
Ανθρωπιστικών 

πουδών
Άνθρωπος, υμπεριφορά, 
Προσφορά, Ανθρωπισμός, 
Γλώσσα, Δίκαιο, Υιλολογία, 
Λογοτεχνία, Θεολογία, Ιστορία, 
Μουσική, Θέατρο, Νομοθεσία….
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Ανθρωπιστικές εννοούνται οι επιστήμες που ασχολούνται με 

τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του. 

Περιλαμβάνονται:
οι γλώσσες, η φιλολογία, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, 

η θεολογία, οι εικαστικές τέχνες και οι παραστατικές  

τέχνες (η μουσική, το θέατρο και ο χορός). 

Ανήκουν η αρχαιολογία και η ιστορία.

Επίσης, η παιδαγωγική.

υμπεριλαμβάνουν την ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία, τα 

νομικά και τις σπουδές επικοινωνίας.
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Αποκλειςτικά τμιματα του 1ου Ε.Π.

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.: 329, ςυντ ΕΒΕ: 1,00)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 224, ςυντ ΕΒΕ: 1,20)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.:244, ςυντ ΕΒΕ: 0,85)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (εις.: 201, ςυντ ΕΒΕ: 0,90)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 191, ςυντ ΕΒΕ: 1,00 )
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ (εις.: 191, ςυντ ΕΒΕ: 0,80 )

ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.: 150, ςυντ ΕΒΕ: 1,10)
ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.: 250, ςυντ ΕΒΕ: 0,80)

ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 180, ςυντ ΕΒΕ: 0,80 )
ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
(εις.: 174, ςυντ ΕΒΕ:  1,20)
ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) –
ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ (εις.: 208, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Νζο: Παιδαγωγικό 
Δευτεροβάκμιασ (ΕΚΠΑ) 
(εις:150, ςυντ.ΕΒΕ: 0,80

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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Αποςτολι τμθμάτων Φιλολογίασ: θ μελζτθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, τθσ 
λογοτεχνίασ, του πολιτιςμοφ, όπωσ εκφράηονται διαχρονικά μζςα από τα γραπτά 
μνθμεία.

Η διαυορά των τμημάτων είναι όηι ζηα ημήμαηα Φιλολογίαρ διδάζκονηαι 

πολύ πεπιζζόηεπα μαθήμαηα απσαίυν και λαηινικών. Ωρ βαζικό κπιηήπιο 

επιλογήρ μεηαξύ αςηών ηυν ομάδυν ζσολών είναι ο απιθμόρ ηυν απσαίυν 

και λαηινικών πος επιθςμεί ο ςποτήθιορ να διδασθεί καηά ηη διάπκεια ηυν 

ζποςδών ηος, αλλά και η βαζική επαγγελμαηική καηεύθςνζη πος επιθςμεί 

να ακολοςθήζει με ηο πέπαρ ηυν ζποςδών.

Νζο τμιμα: Παιδαγωγικό Δευτεροβάκμιασ 
(ΕΚΠΑ)

Κλάδοσ ΠΕ02: Φιλολόγων

8/7/2021
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ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ:

Αν και υπάρχουν και άλλοι διζξοδοι πζρα από τθν εκπαίδευςθ 
παρόλα αυτά οι απόφοιτοι των φιλολογικϊν τμθμάτων εμφανίηουν 
υψθλό ποςοςτό ανεργίασ. 

Ζξυπνα μεταπτυχιακά
Τπάρχουν οριςμζνα μεταπτυχιακά που μποροφν να αυξιςουν τισ 
επαγγελματικζσ επιλογζσ ενόσ αποφοίτου φιλολογικϊν τμθμάτων. 

Ειδικι αγωγι ( δικαίωμα εργαςίασ και ςτα ςχολεία με άτομα με 
ειδικζσ ανάγκεσ)
Τπολογιςτικι γλωςςολογία (εταιρείεσ πλθροφορικισ)
Λεξικογραφία (εκδοτικοφσ οίκουσ, ςυγγραφικζσ ομάδεσ λεξικϊν)
υμβουλευτικι και επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ (ςφμβουλοσ 
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ)
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ (εις.:191, ςυντ ΕΒΕ: 0,90)
Νζο τμιμα: ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ 

(εις.: 200, ςυντ ΕΒΕ: 0,80)

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.: 212, ςυντ ΕΒΕ: 1,00)

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
(εις.: 160, ςυντ ΕΒΕ:  1,20)
ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(εις.: 307, ςυντ ΕΒΕ: 0,90)

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ 
(εις.: 186, ςυντ ΕΒΕ: 1,00)

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΔΠΘ 
(εις.: 212, ςυντ ΕΒΕ:0,80 )
ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (εις.: 159, ςυντ ΕΒΕ: 0,80 )
ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) 
– ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ (εις.: 111, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

8/7/2021
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κοπόσ: Η διαμόρφωςθ καταρτιςμζνων αρχαιολόγων και ιςτορικϊν για τθν 
κατανόθςθ των ιςτορικϊν φαινομζνων, τθ μελζτθ των υλικϊν καταλοίπων του 
παρελκόντοσ.

Ειδικεφςεισ:
Ιςτορίασ
Αρχαιολογίασ

ταδιοδρομία:
Αρχαιολόγοι
Μουςεία, Πινακοκικεσ
Ερευνθτικά-Πολιτιςτικά Ιδρφματα 
υγγραφι
Εκπαίδευςθ

Ιςτορίασ Εκνολογίασ: ζρευνα τθσ ιςτορικισ πορείασ των λαϊν τθσ ανκρωπότθτασ 
από τθν καταγωγι τουσ ωσ ςιμερα. Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των 
εκδθλϊςεων του πνευματικοφ, κοινωνικοφ και θκικοφ βίου των λαϊν και του 
λαϊκοφ πολιτιςμοφ.

