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Γεια ςασ  

 

Μόπωσ ςκϋφτεςτε να γύνετε γεωγρϊφοι; Να μελετόςετε τουσ πληθυςμούσ 
τησ γησ, τα χαρακτηριςτικϊ, τισ ιδιομορφύεσ και τισ διαφορϋσ τουσ; Σο 
κλύμα, τισ αλλαγϋσ του, τισ επιδρϊςεισ του ςτην ανθρώπινη ζωό και 
δραςτηριότητα; Σην καταςτροφό των φυςικών πόρων, την ερημοπούηςη, 
τισ φυςικϋσ καταςτροφϋσ, και τρόπουσ διαχεύριςησ αυτών των 
προβλημϊτων; Να μυηθεύτε ςτην ανϊλυςη τησ γϋνεςησ και εξϋλιξησ των 
πόλεων, των λειτουργιών τουσ, και το ςχεδιαςμό τουσ; Να αςχοληθεύτε με 
τα προβλόματα τησ υπαύθρου, του τουριςμού, των περιφερειών και τουσ 
τρόπουσ που αντιμετωπύζονται; Να αναλύςετε το τοπύο τουσ; ασ 
ενδιαφϋρει η μελϋτη τησ ανϊπτυξησ ςτον αναπτυγμϋνο και 
αναπτυςςόμενο κόςμο, τησ μετανϊςτευςησ, τησ φτώχειασ, τησ ανεργύασ, 
και του κοινωνικού αποκλειςμού; ασ τραβϊ η μελϋτη τησ γεωπολιτικόσ 
και τησ παγκοςμιοπούηςησ; κεφτόκατε την πρόκληςη να μϊθετε 
ςύγχρονεσ μεθόδουσ πληροφορικόσ και δορυφορικόσ τεχνολογύασ για να 
αναλύςετε και να διαχειριςτεύτε τα παραπϊνω και πολλϊ ϊλλα 
ερωτόματα; Να μϊθετε τεχνικϋσ για να φτιϊχνετε και τρόπουσ να 
ερμηνεύετε χϊρτεσ; Μόπωσ θα ςασ ϊρεςε να διδϊξετε ςωςτϊ και 
ουςιαςτικϊ το μϊθημα τησ Γεωγραφύασ ςτα ςχολεύα τησ υποχρεωτικόσ 
εκπαύδευςησ; 

Επειδό ςύγουρα κϊτι απ’ όλα αυτϊ θα ϋχετε ςκεφτεύ, ςκεφτόκαμε  να ςασ 
δώςουμε περιςςότερεσ  πληροφορύεσ για το Σμόμα Γεωγραφύασ του 
Πανεπιςτημύου Αιγαύου αλλϊ και για την επιςτόμη τησ Γεωγραφύασ.  

Σο Σμόμα μασ ςτεγϊζεται ςε ϋνα κτύριο ςτο λόφο του Πανεπιςτημύου ςτη 
Μυτιλόνη. Διαθϋτει ςύγχρονα εργαςτόρια, αύθουςεσ διδαςκαλύασ, 
αμφιθϋατρο  διαλϋξεων και γραφεύα με υπϋροχη θϋα ςτο Αιγαύο.  

Η πόλη τησ Μυτιλόνησ, με θαυμϊςια αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ και 
πλούςια πολιτιςτικό κύνηςη, ςυνδϋεται με ςυχνό αςτικό ςυγκοινωνύα με 
το Λόφο του Πανεπιςτημύου.  

την ιςτοςελύδα του Σμόματοσ μασ θα βρεύτε περιςςότερεσ πληροφορύεσ 
για τα μαθόματα, τουσ καθηγητϋσ και τουσ φοιτητϋσ. Αν ϋχετε απορύεσ ό 
θϋλετε να μϊθετε περιςςότερα μη διςτϊςετε να επικοινωνόςετε μαζύ μασ. 
ασ ευχόμαςτε καλό επιτυχύα ςτισ εξετϊςεισ και … ελπύζουμε να ςασ 
καλωςορύςουμε τον επόμενο επτϋμβριο ςτο Σμόμα μασ! 

