά κλάδο 

                  [μεταβολέσ ςε προοπτική 5ετίασ] 

Οικονομική επιςτήμη       7 

Διοίκηςη επιχειρήςεων      3 

Πολιτική επιςτήμη        7 [-1]* 

Νομικά         4  

Ανθρωπολογία                         3 [+1] [-1]* 

Ιςτορία         3 

Γλώςςα και πουδέσ του Πολιτιςμού 3, λαβολογία 1, 
Αρχιτεκτονική/χώροσ/οικιςτικό απόθεμα 1   5 (ςύνολο) 

+ Ένασ επιςκϋπτησ καθηγητόσ από ΠαΜακ (1 μϊθημα) 

Επύςησ με το πδ 407 + ΕΠΑ: 3 μαθόματα οικονομικών, 2 μαθόματα πολιτικόσ 
επιςτόμησ, 1 ανθρωπολογύασ,  

Διδϊςκοντεσ γλωςςών: 1 μϋλοσ ΔΕΠ, 7 ΕΕΠ, 5 με το πΔ 407, μια επιςκϋπτρια 

*: Αθσπηρέηηζη/πιθανή παραίηηζη ενηός ηης 5 εηίας. Από 1/1/2019 οι θέζεις καθηγηηών ποσ 

αθσπσρεηούν, επιζηρέθοσν ζηο Τμήμα. Σσνεπώς δύο θέζεις θα επαναπροκηρστθούν. 
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Πίνακασ (1) κατανομήσ των μαθημάτων ανά κλάδο1  

Κϊθετοσ ϊξονασ: Επιςτημολογικϋσ παραδόςεισ των μαθημϊτων 

Οριζόντιοσ ϊξονασ: Πεδύα ςυνϊφειασ των μαθημϊτων με τισ προτεραιότητεσ τησ 

φιλοςοφύασ του Σμόματοσ (Γλώςςεσ, Δύκαιο, Ιςτορύα, Κοινωνύα, Οικονομύα, 

Πολιτικό, Πολιτιςμόσ) 

1ο ϋτοσ / υπόλοιπα ϋτη / επιλογϋσ 

 Οικονο-

μικά και 

Δ. 

Επιχειρής

εων 

Πολιτική 

Επιςτήμη/Διεθ-

νείσ χέςεισ  

Δί-

καιο 

Κοινωνική 

Ανθρωπολογία 

Ιςτο-

ρία 

Γλώςςα/ 

πουδέσ 

του Πολιτι-

ςμού 

Συνάφειεσ 

με - χωρίσ 

Οικονομία 

Διοικ. 

επιχειρήςεων 

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

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

Δίκαιο 0/3/0 1/1/3 1/1/

3 

- 0/0/1 - 9 - 5 

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

Ιςτορία - 0/1/2 - - 1/1/2 - 3 - 4 

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

        Πρόταςη: Να δηλώνεται ςτον Οδηγό πουδών εμφατικϊ η ςυνϊφεια με ϊλλα 

γνωςτικϊ αντικεύμενα. Σα μαθόματα των οικονομικών και τα ςυναφό με τη 

διούκηςη επιχειρόςεων να αναδιαρθρωθούν εςωτερικϊ ώςτε να αποκτόςουν 

ςυνϊφειεσ με ϊλλεσ γνωςτικϋσ περιοχϋσ.  

Πίνακασ (2) κατανομήσ των μαθημάτων2 ανάλογα με την 

επιςτημολογική ςτόχευςη:  

                                                           
1
 Τα μαθήμαηα διδαζκαλίας γλώζζας δεν περιλαμβάνονηαι ζηον πίνακα, καθώς δεν μπορούν να 

αναλσθούν με ηη λογική ηης ζσνάθειας.  
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Γενικά μαθήματα /  

Μικτά μαθήματα [προςφέρουν και γενική γνώςη και εξειδίκευςη ςε μελέτη περιοχήσ] /  

Μαθήματα αποκλειςτικά μελέτησ περιοχήσ  

Τποχρεωτικά μαθήματα – μαθήματα επιλογήσ 3ου και 4ου έτουσ  

 Αριθμόσ 

μαθημάτων 

Γενικά Μικτά Αποκλειςτικά 

μελέτησ περιοχήσ 

Αναλογία 

Γενικά/μικτά+μ.π. 

Οικονομικά και 

διοίκηςη 

επιχειρήςεων 

35 22 - 8 0 - 2 2 – 1 30/5 

Πολιτική 

επιςτήμη/Διεθνείσ 

χέςεισ 

24 4 - 3 1 - 0 4 – 12 7/17 

Δίκαιο 14 4-3 2 - 2 3 – 0 7/7 

Κοινωνική 

Ανθρωπολογία 

10 1 - 1 2 - 1 1 – 4 2/8 

Ιςτορία 6 0 - 1 0 - 2 2 – 1 1/5 

Γλώςςα/ 

πουδέσ του  

Πολιτιςμού 

6 0 - 1 0 - 0 3 – 2 1/5 

 94 30 - 18 4 - 7 15 – 20 47/47 

Πρόταςη: Καλό θα όταν τα μαθόματα του οικονομικού πεδύου να 

αναδιοργανωθούν ώςτε να επιτύχουν καλύτερη ςτόχευςη ωσ προσ τη μελϋτη 

περιοχόσ με τη ςταδιακό αναμόρφωςη του περιεχομϋνου τουσ. 