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη

Διαφορά: Ο φιλόλογοσ δεν μπορεί να εργαςτεί ωσ 
αρχαιολόγοσ ςε αντίκεςθ με τον απόφοιτο του 
τμιματοσ ιςτορίασ-αρχαιολογίασ που μπορεί να 
εργαςτεί και ωσ φιλόλογοσ και ωσ αρχαιολόγοσ. 

Σο IAΚΑ καταρτίηει ιςτορικοφσ, αρχαιολόγουσ και 
κοινωνικοφσ ανκρωπολόγουσ
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Αγγλικής, ΕΚΠΑ (εις.:225, ςυντ. ΕΒΕ: 0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,90 )

- ΑΠΘ (εις.:170, ςυντ. ΕΒΕ: 1,10, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 1,10)

Γαλλικής, ΕΚΠΑ –
(εις.:117, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 1,00)

ΑΠΘ- (εις.:138, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70 )

Γερμανικής, ΕΚΠΑ –
(εις.:148, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70) 

ΑΠΘ (εις.:138, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70 )

Ιταλικής, ΕΚΠΑ –
(εις.:85, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70 )

ΑΠΘ (εις.:95, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,80 )

Ισπανικής, ΕΚΠΑ 
(εις.:85, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70 )

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη

Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ

9



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Σκοπός των τμημάτων Ξένης 
Γλώσσας και Φιλολογίας

Η μετάδοση των 
απαραίτητων 
γνώσεων της 

Ξένης Γλώσσας 
και Υιλολογίας, 
του Πολιτισμού 

Με σκοπό κα να 
καλυφθούν οι 
ανάγκες της 
εκπαίδευσης, 
αλλά και της 

έρευνας, 
μετάφρασης και 

επικοινωνίας

Ειδικό Μάθημα

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Προοπτικές

Εκπαίδευση,

Μετάφραση, 

Διερμηνεία

Δημόσιο, Ιδιωτικό 
τομέα σε θέσεις που 
απαιτείται η γνώση 

Ξένης Γλώσσας, 
Διοικητικές θέσεις σε 
επιχειρήσεις/εταιρείες 

(ιδιαίτερα με 
μεταπτυχιακό Μ.Β.Α.)

Σράπεζες, 
Οργανισμούς, 

Ερευνητικά Κέντρα

8/7/2021
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Ξένων Γλωσσών 

Μετάφρασης και 

Διερμηνείας
(εις.:127, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20, 

ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 1,10)

Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο 

(Κέρκυρα)

Δυο ξένες 

γλώσσες 

(Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά)

Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Μετάφρασης 

έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή 

τους τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά 

της στάδια.

Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Διερμηνείας 

έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή 

τους τη διερμηνεία, όπου αυτή κρίνεται 

απαραίτητη.

Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε 

ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα 

θεμάτων που σχετίζονται µε τη διερμηνεία.

8/7/2021
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Ξένων 

Γλωσσών

Μπορούν να 

διδάσκουν την 

αντίστοιχη ξένη 

γλώσσα

Δεν μπορούν 

να 

υπογράφουν 

επίσημες 

μεταφράσεις 

του κράτους

Μετάφρασης και 

Διερμηνείας

Μπορούν να 

υπογράφουν 

επίσημες μεταφράσεις 
του κράτους

Δεν μπορούν να 

διδάσκουν την 

αντίστοιχη ξένη 

γλώσσα (έχουν τη 

δυνατότητα  απορρόφησης 
μόνο σε ιδιωτικά  

φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών και όχι στη 
δημόσια εκπαίδευση).

Σομέας 

Μετάφρασης 

και 

Διαπολιτισμικών 

πουδών

13 8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Γλώσσας Υιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Φωρών – ΔΠΘ (Κομοτηνή),
(εις.: 159, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών πουδών 

(Πανεπ. Θεσσαλίας-Βόλος),
(εις.: 100, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Μεσογειακών πουδών (Πανεπ. Αιγαίου-
Ρόδος), (εις.: 175, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Ρωσικής Γλώσσας και Υιλολογίας και λαβικών 
πουδών - ΕΚΠΑ, (εις.: 85, ςυντ ΕΒΕ: 0,90) 

Σουρκικών πουδών και σύγχρονων Ασιατικών 
πουδών - ΕΚΠΑ(εις.: 124, ςυντ ΕΒΕ: 1,00) 

Γλώσσα, Πολιτισμός

Επάρκεια γλώσσας

Εμπόριο, Σουρισμός

Οικονομία

Διπλωματικό ώμα

8/7/2021
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Νομική Πολιτικών Επιστημών

Μελέτη, Ερμηνεία της 

Νομοθεσίας

Επιστήμη του Δικαίου

Πολιτικά συστήματα, 
χέση πολίτη – κράτους, 

επικοινωνία

υστηματοποίηση,

Ερμηνεία,

Εφαρμογή 

Κανόνων δικαίου

Ρυθμίζουν την κοινωνική 

συμβίωση των 

ανθρώπων

Νομική: 
Ε.Κ.Π.Α. (εις.: 400, ςυντ

ΕΒΕ: 1,20) 
Α.Π.Θ. (εις.: 370, ςυντ

ΕΒΕ: 1,20) 
Δ.Π.Θ. (εις.: 506, ςυντ

ΕΒΕ: 1,20) 

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

τα τμήματα της Νομικής 

διδάσκονται διάφοροι 

κλάδοι του:

