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Ξξφινγνο
Κε ηνλ Λ. 3374/2005 (ΦΔΘ 189/Α/2.8.2005) ζεζκνζεηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, ζεζκφο ν νπνίνο εληζρχεη ηελ απηνηέιεηα ησλ
Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο αλαζέηεη ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ
ηνπο ζηα ίδηα ηα Ηδξχκαηα κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.
Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010. Ζ δηάξζξσζή ηεο έθζεζεο
απνηππψλεηαη ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ
ΑΓΗΞ, ηφζν ζε επίπεδν ηξηςήθηαο αλάιπζεο απηψλ φζν θαη ζε επίπεδν ηεηξαςήθηαο
αλάιπζεο ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ, αλαθνξηθά κε ηηο εμήο ελφηεηεο:
1. ΞξνγξΨκκαηα Ππνπδψλ ηνπ ΡκΪκαηνο (Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ,
Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ, Γηδαθηνξηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ)
2. Γηδαθηηθφ Έξγν
3. Δξεπλεηηθφ Έξγν
4. ΠρΩζεηο κε Θνηλσληθνχο, Ξνιηηηζηηθνχο, Ξαξαγσγηθνχο ΦνξεΫο
5. ΠηξαηεγηθΪ ΑθαδεκατθΪο ΑλΨπηπμεο ηνπ ΡκΪκαηνο
6. ΓηνηθεηηθΩο πεξεζΫεο θαη πνδνκΩο
Αληίζηνηρα απνηηκάηαη θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ίδηεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ. Θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα
θξηηεξίσλ εκπεξηέρεη επηκέξνπο δείθηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ κε πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ ηξφπν
θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο, αλάινγα κε ηνλ επξχηεξν ζηφρν αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεη
θάζε ελφηεηα, ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο.
Ξέξαλ ησλ θξηηεξίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΑΓΗΞ, ε έθζεζε
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο
ζπκπεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ
Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο.
Ζ ΝΚΔΑ επραξηζηεί ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο
θαη ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009 – 2010.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1Ν
1. Ζ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
1.1.

ΞεξηγξαθΪ θαη αλΨιπζε ηεο δηαδηθαζΫαο εζσηεξηθΪο αμηνιφγεζεο ζην ΡκΪκα.
Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο είρε ζπληάμεη απηνηειψο θαη ζην παξειζφλ εθζέζεηο απηναμηνιφγεζεο,
γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο βαζίζηεθε ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ηεο ΝΚΔΑ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ
Ρκήκαηνο.
Ρα δεδνκέλα βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε έθζεζε, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο,
ζπδεηήζεθαλ, ζρνιηάζζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ, θαη‘ επαλάιεςε απφ ηα κέιε ΓΔΞ θαη ηηο νκάδεο
εξγαζίαο πνπ αλέιαβαλ ηε δηεθπεξαίσζε θαη ζπγγξαθή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ζ ΝΚΔΑ θαινχζε
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ
δηεμνδηθά φια ηα αλαθππηφκελα δεηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ρν
νινθιεξσκέλν πξνζρέδην ηεο έθζεζεο ζπδεηήζεθε ζε εηδηθή ζεκαηηθή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ
Ρκήκαηνο.
Πηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ επφκελε δηεηία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο έληαμή ηνπ ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν.

1.2.

Ξνηα Ϊηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΝΚΔΑ;
Ζ ΝΚΔΑ ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο
(95/19.03.09) , σο αθνινχζσο:
ΡΦΗΠΗΡ ΤΞΣΠΗΡ, Θαζεγεηήο
ΓΘΦΠΓΞΡ ΡΞΛΟΑΜΞΓΚΞΣ, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο
ΙΦΡΑΡ ΠΞΜΞΡ , Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο
ΙΦΡΑΡ ΡΑΓΙΚΘΦΗΡ, Πξόεδξνο Φνηηεηηθνύ πιιόγνπ Σκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο,
εθπξόζσπνο θνηηεηώλ
1.3. Κε πνηνπο θαη πψο ζπλεξγΨζζεθε ε ΝΚΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Ωθζεζεο;
H OMEA γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζπλεξγάζηεθε κε:
1. όια ηα κέιε ΔΕΟ,
2. ηνπο δηδάζθνληεο 407/80,
3. ην κέινο ΕΕΟ ηνπ κήκαηνο,
4. ην Δηνηθεηηθό Οξνζσπηθό,
5. ηνπο εθπξνζώπνπο θνηηεηέο ηνπ Φνηηεηηθνύ Ρπιιόγνπ ηνπ κήκαηνο,
6. ην γξαθείν Erasmus ηνπ Θδξύκαηνο,
7. ην γξαθείν Δηαζύλδεζεο ηνπ Θδξύκαηνο,
8. ηελ Επηηξνπή Εξεπλώλ,
9. ην γξαθείν Φνηηεηηθήο Λέξηκλαο ηνπ Θδξύκαηνο
10. ηε ΛΞΔΘΟ ηνπ Θδξύκαηνο, ε νπνία ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο αμηνιφγεζεο ησλ Ρκεκάησλ.

Ξαξφιν πνπ ην Ρκήκα δηαζέηεη κηθξφ αξηζκφ κειψλ ΓΔΞ, ηα νπνία επηθνξηίδνληαη ήδε κε ζεκαληηθφ
φγθν εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο, ε ελεξγή
ζπκκεηνρή φισλ ησλ δηδαζθφλησλ δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή δηελεξγήζεθε απφ ηα κέιε ΓΔΞ κε νξγαλσκέλν θαη
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο αθνξνχζε ζηνλ εμεηδηθεπκέλν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο κε νκάδεο εξγαζίαο
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δηδαζθφλησλ λα αλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ θξηηεξίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο έθζεζεο. Ν ζπγθεθξηκέλνο θαηακεξηζκφο
απνηππψλεηαη σο εμήο:
ΝκΨδεο ΔξγαζΫαο:
1.

Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ : Μ. Μαγόπνπινο, Δπηθ. Θαζεγεηήο, θαη Λ. Υεκίηεο, Αλαπι.
Θαζεγεηήο

2. Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ: Ρ. Τηνύξεο, Θαζεγεηήο, Ι. Πόληνο, Αλαπι. Θαζεγεηήο,
Λ. Λαξαγθνπδάθεο, Αλαπι. Θαζεγεηήο θαη Ο. Γηαβξίκεο, Ιέθηνξαο
3.

Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ: Ρ. ξνπκπέηα, Δπηθ. Θαζεγήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΟΚΔΑ

4. Γηδαθηηθφ έξγν: Μ. Μαγόπνπινο, Δπηθ. Θαζεγεηήο θαη Ρ. ξνπκπέηα, Δπηθ. Θαζεγήηξηα
5.

Δξεπλεηηθφ έξγν: Ρ. Γεσξγνύιαο, Δπηθ. Θαζεγεηήο θαη Α. Ζήζε, Δπηθ. Θαζεγήηξηα

6. Πρέζε κε θνηλσληθνχο-πνιηηηζηηθνχο- παξαγσγηθνχο θνξείο: Ο. Γξεγνξίνπ, Αλαπι. Θαζεγεηήο
7.

Πηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο: Γ. Ιάιιαο, Θαζεγεηήο, Ρ. Τηνύξεο, Θαζεγεηήο, Ρ.
Λπνπικπνύιεο, δηνηθεηηθόο ππάιιεινο

8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη δνκέο: Ι.Ζώξαο, Θαζεγεηήο, Ο. Γξεγνξίνπ, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Ο.
Κνπιαδέιεο, ΔΣΔΠ
9. Ξίλαθεο: Ρ. Λπνπικπνύιεο, δηνηθεηηθόο ππάιιεινο
Νη ππφινηπεο ελφηεηεο ηεο έθζεζεο, πεξάλ απηψλ πνπ πξνηείλεη ε ΑΓΗΞ ζπληάρζεθαλ κε επζχλε ηεο
ΝΚΔΑ ηνπ Ρκήκαηνο.
Δπηπξνζζέησο ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο, ην νπνίν παξφιε
ηελ ππνζηειέρσζε ηνπ θαη ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, δηέζεζε ζεκαληηθφ ρξφλν γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ρέινο, κέζσ ηεο ρξήζεο Ρερλνινγηψλ
Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, πξνσζήζεθαλ ζε φιε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο
ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα
θαζίζηαηαη πιήξσο θαηαλνεηή ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ άξηηα
δηεμαγσγή ηεο.

1.4.
Ξνηεο πεγΩο θαη δηαδηθαζΫεο ρξεζηκνπνηΪζεθαλ γηα ηελ Ψληιεζε πιεξνθνξηψλ;
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζην ζχλνιν ηεο ε θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ζπλεξγάζζεθε θαη ζπλέβαιιε ζηελ
ηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Νη πεγέο ζπιινγήο θαη ηεθκεξίσζεο δεδνκέλσλ ήηαλ νη
εμήο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα:
1.






Οξόγξακκα Οξνπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ:
Ν Νδεγφο Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ
Ρν θνηηεηνιφγην ηνπ Ρκήκαηνο, ην νπνίν δηαζέηεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
Ππλεληεχμεηο-κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ- κε ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ
Δπηηξνπή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ
Ππλέληεπμε – κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ- κε ηνλ Ρκεκαηηθφ πεχζπλν ηεο
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο
Πηαηηζηηθά/απνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην Ξξφγξακκα ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
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2. Οξνγξάκκαηα Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ:




Νη Νδεγνί Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ
Ρα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο καζεκάησλ ησλ ΚΞΠ, ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο
κε ηελ νινθιήξσζε θάζε καζήκαηνο.
Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΚΞΠ θαη ηηο ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο
Πηαηηζηηθά/απνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ηα
ΚΞΠ.
Ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ησλ ΚΞΠ
Δλεκέξσζε απφ ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο





3. Οξόγξακκα Δηδαθηνξηθώλ Ρπνπδώλ:
Άξζξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
Πηαηηζηηθά/απνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο
Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε επηβιέπνληεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ








4. Δηδαθηηθό έξγν:
Ππλεληεχμεηο-κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ- κε ηα κέιε ΓΔΞ πνπ απαξηίδνπλ
ηελ Δπηηξνπή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ.



Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο 407/80



Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε ηηο ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ησλ ΚΞΠ



Ππλέληεπμε – κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ- κε ηνλ Ρκεκαηηθφ πεχζπλν ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus



Πηαηηζηηθά/απνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ην γξαθείν ERASMUS ηνπ Ηδξχκαηνο
αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο ζηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ.



Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο θνηηεηψλ ηνπ Φνηηεηηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ
Ρκήκαηνο







5. Εξεπλεηηθό έξγν:
Απνγξαθηθά δειηία δηδαζθφλησλ
Πηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζρεηηθά κε ηα
ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Ρκήκαηνο.
Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο.
6. Ρρέζε κε θνηλσληθνύο-πνιηηηζηηθνύο- παξαγσγηθνύο θνξείο:
Ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εθδειψζεηο ηνπ Ρκήκαηνο ζε
ζπλεξγαζία κε ΘΞΞ θνξείο.
Δπηκέξνπο ζπλεληεχμεηο κε ηα κέιε ΓΔΞ γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο
ζπλεξγαζίεο ηνπο κε θνηλσληθνχο-πνιηηηζηηθνχο-παξαγσγηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ, ή εζληθφ επίπεδν, ζηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο κε αληίζηνηρα Ρκήκαηα άιισλ
ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκαληηθά πεξηθεξεηαθά,
εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα





7.
Ρηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο:
Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
ΦΔΘ Ίδξπζεο Ρκήκαηνο (1989/166)
Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ηνπ Ρκήκαηνο (πξνγξακκαηηζκνχ-απνινγηζηηθέο)




8. Δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη δνκέο:
Ππλεληεχμεηο κε ην δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο
Δλεκέξσζε απφ ην γξαθείν Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο
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1.5.

ΑλΨιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρεΫσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηΨζζεθαλ θαηΨ ηε
δηαδηθαζΫα ηεο εζσηεξηθΪο αμηνιφγεζεο

1.5.1.

ΘεηηθΨ ζηνηρεΫα δηαδηθαζΫαο εζσηεξηθΪο αμηνιφγεζεο
Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ
ξφιν γηα ηελ εδξαίσζε αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο επνηθνδνκεηηθήο εζσηεξηθήο δηάδξαζεο ηεο
θνηλφηεηαο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπο πνιπδηάζηαηνπο ηνκείο
ηνπ ζχλζεηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη ζε δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν.
Ζ δηαδηθαζία ζην ζχλνιν ηεο επηηξέπεη ζην Ρκήκα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή βάζε δεδνκέλσλ,
ζηελ νπνία δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε αλά πάζα ζηηγκή. Ρεθκεξηψλνληαο ζπγθεληξσηηθά απηά ηα
ζηνηρεία ην Ρκήκα δχλαηαη:
α) λα δηεθπεξαηψλεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηνλ έιεγρν δηαζθάιηζεο ησλ ζηφρσλ πνπ απηνηειψο
ζέηεη,
β) λα πξαγκαηνπνηεί ηεθκεξησκέλα εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη λα ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηνπ
γ) λα επαλαζέηεη ζηφρνπο αλαιφγσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο
δ) λα αλαπηχμεη πξφζζεηεο, λέεο ή δηαθνξεηηθέο βειηησηηθέο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην.

1.5.2. ΓπζθνιΫεο δηαδηθαζΫαο εζσηεξηθΪο αμηνιφγεζεο
Ζ Πχληαμε ηεο έθζεζεο ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία εμαηηίαο ησλ παξαηηζέκελσλ
παξαγφλησλ, φπσο :
α) ε απνπζία ζπγθεληξσηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο
β) ε έιιεηςε θνλδπιίσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ
γ) ε επηθφξηηζε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε επαπμεκέλν φγθν εξγαζίαο.
Δπηπξνζζέησο κία αθφκα δπζθνιία πνπ παξνπζηάζηεθε σο πξνο ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αθνξά ζε
επαλαιακβαλφκελε παξάζεζε ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αιιειεπηθαιππηφκελα επηκέξνπο
θξηηήξηα-δείθηεο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΑΓΗΞ.

1.6.

ΞξνηΨζεηο γηα ηε βειηΫσζε ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο θαη ησλ επηκΩξνπο ζεκεΫσλ
Νη πξνηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο αθνξνχλ
ζε δχν επίπεδα, ζε ηδξπκαηηθφ θαη ηκεκαηηθφ. Υο πξνο ην πξψην επίπεδν ε πξφηαζε αθνξά ζηελ ίδηα
ηελ έληαμε ηνπ Ρκήκαηνο ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ
Ηδξχκαηνο, γεγνλφο πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ νινθιήξσζε ζπδεηήζεσλ ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή απηή
θάζε αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηε ζπκβνιή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο.
Υο πξνο ην Ρκήκα, ε δηαδηθαζία δχλαηαη λα βειηησζεί κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ (ι.ρ. θαηλνχξην
θνηηεηνιφγην ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο) θαη πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε
ζπζηεκαηηθφηεξε θαη κε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ δεδνκέλσλ,
δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ζηαζεξήο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη πην απινπζηεπκέλα θαη ζχκθσλα κε ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, έηζη
ψζηε ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα κε ηελ νινθιήξσζε
ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
Κε ηελ αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο γίλεηαη ζαθέο φηη δηαζθαιίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη
πνηνηηθέο απνδφζεηο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο. Ππγθεθξηκέλα,
ζηαζεξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη αμηνινγείηαη ζε ζηαζεξή βάζε ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ
Ρκήκαηνο, ειέγρεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζπλνιηθά θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν επδηάθξηηεο θαη
αλαγλσξίζηκεο απφ ηνπο θνηηεηέο νη θαηεπζχλζεηο θαη νη εμεηδηθεχζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Δπηπιένλ,
ππάξρεη θαιχηεξε επνπηεία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ησλ λέσλ καζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα θάζε
λέα αθαδεκατθή ρξνληά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε επηθαιχςεηο θαη λα εκπινπηηζζεί
νκαιά ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ κε αλαλεσκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη γλσζηηθφ πιηθφ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2Ν
2. Ζ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ
Ζ Δλφηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Ρκήκα θαη ηηο θχξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
ΘνηλσληθΩο ΔπηζηΪκεο θαη ΘνηλσληνινγΫα
Πην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ
«παξαδεηγκάησλ», πνπ λνκηκνπνηνχλ ην έξγν θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή απφ ην βαζκφ
αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο πνπ επηθπιάζζεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηηο θνηλέο, θαηά πεξίπησζε
«παξαδείγκαηνο», επηζηεκνινγηθέο αξρέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ. Νη αξρέο απηέο ζηε ζεζκηθή πνξεία
ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ παξνπζηάδνληαη, είηε σο πξνγξακκαηηθά αληίζεηεο θαη αζχκβαηεο
κεηαμχ ηνπο, είηε ζπληεξνχλ επηκέξνπο αληηπαξαζέζεηο ζην πιαίζην ελφο θαηά βάζε θνηλά
απνδεθηνχ επηζηεκνινγηθνχ θαη ελλνηνινγηθνχ θψδηθα Πε θάζε πεξίπησζε θαη πέξα απφ ηηο
αληηπαξαζέζεηο απηέο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηφζν ζηε ζπγθξφηεζή ηνπο φζν θαη ζηελ εμέιημή ηνπο
είλαη νη επηζηήκεο πνπ επηρεηξνχλ λα δηαγλψζνπλ θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ
θφζκνπ, έηζη φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη θαη απνηειεί αληηθείκελν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζε κηα
ηζηνξηθή πεξίνδν ρεηξαθέηεζεο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο απφ ην θξάηνο. Ζ αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ
θνηλσληθνχ θφζκνπ ζε θνηλσληθφ, ζεζκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν απνηειεί πξσηαξρηθφ αληηθείκελν
ηεο Θνηλσληνινγίαο θαη εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο κε εκθαλείο ηηο απφπεηξεο
ζπλάξζξσζήο ηνπο. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ε θνηλσληθή δνκή θαη ε θνηλσληθή δξάζε βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλσληνινγίαο, ε νπνία αλεμάξηεηα απφ ηηο δεδνκέλεο επηξξνέο
πνπ δέρεηαη, δηαηεξεί επηζηεκνινγηθέο απνζηάζεηο απφ ηα δηάθνξα θηινζνθηθά ξεχκαηα, ηηο
λαηνπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ή ηηο πνιηηηζκηθέο θαηεπζχλζεηο. Θαη ηνχην δηφηη, ηφζν ε έλλνηα ηνπ
θνηλσληθνχ γεγνλφηνο θαη ηεο θνηλσληθήο δνκήο, φζν θαη απηή ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ζηε ζεζκηθή
ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ζηα έξγα ησλ θιαζηθψλ ηεο επηζηήκεο απηήο πξνδηαγξάθνπλ
έλα επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ηηο αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηε θπζηνινγία ησλ
αλζξσπίλσλ πξάμεσλ, ή ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή κνλαδηθφηεηα θνηλσληθψλ ζπκβάλησλ. Ζ
ηδηαηηεξφηεηα ηεο θνηλσληνινγίαο ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζπλίζηαηαη ζην φηη νη ζηφρνη
ηεο είλαη γεληθεπηηθνί θαζψο αλαδεηνχλ θαη δηεξεπλνχλ ηελ «αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα» κέζα απφ
ηελ αηηηνθξαηηθή ζεκαληηθφηεηα πνπ απνδίδνπλ νη θνηλσληνιφγνη ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ζηα
θνηλσληθά αληηθείκελα ηεο παξαηήξεζήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην κεζνδνινγηθφ δήηεκα θαη ηηο
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην φηη νη αηηηαθέο εμεγήζεηο έπνληαη ηεο εξκελεπηηθήο
θαηαλφεζεο απνηειεί εζσηεξηθφ ζεκείν δηαιφγνπ, ζε κηα θαη΄ αξρήλ εληαία αληίιεςε πεξί
θεληξηθνχ ζηφρνπ θαη αληηθεηκέλνπ ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο.