 

 

Οι καθηγητέσ και οι φοιτητέσ του 

Σμήματοσ Γεωγραφίασ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου 



Η επιςτήμη τησ Γεωγραφίασ 

Η Γεωγραφύα εύναι μια πϊντα επύκαιρη διεπιςτημονικό και ςυνθετικό 
επιςτημονικό περιοχό που μελετϊ φυςικϊ, κοινωνικϊ, οικονομικϊ, πολιτικϊ, και 
πολιτιςμικϊ φαινόμενα που διαδραματύζονται ςτο χώρο, μϋςα από τη διαρκό 
αλληλεπύδραςη φυςικών και κοινωνικών παραγόντων και διεργαςιών. 
Καταγρϊφει, περιγρϊφει και ερμηνεύει πωσ κατανϋμονται και 
διαφοροποιούνται οι ποικύλεσ μορφϋσ του χώρου από τη μια περιοχό ςτην ϊλλη 
και πωσ αλλϊζουν μϋςα ςτο χρόνο. Η γεωγραφικό ανϊλυςη αποτελεύ το 
αναγκαύο υπόβαθρο για να κατανοηθούν τα χωρικϊ φαινόμενα και να 
υποςτηριχθούν αποφϊςεισ για την αντιμετώπιςη ςύγχρονων ζητημϊτων όπωσ η 
ρύπανςη και η παγκόςμια αλλαγό του περιβϊλλοντοσ, οι φυςικϋσ καταςτροφϋσ, 
η υποβϊθμιςη των φυςικών πόρων, οι κοινωνικϋσ, και οικονομικϋσ μεταβολϋσ, η 
μετανϊςτευςη, η φτώχεια, η ανιςότητα, η ανεργύα, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, η 
παγκοςμιοπούηςη, οι γεωπολιτικϋσ ιςορροπύεσ και ςυγκρούςεισ, η αςτικοπούηςη 
και η περιαςτικοπούηςη, η εκβιομηχϊνιςη και η αποβιομηχϊνιςη, η ανϊπτυξη τησ 
υπαύθρου, η τουριςτικό ανϊπτυξη, η χωροθϋτηςη του εμπορύου, των υπηρεςιών, 
τησ βιομηχανύασ, κ. ϊ. 

 

Σο Σμήμα Γεωγραφίασ 

Σο Σμόμα Γεωγραφύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου εύναι το πρώτο Σμόμα 
Γεωγραφύασ ςτην Ελλϊδα. Άρχιςε να λειτουργεύ το ακαδημαώκό ϋτοσ 1994-1995 
ςτη Μυτιλόνη. Η δημιουργύα του όλθε να καλύψει, ϋςτω και καθυςτερημϋνα, την 
απουςύα ςύγχρονησ γεωγραφικόσ παιδεύασ ςτη χώρα που γϋννηςε τη 
Γεωγραφύα και να ανταποκριθεύ ςτην ανϊγκη να αναπτυχθεύ η ςύγχρονη 
γεωγραφικό ακαδημαώκό και ερευνητικό δραςτηριότητα ςτην Ελλϊδα όπωσ και 
ςτον υπόλοιπο κόςμο. Ανόκει ςτη χολό Κοινωνικών Επιςτημών του 
Πανεπιςτημύου Αιγαύου και προςφϋρει προπτυχιακϋσ και μεταπτυχιακϋσ 
ςπουδϋσ. 

 

Οι ςπουδέσ ςτο Σμήμα Γεωγραφίασ 

Οι ςπουδϋσ ςτο Σμόμα Γεωγραφύασ επιδιώκουν να επιτύχουν τρεισ ςτόχουσ: τον 
επαγγελματικό, τον εκπαιδευτικό και τον ακαδημαώκό / ερευνητικό, που 
αποτελούν και τουσ ϊξονεσ ςυγκρότηςησ του Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών 
πουδών. Οι προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ διαρκούν 8 εξϊμηνα (4 χρόνια) και τα 
μαθόματα ανόκουν ςε τϋςςερισ ομϊδεσ: 

(α) Υυςικό Γεωγραφύα και Περιβϊλλον 

(β) Ανθρωπογεωγραφύα 

(γ) Ανϊπτυξη και χεδιαςμόσ του Φώρου 

(δ) Γεωπληροφορικό. 