 

 

                                                                                                                                                                      
2
 Τα μαθήμαηα διδαζκαλίας γλώζζας δεν περιλαμβάνονηαι ζηον πίνακα, καθώς δεν μπορούν να 

αναλσθούν με ηη λογική ηης επιζηημονικής ζηότεσζης. 
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Πρόγραμμα ςπουδών 

Η διεπιςτημονικό ςυγκρότηςη ςτη βϊςη των ςυγκεκριμϋνων επιςτημονικών 
πειθαρχιών (Οικονομικϊ και Δύκαιο, Πολιτικό Επιςτόμη και Διεθνεύσ ςχϋςεισ, 
Κοινωνικό Ανθρωπολογύα και Ιςτορύα, Γλώςςεσ και πουδϋσ του Πολιτιςμού) 
ςυγκροτούν τουσ πυλώνεσ αυτού του προγρϊμματοσ.  

Οι επιςτημολογικϋσ πειθαρχύεσ  των παραπϊνω κλϊδων τϋμνονται ςτα γνωςτικϊ 
πεδύα των πουδών περιοχόσ, όχι με φιλολογικοκεντρικό χαρακτόρα (Βλ. π.χ. 
όχι «αραβολογύα»), αλλϊ με τη διδαςκαλύα τησ γλώςςασ ωσ γνώςη επικοινωνύασ 
και την πλαιςύωςό τησ με τη μελϋτη τησ κουλτούρασ και τησ ιςτορύασ των 
ανθρώπων που τη μιλούν.  

Η δυναμικό αυτό κριτικόσ προςϋγγιςησ επιτρϋπει την ςπουδό των τοπικών 
κοινωνιών ςε βϊθοσ χρόνου, ςχετικϊ με την κουλτούρα, μϋςα από τη 
ςυςτηματικό μελϋτη των εκφϊνςεων τησ πολιτικόσ, την εξοικεύωςη με τα 
εργαλεύα τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ, αλλϊ 
και τη διαχεύριςη ςτισ καλϋσ πρακτικϋσ και τισ νϋεσ τεχνολογύεσ ςτην κοινωνικό 
πραγματικότητα. 

Οι θϋςεισ των μελών που υπηρετούν ό πρόκειται να υπηρετόςουν ςτο Σμόμα θα 
πρϋπει να εμπύπτουν ςτισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ: 

1.      Ενδελεχεύσ πουδϋσ περιοχόσ (Βαλκανικϋσ, Σουρκικϋσ, 
Μεςοανατολικϋσ, Ρωςικϋσ, και Μεςογειακϋσ) που εμβαθύνουν τη μϊθηςη 
πϊνω ςε ζητόματα κουλτούρασ, γλώςςασ, κοινωνύασ και ιςτορύασ. 

2.      υςτηματικό Μελϋτη των πολιτικών ςυςτημϊτων, θεςμών, 
αντιλόψεων και νοοτροπιών (Μεταςοςιαλιςτικόσ κόςμοσ, 
Μετααποικιακό ςυνθόκη,  μεταοθωμανικόσ χώροσ), που ιςτορικοποιούν 
το πολιτικό πεδύο, τη θρηςκεύα, τισ ςχϋςεισ εξουςύασ, τισ  ηγεμονύεσ, τισ 
πολιτικϋσ του πολιτιςμού, κ.α. 

3.      Εμβϊθυνςη ςτα Εργαλεύα τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ ςτισ υπό 
μελϋτεσ περιοχϋσ, που προτεύνουν τρόπουσ διαχεύριςησ φυςικών πόρων, 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, ςτρατηγικού ςχεδιαςμού, διαχεύριςη 
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, ανθρώπινων ροών, ςυνεργαςιών και 
επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ. 

4.      Εξοικεύωςη με τισ καλϋσ πρακτικϋσ ςυμφιλύωςησ, ευαιςθητοπούηςησ 
πϊνω ςτισ ϋμφυλεσ διαφορϋσ, ςτισ μειονοτικϋσ διακρύςεισ , τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την φτώχεια και τον αποκλειςμό, τισ ςυγκρούςεισ, τισ 
ανθρωπιςτικϋσ και ϊλλεσ κρύςεισ.   