2.1. ΓεσγξαθηθΪ ζΩζε ηνπ ΡκΪκαηνο.
Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ πφιε ηεο Κπηηιήλεο ηεο Ιέζβνπ. Ζ Κπηηιήλε
είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ Λνκνχ Ιέζβνπ, ε νπνία έρεη πεξίπνπ 40.000 θαηνίθνπο. Νη εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Ρκήκαηνο κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε πιήζνο ελνηθηαδφκελσλ,
απφ ην Ξαλεπηζηήκην, θηηξίσλ, κε απφξξνηα νη εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ Ρκήκαηνο λα κε ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην κηαο γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο
κνλάδαο. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, κεηά απφ ηδξπκαηηθή απφθαζε γηα ηε ζπγθέληξσζε
φισλ ησλ Ρκεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζην Ιφθν Μελία, νη κνλάδεο ηνπ
Ρκήκαηνο κεηαθέξζεθαλ.
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2.2.Ηζηνξηθφ ηνπ ΡκΪκαηνο.
2.2.1. Ρηειέρσζε ηνπ κήκαηνο ζε δηδαθηηθό, δηνηθεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό.
Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηδξχζεθε ην 1989 κε ην Ξ.Γ 376/1989 αιιά
ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999/2000. Αλήθεη ζηε Πρνιή Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ πνπ
εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε. Έθηνηε ε αλάπηπμή ηνπ ήηαλ ηαρεία θαζψο ζήκεξα αξηζκεί 16 κέιε
Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΓΔΞ). Ρέινο, ην Ρκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ 1 κέινο
Δηδηθνχ Ρερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΡΔΞ). Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο απνηειείηαη
απφ ηελ Ξξντζηακέλε θαη 3 αθφκε κέιε Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ.
Πην Ρκήκα ζήκεξα ππεξεηνχλ 16 Κέιε ΓΔΞ σο εμήο (αιθαβεηηθά αλά βαζκίδα):


3 θαζεγεηΩο:
Θ. Εψξαο, Γ. Θάιιαο, Π. Σηνχξεο



6 ΑλαπιεξσηΩο ΘαζεγεηΩο:
Α.Αιεμίνπ, Ξ. Γξεγνξίνπ, Κ. Καξαγθνπδάθεο, Θ. Οφληνο, Γ. Ρζνκπάλνγινπ, Δ. Σάηληελξάηρ,
Κ.Τεκίηεο,



5 επΫθνπξνη θαζεγεηΩο:
Π. Γεσξγνχιαο, Α. Εήζε, Λ. Λαγφπνπινο, Δ. Ξαπάλεο, Π. Ρξνπκπέηα



1 ιΩθηνξαο:
Ξ. Γηαβξίκεο
Δπίζεο, έρνπλ εθιεγεί δχν (2) κέιε ΓΔΞ, ηα νπνία αλακέλνπλ δηνξηζκφ ζηε βαζκίδα ηνπ Ιέθηνξα.
Πην Ρκήκα ζήκεξα ππεξεηνχλ νθηψ (8) Γηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 407/80. Δμ απηψλ νη δχν είλαη
εθιεγκέλα κέιε ΓΔΞ πνπ αλακέλνπλ δηνξηζκφ.
ΓηδΨζθνληεο βΨζεη ηνπ Ξ.Γ. 407/80
Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010
Γθίθαο Βαζίιεο
Θαξαθνπιίδνπ Βίθπ
Θηηξίλνπ Διέλε
Καξθαλησλάηνπ Καξία (ππφ δηνξηζκφ ζηε βαζκίδα ηνπ Ιέθηνξα)
Παββάθεο Κάλνο
Πσηήξεο Ξαλαγηψηεο
Πσηεξφπνπινο Γεκήηξεο (ππφ δηνξηζκφ ζηε βαζκίδα ηνπ Ιέθηνξα)
Ρδειέπνγινπ Φιψξα
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Πην Ρκήκα ζήκεξα ππεξεηνχλ 1 Κέινο Δηδηθνχ Ρερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Ρ.Δ.Ξ.):
Ξ. Ινπιαδέιεο θαη 4 κέιε Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ: Γ. Θνπηξέιιε, Β. Σίνπ, Π. Κπνπικπνχιεο, Β.
Θνινβνγηάλλεο.
Αξηζκόο

θαη

θαηαλνκή

ησλ

θνηηεηώλ

αλά

επίπεδν

ζπνπδώλ

(πξνπηπρηαθνί,

κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί).
ΘαηαλνκΪ θνηηεηψλ αλΨ επΫπεδν ζπνπδψλ 2009-2010
ΔπΫπεδν Ππνπδψλ

Αξηζκφο θνηηεηψλ

Ξξνπηπρηαθνί θνηηεηέο

573

Κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο

106

πνςήθηνη Γηδάθηνξεο

24

2.2.2. Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ΡκΪκαηνο.
Ρν Ρκήκα ππάγεηαη ζηε Πρνιή Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε έδξα ηε
Κπηηιήλε. Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηδξχζεθε κε ην Ξ.Γ. 376/1989 (ΦΔΘ. 166/16.06.1989, η. Α‘), βάζεη
ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ φκσο απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000, ζχκθσλα κε ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη
ρξεκαηνδνηήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο ελέξγεηαο 2.2.2.β «Γηεχξπλζε Ξξνγξακκάησλ
Ππνπδψλ Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» - Έξγν «Γηεχξπλζε Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Ξαλεπηζηήκην
Αηγαίνπ (2001-2004)» κε θνξέα πινπνίεζεο ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρν Ρκήκα εμεηδηθεχεηαη ζηελ
Δθαξκνζκέλε Θνηλσληνινγία θαη ηελ Δκπεηξηθή Έξεπλα, θαζψο θαη ηελ Ξνιηηηθή Θνηλσληνινγία. Ρν
Ρκήκα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Έξεπλα. Πην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ πεξηέρνληαη νινθιεξσκέλνη θχθινη
καζεκάησλ ζε κηα πιεηάδα ζεκαηηθψλ γηα ηελ πνιχπιεπξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ λένπ
θνηλσληνιφγνπ. Γηδάζθνληαη, κεηαμχ άιισλ, Κέζνδνη θαη Ρερληθέο Θνηλσληθήο Έξεπλαο, Θνηλσληνινγία
ησλ Ξφιεσλ, Θνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο, Θνηλσληθή Ξνιηηηθή θαη Θνηλσληνινγία ηεο Λενιαίαο,
Θνηλσληνινγία ηνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ Ξεξηβάιινληνο, Θνηλσλην-πιεξνθνξηθή θαη Πηαηηζηηθή. Δπίζεο,
Θνηλσληνινγία ησλ ζεζκψλ θαη ζέκαηα Δπξσπατθήο Νινθιήξσζεο. Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο δηαζέηεη
ζχγρξνλε Ρερλνινγηθή πνδνκή, παξέρνληαο ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο, ελψ
θξνληίδεη παξάιιεια λα εμαζθαιίζεη ην θαηάιιειν θηηξηαθφ δπλακηθφ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηηο
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Ραπηφρξνλα, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο
ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηε βειηίσζε ηεο πνιχγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ επξσπατθφ αθαδεκατθφ ρψξν.
2.3. Πηφρνη ηνπ ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο
Ρν Ρκήκα έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ γλψζεσλ ζηελ Δπηζηήκε ηεο
Θνηλσληνινγίαο θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε κειέηε θαη ηελ εξκελεία ησλ
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο απηά εμειίζζνληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Ρν Ρκήκα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ Αηγαίνπ
Ξειάγνπο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. Νη γεληθφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηνπ
Ρκήκαηνο πξνζαλαηνιίδνληαη ηζφηηκα πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Θεσξίαο, ηεο Κεζνδνινγίαο θαη
ηεο Δκπεηξηθήο Έξεπλαο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεη ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ θαη ππνδεηγκάησλ ηεο Θνηλσληνινγίαο θαη ησλ θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ
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εξγαιείσλ ησλ θνηλσληνινγηθψλ κεζφδσλ σο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πνζνηηθψλ θαη
πνηνηηθψλ εξεπλψλ πάλσ ζε ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη θαηλφκελα.
Ξην εμεηδηθεπκΩλα:
Νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ κε
βάζε ηνλ νπνίν ζπγθξνηήζεθε είλαη:
Α. Ζ αλΨπηπμε ηεο θνηλσληνινγΫαο ζηελ ΔιιΨδα.
Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά απφ επί κέξνπο ζηφρνπο φπσο είλαη:
(α). Ζ εθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή
ζηαδηνδξν¬κία, κε ζθνπφ ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο. Ν
ζηφρνο απηφο εμππεξεηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο
έξεπλαο, φπνπ εθπαηδεχνληαη θαη αλαπηχζζνληαη επηζηήκνλεο ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη έγθπξα θαη
αμηφπηζηα ηφζν ηελ θνηλσληνινγηθή ζεσξία φζν θαη ηε κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη
εηδηθφηεξα ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ηεο εκπεηξηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο. Ρν ΞΞΠ παίδεη έλαλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ βαζηθή πξνεηνηκαζία ησλ πηπρηνχρσλ θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο λα
αθνινπζήζνπλ κηα ηέηνηα ζηαδηνδξνκία. Απηή ε βαζηθή θνηλσληνινγηθή εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα
ζπκπιεξψλεηαη κε κηα γεληθή παηδεία κε καζήκαηα πνπ ζα πξνζθέξνληαη απφ άιια Ρκήκαηα ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ή άιισλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ (ζην πιαίζην δηκεξψλ ζπκθσληψλ, φπσο έρεη
ήδε ζπκβεί κε ην παλεπηζηήκην Θξήηεο) ή, ηέινο, θαη απφ άιια επξσπατθά παλεπηζηήκηα (ζην πιαίζην
ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο θνηηεηέο καο, ζχκθσλα
κε ην επξσπατθφ πξφγξακκα Erasmus).
(β) Ζ δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο ηεο θνηλσληνινγηθήο επηζηήκεο ζηε ρψξα καο, κέζα απφ ηελ παξαγσγή
πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηθαλνχ λα επηηχρεη ηε δηεζλή αλαγλψξηζε, ηελ
παξαγσγή έξγνπ σθέιηκνπ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Ρκήκαηνο.
(γ) Ζ δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ Ρκήκαηνο απέλαληη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα.
Β. Ζ εθπαΫδεπζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα ηελ αγνξΨ εξγαζΫαο
Ρν Ρκήκα θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο θνηηεηέο:
α. λα απνδείμνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα
αληαπνθξηζνχλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο έξεπλαο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη άιισζηε ζε φια ηα Ρκήκαηα
Θνηλσληνινγίαο ησλ πην γλσζηψλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ κε ζεκαληηθή πξντζηνξία ζηελ ζεξαπεία
ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη
β. λα είλαη απφιπηα αληαγσληζηηθνί ζην πιαίζην ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηελ ειιεληθή
φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο, κε ην θαηάιιεια νξγαλσκέλν
πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο βαζηθέο γλψζεηο ζηελ θνηλσληνινγία παξάιιεια κε
ηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαιχπηεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο
απαζρφιεζεο:
1)Υο δηνηθεηηθά ζηειέρε νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ
•Πηηο Θξαηηθέο πεξεζίεο θαη ηνπο Ν.Ρ.Α. σο ζρεδηαζηέο θαη εθαξκνζηέο Θνηλσληθψλ, Ξνιηηηζηηθψλ θαη
Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ.
•Πε επηρεηξήζεηο σο ζχκβνπινη πξνζσπηθνχ, νξγαλσηέο επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, εξεπλεηέο αγνξάο,
ζχκβνπινη θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ, θαη πεχζπλνη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη Ξξνβνιήο
•Πε επηρεηξήζεηο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, σο δηαρεηξηζηέο (Manager), ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ θιπ.
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2)Πε επηζηεκνληθνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο,
θαη γεληθά ζε νξγαληζκνχο ή εηαηξείεο, σο ζρεδηαζηέο
έξεπλαο, εξεπλεηέο θαη αμηνινγεηέο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ.
3)Υο θαζεγεηέο Θνηλσληνινγίαο ζηε Κέζε Δθπαίδεπζε, κε δηεπξπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα δηδάζθνπλ θαη ηα καζήκαηα Ξνιηηηθήο Νηθνλνκίαο, Γεσγξαθίαο θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ην κάζεκα ηεο Ξιεξνθνξηθήο.
4)Υο δεκνζηνγξάθνη ζηα ΚΚΔ. Ν πηπρηνχρνο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
ζπκκεηέρεη σο ζηέιερνο ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ηχπν. Ρα ζέκαηα πνπ
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε ηδηαίηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη γηα ηα νπνία δηαζέηεη ζεκαληηθά
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα
θνηλσληθά πξνβιήκαηα, νη δηάθνξνη ηξφπνη δσήο θαη νη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο,
ηα ζέκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ (νηθνγέλεηα θ.ιπ.).
5)Πην πιαίζην ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ιεγφκελα επαγγέικαηα ηεο Δπξψπεο ζε επίπεδν ηφζν
δεκφζηαο δηνίθεζεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε) φζν θαη ηδησηηθνχ ηνκέα
(νξγαλσκέλεο δνκέο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, σο εηδηθνί ζχκβνπινη ζην lobbying πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν
θνηλνηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ).

Γ. Ζ παξαγσγΪ λΩαο γλψζεο θαη ε κειΩηε ηεο ηελ ειιεληθΪο θαη επξσπατθΪο θνηλσλΫαο.
Ζ παξαγσγή λέαο γλψζεο πεξηιακβάλεη:
1.Ρελ παξαγσγή λέαο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε επηιεγκέλα πεδία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ξην
ζπγθεθξηκέλα ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο κε βάζε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Ρκήκα έζεζε σο
πξνηεξαηφηεηα ηνπο αθφινπζνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο:
(α) Ρε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλάπηπμε ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο.
(β) Ρε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο θνηλσλίαο, κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ
κέζσλ ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο έξεπλαο.
(γ) Ρελ έξεπλα ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο δσήο ζηηο πφιεηο θαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν.
(δ) Ρε κειέηε ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζε άκεζε ζπλάθεηα
κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ αζηηθψλ ρψξσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο.
Ρελ παξαγσγή λέαο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο
επξχηεξεο επξσπατθήο θνηλσλίαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα:
(α) Ρε ζπζηεκαηηθή θαη βάζεη ζρεδίνπ ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ηηο παξαγσγηθέο
θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αθαδεκατθνχ δπλακηθνχ ηνπ
ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο, θαζψο επίζεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο
επηζηεκνληθήο ζπκβνπιεπηηθήο (consultancy).
(β) Ρε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο εγξήγνξζεο
θαη θνηλσληθήο θξηηηθήο γηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο, ηε ζέζε ησλ Ιηγφηεξν Δπλνεκέλσλ Νκάδσλ θαη Αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο καο θαη γεληθφηεξα γηα
θξίζηκα ζέκαηα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.
(γ) Ρε ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έληαμε ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο ζηελ ΔΔ θαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
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Γ. Ζ ελΫζρπζε ηεο δηεπηζηεκνληθΪο ζπλεξγαζΫαο.
Ζ θνηλσλία είλαη ην αληηθείκελν έξεπλαο φισλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ ελίζρπζε ηεο
δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο θνηλσληνινγίαο κε ηα ππφινηπα
αληηθείκελα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη ε θνηλσληνινγία λα επηηχρεη ην
επίπεδν νινθιήξσζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νπζηαζηηθή ηεο παξέκβαζε ζηα θνηλσληθά δξψκελα. Δθηφο
σζηφζν απφ ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κηα ζεηξά απφ πβξηδηθά
γλσζηηθά αληηθείκελα αλαδχνληαη ζήκεξα σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο θαη ζε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ θεληξηθνχ ζηφρνπ ηνπ Ρκήκαηνο δηαζθαιίδεηαη: α) απφ ηε ζπλχπαξμε εληφο ηνπ Ρκήκαηνο
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία, αλ θαη δελ πξνέξρνληαη αξρηθά απφ ηελ θνηλσληνινγία,
ελζσκαηψλνληαη σζηφζν ζε απηήλ θαη εληζρχνπλ, ηφζν ηελ επηζηεκνληθή ηεο δνκή, φζν θαη ηε
δπλαηφηεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί κε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα ζχγρξνλα
θνηλσληθά πξνβιήκαηα, β) απφ ηε δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεη ην Ρκήκα κε άιια Ρκήκαηα
ηνπ ηδίνπ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.

Δ. Ζ πξνζαξκνγΪ ζηηο απαηηΪζεηο πνπ δεκηνπξγεΫ ε ΔπξσπατθΪ ελνπνΫεζε θαη νη εμειΫμεηο
ζηελ ηερλνινγΫα.
Ρν Ρκήκα ρξεηάδεηαη λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπλέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη
αλάκεζα ζηα Δπξσπατθά Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Ρν πξφγξακκα ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη
λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο φρη κφλν ηηο εζληθήο αιιά θαη ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ
ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζπλνιηθά, αιιά θαη ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο εηδηθφηεξα, ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηαθξίλνπλ ηελ δνκή, νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζην επξχηεξν
πιαίζην ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ζην νπνίν άιισζηε θαη είλαη ελεξγά εληαγκέλε.
2.4. Σπάξρεη απόθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΕΙ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ κήκαηνο
από εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην κήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη;
Γελ παξαηεξείηαη απφθιηζε κεηαμχ ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ θαη ηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ
Ρκήκαηνο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ ζπκθσλία απηή νθείιεηαη ηφζν ζην λεαξφ ηνπ Ρκήκαηνο φζν θαη ζην
γεληθφ ραξαθηήξα ηεο επίζεκεο δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ.
2.5. Ονηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζην κήκα;
Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Λφκνο-πιαίζην 1268/82 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε
κέρξη ζήκεξα) ηα φξγαλα δηνίθεζεο θάζε Απηνδχλακνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ρκήκαηνο είλαη ε Γεληθή
Ππλέιεπζε, Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο , Ν Ξξφεδξνο, ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο θαη νη
ζεζκνζεηεκέλεο Δπηηξνπέο απηνχ.
ην Σκήκα Θνηλσληνινγίαο ιεηηνπξγνύλ νη αθόινπζεο Δπηηξνπέο:


Δπηηξνπή Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΔΠΠ).



Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΟΚΔΑ)



πληνληζηηθέο επηηξνπέο ΚΠ

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε θάζε ΑΔΗ είλαη αξκφδηα γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζην Ρκήκα,
γηα ην νπνίν δελ νξίδεηαη ξεηψο αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ ηνπ Ρκήκαηνο (άξζξν 10, Λ. 3549/2007).

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο ζπγθαιεί ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
πξνεδξεχεη ζηηο εξγαζίεο ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ξξνΐζηαηαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη γεληθά θξνληίδεη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο. Ν
Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Ξξφεδξν φηαλ απηφ απαηηείηαη.
Ζ ΔΞΞΠ έρεη ηελ επζχλε ηεο εηζήγεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο ζπλερνχο
παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηνπ. Δπίζεο, ππνβάιιεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνλ απνινγηζκφ
δξάζεο ηνπ Ρκήκαηνο, εηζεγείηαη ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πξνηείλεη ην απαηηνχκελν
δηδαθηηθφ-εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ΝΚΔΑ έρεη σο αληηθείκελν ηε δηαξθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ
ππνβνιή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Ρκήκαηνο σο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ πξνο ηε
Γεληθή Ππλέιεπζε.