Οι τρεισ πρώτεσ ομϊδεσ προςφϋρουν ειςαγωγικϋσ και εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ 
ςτισ αντύςτοιχεσ θεματικϋσ περιοχϋσ τουσ ενώ η τϋταρτη εξοικειώνει τουσ 
φοιτητϋσ με βαςικϋσ τεχνικϋσ και μεθόδουσ που χρηςιμοποιούνται ςτη ςύγχρονη 
γεωγραφικό ανϊλυςη. Οι φοιτητϋσ εκπονούν πτυχιακό εργαςύα που τουσ δύνει 
τη δυνατότητα να ςυνθϋςουν τισ γνώςεισ τουσ ςε ϋνα θϋμα τησ επιλογόσ τουσ. 

την διϊρκεια των ςπουδών τουσ, οι φοιτητϋσ μπορούν να φοιτόςουν ςε ξϋνα 
πανεπιςτόμια, μϋςω του προγρϊμματοσ Erasmus για την ανταλλαγό φοιτητών 



μεταξύ Ευρωπαώκών Πανεπιςτημύων, και να ςυμμετϊςχουν ςτο Πρόγραμμα 
Πρακτικόσ Άςκηςησ εργαζόμενοι ςε επιχειρόςεισ και δημόςιουσ φορεύσ. 

 

Επαγγελματικέσ Προοπτικέσ 

Η ςφαιρικότητα τησ γνώςησ που προςφϋρει το Πρόγραμμα πουδών του 
Σμόματοσ Γεωγραφύασ εγγυϊται την ικανότητα των αποφούτων του να 
αςχοληθούν με ϋνα ευρύ φϊςμα δραςτηριοτότων ςτον Ιδιωτικό και το Δημόςιο 
Σομϋα ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, δυνατότητεσ 
απαςχόληςησ προςφϋρονται ςε: 

 Τπουργεύα, Νομαρχύεσ και Δόμουσ, 
 υπηρεςύεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και διεθνών οργανιςμών,  
 μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ,  
 ιδρύματα όλων των βαθμύδων εκπαύδευςησ (Β/θμια Εκπ/ςη, Ι.Ε.Κ., ΣΕΙ, 

ΑΕΙ, τρατιωτικϋσ ςχολϋσ), 
 ερευνητικϊ κϋντρα,  
 υπηρεςύεσ τεκμηρύωςησ και διαχεύριςησ δεδομϋνων, ςτατιςτικϋσ 

υπηρεςύεσ,  
 δημοτικϋσ επιχειρόςεισ,  
 τοπικϋσ και περιφερειακϋσ αναπτυξιακϋσ εταιρεύεσ,   
 γραφεύα μελετών. 

 

Για την επαγγελματικό κατοχύρωςη των γεωγρϊφων ϋχει εκδοθεύ το Προεδρικό 
Διϊταγμα (ΥΕΚ 124/4-6-2002 Σευχ. Α). 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ 

Λόφοσ Πανεπιςτημύου, Μυτιλόνη, Λϋςβοσ 81100 

 

Γραμματεύα Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών 

κα Ε. Γουρνϋλου, τηλ: 2251 0 36426, egou@aegean.gr 

κοσ Μ. Μπϊκασ, τηλ. 2251 0 36402, mbakas@aegean.gr     

Fax: 2251 0 36409 

 

 

 

 

 

Ιςτοςελίδα Σμήματοσ Γεωγραφίασ: http://www.aegean.gr/geography/ 

Ιςτοςελίδα Ένωςησ Γεωγράφων Ελλάδασ: http://www.geographers.gr/ 
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