•Εθνικού

•Ευρωπαϊκού 

•Διεθνούς δικαίου

•Ιδιωτικού

•Ποινικού

•Δημόσιου δικαίου

με τις υποδιαιρέσεις τους

Δημόσιο διεθνές δίκαιο: αφορά στους 

διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς 
έννομες σχέσεις μεταξύ των κρατών αλλά 

και ιδιωτών
Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο: μελετά το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υνταγματικό δίκαιο: ρυθμίζει την 

οργάνωση του κράτους και την προστασία 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Διοικητικό δίκαιο: διέπει  την οργάνωση 
και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και 

τις σχέσεις με τους πολίτες
Ποινικό δίκαιο: ρυθμίζει την εξουσία της 

πολιτείας για τον καθορισμό και την τιμωρία 
των αξιόποινων πράξεων

Αστικό δίκαιο: ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις 
μεταξύ ιδιωτών

Εργατικό δίκαιο: έχει ως αντικείμενο τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων 

και εργοδοτών
Εμπορικό δίκαιο: ρυθμίζει τις εμπορικές 
σχέσεις και πράξεις μεταξύ των εμπόρων
Δικονομικό δίκαιο: καθορίζει τα όργανα 

και τη διαδικασία απονομής της 
δικαιοσύνης

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Επαγγελματικές δυνατότητες:

Δικηγόρος: 

18μηνη πρακτική άσκηση
Ειδικές Εξετάσεις στον Άρειο Πάγο για 
απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος.
Εγγραφή στο Δικηγορικό ύλλογο της 
περιοχής 
Μετά από 4 χρόνια άσκησης του 

επαγγέλματος μπορεί να παρίσταται στο 
Εφετείο
Μετά από 8 χρόνια στον Άρειο Πάγο και 
υμβούλιο της Επικρατείας
υνήθως ειδίκευση σε συγκεκριμένο 
δίκαιο (αστικό, ποινικό, εργατικό κ.λπ.), 
για να αναλάβουν υποθέσεις σχετικές με 
τον τομέα τους. Μπορούν να αναλάβουν 

υποθέσεις άλλου τομέα ανάλογα με την 

κρίση τους.

υμβολαιογράφος: 

συμβουλεύει και καθοδηγεί 

τους πελάτες του σε θέματα 

επισημοποίησης και 

νομιμοποίησης των 

συναλλαγών τους 

Πρέπει να πετύχει στις ειδικές 

σχετικές εξετάσεις του 

επαγγέλματος

Ειδικεύσεις:

Υορολογικό δίκαιο

Εργασιακό δίκαιο

Δίκαιο πνευματικής 

ιδιοκτησίας

Περιβαλλοντικό δίκαιο

Ναυτιλιακό δίκαιο

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Επαγγελματικές δυνατότητες:

Δικαστικό κλάδο: 3 χρόνια μετά τη λήψη άδειας εξάσκησης της 

δικηγορίας , αφού πετύχει στις ειδικές εξετάσεις του Τπουργείου 

Δικαιοσύνης

Τποθηκοφύλακας: μετά από σχετικές εξετάσεις

 Νομικός ύμβουλος: δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

Διπλωμάτης: μετά από εξετάσεις στο Διπλωματικό ώμα

Εκπαιδευτικός: νομικός και πολιτικός επιστήμονας στη 

δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση μετά από την απόκτηση 

παιδαγωγικής επάρκειας

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΔΠΘ (εις.: 180, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ (εις.: 252, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
(εις.: 223, ςυντ ΕΒΕ: 1,20) 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΟΤ
(εις.: 137, ςυντ ΕΒΕ: 1,05) 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 153, ςυντ ΕΒΕ: 1,00) 

κοπός: Η επιστημονική κατάρτιση στα γνωστικά πεδία της 

πολιτικής επιστήμης, των Διεθνών σχέσεων, της Νεότερης και 

σύγχρονης ιστορίας, της Διεθνούς πολιτικής οικονομίας, της 

Δημόσιας διοίκησης, των νέων Σεχνολογιών, της Πολιτικής 

ανάλυσης, Κοινωνικής θεωρίας και κοινωνικής πολιτικής.

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν:

Ση Δημόσια Διοίκηση

Σοπική Αυτοδιοίκηση

Νομικά πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου

Επιχειρήσεις του Δημόσιου Σομέα

τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να 

εργαστούν σε πολυεθνικές 

επιχειρήσεις 

Ψς ύμβουλοι για την υποβολή 

προτάσεων και για την 

υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων

ε επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

διεθνείς σχέσεις, πολιτική ανάλυση, 

μέσα ενημέρωσης, εταιρείες 

δημοσκοπήσεων, δημοσίων 

σχέσεων και εισαγωγών

Ψς εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπ/σης

Διπλωματικό ώμα

Πολιηικοί επιζηήμονερ: 

ανάλςζη, πολιηικών, 

πολιηειακών, διεθνών 

θαινομένυν

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Χυχολογία

Κοινωνιολογία

Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κοινωνική Εργασία

Κοινωνική Πολιτική

Θεολογίας

Κοινωνικής θεολογίας

Θεολογίας-Μουσουλμανικών 

πουδών

Ποιμαντικής και Κοινωνικής 

θεολογίας

Σμήματα Κοινωνικών Επιστημών

Κοινωνικζσ επιςτιμεσ μελετοφν πτυχζσ τθσ κοινωνικισ ηωισ των ανκρϊπινων 
ομάδων.
Σα πεδία των κοινωνικϊν επιςτθμϊν είναι τα εξισ:

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Χυχολογία:

Βασικό 

αντικείμενο είναι 

η ερμηνεία της 

ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, 

ο εντοπισμός 

και η 

αντιμετώπιση 

ψυχολογικών 

προβλημάτων 

του σημερινού 

ανθρώπου. 