2.6. Ονηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Οξνγξάκκαηνο
Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ) ππάξρνπλ ζην κήκα;
Ρν Ρκήκα ζήκεξα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ
Αηγαίνπ (ΦΔΘ 197/2009 – ηεχρνο Α), απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ.

2.7. Είλαη δηαξζξσκέλν ην κήκα ζε νκείο; Ρε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή
ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ κήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;
Ρν Ρκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Ρνκείο
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3Ν
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ

3.1.Αληαπόθξηζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Οξνπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ
κήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Ρν ΞΞΠ θαιχπηεη έλαλ βαζηθφ ππξήλα ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο
Θνηλσληνινγίαο. Ν ππξήλαο απηφο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ ην Ρκήκα ζε επηζηεκνληθφ
δηάινγν κε ηα άιια Ρκήκαηα Θνηλσληνινγίαο ηεο ρψξαο θαη ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ζε δηεζλέο επίπεδν.
Ρν ΞΞΠ ππεξεηεί δχν αιιειέλδεηνπο, πιελ φκσο δηαθξηηνχο ζηφρνπο:
1.

Λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ κηα βαζηθή ζεσξεηηθή γλψζε θαη ηθαλή
κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο
2. Λα πξνηθίδεη ηνπο θνηηεηέο κε δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ
επαγγεικαηηθφ πξνθίι γηα ην νπνίν ππάξρεη δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ξαξάιιεια έλαο
απφθνηηνο ηνπ Ρκήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ήδε απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ηελ ηθαλφηεηα
λα εμεηδηθεχεηαη δηαξθψο σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο γηα λα πξνζαξκφδεηαη έηζη
ζηηο αιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζε λέεο
κνξθέο νξγάλσζεο απηήο.
Ρνλ ζηφρν ηεο ζεσξεηηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηεο γεληθήο κεζνδνινγηθήο εθπαίδεπζεο ππεξεηνχλ θπξίσο ηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε έλα βαζκφ ε επαγγεικαηηθή
πξνεηνηκαζία επηδηψθεηαη κέζα απφ ηνλ νξγαλσκέλν ζπλδπαζκφ καζεκάησλ επηινγήο (ππνρξεσηηθψλ θαη κε).
3.1.1.
πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο ειΩγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηΪο; Ξφζν απνηειεζκαηηθΨ
εθαξκφδνληαη;
Λαη. Ζ αληαπφθξηζε απηή ειέγρεηαη ζηε ζπλερή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ΞΞΠ ε νπνία νξγαλψλεηαη
εληφο ηνπ Ρκήκαηνο ππφ ηελ επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ (ΔΞΠ). Αθελφο, ε ΔΞΠ, ζηε
δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θάζε ρξφλνπ, απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο δηδάζθνληεο
αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ εκπεηξία ηνπο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ
ΞΞΠ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Έηζη, αλαδεηθλχνληαη νη ελδερφκελεο αδπλακίεο ηνπ ΞΞΠ θαη
πξνηείλνληαη ζηελ Γ.Π ηνπ Ρκήκαηνο ηεθκεξησκέλεο κεηαβνιέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αθεηέξνπ, ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ ΞΞΠ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ε ΔΞΠ ιακβάλεη ππφςε ηεο θάζε ρξφλν ηα
ζχγρξνλα θνηλσληθά δεδνκέλα (νηθνλνκία, εξγαζία, κεηαλάζηεπζε, θηψρεηα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο
θηι.) θαη ηηο ππάξρνπζεο κνξθέο νξγάλσζεο (δεκφζηνο ηνκέαο, ηδησηηθφο ηνκέαο, ‗ηξίηνο ηνκέαο‘ θαη
θνηλσλία πνιηηψλ, ηνπηθή απηνδηνίθεζε) ζηηο νπνίεο ν ζεκεξηλφο επαγγεικαηίαο θνηλσληνιφγνο είλαη ζε
ζέζε λα απαζρνιεζεί, εηδηθφηεξα ζηελ πξννπηηθή ηνπ αληηθεηκεληθνχ ξφινπ πνπ απηφο κπνξεί λα
αλαπηχμεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
3.1.2. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ;
Ξφζν απνηειεζκαηηθΨ εθαξκφδνληαη;
Λαη. Πηε βάζε ησλ αλαγθψλ πξνζαξκνγήο ηνπ ΞΞΠ ην Ρκήκα ζπλνιηθά αλαζεσξεί ην Ξξφγξακκα θάζε
θνξά κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηνπ. Νη κεηαβνιέο πνπ εηζάγνληαη ζην ΞΞΠ
κνξθνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ (κε βάζε ην ππάξρνλ
πξνζσπηθφ, ηηο ππνδνκέο, ηηο ζπλζήθεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο θηι.). Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ δηαδηθαζηψλ αλαζεψξεζεο ηνπ ΞΞΠ είλαη άκεζα ζπλαξηεκέλε κε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ην
δηδαθηηθφ, ην ηερληθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ εξγάδνληαη. πφ ηελ έλλνηα απηή, ε πεξηθνπή ησλ
πηζηψζεσλ γηα δηδάζθνληεο κε βάζε ηε ζχκβαζε 407/80 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ καθξά θαζπζηέξεζε
δηνξηζκνχ δηδαζθφλησλ πνπ έρνπλ απφ θαηξφ εθιεγεί ζην Ρκήκα έρεη ζνβαξά ππνλνκεχζεη ηε δπλαηφηεηα
ηνπ Ρκήκαηνο λα αλαζεσξεί απνηειεζκαηηθά ην ΞΞΠ.
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3.1.3.Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ;
Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ πεξηιακβάλεη ηε δηάξζξσζε ησλ καζεκάησλ θαηά εμάκελν, ηνλ θάθειν
πεξηγξαθήο ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο ηνπ πηπρίνπ.
Γεκνζηνπνηείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη ζε αληίζηνηρεο έληππεο εθδφζεηο.
3.1.4 πΨξρεη απνηειεζκαηηθΪ δηαδηθαζΫα παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθΪο εμΩιημεο ησλ
απνθνΫησλ; Ξψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειΩζκαηΨ ηεο;
Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ Γξαθείνπ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη εληάζζεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ
ηεζεί ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη ηφζν απφ ηνπο ππεπζχλνπο
θαζεγεηέο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, φζν θαη απφ ηνπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο ζην κάζεκα ηεο Ξξαθηηθήο
Άζθεζεο. Πην πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθε θαη εκπινπηίδεηαη εηεζίσο βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπο
αζθνχκελνπο θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δηαηεξνχληαη φηαλ απηνί απνθνηηνχλ απφ ην
Ρκήκα θαη επηρεηξείηαη έλαο ζπζηεκαηηθφηεξνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο κεηά απφ ηελ
απνθνίηεζή ηνπο. Κηα δξάζε πνπ επεθηείλεηαη ζηαδηαθά θαη ζε φινπο ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Ρκήκαηνο,
ψζηε λα γίλεηαη γλσζηή ε επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία θαη παξάιιεια λα αλαηξνθνδνηείηαη ε φιε
δηαδηθαζία απφ ζηνηρεία ησλ απνθνίησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ζηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ
εηδηθνηήησλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο
θαηεγνξίεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Νη ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπλδένληαη απφ ην
ηξέρνλ έηνο κε ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ.

3.2. Δνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Οξνγξάκκαηνο Οξνπηπρηαθώλ
Ρπνπδώλ.1
3.2.1. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκΨησλ θνξκνχ / εηδΫθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ
ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Πην ζχλνιν ηνπ ην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ παξέρεη 98 καζήκαηα θνξκνχ, ηα νπνία
δηαρσξίδνληαη ζε 20 πνρξεσηηθά θαη 78 πνρξεσηηθά Δπηινγήο.
3.2.2. Ξφζα καζΪκαηα ειεχζεξεο επηινγΪο πξνζθΩξνληαη ;
Πην πιαίζην ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ πξνζθέξνληαη κφλν πνρξεσηηθά Δπηινγήο
καζήκαηα, ηα νπνία αλέξρνληαη ζηα 78.
3.2.3. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΨησλ / καζεκΨησλ
ππνρξεσηηθΪο επηινγΪο / καζεκΨησλ ειεχζεξεο επηινγΪο ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Ρα πνρξεσηηθά καζήκαηα (20) απνηεινχλ ην 20,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ, ελψ ηα καζήκαηα
πνρξεσηηθά Δπηινγήο (78) απνηεινχλ ην 79,6 % ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ.
3.2.4.Ξνηα εΫλαη ε πνζνζηηαΫα ζρΩζε κεηαμχ καζεκΨησλ ππνβΨζξνπ, καζεκΨησλ
επηζηεκνληθΪο πεξηνρΪο, καζεκΨησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκΨησλ αλΨπηπμεο
δεμηνηΪησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Ρα καζήκαηα» ππνβάζξνπ» είλαη αθξηβψο ηα καζήκαηα γεληθήο ζεσξεηηθήο γλψζεο, κεζνδνινγίαο,
μέλεο γιψζζαο θαη ηα παηδαγσγηθήο πθήο. Πην ζχλνιφ ηνπο είλαη 31 καζήκαηα. Ρα ππφινηπα είλαη
καζήκαηα «αλάπηπμεο δεμηνηήησλ».

1

Σολλζσ από τισ ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ς τουσ Σίνακεσ και 1 και 2.
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3.2.5.Ξψο θαηαλΩκεηαη ν ρξφλνο
εξγαζηεξΫσλ, Ψιισλ δξαζηεξηνηΪησλ;

κεηαμχ

ζεσξεηηθΪο

δηδαζθαιΫαο,

αζθΪζεσλ,

Πε έλαλ βαζκφ ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ επαθίεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ πξνζέγγηζε
ηνπ δηδάζθνληνο. Πε γεληθέο γξακκέο φκσο, ηα καζήκαηα ηζνξξνπνχλ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο,
αζθήζεσλ θαη ζεκηλαξηαθήο έξεπλαο.
3.2.6. Ξψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλΫδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ; ΞαξαηεξεΫηαη
επηθΨιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ; πΨξρνπλ θελΨ χιεο; ΔΫλαη νξζνινγηθΪ ε Ωθηαζε
ηεο χιεο ησλ καζεκΨησλ; πΨξρεη δηαδηθαζΫα επαλεθηΫκεζεο, αλαπξνζαξκνγΪο θαη
επηθαηξνπνΫεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκΨησλ;
Ζ Δπηηξνπή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο (ΔΞΠ) έρεη ηελ επζχλε θαη ηε ζπλνιηθή επνπηεία
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλαξηεκέλνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο
θαθέινπο καζεκάησλ φισλ ησλ δηδαζθφλησλ, έηζη ψζηε λα ζπληνλίδεηαη κε επάξθεηα ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη λα ειέγρεηαη ε χιε θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ πξνο απνθπγή
πηζαλψλ επηθαιχςεσλ. Ζ ίδηα ε Δπηηξνπή δηαηεξψληαο κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην Ξ.Π εληνπίδεη,
δηαπηζηψλεη θαη επηζεκαίλεη ζεκεία θξίζηκα γηα ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ Ξ.Π κε ζηφρν πνηνηηθά
πξνζθεξφκελεο ζεκαηνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε θαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ αλαλέσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, αιιά θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο
ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα γηα ηνπο απνθνίηνπο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε απηνχ ηνπ έξγνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί
εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηε κεξηά
ησλ δηδαζθνκέλσλ ε ζπλάθεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο, θαζψο θαη ε απνπζία
θελψλ ζηελ χιε ησλ καζεκάησλ. Ξαξάιιεια, ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ έθηαζε ηεο χιεο ζην ζχλνιν ησλ
καζεκάησλ ψζηε λα ππάξρεη ε ζρεηηθή ηζνξξνπία θαη λα αθνκνηψλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο.
3.2.7. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ; Ξφζν ιεηηνπξγηθφ εΫλαη; Ξνην
εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκΨησλ πνπ εληΨζζνληαη ζην ζχζηεκα;
Ρν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη εθεί φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα κηα θιηκαθσηή θαη δηεμνδηθή
εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηα ζεξαπεπφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα. Δπηπξνζζέησο γηα λα κπνξέζεη ν
θνηηεηήο λα επηιέμεη ην κάζεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπκπιεξψζεη
απαηηνχκελν αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
3.2.8. Ξφζα καζΪκαηα πξνζθΩξνληαη απφ Ψιια θαη πφζα ζε Ψιια πξνγξΨκκαηα ζπνπδψλ;
Ξνηα εΫλαη απηΨ;
Απφ άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ν αξηζκφο καζεκάησλ πνπ δχλαηαη λα επηιέμεη ν θνηηεηήο είλαη 4.
Αληίζηνηρα 4 καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο δχλαληαη λα επηιέμνπλ θαη νη
θνηηεηέο άιισλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
3.2.9. Ξνηεο μΩλεο γιψζζεο δηδΨζθνληαη ζην ΡκΪκα; ΔΫλαη ππνρξεσηηθΨ ηα ζρεηηθΨ
καζΪκαηα;
Πην Ρκήκα δηδάζθεηαη ε αγγιηθή γιψζζα. Ρα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα (4) είλαη πνρξεσηηθά
Δπηινγήο.

3.2.

ν εμεηαζηηθό ζύζηεκα.

3.3.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα Ωθηαζε, πνιιαπινΫ (ζε εΫδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Ξνηνη ζπγθεθξηκΩλα;
Ρξφπνη αμηνιφγεζεο είλαη νη γξαπηή εμέηαζε, ε γξαπηή εξγαζία, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν
παξαπάλσ ηξφπσλ, ε πξνθνξηθή εμέηαζε θαη ε ζεκηλαξηαθή εξγαζία.
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3.3.2. Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δνπλ ηα γξαπηά θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο αλ ζεσξνχλ φηη αδηθήζεθαλ.
Ρα απνηειέζκαηα αλαξηψληαη ζηελ γξακκαηεία θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο
3.3.3. πΨξρεη δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη πνηα εΫλαη απηΪ;
Δθηφο απφ ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε πνπ επαθίεηαη ζηελ αθαδεκατθή ζπδήηεζε εληφο ηνπ
Ρκήκαηνο, θαη νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη επνκέλσο θαη
ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο.
3.3.4. Ξφζν δηαθαλΪο εΫλαη ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο θαη εμΩηαζεο ηεο πηπρηαθΪο/
δηπισκαηηθΪο εξγαζΫαο;
Ζ αλάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη απζηεξά ζην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
πνπ ζεξαπεχεη ν εθάζηνηε δηδάζθσλ. Δμαζθαιίδεηαη ε πξσηνηππία ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο
θπξίσο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ρξήζε
πεγψλ, δηαδηθηχνπ θαη ε αθαδεκατθή δενληνινγία. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο ειέγρεη ην παξαγφκελν έξγν θαη επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημή ηεο. Ζ ππνζηήξημε γίλεηαη
δεκφζηα θαη ε ειεθηξνληθή κνξθή ηεο εξγαζίαο θαηαηίζεηαη σο πεγή αλαθνξάο ζηε
βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο.
3.3.5. πΨξρνπλ ζπγθεθξηκΩλεο πξνδηαγξαθΩο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθΪ/ δηπισκαηηθΪ
εξγαζΫα; Ξνηεο;
Νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο απνξξένπλ απφ ηνλ ελδειερή έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ
ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ρν Ρκήκα επεμεξγάζηεθε ιεπηνκεξή νδεγφ ηήξεζεο ησλ
αθαδεκατθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, πνπ ζα ηνλ
αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΞΠ.

3.4. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Οξνπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
3.4.1.πΨξρεη ζπκκεηνρΪ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Πε πνην πνζνζηφ;
Πην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή
δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ. Υζηφζν απμεκέλε ζπκκεηνρή ππάξρεη ζην πιαίζην άιισλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηα δηεζλή ζπλέδξηα θαη νη εκεξίδεο.
3.4.2. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ αιινδαπψλ θνηηεηψλ;
πάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ, ε νπνία ελαιιάζζεηαη αλάινγα κε ηελ αθαδεκατθή
ρξνληά. (2007-2008, αξηζκφο 12), (2008-2009, αξηζκφο 6), (2009-2010, αξηζκφο 1)
3.4.3. Ξφζα θαη πνηα καζΪκαηα δηδΨζθνληαη (θαη) ζε μΩλε γιψζζα;
Ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα είλαη 2 θαη αθνξνχλ ζηελ
νξνινγία ηεο Θνηλσληνινγίαο ζηελ αγγιηθή.
3.4.4. Πε πφζα (θαη πνηα) πξνγξΨκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθΪο ζπλεξγαζΫαο (π.ρ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επΫπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
ζπκκεηΩρεη ην ΡκΪκα;
Πε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηεζλνχο
εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο Erasmus.
3.4.5. πΨξρνπλ ζπκθσλΫεο
εμσηεξηθνχ; Ξνηεο;

δηκεξνχο

ζπλεξγαζΫαο

κε

ηδξχκαηα

θαη

θνξεΫο

ηνπ

Ξιήζνο ζπκθσληψλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ
ππνγξαθεί. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

18

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

ΞΫλαθαο ζπκθσληψλ δηκεξνχο ζπλεξγαζΫαο
University of Bologna
University of Montpellier I
University of Montpellier II
University of Montpellier III
New Bulgarian University
University of Nottingham
University of Norwich
Queens University, Belfast
University of Candize
University of Cyprus
University of Humboldt
University of Strasburg
University of Gratz
University of Urbino
University of Geneva
University of Lyon III
University of Ege
Euro Mediterranean University
Paidagogical University of Krakow

3.4.6. πΨξρνπλ δηεζλεΫο δηαθξΫζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; Ξνηεο;
Πην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καζεκάησλ ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Ππνπδψλ, κέινο ΓΔΞ (2006) έρεη βξαβεπζεί απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΝΖΔ γηα ηνπο
Ξξφζθπγεο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηνπ ππέξ ησλ Αηηνχλησλ Άζπιν
θαη ησλ Ξξνζθχγσλ.
3.4.7. Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξΨο δηδαθηηθψλ κνλΨδσλ (ECTS);
Κε απφθαζε ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ εθαξκφδεηαη
απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011.
3.4.8. πΨξρνπλ θαη δηαλΩκνληαη ελεκεξσηηθΨ Ωληππα εθαξκνγΪο ηνπ ECTS;
Γελ ππάξρνπλ ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS.

3.5. Οξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ.
3.5.1. πΨξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; ΔΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε
πξαθηηθΪ Ψζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηΩο;
Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην πιένλ κέξνο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
θαζψο εληζρχεη ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξάμε θαη ηηο εθαξκνγέο επηζηεκνληθψλ
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εμεηδηθεχζεσλ, ην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρεη εληάμεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ. Πηφρνο είλαη ην κάζεκα απηφ λα
ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, φζν θαη ζηελ επθνιφηεξε θαη επσθειέζηεξε έληαμε ησλ απνθνίησλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην Ρκήκα εθαξκφδεηαη απφ ην 2002 ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ην
κάζεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξνζθέξεηαη σο ππνρξεσηηθφ επηινγήο.