5.      Κατϊρτιςη ςε/με νϋεσ τεχνολογύεσ για αξιοπούηςη τησ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ και των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων από τισ υπό μελϋτη 
περιοχϋσ με τη δημιουργύα ςυμπρϊξεων, δικτύων ςυνεργαςύασ, κϋντρων, 
εργαςτηρύων, κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμϊτων. 
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Πρόταςη για τισ θϋςεισ που πρόκειται να ανούξουν ςτο Σμόμα. 

1. Να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ ςπουδϋσ περιοχόσ για όλα τα μαθόματα. Εκτόσ των 

γενικών μαθημϊτων που ειςϊγουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ επιςτημολογικϋσ 

πειθαρχύεσ, (οριςμϋνεσ από τισ οπούεσ θα πρϋπει να γύνει προςπϊθεια να 

καλύπτονται και από ϊλλα Σμόματα του ΠαΜακ εφόςον 

ανταποκρύνονται ςτο περιεχόμενο του προγρϊμματοσ ςπουδών του 

Σμόματοσ (πχ Οικονομικών, Πολιτικόσ Επιςτόμησ), οι ανθρώπινοι πόροι 

του Σμόματοσ θα πρϋπει να εςτιϊςουν ςε μαθόματα μελϋτησ περιοχόσ.  

2. Να δοθεύ ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη κατϊ το δυνατόν τησ διϊρθρωςησ των 

μαθημϊτων ώςτε να αναφϋρονται και ςε ϊλλουσ κλϊδουσ μϋςα από μια 

διεπιςτημονικό ςυνομιλύα (για παρϊδειγμα, ιςτορικό πορεύα των θεςμών, 

πολιτικό διϊςταςη ςτην οικονομικό ανϊλυςη, ςυνομιλύα τησ κοινωνικόσ 

ανθρωπολογύασ με την ιςτορύα και τισ ςπουδϋσ του πολιτιςμού). 

 

Ήδη φαύνεται ςτον πύνακα 2 ότι αυτό γύνεται ικανοποιητικϊ ςτα περιςςότερα 

επιςτημονικϊ πεδύα, και ότι θα μπορούςε να γύνει ακόμα καλύτερα με την 

εςωτερικό αναμόρφωςη του syllabus οριςμϋνων μαθημϊτων, ενδεχομϋνωσ και 

των τύτλων τουσ. Με βϊςη τισ ανϊγκεσ που διαπιςτώθηκαν ςχετικϊ με το 

υπϊρχον διδακτικό προςωπικό, το περιεχόμενο των μαθημϊτων του 

Προγρϊμματοσ πουδών, τον καταςτατικό ςτόχο του Σμόματοσ, και με 

δεδομϋνο ότι μια θϋςη μόλισ αποφαςύςτηκε να προκηρυχθεύ ςτον κλϊδο τησ 

Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ επερχόμενεσ  

ςυνταξιοδοτόςεισ (δύο), οι θϋςεισ των οπούων πρόκειται να 

επαναπροκηρυχθούν, οι επόμενεσ θϋςεισ που θα προκηρυχθούν προτεύνεται να 

εύναι εςτιαςμϋνεσ ςε περιοχϋσ και διεπιςτημονικϊ πεδύα που θα μπορούςαν να 

ϋχουν θεματικϋσ όπωσ: 

1. υγκριτικό πολιτικό (διεπιςτημονικό και ποιοτικό μϋθοδοσ προςϋγγιςησ – με 

αναφορϊ κατϊ προτεραιότητα ςε  Αν. Ευρώπη, Αν. Μεςόγειο)  
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2. Οικονομικϊ τησ ενϋργειασ και των φυςικών πόρων (Μϋςη Ανατολό-Αν. 

Μεςόγειοσ, Κεντρικό Αςύα) 

3. Γλώςςα, Κοινωνύα, Πολιτιςμόσ ςτον αραβικό κόσμο (Μϋςη Ανατολό) 

4. Νεώτερη ό/και ςύγχρονη Ιςτορύα (ΝΑ ό/και Αν. Ευρώπη) 

5. υγκριτικό δύκαιο των θεςμών (βαλκανικϊ/αραβικϊ κρϊτη, πρώην ςοβιετικόσ 

χώροσ ό Σουρκύα) 

6. Γλώςςα, Κοινωνύα, Πολιτιςμόσ ςτον σλαβικό κόσμο (Αν. Ευρώπη-Βαλκϊνια)  

Η παραπϊνω προτεραιοπούηςη ςτην προκόρυξη των θϋςεων μπορεύ να 

μεταβληθεύ ςε περύπτωςη ϋκτακτησ μεταβολόσ των δεδομϋνων που 

περιγρϊφηκαν παραπϊνω. 

 

Η Επιτροπή Προγράμματοσ πουδών 

Γιώργοσ Μακρόσ, καθηγητόσ  / Φρόςτοσ Καρπϋτησ, επικ. καθηγητόσ 

Υωτεινό Σςιμπιρύδου καθηγότρια  

Κωνςταντύνοσ Σςιτςελύκησ, καθηγητόσ 