κοπός των σπουδών:
Καλλιέργεια και η προαγωγή της 

Χυχολογίας μέσω της ακαδημαϊκής 

διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης 

έρευνας

Η εκπαίδευση ψυχολόγων που θα 

κατανοούν, μελετούν, ερευνούν, 

ερμηνεύουν και αντιμετωπίζουν τη 

συμπεριφορά του ανθρώπου

Η απόκτηση των απαραίτητων 

εφοδίων που θα επιτρέπουν να 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη της 

ψυχολογικής γνώσης και να 

αποκτήσουν τις βάσεις για μια 

πετυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία.

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Σμήματα Χυχολογίας:

Ε.Κ.Π.Α. (εις.: 169, ςυντ ΕΒΕ: 0,96) 

Πάντειο (εις.: 146, ςυντ ΕΒΕ: 1,00) 

Α.Π.Θ. (εις.: 180, ςυντ ΕΒΕ: 1,20) 

Κρήτης (Ρέθυμνο) (εις.: 191, ςυντ ΕΒΕ: 1,10) 

Νέα Σμήματα:
Ιωαννίνων (εις.: 100, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Πανεπ. Δυτικής Μακεδονίας (Υλώρινα)
(εις.: 150, ςυντ ΕΒΕ: 1,00) 

(Μθ αντίςτοιχο)

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Δημόσιο/ιδιωτικό τομέα:

•Τπηρεσίες Τπουργείων Παιδείας, 

Τγείας, Εργασίας, Οικοτροφεία, 

κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, 

ψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων, σε 

συμβουλευτικά κέντρα, 

•Δομές της τοπικής Αυτοδιοίκησης

•Υυλακές, Κέντρα αποτοξίνωσης 

εξαρτημένων ατόμων, σε 

οργανισμούς συμβουλευτικής και 

υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, σε 

φορείς που εκπονούν προγράμματα 

κοινωνικής πολιτικής.

•Ελεύθεροι επαγγελματίες

•Εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ23 

Χυχολόγων και αποκτούν άδεια 

άσκησης επαγγέλματος

•Μετά από εξειδίκευση 

στην κλινική ψυχολογία 

μπορούν να 

συνεργαστούν με 

ψυχιάτρους σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα 

(ψυχιατρικές κλινικές, και 

νοσοκομεία)

•Εξειδίκευση στην ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση 

(χολικές μονάδες Ε.Α. 

και σε δομές για 

μαθητές/τριες με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρίες)

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΣΕΙΟ  (εις.: 100, ςυντ ΕΒΕ: 1,00) 
ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ – (εις.: 164, ςυντ ΕΒΕ: 0,90) 
ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ  (εις.: 235, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ (εις.: 197, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Οι ςπουδζσ ςτα τμιματα Κοινωνιολογίασ είναι δομθμζνεσ με τρόπο, ϊςτε να 
εξαςφαλίηουν τθν ευρφτερθ κοινωνιολογικι γνϊςθ, 
Επαγγελματικά Δικαιϊματα: Π.Δ. 159 ΦΕΚ 199 τϋ.Α’/01.10.2009

Προοπτικζσ: Εκπαίδευςθ, ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, ςε αναπτυξιακοφσ φορείσ και ςε 
κζντρα προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ,  ςτα ςϊματα αςφαλείασ και ςτισ ζνοπλεσ 
δυνάμεισ, ςε ΜΚΟ, ςτα δικαςτιρια ωσ ςφμβουλοι για τθν ανάλυςθ κοινωνικϊν 
προβλθμάτων των διαδίκων, ωσ ςφμβουλοι και εμψυχωτζσ, ωσ λειτουργοί και 
ςφμβουλοι ςε διάφορουσ τομείσ του κράτουσ κ.ά. 

Εξειδικεφςεισ: Κοινωνιολογία τθσ Ανάπτυξθσ, τθσ Οικογζνειασ, τθσ Οικονομίασ,  του 
Περιβάλλοντοσ, των ΜΜΕ, Εγκλθματολογία, Εργαςίασ, Θρθςκείασ,  του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ, Βιοθκικι,  τθσ τζχνθσ, τθσ υγείασ κ.ά

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΣΕΙΟ
(εις.: 110, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ (Μυτιλήνη)-Παν. Αιγαίου
(εις.: 280, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

τόχοσ: θ ζρευνα και τθ μελζτθ τθσ κοινωνίασ και του 
πολιτιςμοφ. 

Επαγγελματικές προοπτικές: 

Ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μπορεί να αναπτύξει την 

επαγγελματική του δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, παρεμβαίνοντας είτε άμεσα 

ως ειδικοί (εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, εθνογραφικά 

μουσεία), είτε έμμεσα ως σύμβουλος (Τπουργεία, Σοπική 

Αυτοδιοίκηση, ύστημα Τγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΣΕΙΟ
(εις.: 164, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΔΠΘ
(εις.: 130, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

Αντικείμενο ςπουδϊν:
μελζτθ και ζρευνα τθσ κοινωνίασ και των προβλθμάτων τθσ, θ 
ανάλυςθ των κεςμϊν, των κοινωνικϊν δομϊν 

Επαγγελματικές προοπτικές:
Δημόσια, Ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και γραφεία μελετών, Σοπική 
Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκούς-Διεθνείς Οργανισμούς, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής 
ανάπτυξης, σε τομείς ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (εργασιακές σχέσεις, 
επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια), στην εκπαίδευση κ.ά.