3.5.2. Αλ ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε δελ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ, πνην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ
επηιΩγεη; Ξψο θηλεηνπνηεΫηαη ην ελδηαθΩξνλ ησλ θνηηεηψλ;
Κε απφθαζε ηεο Γ.Π ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή
ηνπ καζήκαηνο, φπσο : απαηηνχκελεο κνλάδεο, 60 γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 5νπ εμακήλνπ, θαη 90 γηα ηνπο
θνηηεηέο ηνπ 7νπ εμακήλνπ. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη πςειφ. Ρν ελδηαθέξνλ είλαη κεγάιν θαη
εληζρχεηαη απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ κέζσ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
ππνβιήζεθε απφ ηνπο ππεπζχλνπο θαζεγεηέο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ξξαθηηθήο.Ρν Ρκήκα επηθνηλσλεί κε
εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε
ζπλάθεηα ηνπο κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη αλαθνηλψλνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ
πξνζεζκία δειψζεσο ελδηαθέξνληνο είλαη κέρξη ηνλ Απξίιην θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, ελψ ε πξαθηηθή
άζθεζε μεθηλά ζπλήζσο ην θαινθαίξη θαη έρεη δηάξθεηα 2 κήλεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ην Ρκήκα έρεη νξίζεη επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 2 κέιε ΓΔΞ ηα νπνία ζπληνλίδνπλ
ηελ φιε δηαδηθαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο. Πε
θάζε θνηηεηή θαη θνηηήηξηα πνπ εθπνλεί πξαθηηθή άζθεζε αλαηίζεηαη έλαο επηβιέπσλ θαζεγεηήο απφ ην
δπλακηθφ ηνπ Ρκήκαηνο.

3.5.3. Ξψο θαιιηεξγεΫηαη ην ελδηαθΩξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξΫπησζε πνπ ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε
εΫλαη ππνρξεσηηθΪ;
Ζ πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή.

3.5.4. Ξψο Ωρεη νξγαλσζεΫ ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο; Ξνηα εΫλαη ε
δηΨξθεηΨ ηεο; πΨξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο;
Ρν Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο απνηειεί έλα απφ ηα ππνρξεσηηθά επηινγήο καζήκαηα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ θαη θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα έρεη κηα θνξά ζπκκεηνρή θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Ζ επηινγή απηή πνπ γίλεηαη ζε ππνςήθηνπο γηα Ξξαθηηθή Άζθεζε θνηηεηέο
ηνπ 5νπ θαη ηνπ 7νπ εμακήλνπ δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο, φπσο νη
απνδφζεηο ηνπ θαη ζπγθέληξσζε αξηζκνχ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ έσο ηελ πεξίνδν ππνβνιήο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο, ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ
θξίλεηαη φηη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ. Πηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη νη επηζηνιέο ζπλεξγαζίαο ζηνπο
θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ επηδείμεη ελδηαθέξνλ ζην παξειζφλ, αιιά θαη ζε λένπο θνξείο κε ηηο νπνίεο
δηεπθξηλίδνληαη νη ζηφρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη λα
πξνδηαγξαθεί ην πξνθίι ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο. Ζ πιήξεο νξγάλσζε ηεο Ξξαθηηθήο άζθεζεο ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο ζην
θάθειν ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη 2 κήλεο θαη δηεμάγεηαη
θάζε ζεξηλφ εμάκελν, ηνπο κήλεο Ηνχιην—Αχγνπζην.

3.5.5. Ξνηεο εΫλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιΫεο πνπ αληηκεησπΫδεη ην ΡκΪκα ζηελ νξγΨλσζε ηεο
πξαθηηθΪο Ψζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ επλνεί κέρξη ζήκεξα ηελ απαζρφιεζε ησλ θνηλσληνιφγσλ ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα. Αθφκε θαη ζε θνξείο κε ζαθή θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ε απαζρφιεζε ησλ θνηλσληνιφγσλ είλαη
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πεξηνξηζκέλε. Φνξείο φπσο είλαη ε πεξηθεξεηαθή θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε θεληξηθή δηνίθεζε, ή
αθφκε θαη θνηλσληθνί θνξείο δελ απαζρνινχλ ή απαζρνινχλ πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνηλσληνιφγσλ.
Ραπηφρξνλα ε απαζρφιεζε ησλ θνηλσληνιφγσλ είλαη ζπλήζσο ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Θχξηνο ζηφρνο ηνπ
Ξξαθηηθήο άζθεζεο είλαη λα εληζρχζεη θαηαξρήλ ηελ απαζρφιεζε ζηνπο θνξείο κε θνηλσληθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ αιιαγή ηνπ πξνθίι ηεο απαζρφιεζεο απφ δηνηθεηηθφ ζε
πεξηζζφηεξν θνηλσληνινγηθφ. Γηα λα γίλεη έλαο ηέηνηνο ζηφρνο θαηνξζσηφο επηδηψθεηαη ε νπζηαζηηθή
ζπκβνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζηε δηακφξθσζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ελφο
πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο. Δπνκέλσο, έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη θαη ζηε δεκηνπξγία δήηεζεο κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
πξσηφηππσλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε παξαγσγηθνχο θνξείο. Ζ δηαδηθαζία
αλεχξεζεο θνξέσλ απαζρφιεζεο αμηνπνηεί επίζεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνζβάζεηο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ψζηε λα ηελ επαηζζεηνπνηήζεη κέζα απφ θαηάιιειεο επαθέο θαη εθδειψζεηο. Πηελ
παξνχζα θάζε θαη ελψ ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ έρεη εγθξηζεί εδψ θαη δχν έηε δελ
έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο δχν πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ ζπλεξγαηψλ κε δεζκεπκέλνπο
απφ ην πξφγξακκα πφξνπο. Ρν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην Ρκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο εμαθνινπζεί λα είλαη ε βξαδχηεηα ηεο έγθξηζεο ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην
πνπξγείν Ξαηδείαο γηα ηηο ππφ αλάιεςε ζέζεηο θαη γεληθφηεξα νη ηζρχνπζεο γξαθεηνθξαηηθέο θαη
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Έηζη, νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο αλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθή
άζθεζε πνπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί επηζήκσο θαη πξνθαλψο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο
αβεβαηφηεηαο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξνβιεπφκελεο απνδεκίσζήο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη κφιηο 2 κήλεο, ηε ζηηγκή πνπ ζηα ΡΔΗ ν
αληίζηνηρνο ρξφλνο είλαη 6 κήλεο. Νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία ηεο
πιήξνπο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, αθνχ ν κηθξφο ρξφλνο αλαγθάδεη θαη ηνλ εξγνδφηε λα κελ αθνζησζεί
πιήξσο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζθνχκελνπ. Δπηπιένλ ε απφζηαζε ηεο έδξαο ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηνπο θνξείο
πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο απνηειεί έλα απφ ηα πξφζζεηα πξνβιήκαηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ

3.5.6. Πε πνηεο ηθαλφηεηεο εθαξκνγΪο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθΪ Ψζθεζε; Ξφζν
ηθαλνπνηεηηθΨ θξΫλεηε ηα απνηειΩζκαηα; Ξφζν επηηπρΪο εΫλαη ε εμνηθεΫσζε ησλ αζθνπκΩλσλ
κε ην πεξηβΨιινλ ηνπ θνξΩα εθηΩιεζεο ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο;
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη πξσηαξρηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο άκηιιαο ζηνλ απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν. Δθηφο απηψλ φκσο ε πξαθηηθή
άζθεζε ζηνρεχεη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο Θνηλσληνιφγνπ λα εθαξκφζεη κε νξζφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ θνηλσληθή επηζηήκε θαη έξεπλα. Ρα απνηειέζκαηα θξίλνληαη σο επηηπρεκέλα, αλ
θξίλνπκε απφ ην βαζκφ απνδνρήο ηεο πξαθηηθήο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, αιιά θαη απφ ηε
ζπκκεηνρή θνξέσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο
θαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο
ελζσκαηψζεθαλ νκαιά ζην λέν ηνπο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απνρψξεζαλ ζηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο
αθήλνληαο ηηο πιένλ ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο πξνζσξηλνχο ζπλάδειθνχο ηνπο.

3.5.7. ΠπλδΩεηαη ην αληηθεΫκελν απαζρφιεζεο θαηΨ ηελ πξαθηηθΪ Ψζθεζε κε ηελ εθπφλεζε
πηπρηαθΪο / δηπισκαηηθΪο εξγαζΫαο;
Πε έλα κέηξην βαζκφ νη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζπλδένληαη κε ηελ
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ηειεπηαίαο είλαη ζχληνκε θαη ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα ζεκειησζνχλ νη αθαδεκατθέο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο.
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3.5.8. Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθΪ Ψζθεζε επθαηξΫεο γηα κειινληηθΪ απαζρφιεζε ησλ
πηπρηνχρσλ;
Δίλαη κηα παξάκεηξνο πνπ πάληα επηζεκαίλεηαη ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο θνξείο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή
πξνζβιέπεη θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο πνιινί απφ ηνπο θνηηεηέο
αζθνχληαη ζε θνξείο ησλ ηφπσλ θαηνηθίαο ηνπο, ζηνπο νπνίνπο επηζηξέθνπλ κεηά ηε θνίηεζή ηνπο θαη
αλαδεηνχλ εξγαζία. Πην πιαίζην απηφ ε εκπεηξία ηνπο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, αιιά θαη ε ζπλερήο
ππνζηήξημε πνπ ηνπο παξέρεηαη ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ αλαδήηεζε απηή. Αξθεηέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο
πνπ νη θνηηεηέο βξίζθνπλ εξγαζίεο ζηνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αζθεζεί.
3.5.9.Έρεη αλαπηπρζεΫ δΫθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ ΡκΪκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο Ϊ
παξαγσγηθνχο θνξεΫο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθΪ Ψζθεζε ησλ θνηηεηψλ;
Έρεη αλαπηπρζεί θαη δηεπξχλεηαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο. Κε ηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο παγηψλεηαη ε νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηηο απαηηήζεηο – αλάγθεο ηνπ εμσηεξηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ /
Δπηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάδξαζεο, ελψ δηεπξχλνληαη θαη δηαηεξνχληαη
κφληκεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα κε απηνχο, ησλ νπνίσλ ηα
επαγγεικαηηθά αληηθείκελα παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ηηο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη
ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Πην πιαίζην απηφ ζα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη
ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
παξέρεηαη ελεκέξσζε / πιεξνθφξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα αλαξηψληαη
αλαθνηλψζεηο θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε, ζα παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ησλ
πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ θιπ. Ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζπλδέεηαη
θαη κε ηε δηθηπαθή πχιε ηνπ ΓΑΠΡΑ. Δπίζεο, πξνγξακκαηίδεηαη ε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε / αλαβάζκηζε θαη
ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αθνξά ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ γηα ηελ
απαζρφιεζε θνηηεηψλ, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ Ξξαθηηθή ηνπο
Άζθεζε, θαζψο θαη ζηνηρείσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, κε ζθνπφ ηε
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ, ηε βειηίσζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα ζα εληαρζεί πιήξσο, σο δηαθξηηφ
ππνζχζηεκα, ζην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΑΠΡΑ. Κέζσ ηεο έληαμεο απηήο, πξνβιέπεηαη ην
Γξαθείν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο λα έρεη πιήξε θαη ακθίδξνκε πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΓΑΠΡΑ
(ζηνηρεία παξαγσγηθψλ θνξέσλ / θνηηεηψλ, παξαθνινχζεζε δεηθηψλ θιπ.), κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή
άζθνπσλ επηθαιχςεσλ.
3.5.10. Ξνηεο πξσηνβνπιΫεο αλαιακβΨλεη ην ΡκΪκα πξνθεηκΩλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζΩζεηο
απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επΫπεδν);
πάξρεη νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ελεξγεηψλ δηαζχλδεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη πξνβιεθζεί, θαηφπηλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη επαθψλ,
ζπλεξγαζία κε θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο νη νπνίνη δεζκεχνληαη λα απαζρνιήζνπλ αξηζκφ θνηηεηψλ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βαζηθφ θξηηήξην γηα επηιεγκέλεο δηακεζνιαβεηηθέο ελέξγεηεο
απνηειεί ε ζπλάθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δνκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηα ερέγγπα γηα
ηε απξφζθνπηε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη πξνβιεθζεί ε ζχζηαζε κηαο δηαξθνχο επηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο ε νπνία αζθεί έιεγρν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξ.Ξ.Α. είλαη ε ζπκκεηνρή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνζθνξά ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Απαηηείηαη θαηά ζπλέπεηα
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επέθηαζε, δηαηήξεζε θαη εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
θνξείο θαη ηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Νη δξάζεηο απηνχ ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ
βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζηελ εδξαίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηηο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
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πνπ ήδε ζπλεξγάδνληαη κε ην Ρκήκα θαη ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, αιιά θαη ζηελ
δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο πνπ γηα αληηθεηκεληθνχο ή ππνθεηκεληθνχο
ιφγνπο δελ είραλ κέρξη ζήκεξα ζπκκεηάζρεη.
Πην πιαίζην απηφ πξνβιέπνληαη:
- Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ κεραληζκνχ εχξεζεο ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο
- Γηεχξπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
- Δπηθνηλσλία γηα εμεχξεζε λέσλ θνξέσλ ππνδνρήο θαη ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο
- πνγξαθή πξσηνθφιισλ ζπλεξγαζίαο κε λένπο θνξείο ππνδνρήο
Δπηζεκαίλεηαη φηη κέιεκά καο δελ ζα είλαη κφλν ε εμαζθάιηζε ζπλεξγαζηψλ κε επαξθή αξηζκφ θνξέσλ
αιιά θαη ε αλεχξεζε ζέζεσλ ζε αληηθείκελα πνπ πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ησλ
αζθνχκελσλ. Ρν ελδηαθέξνλ δειαδή δελ ζα εζηηάδεηαη κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο
αιιά θαη ζηελ αλάγθε ησλ θνηηεηψλ λα αζθεζνχλ ζε ζέζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληφο
ηνπο θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζνχλ.
Αθφκα, ζα ππνζηεξηρζεί ε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο κε Ξαλεπηζηήκηα,
παξαγσγηθνχο θνξείο, νξγαληζκνχο θαη θνξείο απαζρφιεζεο άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ζε
απηέο ηηο ρψξεο. Κηα ηέηνηα εκπεηξία κπνξεί λα απνβεί πνιχ ζεηηθή, θαζψο ηνπο δίλεη κηα επξχηεξε εηθφλα
γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ απφθαζε ζπλέρηζεο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο ή θαη εχξεζεο εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ.
Κε ζηφρν ηε βέιηηζηε νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ζα
επηδηψθεηαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ηφζν κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ φζν θαη κε ηα Γξαθεία Ξξαθηηθήο Άζθεζεο άιισλ Ξαλεπηζηεκίσλ ζηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ νκνεηδή Ρκήκαηα, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θνηλψλ εξγαιείσλ θιπ. θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο εθηφο ηνπ ηφπνπ έδξαο ηνπ Ρκήκαηνο ή/θαη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ εθάζηνηε
θνηηεηή.
Δπίζεο ζα επηδησρζεί ε ζπλεξγαζία κε ηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θιαδηθά
φξγαλα (π.ρ. ΠΔΒ, ΡΔΔ θιπ.) κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ηε ράξαμε θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο, ηε κεζνδνινγία, ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηελ επίβιεςε ησλ
αζθνχκελσλ, ηε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ζην ρψξν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θιπ.
3.5.11. πΨξρεη ζηελΪ ζπλεξγαζΫα θαη επαθΪ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ
ΡκΪκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξΩα εθηΩιεζεο ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο;
Πην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη γίλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο επαθέο κε ηνπο ππεχζπλνπο ζπληειεζηέο ζην
Ξξφγξακκα. Κεηά ηηο επίζεκεο απαληήζεηο ησλ θνξέσλ δεκνζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ν θαηάινγνο κε
ηνπο θνξείο, θαη νη θνηηεηέο ππνβάιινπλ αίηεζε ζην γξαθείν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαη εθδειψλνπλ ηελ
πξνηίκεζή ηνπο γηα θάπνηεο ζέζεηο. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη αηηήζεηο νη ππεχζπλνη Θαζεγεηέο θάλνπλ ηελ
επηινγή ησλ θνηηεηψλ, ελψ γηα θάζε θνηηεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε νξίδεηαη επηβιέπσλ
Θαζεγεηήο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ην ραξαθηήξα ηεο ζέζεο. Πεκεηψλεηαη, φηη νη Θαζεγεηέο
δειψλνπλ πνηα ζέκαηα επηζπκνχλ λα επηβιέςνπλ κεηά απφ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο
ηνπνζεηνχληαη νη θνηηεηέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα πξαθηηθήο άζθεζεο ελεκεξψλνληαο, ν θαζέλαο
γηα ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ ηνπο θνηηεηέο. Πηε ζπλέρεηα ν θνξέαο ηεο
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα νλφκαηα ηνπ θνηηεηή θαη ηνπ επηβιέπνληνο Θαζεγεηή θαη
επηθνηλσλεί καδί ηνπο γηα λα νξηζζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην έξγν πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα νξίδεηαη επηβιέπσλ πνπ ζα παξαθνινπζεί ηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε
ηνπ θνηηεηή.
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Ν ζηφρνο απηήο ηεο άκεζεο θαη ζηελήο ζπλεξγαζίαο είλαη ε πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο
κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Κε ζχληνκεο δηαδηθαζίεο γίλεηαη γλσζηή ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ, ην αληηθείκελν
ηεο παξερφκελεο ζέζεο, ζπδεηνχληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ψζηε λα γίλεη ειθπζηηθφηεξε θαη ζρεηηθφηεξε κε ην
αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη λα επηηεπρζνχλ ακεζφηεξα νη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο. Πεκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν
γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνδηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηεο απαζρφιεζεο ηνπ θνηηεηή ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ νη θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ
πξνβιεθζεί θαη καδί ηνπο έρνπλ ηελ έληππε «Φφξκα Αμηνιφγεζεο Φνηηεηή», ηελ νπνία ζπκπιεξψλεη ν
θνξέαο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. Ρνλ Πεπηέκβξην – Νθηψβξην νη θνηηεηέο επηζηξέθνπλ ζην γξαθείν
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλε απφ ηνλ θνξέα ηε Φφξκα Αμηνιφγεζεο ηνπ θνηηεηή
θαη κία βεβαίσζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθήζεθε ν θνηηεηήο. Νη θνηηεηέο, κεηά απφ ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ππνβάιινπλ ζηνλ επηβιέπνληα Θαζεγεηή εξγαζία γηα ηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε πνπ
νινθιήξσζαλ. Ν επηβιέπσλ Θαζεγεηήο αμηνινγεί ηελ εξγαζία θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Γξακκαηεία ηεο
Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. Νη ππεχζπλνη ηεο Γξακκαηείαο ζπιιέγνπλ θαηφπηλ φια ηα έληππα θαη ηηο
βαζκνινγίεο θαη απνζηέιινπλ ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία φισλ ησλ θνηηεηψλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Ρκήκαηνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο δηνξγαλψλεηαη Ζκεξίδα ηνπ Ρκήκαηνο, φπνπ
θαη παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλεο εξγαζίεο.
3.5.12. πΨξρνπλ ζπγθεθξηκΩλεο πξνυπνζΩζεηο θαη απαηηΪζεηο γηα ηε ζπλεξγαζΫα ηνπ
ΡκΪκαηνο κε ηνπο θνξεΫο εθηΩιεζεο ηεο πξαθηηθΪο Ψζθεζεο; Ξνηεο;
Ζ δξάζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. Γηα
ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ηθαλέο πξαθηηθέο γλψζεηο ζπλαθείο
πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ηηο νπνίεο λα αμηνπνηήζνπλ κειινληηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο
εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη θαη δηαηεξείηαη εδψ θαη ελλέα έηε ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηνπο επηιεγκέλνπο
θνξείο, έηζη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Δπίζεο, πνιινί απφ ηνπο θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο
εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ εξγαζία ησλ αζθνχκελσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπο. Γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ έρεη πξνβιεθζεί ε έγθαηξε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο θαη ε δηαξθήο
εηνηκφηεηα ηνπ Γξαθείνπ Ξξαθηηθήο άζθεζεο. Νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ έρνπλ λα
θάλνπλ θπξίσο κε ηελ πξφζεζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ θνξέσλ λα ηεξήζνπλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη
θπξίσο ηε δέζκεπζε γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηνπο θνηηεηέο ζε ηνκείο πνπ δηαπηζησκέλα
δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλάθεηα κε ηα επηζηεκνληθά/γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ
Ρκήκαηνο, αιιά θαη επξχηεξα, κε επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο ζηνλ θνξκφ ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο. Πε
θάζε πεξίπησζε νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Ρκήκα απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ
πνηφηεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, έηζη
ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη λα είλαη εθηθηή ε πξνζηηζέκελε αμία
ησλ πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.

3.5.13. Ξψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξΫδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηΩο;
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζή
ηνπ, κέζσ κεραληζκψλ επίβιεςεο σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα γηα ηνλ ίδην ην θνηηεηή θαη θαη‘
επέθηαζε γηα ην Ρκήκα. Ζ κέζνδνο παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ξξαθηηθήο
Άζθεζεο είλαη ε αθφινπζε: Ρν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνξείο θαη φινπο ηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο ψζηε λα
πξνθχπηνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Ζ παξαθνινχζεζε βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα εξγαιεία πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο απηή
απνηππψλεηαη απφ ηε γλψκε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο, δειαδή ησλ θνξέσλ θαη ησλ θνηηεηψλ. Ρα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ Δξσηεκαηνιφγηα θαη Ππλεληεχμεηο, ηα
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νπνία ηπγράλνπλ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο. Γίλεηαη επίζεο ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ
εξγνδνηψλ πνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη φζσλ ηειηθά ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα.
Γηα ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
καθξάο δηάξθεηαο πξνβιέθζεθε ε αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη
εθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαη ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ησλ αζθνχκελσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηα
πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ θαη ε εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Ξαξάιιεια ζα θαζηεξσζεί
ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επαθέο κε ηνπο εξγνδνηηθνχο θνξείο, ηνλ
ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επξχηεξε
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο απηνχο.
Ππγθεθξηκέλα ε κέζνδνο παξαθνινχζεζεο ζπλίζηαηαη ζηνπο εμήο ηνκείο:
1. Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ εθάζηνηε Δπφπηε ηνπ θνξέα θαη ηαθηηθή αλαθνξά εμέιημεο ηεο Ξξαθηηθήο
Άζθεζεο κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αζθνχκελν.
2. Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, νχησο ψζηε λα ππάξρεη άκεζε θαη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία
Αζθνχκελσλ κε ηνλ πεχζπλν ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρψξνο άκεζεο
κεηαθνξάο εκπεηξηψλ θαη πξνβιεκάησλ.
3. Δμέιημε θαη αλαβάζκηζε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα
ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
Α) Γηαθξίβσζε θαη απνηχπσζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο
αζθνχκελνπο θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, γηα ηελ πεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ζέζε Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
Β) Γηαπίζησζε ζπλάθεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ζέζεο κε ηα Θνηλσληνινγηθά γλσζηηθά αληηθείκελα
ηνπ πξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληηζηνίρεζε
αλάκεζα ζηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ησλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα.
Γ) Γεκηνπξγία δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη ζην ηέινο ηεο
δηαδηθαζίαο Ξξαθηηθήο άζθεζεο , ηα νπνία ζα ηελ αμηνινγνχλ θαη ζα εληζρχνληαη απφ ηε δεκηνπξγία
δπλακηθήο βάζεο δεδνκέλσλ [SPSS] κε ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα.
Γ) Θαηάζεζε Ρειηθήο Έθζεζεο ηφζν απφ ηνπο Δπφπηεο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο κε αλαιπηηθή
αλαθνξά Αξκνδηνηήησλ θαη επίδνζεο ησλ αζθνχκελσλ, φζν θαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κε αλαιπηηθή
αλαθνξά Έξγνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Φνξέα άζθεζεο.

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4Ν
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ

Α. 4 ίηινο ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ

«Έξεπλα γηα ηελ Ρνπηθή Αλάπηπμε θαη Θνηλσληθή Ππλνρή»
Α.4.1. Αληαπόθξηζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ
κήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ, εξεπλεηψλ/ηξηψλ θαη ζηειερψλ θνηλσληθψλ
νξγαλψζεσλ, ΝΡΑ, ΚΘΝ, Ηλζηηηνχησλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ζηνπο θξίζηκνπο ηνκείο ηεο
θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπηπιένλ ην ΞΚΠ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε εηδηθψλ
γλψζεσλ ζηε ζεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο θαη θπξίσο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ
αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ηεο, πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΞΚΠ γηα α) ηε κειέηε θαη επηζηεκνληθή
εκβάζπλζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πεδίσλ αλάπηπμεο πνιηηηθψλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ζε
επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη β) ηελ επηζηεκνληθή επεμεξγαζία θαη ην ζρεδηαζκφ
πξνηάζεσλ παξεκβαηηθήο θνηλσληθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κε ηελ αμηνπνίεζε θεθαιαίνπ γλψζεσλ
απφ ηελ θνηλσληθή επηζηήκε θαη ηελ αμηνιφγεζε θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ έξεπλαο. Νη ζηφρνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ αξρηθά ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο:
θνηλσληθήο νξγάλσζεο, θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο, παξαβαηηθφηεηαο θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Νη ζεκαηηθνί απηνί άμνλεο
αλαιχνληαη ζε βάζνο ζηηο ζεσξεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο ηνπο πηπρέο θαη νξγαλψλεηαη γηα θάζε έλαλ
άμνλα ην αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ζην νπνίν εληάζζνληαη κειέηεο θαη έξεπλεο, πνιιέο απφ ηηο
νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη ηίηιν Κεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ. Γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ αλαιπηηθνχ
θαη ζπλζεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ΞΚΠ θαζψο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κε ηνλ εξεπλεηηθφ θαη
εθαξκνζκέλν θχθιν καζεκάησλ νη ζηφρνη αλαθέξνληαη πεξεηαίξσ:
α. Πηελ πξναγσγή εθπαίδεπζεο ζε γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ αλαιχζεθαλ
παξαπάλσ αιιά θαη ζε δεμηφηεηεο κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη δηεμαγσγήο
εθαξκνζκέλεο θνηλσληθήο έξεπλαο ζηα ζεκαηηθά πεδία. Ζ εθπαίδεπζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ αθξηβή
δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, απφξξνηα κηαο εκπεξηζηαησκέλεο ζεσξεηηθήο
εκβάζπλζεο ζηα ζεκαηηθά πεδία, ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ, ηε
δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο επεμεξγαζία θαη, ηέινο ηε ζπγγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη κεηά απφ ζπλεξγαζία ησλ
δηδαζθφλησλ.
β. Πηελ πξνψζεζε πξνζεγγίζεσλ πνπ γεθπξψλνπλ ηε ζεσξία κε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα εμαζθαιίδνληαο
ηελ ζεσξεηηθή εκβάζπλζε θαη ηελ εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο
θαη αλάπηπμεο.
γ. Πηελ εθπαίδεπζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε θχξην
πξνζαλαηνιηζκφ ηε δεπηεξνγελή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ έξεπλα δξάζεο.
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δ. Πηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε
πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ επξσπατθήο, εζληθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο.
ε. Πηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο, βαζηζκέλα ζηηο ηνπηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο
θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ θαη ηε κείσζε θηλδχλσλ γηα θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε».
Α.4.1.1. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο ειΩγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηΪο; ΛΑΗ Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο
εΫλαη; ΔΫλαη απνηειεζκαηηθΩο θαζψο δηελεξγνχληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κε εξγαιεΫα
9εξσηεκαηνιφγηα) ζε θΨζε εμΨκελν, πνπ ηα ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηΩο.
Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ ΚΞΠ ζε πξψην επίπεδν θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο θαη ε
Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο, ζε δεχηεξν επίπεδν ζε εηήζηα βάζε, ζπληζηνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα
πνπ αζθνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ΚΞΠ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο
αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Πηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο ζπκβάιιεη εμίζνπ ε
ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο, ε νπνία δηελεξγείηαη ζην ηέινο θάζε
αθαδεκατθνχ εμακήλνπ κε ηε ζπκπιήξσζε 9 εξσηεκαηνινγίσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη ε δηάδξαζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΚΞΠ κε άιινπο
δηδάζθνληεο θαη Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Α.4.1.2. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ;
Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο εΫλαη;
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ιακβάλεη ρψξα ζε εηήζηα βάζε
σο αξκνδηφηεηα ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΞΠ θαη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Δηδηθήο Πχλζεζεο. Ν
ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηελ θαζηζηά απνηειεζκαηηθή, ηφζν σο πξνο ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο
ζην αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη φζν θαη σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Πηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα ε εμακεληαία αμηνιφγεζε απφ
ηνπο θνηηεηέο θαη ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. Πην πιαίζην ηεο πεληαεηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΚΞΠ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 2 βαζηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εγθεθξηκέλεο απφ ην
πνπξγείν Ξαηδείαο.
Α.4.1.3. Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ;
Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο ζε εκθαλή ηζηφηνπν θαη
ζπγθεθξηκέλα
www.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-erevna-tkas/msc-soc-gr.htm.
Ξαξάιιεια
δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
ηζηφηνπν www.aegean.gr/aegean/greek/postgraduate.htm/. Δπηπξνζζέησο πθίζηαηαη θαη έληππε έθδνζε
ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, ε νπνία δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΚΞΠ
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ δεκνζηνπνίεζε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Α.4.1.4. πΨξρεη δηαδηθαζΫα παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθΪο πνξεΫαο φζσλ απΩθηεζαλ
ηΫηιν Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ απφ ην ΡκΪκα;
πάξρεη δηαδηθαζία κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ζπλνιηθά γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ξεξηνδηθά πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα επί ησλ απνθνίησλ ηνπ ΞΑ ζρεηηθή κε ηελ
επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ ηεο. Γεληθά ζεσξείηαη φηη ε αληαπφθξηζε ηνπ ΞΚΠ ζηνπο ζηφρνπο
ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Θνηλσλίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη επαιεζεχεηαη απφ ηελ πξνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ
απφ δηάθνξα Ξαλεπηζηήκηα ηεο Σψξαο.
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Α.4.2. Δνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ
Ρπνπδώλ.2
Ρν πξφγξακκα καζεκάησλ πεξηιακβάλεη: ηα καζήκαηα (2 εμάκελα) θαη ηε δηπισκαηηθή εξγαζία (1
εμάκελν). Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ πξνυπνζέηεη ηε δηδαθηηθή θαη
εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη ηηο θάζε άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ζε
πξνγξακκαηηζκέλε εκεξίδα ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πινπνηείηαη ζε
δχν (2) δηδαθηηθά εμάκελα. Θάζε εμάκελν καζεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη‘ ειάρηζην 13 πιήξεο
εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο. Ρα δχν εμάκελα πεξηιακβάλνπλ 6 καζήκαηα έθαζην.
Α.4.2.1. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκΨησλ θνξκνχ / εηδΫθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Γελ ππάξρεη ηέηνηα δηάξζξσζε
Α.4.2.2 Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΨησλ / καζεκΨησλ ππνρξεσηηθΪο
επηινγΪο / καζεκΨησλ ειεχζεξεο επηινγΪο ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
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απφ ηα 12 καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά (66.6%) θαη 4 καζήκαηα είλαη ειεχζεξεο επηινγήο (44.4%).

Α.4.2.3 Ξνηα εΫλαη ε πνζνζηηαΫα ζρΩζε κεηαμχ καζεκΨησλ ππνβΨζξνπ, καζεκΨησλ
επηζηεκνληθΪο πεξηνρΪο, καζεκΨησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκΨησλ αλΨπηπμεο δεμηνηΪησλ
ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Ζ αλαινγία ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ αλαινγία κεηαμχ καζεκάησλ είλαη ε αληίζηνηρε αλά θαηεγνξία
(3/25%), (4ΔΞ/33,4%), (1ΓΓ/8,34%), (4ΑΑ/33, 34%)
Α.4.2.4. Ξψο θαηαλΩκεηαη ν ρξφλνο
εξγαζηεξΫσλ, Ψιισλ δξαζηεξηνηΪησλ;

κεηαμχ

ζεσξεηηθΪο

δηδαζθαιΫαο,

αζθΪζεσλ,

Ν ρξφλνο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ ζηε βάζε ηεο ζρέζεο 2:1.
Α.4.2.5. Ξψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλΫδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ; πΨξρεη επηθΨιπςε
χιεο κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ; πΨξρνπλ θελΨ χιεο; ΔΫλαη νξζνινγηθΪ ε Ωθηαζε ηεο χιεο ησλ
καζεκΨησλ; πΨξρεη δηαδηθαζΫα επαλεθηΫκεζεο, αλαπξνζαξκνγΪο θαη επηθαηξνπνΫεζεο ηεο
χιεο ησλ καζεκΨησλ;
Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΞΠ νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ζπλνιηθά ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ ΚΞΠ
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαξηεκέλνπο θαθέινπο καζεκάησλ, έηζη ψζηε
ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα δηαθξίλεηαη κε επάξθεηα θαη λα πθίζηαηαη έιεγρνο ηεο χιεο θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ πξνο απνθπγή πηζαλψλ επηθαιχςεσλ. Ξαξάιιεια
αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο ζπληζηά ε δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άμνλα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ αλαλέσζε
ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, αιιά θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Γηα ηνλ βέιηηζην
ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβάιιεη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο
θνηηεηέο. Δπηπξνζζέησο ε επηηξνπή ειέγρεη ηελ έθηαζε ηεο χιεο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ψζηε λα
δηαθξίλεηαη απφ νξζνινγηζκφ θαη λα είλαη επθηαία ε αθνκνίσζε ηεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Ζ δηαδηθαζία
νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ειέγρεηαη θαη επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο.
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Σολλζσ από τισ ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ςτουσ Σίνακεσ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4.
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Α.4.2.6. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ; Ξφζν ιεηηνπξγηθφ εΫλαη;
Δθαξκφδεηαη κεξηθψο ζε ζρέζε κε ηελ πηπρηαθή εξγαζία. Ν θνηηεηήο γηα λα αλαιάβεη πηπρηαθή εξγαζία
πξέπεη λα έρεη πεξάζεη φια ηα καζήκαηα. Απηφ δελ είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφ αιιά απαξαίηεην αθαδεκατθά
θαη ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηε δηάξζξσζε ησλ καζεκάησλ.
ΓεληθΨ ε δνκΪ, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ ζεσξεΫηαη ηθαλνπνηεηηθΪ.