χετικά επαγγέλματα:

Επιμελητής επανένταξης φυλακισμένων, ύμβουλος πολιτιστικής 

απασχόλησης, χεδιαστής ανθρωπιστικής βοήθειας,  Υροντιστής 

περίθαλψης ανηλίκων

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΨ) – ΠΔΑ  (εις.: 123, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ  (εις.: 155, ςυντ ΕΒΕ: 1,10) 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΔΠΘ (εις.: 120, ςυντ ΕΒΕ: 1,10) 

Η Κοινωνικι Εργαςία είναι εφαρμοςμζνθ κοινωνικι επιςτιμθ, οποία προωκεί τθν 
κοινωνικι αλλαγι και ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν ενδυνάμωςθ των 
ανκρϊπων με βαςικό ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ευάλωτων 
κοινωνικϊν ομάδων που βιϊνουν καταςτάςεισ υψθλοφ κινδφνου. 

Κοινωνικοί Λειτουργοί: προςφζρουν υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, με ςτόχο τθν 
πρόλθψθ ι τθν αντιμετϊπιςθ ανκρϊπινων αναγκϊν και κοινωνικϊν προβλθμάτων.

Οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ ζχουν κατοχυρωμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα, 
ςφμφωνα με το Π.Δ.: 50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989. 
Μποροφν να εργαςτοφν ςε ζνα ευρφτατο φάςμα κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του 
δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα (Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Παιδικισ Προςταςίασ, 
Ψυχικισ Τγείασ, Εκπαίδευςθσ, Ειδικισ Αγωγισ, Αναπθρίασ, Απεξάρτθςθσ, Επιμελθτϊν 
Ανθλίκων, Φυλακϊν, Μεταναςτϊν, Προςφφγων, κ.ά.) και να παρζχουν υπθρεςίεσ ωσ 
ελεφκεροι επαγγελματίεσ.

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
(εις.: 176, ςυντ ΕΒΕ: 1,20) 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

(ΚΟΡΙΝΘΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (εις.: 153, ςυντ ΕΒΕ: 1,00) 

Προάγει τις επιστήμες:
(α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

(β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες . (Σα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της 
κατεύθυνσης έχουν κατοχυρωθεί από με το Νόμο 3699/2008 (Υ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΥΕΚ 118/24-5-2011), 
άρθρο 56 παρ 1 & 2: «Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου 
ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ)

Επιλογή Κατεύθυνσης στο τέλος του Β΄ Εξαμήνου πουδών.

Κατευθύνσεις: 

1. Κοινωνικής πολιτικής  (ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ως κοινωνιολόγοι,  ευρύτερο δημόσιο τομέα ως στελέχη 

οικονομικού-διοικητικού)

2. Εκπαιδευτικής πολιτικής (τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η αρχική και η συνεχιζόμενη (δια 

βίου) εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.ά)

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη

29



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Σα τμήματα θεραπεύουν το 

γνωστικό αντικείμενο της 

Θεολογίας στην κοινωνική της 

διάσταση, όπως δηλαδή αυτή 

με βάση τη θεωρία 

εφαρμόζεται στην πράξη μέσα 

στην κοινωνία. 

Επαγγελματικές Προοπτικές:

•Εκπαίδευση

•Εκκλησιαστική Ιεραρχία

•Διοίκηση-κοινωνικές Τπηρεσίες-

Πολιτισμό

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
(εις.: 239, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 
(εις.: 212, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ–

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΨΝ 

ΠΟΤΔΨΝ – ΑΠΘ
(εις.: 103, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) –

ΑΠΘ

(εις.: 191, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

8/7/2021
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) – ΙΟΝΙΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ (εις.: 125, ςυντ ΕΒΕ: 0,80) 

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

(ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ 
(εις.: 124, ςυντ ΕΒΕ: 0,90) 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
(εις.: 160, ςυντ ΕΒΕ: 0,90) 

Η βιβλιοθηκονομία 

αποτελεί την επιστήμη που 

ασχολείται με την 

οργάνωση της 

πληροφορίας και της 

γνώσης, με τρόπο που να 

διευκολύνει τους χρήστες 

να βρουν και να 

ανατρέξουν τις 

πληροφορίες που τους 
χρειάζονται.

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Θεωρίας και ιστορίας της 

τέχνης (ΑΘΗΝΑ) – ΑΚΣ
(εις.: 85, ςυντ ΕΒΕ: 0,85) Σο τμήμα Θεωρίας και 

Ιστορίας της Σέχνης 

σκοπεύει αφενός στην 

ποιοτική αναβάθμιση των 

Ανθρωπιστικών πουδών 

στην Ελλάδα μέσω της 

έρευνας και διδασκαλίας 

της Ιστορίας και Θεωρίας 

της Σέχνης και αφετέρου 

στην εξοικείωση των 

Ελλήνων πολιτών με τις 

νεότερες και σύγχρονες 

πολιτισμικες τους 
παραδόσεις. 

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη32



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Δθμοςιογραφίασ και Μζςων 
Μαηικισ Επικοινωνίασ (ΑΠΘ)

(εις.: 133, ςυντ ΕΒΕ: 0,90, 
ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ..: 0,80) 

Επικοινωνίασ και Μ.Μ.Ε. 
(ΕΚΠΑ)

((εις.: 148, ςυντ ΕΒΕ: 1,00, 
ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ..: 080) 

Επικοινωνίασ, Μζςων και 
Πολιτιςμοφ (ΠΑΝΣΕΙΟ)

(εις.: 164, ςυντ ΕΒΕ: 1,00, 
ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ..: 1,00) 

Έντυπα και 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 

στη δημοσιογραφική 

έρευνα, 

καθώς και σε άλλες 

δραστηριότητες της 

ελληνικής κοινωνίας 

και του πολιτισμού.