Α.4.3.ν εμεηαζηηθό ζύζηεκα.
Α.4.3.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα Ωθηαζε Ξνηνη ζπγθεθξηκΩλα;
Δθαξκφδνληαη πνιιαπινί ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ αλά κάζεκα, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηε θπζηθή
παξνπζία ησλ θνηηεηψλ, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαιέμεηο, ζε εξγαζίεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο,
παξνπζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελ είδε ζεκηλαξίνπ, θαζψο θαη
αξηζκφο καζεκάησλ αμηνινγείηαη κε ηε κνξθή εμεηάζεσλ ή ηειηθψλ εξγαζηψλ ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ
εμακήλνπ. Νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ,
έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη ε πξφνδνο ησλ θνηηεηψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα απηνχ.
Α.4.3.2. Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Πηελ πεξίπησζε παξνπζηάζεσλ θαη εξγαζηψλ ε δηαθάλεηα δηαζθαιίδεηαη ηφζν κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ
θαη ησλ επηζεκάλζεσλ απφ ην δηδάζθνληα πξνο ην θνηηεηή, φζν θαη απφ ηε δεκφζηα πξνο ην θνηλφ
παξνπζίαζε απηψλ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ελεξγά, ψζηε λα επηζεκαίλνληαη ηα θαίξηα ζεκεία ή ηπρφλ
παξαιείςεηο. Πηελ πεξίπησζε ησλ εμεηάζεσλ ν θάζε θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα δεη ην δηνξζσκέλν θαη
βαζκνινγεκέλν γξαπηφ ηνπ, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο.
Α.4.3.3. πΨξρεη δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη πνηα εΫλαη απηΪ;
Λαη κέζσ ηεο εμακεληαίαο αμηνιφγεζεο
Α.4.3.4. Ξφζν δηαθαλΪο εΫλαη ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο θαη εμΩηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθΪο
εξγαζΫαο;
Ζ αλάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ
ζεξαπεχεη ν εθάζηνηε δηδάζθσλ. Νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο είηε
θαηφπηλ θαη‘ ηδίαλ ζπλάληεζεο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή είηε απφ κία ιίζηα ζεκάησλ πνπ
δεκνζηνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο. Πηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο δειψλνπλ ην επηιερζέλ ζέκα ηεο αξεζθείαο ηνπο
κε αίηεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δθφζνλ εμαζθαιηζζεί απφ ην
δηδάζθνληα ε πξσηνηππία ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο, ηα ζέκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη νη
επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη νη ηξηκειείο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο έξρνληαη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (ΓΠΔΠ). Ζ ζπζηεκαηηθφηεηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεη ηε
δηαθάλεηα.
Ζ Κεηαπηπρηαθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα, πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία
παξνπζίαζεο ζηελ Ρξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Ζ Ρξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή νξίδεηαη κε απφθαζε
ηεο ΓΠΔΠ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΞ άιισλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, ή Δξεπλεηέο Α‘ ή Β‘ βαζκίδαο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο. Ζ ηειηθή δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα. Κεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο Κεηαπηπρηαθήο
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Γηαηξηβήο απφ ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ε Ρξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηελ αμηνινγεί θαη ηε
βαζκνινγεί. Ζ βαζκνινγία θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνβάιιεη έλα (1) αληίγξαθν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ζε έληππε κνξθή θαη ηελ ειεθηξνληθή ηεο έθδνζε [έλα (1) αληίηππν] ζε κνξθή
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (θαηά πξνηίκεζε αξρείν .doc ή αξρείν PDF), απνζεθεπκέλε ζε CD-ROM.Ζ εμέηαζε
ηεο είλαη δεκφζηα ζην θνηλφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο αλαθνηλψλεηαη εγθαίξσο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ελψ ειεθηξνληθφ ηεθκήξην ηεο εξγαζίαο θαηαηίζεηαη ζηε βηβιηνζήθε
ηνπ Ηδξχκαηνο. Όια ηα αλσηέξσ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ηεο εμέηαζεο.
Α.4.3.5. πΨξρνπλ ζπγθεθξηκΩλεο πξνδηαγξαθΩο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθΪ εξγαζΫα;
Ρν ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ΚΞΠ δηαηίζεηαη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα
πιεξνχληαη νη ηππηθνί θαη πνηνηηθνί φξνη πνπ ρξεηάδεηαη λα δηέπνπλ θάζε εξγαζία. Νη φξνη απηνί αθνξνχλ
ζηε ζπγγξαθή εξγαζίαο ε νπνία δηεξεπλά ζέκαηα σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην
ΚΞΠ, ζηελ εξεπλεηηθή πξσηνηππία, ζηελ ηεθκεξησκέλε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, θαζψο
θαη ζηελ ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, ψζηε λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο
αμηνπηζηίαο απηήο. Ρν ΚΞΠ θαηάξηηζε εηδηθφ νδεγφ γηα ηε κεζνδνινγία ζπγγξαθήο δηπισκαηηθψλ
(επηζηεκνληθψλ) εξγαζηψλ θαη κεηά απφ έγθξηζή ηνπ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, αλαξηήζεθε ζην
δηαδίθηπν θαη ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ.
ΓεληθΨ ην εμεηαζηηθφ πξφγξακκα ραξαθηεξΫδεηαη απφ δηαθΨλεηα, πινπξαιηζκφ θαη
αληηθεηκεληθφηεηα.
Α.4.4.Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
Α.4.4.1. Ξνηα εΫλαη ε ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα επηινγΪο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε (α) ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θαζψο θαη ηνλ εζληθφ θαη ηνπηθφ εκεξήζην Ρχπν,
(β) ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςήθησλ απφ ηε γξακκαηεία (γ) ηελ
πξφζθιεζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο, θαη (δ) βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Νη αηηήζεηο είλαη έγθπξεο αλ ππνβιεζνχλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ή ηαρπδξνκεζνχλ εληφο ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο απφ ηε ΓΠΔΠ.
Α.4.4.2. Κε πνηα ζπγθεθξηκΩλα θξηηΪξηα επηιΩγνληαη νη κεηαπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο;
Πην ΞΚΠ γηα ηελ απφθηεζε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί, κεηά απφ
ζπλέληεπμε θαη ζπλεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2083/1992
πηπρηνχρνη Ξαλεπηζηεκίσλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Θνηλσληθψλ Ππνπδψλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Νηθνλνκηθψλ Ππνπδψλ, Ξνιπ-ηερληθψλ Πρνιψλ, Λνκηθήο, θαη Δπηζηεκψλ Ξιεξνθνξηθήο ηεο εκεδαπήο ή
νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί πηπρηνχρνη
ηκεκάησλ ΡΔΗ, αληηζηνίρσλ κε ηα παξαπάλσ ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξζξ. 5, παξ 12,
εδαθ. γ ηνπ Λ. 2916/2001. Πε πεξηπηψζεηο θαηεγνξηψλ πηπρηνχρσλ πνπ ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Π., ε Ξ.Γ.Π., απνθαζίδεη γηα ηε
παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε καζεκάησλ ζην πξνπηπρηαθφ ηκήκα Θνηλσληνινγίαο ησλ πηπρηνχρσλ ή θαη
ζε άιιν ηκήκα ηεο Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ βαζίδεηαη:
α) ζηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο
Θάζε θάθεινο εκπεξηέρεη:
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1. Αίηεζε πξνο ην ΞΚΠ
2. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Πεκείσκα
3. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα πηπρίσλ/ δηπισκάησλ
4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Κ.Ν.)
5. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο (λνκίκσο επηθπξσκέλε)
6. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
7. Απνδεηθηηθά μέλσλ γισζζψλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα (εάλ ππάξρνπλ)
8. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ)
9. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ)
10. Αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαη γηα Κεηαπηπρηαθέο Ππνπδέο.
Ρέινο, ν/ ε ππνςήθηνο /α κπνξεί λα θαηαζέζεη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ/ ηεο,
ζα ζπλέβαιε ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε άπνςε.
Ρα γεληθά θξηηήξηα πξνζφλησλ πνπ ζπλππνινγίδνληαη είλαη ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ (ζπλάθεηα
ζπνπδψλ, γιψζζεο, 2ν πηπρίν, γλψζε Ζ/) θαη ε επηζηεκνληθή-επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Ξηπρηαθή
εξγαζία, δεκνζηεχζεηο, εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θιπ)
γ) ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Α.4.4.3. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ απνδνρΪο ππνςεθΫσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;3
Ρν πνζνζηφ απνδνρήο είλαη 33 %
Α.4.4.4. Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ε δηαδηθαζΫα, ηα θξηηΪξηα θαη ηα απνηειΩζκαηα ηεο επηινγΪο
θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπξνζζέησο
δεκνζηνπνηνχληαη θαη ζε έληππα κέζα (νδεγφο ζπνπδψλ, πξνθήξπμε) θαζψο θαη απφ ην site ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ δεκνζηνπνηνχληαη εμίζνπ απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο.
Α.4.4.5. Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο επηινγΪο
θνηηεηψλ;
Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ, ζπλππνινγίδεη ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ
ζηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα επηινγήο κε πνζνηηθνπνίεζε απηψλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπλνιηθή εηθφλα
ηνπ ππνςεθίνπ πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Ξξνο ηνχην ζπληάζζεηαη ηειηθφ πξσηφθνιιν ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη
φξνη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ επηδφζεσλ θαη ηππηθψλ θξηηεξίσλ θαη ην νπνίν επηθπξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη
θαηάινγν επηινγήο ησλ επηηπρφλησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη ησλ επηιαρφλησλ θαη ν αλσηέξσ
θαηάινγνο ειέγρεηαη θαη επηθπξψλεηαη απφ ηε ΓΠΔΠ. Ζ δηαδηθαζία είλαη αλνηθηή θαη ηα απνηειέζκαηα
δεκνζηνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη θαη έρνπλ δηθαίσκα έλζηαζεο.
Ζ ΔπηινγΪ ζεσξεΫηαη αληηθεηκεληθΪ θαη εμαζθαιΫδεη ηελ εηζαγσγΪ θνηηεηψλ κε ηα
πεξηζζφηεξα πξνζφληα.
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Α.4.5. Τξεκαηνδόηεζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Α.4.5.1. Ξνηεο εΫλαη νη πεγΩο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
Ξψο εμαζθαιΫδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
Γεδνκέλνπ φηη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΞΠ απνηεινχλ ηα δίδαθηξα, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε
ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΚΞΠ, ψζηε λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθφ έξγν,
λα παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο απνθνίηνπο, θαη λα απμάλεη ην βαζκφ απνξξφθεζήο ηνπο απφ ηελ αγνξά
εξγαζίαο, ψζηε λα ην θαζηζηά ειθπζηηθφ θαη παξάιιεια βηψζηκν.
Α.4.5.2. Ξψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηΫζεληαη ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ; ΘπξΫσο γηα ηελ παξαγσγΪ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ αγνξΨ βηβιΫσλ γηα ηνπο
θνηηεηΩο, ηελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ, ηελ αγνξΨ εμνπιηζκνχ.
Ρα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζην Ξ.Κ.Π. δηαηίζεληαη
πξσηίζησο γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ξ.Κ.Π (αγνξά βηβιίσλ,
ζπλδξνκέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θιπ). Δπηπξνζζέησο δηαηίζεληαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ, ηε ζπκκεηνρή επηζθεπηψλ
θαζεγεηψλ απφ Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηα έμνδα δεκνζηφηεηαο ηνπ
ΚΞΠ. Ξαξάιιεια κέξνο ησλ δηδάθηξσλ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην παξνρήο αληαπνδνηηθήο ππνηξνθίαο ζε
θνηηεηέο.
Α.4.6. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Α.4.6.1. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Πε πνην πνζνζηφ;
Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ηαθηηθψλ θαζεγεηψλ. Ξξνζθαινχληαη φκσο γηα δηαιέμεηο επηζθέπηεο θαζεγεηέο
απφ ην εμσηεξηθφ (κέρξη ζήκεξα 3).
Α.4.6.2. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
1 θνηηεηήο, ν νπνίνο απνηειεί ην 5%
Α.4.6.3. Ξφζα θαη πνηα καζΪκαηα δηδΨζθνληαη (θαη) ζε μΩλε γιψζζα;
Θαλέλα
Α.4.6.4. πΨξρνπλ ζπκθσλΫεο ζπλεξγαζΫαο κε ηδξχκαηα θαη θνξεΫο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Όρη. Αλακέλεηαη ζπλεξγαζία κε Ξαλεπηζηήκην ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Ρνπξθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus
Α.4.6.5. πΨξρνπλ δηεζλεΫο δηαθξΫζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; Ξνηεο;
Όρη. Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΚΞΠ εθθξάδεηαη απφ ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο Θαζεγεηέο θαη απφ ηνπο
μέλνπο θνηηεηέο πνπ θάλνπλ αίηεζε εηζαγσγήο/θνηηνχλ. Δπηδηψθεηαη ζπλεξγαζία κε μέλα Ξαλεπηζηήκηα,
φπσο πξνσζείηαη κε Ξαλεπηζηήκηα ηεο Ρνπξθίαο θαη ηνπ Βειγίνπ.
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Β.4. ίηινο ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ
«Δπξσπατθέο Θνηλσλίεο θαη Δπξσπατθή Νινθιήξσζε»
Β.4.1. κήκαηα θαη Θδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Οξόγξακκα Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ. 4
Πην ΞΚΠ ζπκκεηέρεη κφλν ην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Β.4.2. Αληαπόθξηζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ
κήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Ρν ΞΚΠ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ εξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο.
Αληηθείκελν ηνπ ΞΚΠ είλαη λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά:
► νη θνηλσληθέο-πνιηηηζκηθέο δπλακηθέο θαη πξνθιήζεηο πνπ εκθσιεχνπλ ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ
ρψξν ηδηαίηεξα κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Θεληξηθή, Αλαηνιηθή/
Λνηηναλαηνιηθή θαη Κεζνγεηαθή Δπξψπε,
► νη δπλαηφηεηεο δφκεζεο ηνπ εληαίνπ θνηλσληθνχ επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο
(European Citizenship), θαη
► ε δπλακηθή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κεκνλσκέλα αιιά θαη ζπλνιηθά σο Δπξσπατθή Έλσζε ζε
επξχηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα (παγθνζκηνπνίεζε
ΠΡΝΣΝΗ
Πηφρνη ηνπ ΞΚΠ είλαη
► ε θαηάξηηζε λέσλ εξεπλεηψλ ηθαλψλ γηα έξεπλα κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο
θαη ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ θεληξνκφισλ θαη θεληξφθπγσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ θνηλσληθή /
νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή νινθιήξσζε ηεο Δπξψπεο θαη
► ε κχεζε ηνπ θνηηεηή ζηε δη-επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, θαη ησλ
πνιιαπιψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επξσπαίνη πνιίηεο – πνιηηηθψλ, ζεζκηθψλ,
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θαη γεσπνιηηηθψλ.
Ρν Ξ.Κ.Π θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κε ζθνπφ
► ηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθνχ θαη ηαπηφρξνλα πξσηφηππνπ ζηφρνπ ηνπ, πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ
απνθνίησλ ηνπ λα ζπλδπάδνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηελ
ηερλνθξαηηθή γλψζε ησλ δνκψλ, ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα επξσπατθά φξγαλα. Ν
ζπλδπαζκφο απηφο επηηξέπεη ηελ επξεία αλαζηνραζηηθφηεηα ησλ πηπρηνχρσλ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθά πεδία θαη πνιηηηθέο πξνηάζεηο πςεινχ εηδηθνχ
βάξνπο αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηφζν έλαληη ησλ εζληθψλ πξννπηηθψλ φζν
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
► ηελ δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ πξνζέγγηζεο ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ζε
φζνπο πηπρηνχρνπο επηζπκνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα
λα δηαζέηνπλ κηα επξεία θαη βαζεηά θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ θαη δηα-δξάζεσλ κεηαμχ εζληθήο θαη
επξσπατθήο δηνίθεζεο θαη επξσπαίσλ πνιηηψλ.
► ηελ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ζεζκηθήο θαη ησλ θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο ζην επίπεδν ηεο
εκπξάγκαηεο «επξσπατθήο επηθξάηεηαο», θαζψο θαη ηεο κειέηεο ηνπ θνηλνηηθνύ θεθηεκέλνπ, πνπ
εκπεξηέρεη ηφζν ζεζκηθέο πξαθηηθέο φζν θαη θνηλσληθά πξφηππα.
Β.4.2.1. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο
εΫλαη;

ειΩγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηΪο; Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο

Νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην αλαδξαζηηθψλ επαθψλ κε δηεζλείο θαη εκεδαπνχο
ζπλεξγάηεο, θαζψο θαη εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο. Ζ ελ ιφγσ αλάδξαζε επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε ηεο
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θαηάζηαζεο κε άκεζε απφξξνηα ηελ αλαλέσζε
δηαζηήκαηα.

ηνπ Ξξφγξακκαηνο Ππνπδψλ, ζε ηαθηά ρξνληθά

Β.4.2.2.πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ;
Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο εΫλαη;
Ζ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ΞΚΠ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα λνκηκνπνηνχκελα πξφζσπα. Πε απηήλ κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011
ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (πνπ είραλ νξηζηεί κε απφθαζε ηεο ΓΠΔΠ ηνπ
Ρκήκαηνο) θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ θαηά κάζεκα θαη
δηδάζθνληα. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επέηξεςε ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ καζεκάησλ θαζψο θαη ηελ
αλαλέσζή ησλ θαθέισλ ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο, κε ηε ζπκπιήξσζε αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ, αλαθνξηθά κε ην
δηδαθηηθφ έξγν θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΚΞΠ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θάζε εμάκελν. Πηφρνο ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα ε
γλψκε ηνπο γηα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε πνπ έρεη ην ΞΚΠ ζηηο αλάγθεο
ηνπο.
Β.4.2.3.Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ;
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
Β.4.2.4.πΨξρεη δηαδηθαζΫα παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθΪο πνξεΫαο φζσλ απΩθηεζαλ
ηΫηιν Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ απφ ην ΡκΪκα;
Νη πξψηνη απφθνηηνη ηνπ ΞΚΠ ζα πξνθχςνπλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. Έρεη πξνγξακκαηηζζεί λα
παξαθνινπζείηαη ε επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο θαη επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο.
Δπηπξνζζέησο, ζηφρν ηνπ ΞΚΠ ζπληζηά, κέζσ ηεο γξακκαηείαο θαη ηνπ γξαθείνπ Erasmus, ε
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο φζσλ θνηηεηψλ ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθή άζθεζε (Erasmus placement).
Β.4.3. Δνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ

Ρπνπδώλ.5
Β.4.3.1. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκΨησλ θνξκνχ / εηδΫθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Όια ηα καζήκαηα είλαη καζήκαηα θνξκνχ.
Β.4.3.2. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΨησλ / καζεκΨησλ ππνρξεσηηθΪο
επηινγΪο / καζεκΨησλ ειεχζεξεο επηινγΪο ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά επηινγήο. Ρα καζήκαηα ηνπ ΚΞΠ είλαη 10 θαη ρσξίδνληαη ζε 2
εμάκελα. Πην θάζε εμάκελν πξνζθέξνληαη 5 καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
επηιέμεη ηα 4.
Β.4.3.3.Ξνηα εΫλαη ε πνζνζηηαΫα ζρΩζε κεηαμχ καζεκΨησλ ππνβΨζξνπ, καζεκΨησλ
επηζηεκνληθΪο πεξηνρΪο, καζεκΨησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκΨησλ αλΨπηπμεο δεμηνηΪησλ
ζην ζχλνιν ησλ καζεκΨησλ;
Όια ηα καζήκαηα είλαη επηζηεκνληθήο πεξηνρήο.
Β.4.3.4.Ξψο θαηαλΩκεηαη ν ρξφλνο
εξγαζηεξΫσλ, Ψιισλ δξαζηεξηνηΪησλ;

κεηαμχ

ζεσξεηηθΪο

5

δηδαζθαιΫαο,

αζθΪζεσλ,

Σολλζσ από τισ ερωτιςεισ αυτζσ μποροφν να απαντθκοφν ςυγκεντρωτικά ςυμπλθρϊνοντασ τουσ
Σίνακεσ 7.2.1 και 7.2.2.
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Όια ηα καζήκαηα είλαη ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο.
Β.4.3.5.Ξψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλΫδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ; πΨξρεη επηθΨιπςε
χιεο κεηαμχ ησλ καζεκΨησλ; πΨξρνπλ θελΨ χιεο; ΔΫλαη νξζνινγηθΪ ε Ωθηαζε ηεο χιεο ησλ
καζεκΨησλ; πΨξρεη δηαδηθαζΫα επαλεθηΫκεζεο, αλαπξνζαξκνγΪο θαη επηθαηξνπνΫεζεο ηεο
χιεο ησλ καζεκΨησλ;
Ν ζπληνληζκφο ησλ καζεκάησλ ιακβάλεη ρψξα κε ηε ζπρλή ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε ησλ
ζπληνληζηψλ-θαζεγεηψλ ηνπ ΚΞΠ θαζψο θαη ηελ ελδειερή εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ καζεκάησλ ζην
πιαίζην ηεο αξκφδηαο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ΚΞΠ. Θελά χιεο ζπκπιεξψλνληαη κε δηαιέμεηο εμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ ΚΞΠ, ηε ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΞΚΠ. Ζ χιε νξγαλψλεηαη
έηζη ψζηε νη πξναπαηηνχκελεο ψξεο πξνεηνηκαζίαο, κειέηεο θαη παξαθνινχζεζεο λα θαηαλέκνληαη
ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ
καζεκάησλ ιακβάλεη ρψξα κε εμακεληαίνπο ζπιινγηθνχο απνινγηζκνχο θαη πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ ΞΚΠ,
ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά φινη νη ζπληνληζηέο ησλ καζεκάησλ.
Β.4.3.6.Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκΨησλ; Ξφζν ιεηηνπξγηθφ εΫλαη;
Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα.
Β.4.4. ν εμεηαζηηθό ζύζηεκα.
Β.4.4.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα Ωθηαζε, πνιιαπινΫ (ζε εΫδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Ξνηνη ζπγθεθξηκΩλα;
Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζπκπεξηιακβάλεη (α) ηε θπζηθή παξνπζία, (β) ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ, (γ) γξαπηέο ή/ θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη (δ) εξγαζίεο αλά κάζεκα θαη
πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ.
Β.4.4.2.Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Ζ δηαθάλεηα εμαζθαιίδεηαη κε έλα ζχζηεκα ειέγρσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
ΚΞΠ , ηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο θαη ελ ηέιεη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ
Ρκήκαηνο.
Β.4.4.3.πΨξρεη δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη πνηα εΫλαη απηΪ;
Νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο θαη ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ρκήκα
θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δηαδηθαζίεο, ειέγρνπλ ηελ φιε
δηαδηθαζία.
Β.4.4.4. Ξφζν δηαθαλΪο εΫλαη ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο θαη εμΩηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθΪο
εξγαζΫαο;
Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ' εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη
Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Ρν ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηιέγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γ‘ εμακήλνπ απφ ην
θνηηεηή ή ηε θνηηήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα. Ν Δπηβιέπσλ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (Γ.Π.Δ.Π.) χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη είλαη κέινο
ΓΔΞ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί δηδαζθαιία κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο. Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη
θνηηήηξηα, ν Δπηβιέπσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
ππνζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ κε ηελ ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ κειέηεο θαη κε ηε γεληθφηεξε
ζπλεξγαζία ζε ζρεηηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαηαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ Γ'
εμακήλνπ ζε Ρξηκειή Δπηηξνπή πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. θαη
ζηελ νπνία, επηπιένλ ηνπ Δπηβιέπνληα, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ή άιισλ
ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή Δξεπλεηέο Α‘ ή Β‘ ή Γ‘ βαζκίδαο αλαγλσξηζκέλσλ
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εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θάηνρνη Γηδαθηνξηθψλ Γηπισκάησλ. Ζ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο,
γίλεηαη ζε ηφπν θαη ρψξν πνπ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηε δπλαηφηεηα
ειεχζεξεο παξαθνινχζεζεο απφ ην θνηλφ.
Β.4.4.5. πΨξρνπλ ζπγθεθξηκΩλεο πξνδηαγξαθΩο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθΪ εξγαζΫα;
Ζ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή πνηφηεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ειέγρεηαη απφ ηελ ηξηκειή
εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηνπο παξαθάησ θαλφλεο θαη θξηηήξηα:
Πθεπηηθφ
Ζ εξγαζία απηή δίλεη ζηνλ θνηηεηή ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη κία αλεμάξηεηε έξεπλα κεζαίνπ
κεγέζνπο, θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ΚΞΠ. Ζ δηπισκαηηθή
εξγαζία έρεη σο θπξίσο κέιεκα ηελ εθαξκνγή, ή ηελ θξηηηθή εμέηαζε, κίαο ζεσξίαο ζε ζρέζε κε έλα
θνηλσληθφ ή ζεζκηθφ ζέκα ή έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηνπο. Νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ αλάκεζα
ζηελ ζπιινγή πξσηνγελψλ, ή ηελ ρξήζε πξνυπαξρφλησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. Όζνλ αθνξά ζεσξεηηθά
ή ζεζκηθά ζέκαηα, ν θνηηεηήο, πέξαλ ηεο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζα πξέπεη λα επηδείμεη
πξσηνηππία ζηελ θξηηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο.
ΑληηθεηκεληθνΫ ΠθνπνΫ


Λα θέξεη ζε επαθή ηνπο θνηηεηέο κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.



Λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εξεπλήζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν
θνηλσληθφ/ζεζκηθφ ζέκα.



Λα εκπιέμεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ ζρέζε
θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ΚΞΠ.



Λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο κία πξψηε εκπεηξία ζπγγξαθήο κίαο πνιπζέιηδεο
έθζεζεο.
Αλακελφκελα γλσζηηθΨ απνηειΩζκαηα
Ξέξα απφ ηα θαζαξψο αθαδεκατθά-γλσζηηθά απνηειέζκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο
νη θνηηεηέο ζα αλαπηχμνπλ ηηο θάησζη ηθαλφηεηεο.


Ππζηεκαηηθή επηζθφπεζε ελφο ζέκαηνο θνηλσληθνχ/ζεζκηθνχ ελδηαθέξνληνο



Δπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ελφο ζεσξεηηθνχ πξνβιήκαηνο



Δπηινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε κίαο θνηλσληνινγηθήο κεζνδνινγίαο θαη εξεπλεηηθψλ
κεζφδσλ.



Πρεδηαζκφ επηζηεκνληθήο έξεπλαο.



Αλάιπζε δεδνκέλσλ.

 Καθξνζθειή θαη εκπεξηζηαησκέλε αλάπηπμε ηδεψλ.
ΘξηηΪξηα απνηΫκεζεο


Ξαξνπζίαζε ηνπ θνηλσληνινγηθνχ/ζεζκηθνχ ζέκαηνο πξνο έξεπλα.



Ξαξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο.



Θαηαλφεζε ησλ ζεσξηψλ, ησλ ηδεψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ησλ ηάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν.



Δπηινγή θαη εθαξκνγή κίαο θνηλσληνινγηθήο/ζεζκηθήο ζεσξίαο ζην πξφβιεκα.



Θαηαλφεζε θαη θαηάιιειε επηινγή κεζνδνινγίαο θαη κεζφδσλ.



Δθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ.



Παθήλεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πνξηζκάησλ.



Αλάιπζε εηο βάζνο ησλ πνξηζκάησλ θαη θξηηηθή αλαζεψξεζε ηεο ζεσξίαο θάησ απφ
ην θσο ησλ πνξηζκάησλ απηψλ.



Γνκή, θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ κίαο καθξνζθεινχο επηρεηξεκαηνινγίαο.



Έθθξαζε θαη ζηπι.
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 Ξξσηνηππία ζθέςεο.
ΒαζκνινγΫα
9+
Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν κε ζαθήλεηα. Ν θνηηεηήο έρεη
βαζηά γλψζε ηνπ ζέκαηνο θαη θαηαλνεί πιήξσο ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, θαη
ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν. Δχζηνρε θαη
εκπεξηζηαησκέλε επηινγή ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο, κεζνδνινγίαο θαη κεζφδσλ, γηα ηελ
ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ. Νξζή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, θξηηηθή
αλάιπζε, θαη αμηνιφγεζεο ηεο ρξεζηκνπνηεζείζαο ζεσξίαο. Θαζαξή δνκή (εηζαγσγή, κέξε,
ζπκπεξάζκαηα). Ινγηθή ξνή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη θαζαξφ ζηπι γξαθήο. Όια ηα
επηρεηξήκαηα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ έξεπλα. Πσζηφο θαη πιήξεο πίλαθαο παξαπνκπψλ.
8+ - 7+
Ρν ζεκαηηθφ αληηθείκελν παξνπζηάδεηαη κε ζαθήλεηα. Ν θνηηεηήο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη
κε ζαθήλεηα ην ζέκα, έρεη πνιχ θαιή γλψζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη αληηιακβάλεηαη αξθεηά
θαιά ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν. Θαιή επηινγή ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο, κεζνδνινγίαο
θαη κεζφδσλ ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ. Ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ,
φπσο θαη πξνζπάζεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ρξεζηκνπνηεζείζαο ζεσξίαο
πνπ φκσο, αλ θαη νξζή, δελ είλαη εηο βάζνο. Θαζαξή δνκή θαη θαιή ξνή ηνπ θεηκέλνπ. Θαιή
ρξήζε ηεο γιψζζαο. Ρα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ έξεπλα. Πσζηφο
θαη πιήξεο πίλαθαο παξαπνκπψλ.
6+
Ρν ζεκαηηθφ αληηθείκελν είλαη αξθεηά ζαθέο. Ν θνηηεηήο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ην ζέκα,
αιιά ρσξίο ηδηαίηεξε ζαθήλεηα, έρεη θαιή αιιά φρη πιήξε γλψζε ηεο βαζηθήο βηβιηνγξαθίαο,
θαη αληηιακβάλεηαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηάζεηο πνπ
επηθξαηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν. Ζ επηινγή ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο,
κεζνδνινγίαο, θαη κεζφδσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, φπσο θαη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ,
αιιά ρσξίο λα πείζεη φηη νη πξνθξηζέληεο κέζνδνη είλαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο. Ζ εξγαζία
πεξηέρεη άζρεηα ή πεξηηηά ζηνηρεία. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη εηο βάζνο νχηε
είλαη πξσηφηππε. Δπίζεο, ε παξνπζίαζε είλαη πεξηγξαθηθή ρσξίο λα γίλεηαη αλαιπηηθή.
Αξθεηά επηρεηξήκαηα παξακέλνπλ αηεθκεξίσηα. Ππληαθηηθά θαη γξακκαηηθά ζθάικαηα.
Πσζηφο θαη πιήξεο πίλαθαο παξαπνκπψλ.
5+
Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη αζαθήο. Ρν πξφβιεκα
δελ νξίδεηαη νχηε αλαιχεηαη κε ζαθήλεηα. Ζ επηινγή ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο,
κεζνδνινγίαο, θαη κεζφδσλ, φπσο θαη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα. Ζ παξνπζίαζε είλαη πεξηγξαθηθή ρσξίο λα εζηηάδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ. Ζ δνκή δελ είλαη θαζαξή. Φησρή ρξήζε ηεο γιψζζαο, θαη ησλ παξαπνκπψλ.
ΑλαγλσζηΩα χιε
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλαγλσζκάησλ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ θνηηεηψλ θαη ηηο
ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηνχ. Δπηζπκεηή είλαη θαη ε κειέηε ηδηαηηέξσλ εξγαζηψλ
κεζνδνινγηθήο θχζεσο πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
ΝδεγΫεο βαζηθΪο δνκΪο
Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κία ινγηθή δνκή, ε νπνία θαη ζα βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ
επνπηεία ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηνχ. Πε γεληθέο γξακκέο φκσο φιεο νη πηπρηαθέο εξγαζίεο
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
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1.
2.
3.
4.

Δηζαγσγή
Δπηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
Κεζνδνινγία θαη κέζνδνη.
Θαηαλφεζε ησλ ζεσξηψλ, ησλ ηδεψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ησλ ηάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν.
5. Ξαξνπζίαζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ
6. Αλάιπζε θαη εξκελεία ζηνηρείσλ
7. Ππκπέξαζκα
8. Βηβιηνγξαθία

Β.4.5. Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
Β.4.5.1. Ξνηα εΫλαη ε ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα επηινγΪο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηελ (α) αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΚΞΠ θαζψο θαη ηνλ εζληθφ θαη ηνπηθφ εκεξήζην Ρχπν, (β) ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (γ)
αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ πνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο, θαη (δ) βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Δπηιέγνληαη νη 25 ππνςήθηνη κε
ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία.
Β.4.5.2. Κε πνηα ζπγθεθξηκΩλα θξηηΪξηα επηιΩγνληαη νη κεηαπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο;
α) γεληθφο βαζκφο πξψηνπ πηπρίνπ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 0,8
β) ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ, κε ζπληειεζηή 1,2
γ) επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ έξγν, κε ζπληειεζηή 1 θαη αλαιπφκελν σο εμήο: πηπρηαθή εξγαζία,
δεκνζηεχζεηο, εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ππνηξνθίεο,
ζπζηαηηθέο επηζηνιέο αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ.
δ) εηδηθά πξνζφληα, κε ζπλνιηθφ ζπληειεζηή 1 θαη αλαιπφκελα σο εμήο: ε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν 50%
θαη 50% νη γλψζεηο Ζ/, ην δεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ ή ΡΔΗ, ε γλψζε αγγιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, ε
γλψζε θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα.
Β.4.5.3. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ απνδνρΪο ππνςεθΫσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 6
Ρν πνζνζηφ πνηθίιεη αλάινγα κε ησλ αξηζκφ ησλ ππνςεθηνηήησλ. (Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα.)
Β.4.5.4. Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ε δηαδηθαζΫα, ηα θξηηΪξηα θαη ηα απνηειΩζκαηα ηεο επηινγΪο
θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα
απφ ην link: http://www.soc.aegean.gr/gr/news-gr/news-gr.htm. Δπηπξνζζέησο δεκνζηνπνηνχληαη θαη ζε
έληππα κέζα, θαζψο θαη απφ ην site ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ
θνηηεηψλ
δεκνζηνπνηνχληαη
εμίζνπ
απφ
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Ρκήκαηνο
ζην
link:
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-news.htm.
Β.4.5.5. Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο επηινγΪο
θνηηεηψλ;

6
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Ζ δηαδηθαζία επηινγήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο, ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ηε ΓΠΔΠ
ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ φιε δηαδηθαζία ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΠΔΠ θαη νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο επηινγήο
επηθπξψλνληαη απφ απηή. Ζ δηαδηθαζία είλαη αλνηθηή θαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηνπνηνχληαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη θαη έρνπλ δηθαίσκα έλζηαζεο.
Β.4.6. Τξεκαηνδόηεζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Β.4.6.1. Ξνηεο εΫλαη νη πεγΩο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
Ξεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΞΠ απνηειεί ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ απφ ηνπο θνηηεηέο.
Β.4.6.2. Ξψο εμαζθαιΫδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΚΞΠ ζπληζηά ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, έηζη ψζηε αληίζηνηρα πξνθχπηεη ε πςειή πνηφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ, θαζψο θαη ν
αλακελφκελα πςειφο βαζκφο απνξξφθεζήο ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΞΠ ην θαζηζηνχλ βηψζηκν.
Β.4.6.3. Ξψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηΫζεληαη ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ;
Νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην ΚΞΠ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηαθηηθψλ επηζθέςεσλ
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ΚΞΠ, ηελ πιηθή ππνζηήξημε (αγνξά αλαιψζηκσλ), ηελ θάιπςε ησλ
δηνηθεηηθψλ θαη γξακκαηεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, ηελ αγνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
κεηαπηπρηαθψλ εξεπλψλ.
Β.4.7. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Β.4.7.1. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Πε πνην πνζνζηφ ;
πάξρεη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζεκαληηθψλ θαη πξνβεβιεκέλσλ πεξί ηηο επξσπατθέο ζπνπδέο
δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζε πνζνζηφ πνπ πνηθίιεη αλά κάζεκα (απφ 20% - 80%).
Β.4.7.2. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
Ρελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2010-2011 θνίηεζαλ 3 αιινδαπνί θνηηεηέο (14%) θαζψο θαη δπν θνηηεηέο
Δξαζκνπο (10%).
Β.4.7.3. Ξφζα θαη πνηα καζΪκαηα δηδΨζθνληαη (θαη) ζε μΩλε γιψζζα;
Ρν 1/3 ησλ δηαιέμεσλ. Δπίζεο, νη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ζπγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά είηε ζηελ αγγιηθή,
είηε ζηελ γαιιηθή γιψζζα.
Β.4.7.4. πΨξρνπλ ζπκθσλΫεο ζπλεξγαζΫαο κε ηδξχκαηα θαη θνξεΫο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Κέζσ ηεο Ππκθσλίαο γεληθήο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Montpellier
I κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην ΞΚΠ έρεη αλαπηχμεη κηα ζηελή ζπλεξγαζία κε απηφ.
Β.4.7.5. πΨξρνπλ δηεζλεΫο δηαθξΫζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; Ξνηεο;
Ρν ΞΚΠ δελ έρεη δηεζλείο δηαθξίζεηο. Όκσο ζηελ πεξίνδν 2008-2011 απνλεκήζεθε ζηνλ δηεπζπληή ηνπ
ΚΞΠ, Αλ. Θαζ. Ξ. Γξεγνξίνπ, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε Δπξσπατθή Έδξα Jean Monnet ad
personam κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην επηηεινχκελν αθαδεκατθφ έξγν ηνπ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ΚΞΠ
(Ηνχιηνο 2010).
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Γ.4. ίηινο ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ
«Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή Θνηλσληνινγία»
Γ.4.1. κήκαηα θαη Θδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Οξόγξακκα Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Ρν

Ξξφγξακκα

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Ξφιε

θαη

Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη

Θιηληθή

Θνηλσληνινγία, πινπνηείηαη απφ ην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο, Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Γ.4.2. Αληαπόθξηζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ
κήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Γ.4.2.1. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο ειΩγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηΪο; Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο
εΫλαη;
Νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αληαπφθξηζεο ηνπ ΞΚΠ: Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή
Θνηλσληνινγία ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο
άμνλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ καζεκάησλ.
Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πξφγξακκα ηνπ ΚΞΠ αθνξνχλ: α) ηελ αλάιπζε θαη δηάγλσζε
ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, β) ηελ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη
αηζζεηηθή παξέκβαζε ζε κηθξν/καθξνεπίπεδν, φπσο γεηηνληέο, ζπλνηθίεο, θνηλφηεηεο θαη πεξηθέξεηεο, γ)
ηε ζχλζεζε κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο αλάιπζεο θαη δηάγλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο
θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο,
δ) ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο γηα ηα αζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα.
πφ ην πξίζκα απηφ ην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα απνηειεί κηα ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή θαη
επηζηεκνληθή θαηλνηνκία, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη εθπαίδεπζε ζε ελ δπλάκεη ζηειέρε ηεο δηνίθεζε,
απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα δνκεκέλνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ν ζρεδηαζκφο εθαξκνγήο ηνπ ΚΞΠ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
ππνζηήξημε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζε δηεπηζηεκνληθφ επίπεδν, ψζηε λα δηαγηγλψζθνπλ θαη λα
πινπνηνχλ παξεκβαηηθέο κεζφδνπο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο, πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο,
αζηηθνχ ρψξνπ θαη πνηφηεηαο δσήο. Υζηφζν, ε ζρεηηθά πξφζθαηε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ε κε
χπαξμε απνθνίησλ, επηηξέπεη πξνζσξηλά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο
πνπ παξέρεηαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ππφ ηε κνξθή ησλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη πξαθηηθήο
άζθεζεο πνπ πινπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ Δμακήλνπ.
Ζ εκπεηξία ησλ κεηαπηπρηαθψλ καο θνηηεηψλ έρεη απνδείμεη φηη ε επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θαηάξηηζε
πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 πξψησλ εμακήλσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ εκπινθή
ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο, πεξηβάιινληνο,
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη άιινη θνξείο
κε αληηθείκελν ζπλαθέο ησλ ζεκάησλ ηνπ ΞΚΠ.
Γ.4.2.2. Σπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη αλαζεώξεζεο ηνπ Οξνγξάκκαηνο Ρπνπδώλ;
Οόζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Κε ηε ιήμε ηνπ Α Δμακήλνπ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αμηνιφγεζαλ ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ αλά κάζεκα. Ζ απφδνζε θαη ε εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
ΚΞΠ απνηέιεζαλ θξηηήξηα ζηα νπνία νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηθέληξσζαλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο
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ηνπο. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπο θαηαηέζεθε κε ηε ζχληαμε Ξξαθηηθνχ, ην νπνίν θαη κειεηήζεθε
απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή.
Ρν πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο αλέδεημε ηε ζεηηθή εκπεηξία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο. πνζηήξημαλ ηελ θαηλνηνκία ηνπ ΞΚΠ θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ησλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ. Δπηζήκαλαλ επίζεο ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εηζεγεηψλ ζην αληηθείκελν ηνπ ΞΚΠ, ελψ
αλαγλψξηζαλ ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηάξηηζή πνπ έιαβαλ.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εληνπίζηεθε ζηελ επέθηαζε δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ζην
Β εμάκελνπ ηνπ ΞΚΠ, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ νη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο είραλ. Ππγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ζεκηλαξίσλ
‗Γιψζζαο θαη Νξνινγίαο‘, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ζηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζπλερίζηεθαλ θαη ζην
επφκελν εμάκελν. Δπίζεο εληζρχζεθε ν αξηζκφο ησλ workshops ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε
δπλαηφηεηα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο/άζθεζεο ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ ΞΚΠ.

Γ.4.2.3. Οώο δεκνζηνπνηείηαη ην Οξόγξακκα Ρπνπδώλ;
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη δεκνζηνπνηεζεί:
Α) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΞΚΠ ζε 2 εθζέζεηο ηεο Ecotec ηνλ Απξίιην ηνπ 2010
Β) κε ηε παξαγσγή έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν δηαηίζεληαη ζπλνπηηθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
Γ) κε αλαθνηλψζεηο ζε εθεκεξίδεο
Γ) κε ελεκέξσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θχθινπ, κε αληηθείκελν ζπλαθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ ΞΚΠ
Δ) κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηελ επηζθεθηνχλ
θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν καζεκάησλ, ηνπο ζπληνληζηέο θαη
εηζεγεηέο ησλ δηαιέμεσλ.

Γ.4.2.4. Σπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο όζσλ απέθηεζαλ
ηίηιν Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ από ην κήκα;
Ρν Κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα: Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή Θνηλσληνινγία, βξίζθεηαη
ζην Γ εμάκελν ησλ ζπνπδψλ θαη δελ έρεη ρνξεγήζεη αθφκα Κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθή πνξείαο ησλ απνθνίησλ.
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Γ.4.3. Δνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ

Ρπνπδώλ.7
Γ.4.3.1. Ονην είλαη ην πνζνζηό ησλ καζεκάησλ θνξκνύ / εηδίθεπζεο / θαηεπζύλζεσλ ζην
ζύλνιν ησλ καζεκάησλ;
Γ.4.3.2. Ονην είλαη ην πνζνζηό ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο
επηινγήο / καζεκάησλ ειεύζεξεο επηινγήο ζην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ;
Γ.4.3.3. Ονηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμύ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθώλ γλώζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ;
Γ.4.3.4. Εθαξκόδεηαη ζύζηεκα πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ; Οόζν ιεηηνπξγηθό είλαη;

Γ.4.4.ν εμεηαζηηθό ζύζηεκα.
Γ.4.4.1. Εθαξκόδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξόλν) ηξόπνη
αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ; Ονηνη ζπγθεθξηκέλα;
Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή
Θνηλσληνινγία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ (αηνκηθέο ή νκαδηθέο), ν νπνίεο θαηαηίζεληαη
ηφζν θαηά ηεο δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, φζν θαη κε ηε ιήμε ηνπ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχλ παξνπζηάζεηο,
ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ πξνθνξηθά ηα
απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο ή εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Ζ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθάζηνηε ζπληνληζηέο θαζεγεηέο, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή
εθζέζεσλ πξνφδνπ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο , ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ε πνξεία κειέηεο θαη νη
αλάγθεο ππνζηήξημεο.
Γ.4.4.2. Οώο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ;
Ζ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηε
ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηνπο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Ζ επίβιεςή πνπ
ππάξρεη θαη ζηα ηξία εμάκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεη ηελ πιήξε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
αλά θνηηεηή, παξέρνληαο ηελ αληίζηνηρε ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη λα ιάβεη ψζηε λα νινθιεξψζεη ην
πξφγξακκα.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο είλαη αξλεηηθή, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
ζπληνληζηέο ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ ζην θνηηεηή νη δηνξζψζεηο πνπ νθείιεη λα θάλεη
ζηα θείκελα εξγαζίαο πνπ θαηαζέηεη.