Επικοινωνία, Διαφήμιση, 

Δημοσκοπήσεις

Ειδικό μάθημα: Ξένη γλώσσα

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Θεατρικϊν πουδϊν
ΕΚΠΑ

(εις.: 107, ςυντ ΕΒΕ: 0,90)

Πανεπ. Πελοποννιςου 
(Ναφπλιο)

(εις.: 167, ςυντ ΕΒΕ: 0,80)

Πανεπ. Πατρϊν (Πάτρα)
(εις.: 123, ςυντ ΕΒΕ: 0,89)

Προάγουν την επιστήμη του θεάτρου 

υμβάλουν στην ανάπτυξη της 

θεατρικής αγωγής και αντίληψης 

την ανάπτυξη του πολιτιστικού 

επιπέδου 

Τπεύθυνοι για 

θεατρικά και 

καλλιτεχνικά 

προγράμματα, 

θεατρολόγοι, 

κριτικοί και 

θεωρητικοί της 

Σέχνης

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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35

Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ – ΑΕΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΑΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ – ΑΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ – ΑΕΑ

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ταδιοδρομία ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ

Α Νομικϊν υμβοφλων
(εις.:24– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Α Ψυχολόγων
(εις.:5 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη

36



ϊματα Αςφαλείασ: 

Κοινά ςτα 1ο, 2ο, 4ο Ε.Π.:

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ (εις.:70 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ (εις.:730 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Κοινά ςτα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Ε.Π.: 

Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ:
ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ – Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ – Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (εις.:27 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)  

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Αξιωματικϊν (εις.:35 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Πυροςβεςτϊν (εις.:103 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

37 8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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Κοινά τμιματα με το 4ο Επιςτθμονικό Πεδίο

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη38



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΒΑΛΚΑΝΙΚΨΝ, ΛΑΒΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 

(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 
(εις.:197 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Κφρια αποςτολι: «να καλλιεργεί και να προάγει τθ γνϊςθ για τθν 
γλϊςςα, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό των Βαλκανικϊν, λαβικϊν και 
Ανατολικϊν χωρϊν και να μελετά και να αναπτφςςει τισ οικονομικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςχζςεισ των κρατϊν αυτϊν με τθν Ελλάδα» (Π.Δ. 

363/1996, Άρκρο 1).

1. Βαςικό χαρακτθριςτικό του τμιματοσ είναι θ διδαςκαλία των αντίςτοιχων 
γλωςςϊν, τισ οποίεσ κα επιλζξουν οι υποψιφιοι. (Βουλγάρικθ, Ρουμάνικθ, 
ερβοκροατικι, Ρωςικι, Σουρκικι).

Η επιλογι του τμιματοσ, ςφμφωνα με τισ προςδοκίεσ του υποψιφιου, 
μελλοντικά κα μποροφςε να ςυνδυαςτεί με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν 
οικονομία ι διοίκθςθ, διότι οι απόφοιτοι μποροφν να απαςχολθκοφν ςε 
εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο του εμπορίου/εξαγωγϊν με τισ 
αντίςτοιχεσ χϊρεσ. 

Σο τμιμα των περιλαμβάνει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και εκπαίδευςθ ςτισ 
οικονομικζσ ςπουδζσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ πτυχιοφχουσ να εγγραφοφν 
ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο.
1.

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών 

πουδών

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

πουδών (Πανεπ. Πειραιά)
(εις.:159– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 1,00) 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

πουδών (ΠΑ.ΜΑΚ.)
(εις.:156– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 1,10) 

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Περιφερειακών πουδών (Πάντειο)
(εις.:170– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 1,00) 

Ε.Μ.: Ξένη γλώσσα 

(Αγγλικά ή Γαλλικά η 

Γερμανικά ή Ιταλικά)

Επικεντρώνονται στη μελέτη της σύγχρονης Ευρωπαϊκής 

πολιτικής, σε οικονομικά θέματα, σε θεσμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόςβαςθ: 1ο – 4ο Ε.Π.

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη40



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Βασικά γνωστικά αντικείμενα

Οι Διεθνείς σχέσεις (σχέσεις 
κρατών σε πολιτικό κυρίως 

επίπεδο)

Ευρωπαϊκή Οικονομία 
(πολιτικές στα πλαίσια της 

ευρωπαϊκής και 
νομισματικής ένωσης)

Πολιτική επιστήμη 
και Διπλωματία

Διεθνής Οικονομία 
(εμπορικές σχέσεις στην 

παγκοσμιοποιημένη
οικονομία)

Μελέτη 
Ευρωπαϊκών 
Θεσμών και 

Διεθνών 
Οργανισμών

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν:

Ση Δημόσια Διοίκηση

Σοπική Αυτοδιοίκηση
Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Επιχειρήσεις του Δημόσιου Σομέα

τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να 

εργαστούν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 

Ψς ύμβουλοι για την υποβολή 

προτάσεων και για την 

υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων
Μετά από Μεταπτυχιακές πουδές:

 Διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΣΟ, ΟΗΕ, 

ΟΟΑ κ.λπ.)

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή 

επιτροπή, Κοινοβούλιο, υμβούλιο 

Τπουργών κ.λπ.)

ε Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό

Ψς Οικονομολόγοι σε 

οικονομικά τμήματα και 

λογιστήρια εταιρειών 

Ψς  οικονομικοί αναλυτές 

Οικονομικοί ύμβουλοι

Ψς εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπ/σης

Διπλωματική Ακαδημία

42 8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Πάντειο Πανεπιςτιμιο)
(εις.:328– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Η ερευνθτικι δραςτθριότθτα του τμιματοσ εκτείνεται ςτθ ςπουδι και ανάλυςθ 
όλων των ςφγχρονων προβλθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των υπθρεςιϊν 
τθσ. 
Επιςτιμεσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ πολιτείασ ςε όλο το φάςμα τθσ, 
τόςο δθλαδι τθσ λειτουργίασ του δθμόςιου Σομζα ςε ςτενι ζννοια, όςο και τθσ 
λειτουργίασ τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ και τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.

Χορθγεί ενιαίο πτυχίο δφο κατευκφνςεων: 
α) τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ και 
β) των Δθμοςίων Θεςμϊν. 

Ζχουν κεςμοκετθκεί τζςςερισ τομείσ: Οικονομίασ, Δικαίου, Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, 
τθσ Φορολογίασ και Ελεγκτικισ. 
Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Αϋ) οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ, 
ανεξαρτιτωσ κατεφκυνςθσ, εγγράφονται ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο τθσ 
Ελλάδοσ

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΑΝΨΣΕΡΗ ΦΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ (ΑΣΕΚ) –

ΑΣΕ 
(εις.:122– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70)

ΑΝΨΣΕΡΗ ΦΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΡΟΔΟΤ (ΑΣΕΡ) –

ΑΣΕ
(εις.:122– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70)

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όσων εργάζονται 

στο χώρο του τουρισμού

στελέχωση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων

Ειδικό μάκθμα: ξζνθ γλϊςςα

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη44



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Επικοινωνίας και 

ψηφιακών μέσων 

(Πανεπι. Δυτ. 

Μακεδονίας – Καστοριά)
(εις.:220– ςυντ. ΕΒΕ: 0,96, 

ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.: 0,70)

Χηφιακών μέσων και 

επικοινωνίας (Ιόνιο 

Πανεπ. – Αργοστόλι)
(εις.:260– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

τελζχθ Επικοινωνίασ ςε Γραφεία 
Σφπου ι Δθμοςίων χζςεων 

Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν του 
ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, 

ςτελζχθ ςε Σμιματα Μζςων 
Ενθμζρωςθσ, Σμιματα Μάρκετινγκ, 
Σμιματα Πωλιςεων και Διαφιμιςθσ 

Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν. 
ςτελζχθ εταιρειϊν Επικοινωνίασ, 

εταιρειϊν Δθμοςίων χζςεων, 
διαφθμιςτικϊν εταιρειϊν, εταιρειϊν 

Ζρευνασ Αγοράσ και εταιρειϊν 
δθμοςκοπιςεων ςτελζχθ 

γραφιςτικϊν εταιρειϊν δθμιουργίασ 
ιςτοςελίδων και παραγωγισ 

ψθφιακοφ περιεχομζνου 
αυτοαπαςχολοφμενοι ςφμβουλοι 

επικοινωνίασ….

1ο και  4ο

Ε.Π.

Ειδικό μάθημα: 
ξένη γλώσσα

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 

– ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ 
(εις.:153 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Νέο τμήμα: ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΨΝ (ΒΟΛΟ) –

ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
(εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

τόχος του Σ.Π.Σ.Ε. είναι η 

εκπαίδευση νέων επιστημόνων: � τις 

Σεχνολογίες Πληροφορικής � 

τις Πολιτισμικές πουδές � 

τις εφαρμογές των Σεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για 

την παραγωγή και διαχείριση 

Χηφιακού Πολιτιστικού 

Περιεχομένου.

1ο και  4ο

Ε.Π.

Παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση 

σε αντικείμενα που αφορούν τον 

πολιτισμό και τις πρακτικές 

πολιτισμικής παραγωγής σε 

σύγχρονα περιβάλλοντα.

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη
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Κοινά τμήματα 

1ο, 2ο 3ο 4ο Επιστημονικά Πεδία

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη47



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(ΕΚΠΑ-Αθήνα, Θεσσαλίας-Βόλο, ΔΠΘ-Αλεξανδρούπολη, 

ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη, Πανεπ. Ιωαννίνων-Ιωάννινα, 

Πανεπ. Κρήτης-Ρέθυμνο, Αιγαίου-Ρόδος, 

Δυτ. Μακεδονίας-Υλώρινα)

Σμιματα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ (Νθπιαγωγϊν) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) –
ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) – ΔΠΘ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ
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Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Πανεπ. Θεσσαλίας – Βόλος)

Αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία 

(Βρεφονηπιοκόμων)

-Πανεπ. Ιωαννίνων, ΠΔΑ, ΔΙΠΑΕ

Νζο τμιμα:
Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ και Κοινωνικισ Εργαςίασ (Πανεπ. Πατρϊν – Πάτρα)

Προβλζπει δφο κατευκφνςεισ, οι οποίεσ κα καταλιγουν ςε διακριτό πτυχίο: 
Α. Κατεφκυνςθ Εκπαιδευτικϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία κα χορθγεί πτυχίο Δαςκάλου, 
όπωσ τα αντίςτοιχα Παιδαγωγικά Σμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ
Β. Κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ, θ οποία κα χορθγεί πτυχίο Κοινωνικοφ Λειτουργοφ, 
όπωσ τα αντίςτοιχα Σμιματα Κοινωνικισ Εργαςίασ τθσ χϊρασ.
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ 
(εις.:149– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Π.Δ.: 0,70)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 
(εις.:150– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Π.Δ.: 0,70)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΔΠΘ
(εις.:400– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Π.Δ.: 0,70)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) – ΑΠΘ
(εις.:140– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Π.Δ.: 0,70)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ

ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
(εις.:90)

ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ 
(εις.:187, ςυντ. ΕΒΕ:0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.0,80)

Νζο τμιμα:  ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΡΣΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(εις.:150)

ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 
(εις.:68, ςυντ. ΕΒΕ:0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Μ.0,90)

ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
(εις.:112)

(εις.:187– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Π.Δ.: 0,70)

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη

50



1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Προοπτικζσ:
τα καλλιτεχνικά επαγγζλματα τθσ ςκθνισ: 
θκοποιοί, ςκθνογράφοι, ενδυματολόγοι, 
ςκθνοκζτεσ, μεταφραςτζσ.
 τα τεχνικά επαγγζλματα τθσ ςκθνισ: 
παραγωγοί, τεχνικοί ςκθνισ, φωτιςτζσ, 
υπεφκυνοι ειδικϊν ςκθνογραφικϊν καταςκευϊν 
κλπ. 
-Ωσ ςτελζχθ κρατικϊν, δθμοτικϊν και 
ιδιωτικϊν κεατρικϊν οργανιςμϊν: 
δραματολόγοι, επιμελθτζσ εντφπων 
προγραμμάτων, οργανωτικά ςτελζχθ, υπεφκυνοι 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κλπ.
 Ωσ εμψυχωτζσ (animateurs) κεατρικϊν 
δραςτθριοτιτων ςε νομαρχιακά, δθμοτικά κ.ά. 
πολιτιςτικά κζντρα. 
τθν εκπαίδευςθ, πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια, ωσ κακθγθτζσ κεατρικισ 
αγωγισ. 
τα μζςα ενθμζρωςθσ (καλλιτεχνικό ρεπορτάη, 
κεατρικι κριτικι).

Θεάτρου (ΑΠΘ)
(εις.:78– ςυντ. 

ΕΒΕ: 0,80) 

1ο, 2ο, 3ο, 4ο

Κοινά τμήματα
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Ιστορίας και φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ)
(εις.:127 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,05) 

Εξετάζει την επιστήμη ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο από 

την ελληνική αρχαιότητα έως σήμερα

Νζο τμιμα: Παραςτατικϊν και Ψθφιακϊν τεχνϊν (Πανεπ. 
Πελοποννιςου-Ναφπλιο) ανικει ςτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν του 

Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου
(εις.:140– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

ΑΣΤΠΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ : 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΕ 

ΨΗΦΙΑΚΕ ΣΕΧΝΕ
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

υνάντθςθ τθσ Σζχνθσ με τθν Σεχνολογία

Ψθφιακϊν τεχνϊν και κινθματογράφου (ΕΚΠΑ-Ψαχνά Εφβοιασ)
(εις.:100– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Ωσ προσ τισ ψθφιακζσ μορφζσ τζχνθσ (New Media Art, Digital Art, Interactive Art), διδάςκεται 
θ καλλιτεχνικι δθμιουργία που αξιοποιεί: ψθφιακοφ video, εικονικισ, επαυξθμζνθσ και μικτισ 

πραγματικότθτασ, ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, διάχυτθσ υπολογιςτικισ, κινθτισ επικοινωνίασ και 
γεωεντοπιςμοφ, ψθφιακοφ ιχου, διαδικτφου και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Όςον αφορά ςτον κινθματογράφο, το βίντεο και γενικά τισ οπτικοακουςτικζσ μορφζσ 
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, είτε αυτζσ παράγονται μζςω αναλογικϊν είτε ψθφιακϊν μζςων, ςτο 

νζο τμιμα διδάςκονται: διεφκυνςθ φωτογραφίασ, ςενάριο, ςκθνοκεςία, ςχεδιαςμόσ 
οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ (ντεκουπάη, storyboarding)

ΚινηματογράφουΚινηματογράφου – ΑΠΘ
(εις.:90– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 

Από το τρίτο ζτοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να επιλζξουν μια από τισ εννζα κεματικζσ περιοχζσ 
ςτθν οποία επικυμοφν να εςτιάςουν ιδιαίτερα και θ οποία κα κακορίςει τθ ςυνζχεια των ςπουδϊν 
τουσ και κα αναγράφεται ςτο παράρτθμα πτυχίου τουσ. Σα προςφερόμενα πεδία είναι: Διεφκυνςθ 
φωτογραφίασ, Ήχοσ και Μουςικι, Θεωρία-Ιςτορία κινθματογράφου, Μοντάη, Παραγωγι, ενάριο, 

κθνογραφία-Ενδυματολογία, κθνοκεςία, Επαυξθμζνθ-Εικονικι-Μεικτι Πραγματικότθτα.
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1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών πουδών

Κοινά τμήματα

Σεχνών ήχου και εικόνας (Ιόνιο-Κέρκυρα) 
(εις.:107– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της 

οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της 

έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής 

τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Σέχνης και της μαζικής 

επικοινωνίας.

Υωτογραφίας και οπτικοακουστικών τεχνών (1ο, 2ο, 4ο )-ΠΔΑ
(εις.:113 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 

Έχει αποστολή την παροχή γνώσης, τόσο σε πολυσυλλεκτικό 

θεωρητικό επίπεδο όσο και σε αισθητικό και τεχνικό για την 

κατανόηση, τη δημιουργία, τη διαχείριση, την έρευνα και την εν 

γένει μελέτη και παραγωγή της τεχνολογικής εικόνας.
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Παρουςιάςτθκαν τα τμιματα του 1ου Ε.Π.

Σα κοινά τμιματα με το 4ο Ε.Π.

Σα κοινά τμιματα ςε όλα τα Ε.Π.

«Η ςθμαςία των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν 
για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ 

δεν αποτελεί μφκο ι μια κεωρία,
για να κακθςυχάηει όςουσ επικυμοφν να ςτραφοφν ς’ αυτζσ».

8/7/2021

Ε. Μυργιώτη

55