Ζ επαλαιεπηηθή εμέηαζε (θαηάζεζε εθ λένπ ηεο εξγαζίαο ή

εξγαζηψλ) δηεμάγεηαη φηαλ ν θνηηεηήο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ
ειιείςεσλ/θελψλ.
Γ.4.4.3. Σπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή;
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο.

7

Ρι ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ςτουσ Σίνακεσ 7.3.1 και 7.3.2.

42

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

Γ.4.4.4. Οόζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο;
Ζ δηαθαλήο δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ
θνηλνπνίεζε απνζπαζκάησλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, επί ηνπ ζέκαηνο. Νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, πξηλ αθφκα δειψζνπλ ηα ζέκαηα ηνπο, γλσξίδνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ
εξγαζηψλ πνπ ν εθάζηνηε θαζεγεηήο δχλαηαη λα επηβιέςεη, θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα αληηθείκελα, αλά
επηζηεκνληθή ελφηεηα. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, γλσξίδνληαο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, έξρνληαη ζε
επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο ππνβάιινληαο ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππφ εθπφλεζε εξγαζίαο.
Κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ έγθξηζε ησλ ζεκάησλ, θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο
ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα ζέκαηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνπο ζπληνληζηέο θαζεγεηέο γηα
ηνλ θάζε έλα μερσξηζηά.
Ρέινο, ε δηαθαλή δηαδηθαζΫα εμΩηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθΪο εξγαζΫαο δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή απφ ηξηκειή επηηξνπή, θαζψο θαη απφ ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία
ππνζηήξημεο πνπ ίδηνο θαιείηαη λα ππνβιεζεί, παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ.
Γ.4.5. Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
Γ.4.5.1. Ονηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ;
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΞΚΠ: Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη
Θιηληθή Θνηλσληνινγία, πξνυπνζέηεη ηελ θνηλνπνίεζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην έληππν
ηχπν θαη ζην δηαδίθηπν. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε πξφζθιεζε παξακέλεη ελεξγή είλαη ηνπιάρηζηνλ έλαο
κήλαο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ ππνβνιή θαθέισλ
ππνςεθηφηεηαο.
Κε ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ιήςε ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε
επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ ΞΚΠ θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ κε θαη δηελεξγεί ζπλεληεχμεηο γηα ηελ
εμέηαζε ηνπο. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ην επίπεδν

πηζηνπνίεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ δελ θξίλεηαη

ηθαλνπνηεηηθφ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
γηα λα πηζηνπνηεζεί ε γλψζε ηεο.
Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ επηιεγφκελσλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο,
θαη αθνινπζεί ε ελεκέξσζε/θνηλνπνίεζε ησλ επηηπρφλησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο.
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Γ.4.5.2. Λε πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;
Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα
πιεξνχλ. Ρα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζην θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη αθνξνχλ:
1. Αίηεζε πξνο ην ΞΚΠ
2. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
3. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα πηπρίσλ/δηπισκάησλ
4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Κ.Ν.)
5. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο (λνκίκσο επηθπξσκέλε),
6. Γχν ή πεξηζζφηεξεο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
7. Απνδεηθηηθά μέλσλ γισζζψλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα θαη άιια κε επίζεκα απνδεηθηηθά
(εάλ ππάξρνπλ)
8. Ξηπρηαθέο εξγαζίεο, Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ),
9. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο, Κειέηεο/Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ (εάλ ππάξρνπλ).
10. Αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπο θαη
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαη γηα Κεηαπηπρηαθέο Ππνπδέο.
Γ.4.5.3. Ονην είλαη ην πνζνζηό απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ; 8
Ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην ΞΚΠ νξίδεηαη, θαη‘ αλψηαην φξην, ζε δεθαπέληε (15) άηνκα αλά αθαδεκατθφ
έηνο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ απνδέρνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα.
Γ.4.5.4. Οώο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
θνηηεηώλ;
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ζην έληππν ηχπν θαη ζην δηαδίθηπν.

Πην θείκελν ηεο πξφζθιεζεο πεξηγξάθεηαη ην

αληηθείκελν ηνπ ΚΞΠ, ε ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα, νη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή
νινθιήξσζή ηνπ,

νη πηπρηνχρνη πνπ γίλνληαη δεθηνί, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ην πνζφ ησλ

δηδάθηξσλ θαη ε θαηαιεπηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο.
Ρν θείκελν ηεο πξφζθιεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα γλσξίδνπλ ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ φηη
θαινχληαη λα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο, ηα νπνία ζα
θαζνξίζνπλ θαη ηελ ζεηξά θαηάηαμή ηνπο (ζε απηήλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο
ζπλέληεπμεο).
Ζ επηηξνπή πνπ αμηνινγεί ηνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο πνζνηηθνπνηεί ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία,
εηζάγνληαο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά. Ζ ζπλάθεηα ηνπ πηπρίνπ (1-2), ν βαζκφο
πηπρίνπ, ν αξηζκφο ησλ μέλσλ γισζζψλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ν αξηζκφο
ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ, ε θαηάζεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο/εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ν αξηζκφο ησλ
δεκνζηεχζεσλ θαη νη δηαθξίζεηο απνηεινχλ κεηξήζηκα κεγέζε, ηα νπνία ζπλππνινγίδνληαη κε ηελ απφδνζε
ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ζπλέληεπμε.
Ρα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηηπρφλησλ θαη ε ιίζηα ησλ επηιαρφλησλ πνπ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηεο
θιίκαθαο ησλ κνξίσλ, εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο θαη αλαξηάηαη ζηε ηζηνζειίδα
8

Θ ερϊτθςθ αυτι απαντάται ςτον Σίνακα 7.3.3.

44

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

ηνπ. Ξαξάιιεια, νξίδεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα

ππνβνιήο εληάζεσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη κε

επηιεγφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ επαλεμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηνπο.
Γ.4.5.5. Οώο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
θνηηεηώλ;
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ δηαζθαιίδεηαη :
Α) απφ ηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο απφ θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην ΚΞΠ θαη
αλαιακβάλνπλ ην ζπληνληζκφ ησλ καζεκάησλ.
Β) απφ ηε κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ κε ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά.
Γ) απφ ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, γηα ηνπο
ππνςήθηνπο νη νπνίνη βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο δελ δηαζέηνπλ δίπισκα πνπ λα επηβεβαηψλεη ην
απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεο (είηε ηεο αγγιηθήο είηε άιιεο γιψζζαο).
Γ) απφ ηελ επαλεμέηαζε φισλ ησλ θαθέισλ πνπ ππεβιήζεζαλ γηα ζπκκεηνρή ζην ΚΞΠ
Δ) απφ ηελ επαλεμέηαζε ησλ θαθέισλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά
θαηάηαμεο απφ 15 θαη άλσ
ΠΡ) απφ ηελ έγθξηζε ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο/αμηνιφγεζεο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο.
Γ.4.6. Τξεκαηνδόηεζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Γ.4.6.1. Ονηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ;
Ξεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΞΚΠ είλαη ηα δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ν θάζε θνηηεηήο
θαηαβάιεη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 3.00, επξψ ζε 2 δφζεηο (1.500,νν επξψ θαηά ηελ εγγξαθή θαη 1.500,00 €
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ). Υζηφζν, ζε θνηηεηέο/ήηξηεο είλαη δπλαηφλ λα
ρνξεγεζνχλ ππνηξνθίεο κεηά απφ ηελ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παξφληνο
ΞΚΠ, ή απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, ή αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζην
ΞΚΠ ή ζην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο.
Γ.4.6.2. Οώο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκόηεηα ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ;
Ζ βησζηκφηεηα ηνπ ΞΚΠ δηαζθαιίδεηαη απφ ηα δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηε ρξήζε ρψξσλ
θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξνρψλ ηεο βηβιηνζήθε ηνπ
Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο. Πηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζήο ηνπ
εληάζζνληαη θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζε ζέκαηα έξεπλαο πεδίνπ
θαη ζπγθέληξσζεο/ επεμεξγαζίαο πξσηνγελνχο εξεπλεηηθνχ πιηθνχ.
Δπίζεο, ην ΞΚΠ είλαη δπλαηφλ λα έρεη ζπκπιεξσκαηηθά έζνδα απφ ρνξεγίεο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Ρα θνλδχιηα απηά θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ζπκπιεξσκαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ.
Γ.4.6.3. Οώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη πόξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Οξόγξακκα Λεηαπηπρηαθώλ
Ρπνπδώλ;
Ρν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΚΠ ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζε 45.000 €.
Νη Θαηεγνξίεο Γαπαλψλ πνπ θαηαλέκεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ είλαη:
α. Αλζξψπηλν δπλακηθφ
β. Δθδφζεηο, εκεξίδεο θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
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γ. Γαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο
δ. Έληππα θαη Γξαθηθή ιε
ε. Δμνπιηζκφο
ζη. Ρερληθή πνζηήξημε− Αλαιψζηκα
Γεκνζηφηεηα
Γηάθνξεο δαπάλεο
Γ.4.7. Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Λεηαπηπρηαθώλ Ρπνπδώλ.
Γ.4.7.1. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Πε πνην πνζνζηφ ;
Πην Β Δμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011, ζπκκεηείραλ σο πξνζθεθιεκέλνη εηζεγεηέο θαζεγεηέο
θαη εξεπλεηέο απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξαγκαηνπνηψληαο εηζεγήζεηο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα.
ΑλαιπηηθΨ νη ζπκκεηνρΩο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ αλΨ κΨζεκα:
ΚΨζεκα: ΞνιηηηθΪ ΞξνζηαζΫα θαη Θνηλσληθφ – Ξνιηηηζκηθφ ΘεθΨιαην
ΠπληνληζηΪο: Π. Σηνχξεο, Θαζεγεηήο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ
ΞξνζθεθιεκΩλνη εηζεγεηΩο απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ:


Demond Miller, Θαζεγεηήο, Rowan University, USA



Brendan Mullan, Θαζεγεηήο Michigan State Unoversity, Usa

ΚΨζεκα: ΠρΩδηα θαη πξνγξΨκκαηα αεηθνξηθΪο αζηηθΪο αλΨπηπμεο
ΠπληνλΫζηξηα ΚαζΪκαηνο: ΔιηζΨβεη ΣατληελξΨηρ, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα ηνπ Ρκήκαηνο
Θνηλσληνινγίαο, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ
ΚΨζεκα: ΞνιενδνκηθΩο θαη θαιιηηερληθΩο παξεκβΨζεηο ζηνλ αζηηθφ ρψξν
ΠπληνληζηΩο ΚαζΪκαηνο:


Π. Σηνχξεο, Θαζεγεηήο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ



Δ. ΣατληελξΨηρ, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο,
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ
ΞξνζθεθιεκΩλνο εηζεγεηΪο απφ ΞαλεπηζηΪκην ηνπ εμσηεξηθνχ:


Λη. Ίςελ, Θαζεγεηήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θάζζει/Γεξκαλία

ΚΨζεκα: ΞαξεκβαηηθΪ θιηληθΪ θνηλσληνινγΫα θαη ςπρηθΪ πγεΫα
ΠπληνλΫζηξηα ΚαζΪκαηνο:, ΑλαζηαζΫα ΕΪζε, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα Θνηλσληθήο
Τπρνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
ΞξνζθεθιεκΩλεο εηζεγΪηξηεο απφ ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο:


Prof. Andromachi Tseloni, Department of Criminology, Public Health & Social
Policy, Nottingham Trent University, UK



Dr. Ewa Doagala-Zysk, Katholick University of Lublin, Poland
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Νη ΡΫηινη ησλ δηαιΩμεσλ αλΨ πξνζθεθιεκΩλν θαζεγεηΪ εΫλαη:
Detlev Ipsen, Θαζεγεηήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θάζζει/Γεξκαλία
1.

The open city -the classic model of the modern city

2. From urban growth to mega-urban landscape
3. Modernity and modern images: a theoretical approach
4. Athens Berlin Cairo Dublin Guangzhou Istanbul Tokyo – the comon and the particular
5.

How to read urban space. Semiotics -Theory and Methodology

6. Aesthetics and Identity- space, place and Lebenswelt
Demond Miller, Θαζεγεηήο, Rowan University, USA
1.

«Community Responses to Natural Disaster: Introduction and Key Concepts».

2. « Hurricane Katrina disaster ».
3. «Applied and Clinical Sociological Ways to Address Serious Social Problems in Urban
Environments {drug / alcohol abuse, poverty, unemployment etc} ».
4. «Disaster Management and Resilience on a Global Scale »

Brendan Mullan, Θαζεγεηήο Michigan State Unoversity, Usa
1. «Dubai as an Emerging Global City, Risks and Opportunities»
Ζ Θαζεγήηξηα Andromachi Tseloni πξαγκαηνπνίεζε κηα ηξίσξε δηάιεμε πνπ θαιχπηεη δεηήκαηα
κεζνδνινγίαο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο. Ζ δηεμαγσγή
θνηλνηηθψλ εξεπλψλ ζπληζηά κεζνδνινγηθή επηινγή ηεο παξεκβαηηθήο θιηληθήο θνηλσληνινγίαο. Ζ Γξ.
Ewa Domagala-Zysk έρεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ησλ
εθήβσλ θαζψο θαη ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο πνπ είλαη ζπλαθή κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
καζήκαηνο.
Γ.4.7.2. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
Πην ΞΚΠ: Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή Θνηλσληνινγία δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη
αιινδαπνί θνηηεηέο.
Γ.4.7.3. Ξφζα θαη πνηα καζΪκαηα δηδΨζθνληαη (θαη) ζε μΩλε γιψζζα;
Ρα καζήκαηα ζην ΞΚΠ: Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή Θνηλσληνινγία δηδάζθνληαη
θπξίσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αγγιηθή. Πε πεξηπηψζεηο δηαιέμεσλ πνπ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί ε ζπκκεηνρή εηζεγεηή απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ηα
αγγιηθά. Υζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη εληαηηθά ζεκηλάξηα γιψζζαο θαη
νξνινγίαο ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ ΞΚΠ γηα ηελ εμνηθείσζε/ ππνζηήξημε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε
ηε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία.

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Γ.4.7.4. πΨξρνπλ ζπκθσλΫεο ζπλεξγαζΫαο κε ηδξχκαηα θαη θνξεΫο ηνπ εμσηεξηθνχ;
ΠπλεξγαζΫεο
Κε ην Ξαλεπηζηήκην Rowan USA, Department of Sociology
Κε ην Ρκήκα Αζηηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Θνηλσληνινγίαο, Ξαλεπηζηήκην Θάζζει, Γεξκαλίαο
Κε ην Michigan State University USA, Depertment of Sociology
Me to Ξαλεπηζηήκην ηεο Οψκεο, La Sapienza, Ρκήκα Γεσγξαθίαο
Γ.4.7.5. πΨξρνπλ δηεζλεΫο δηαθξΫζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; Ξνηεο
Γελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο δεδνκέλνπ φηη ην ΚΞΠ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην εαξηλφ εμάκελν
ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5Ν
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ
5.1.Αληαπόθξηζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθώλ Ρπνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ
κήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Ρν πξφγξακκα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ εληάζζεηαη ζην γεληθφ πιαίζην ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη
αθνινπζεί ηελ ίδηα πνιηηηθή παξαγσγήο γλψζεο θαη δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ
Ρκήκαηνο, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή ηεο κειέηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ ηεο
θνηλσληνινγίαο, ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ εξγαιείσλ ησλ
θνηλσληνινγηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηε
δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, (φπσο θνηλνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα). Νη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο
εληάζζνληαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαη πξνεγκέλε έξεπλα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο πιένλ επίθαηξεο εμειίμεηο
ζηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηεξίσλ ησλ Ρκήκαηνο (ζηα νπνία εληάζζνληαη θαηά θαλφλα νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο) έρνπλ σο
ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ηεο γεληθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε επίθαηξεο εμειίμεηο ζηελ
θνηλσλία. Νη ζεκαηηθέο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηε ζχλδεζε απηή:

5.1.1.



ΔξγαζηΪξην ΘνηλσληνινγΫαο ηεο Λεφηεηαο, ηνπ ΔιεπζΩξνπ Σξφλνπ θαη ηνπ
Αζιεηηζκνχ.



ΔξγαζηΪξην ΘνηλσληνινγΫαο ηεο ΔξγαζΫαο θαη ΔπαγγεικΨησλ ζρεηηθψλ κε ηηο λΩεο
ΡερλνινγΫεο.



ΔξγαζηΪξην ΘνηλσληθΪο θαη ΞνιηηηζκηθΪο ΤεθηαθΪο ΡεθκεξΫσζεο.



ΔξγαζηΪξην Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Θεζκψλ.

πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο
εΫλαη;

ειΩγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηΪο; Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ιακβάλνπλ θαηαξρήλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
Δηδηθήο Πχλζεζεο. Νη πξνηάζεηο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ εμεηάδνληαη ζηε ΓΠΔΠ θαη
θξίλνληαη ζεηηθά κε θξηηήξην ηελ αληηζηνηρία ηνπο (α) ζηνπο ζηφρνπο θαη ην πξνθίι ηνπ Ρκήκαηνο, (β) ζηελ
εμέιημε ηεο έξεπλαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο
θνηλσλίαο. Πε δεχηεξν επίπεδν δηαδηθαζίεο ειέγρνπ απηήο ηεο αληαπφθξηζεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαζεο πξνφδνπ θάζε ππνςεθίνπ δηδάθηνξα εηεζίσο ζηελ εθάζηνηε
ππεχζπλε ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή.
Πε ηξίην επίπεδν δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληαπφθξηζεο ιακβάλνπλ φηαλ, νη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο παξνπζηάδνπλ ηελ ελ εμειίμεη έξεπλά ηνπο ζηηο εκεξίδεο πνπ δηνξγαλψλεη θαη δηεμάγεη ην
Ρκήκα. Θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο ππνςήθηαο/ηνπ ππνςήθηνπ
δηδάθηνξα αιιά θαη έιεγρνο ηεο αληηζηνηρίαο ηεο έξεπλαο κε ηνπ ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο ηξέρνπζεο
εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία. Πην πιαίζην ησλ ηξηψλ απηψλ επηπέδσλ πξαγκαηψλεηαη γεληθή θαη εηδηθή
αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ πνξεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο φζν θαη κε ηελ επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή πνξεία ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
5.1.2. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο
Ππνπδψλ; Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο εΫλαη;
Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε
Δηδηθήο Πχλζεζεο. Νη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ηφζν ζηνλ αθαδεκατθφ φζν θαη ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα
ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε άκεζν ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηνπο δχν απηνχο
ηνκείο, ε ιήςε ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
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πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ θαη ηηο ηαθηηθέο παξνπζηάζεηο ηεο πξνφδνπ ηεο έξεπλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη σο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθφζνλ ειέγρεηαη
ηαθηηθά ε αληηζηνηρία ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο.
5.1.3. Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ην Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ;
Θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζην Γηδαθηνξηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ρκήκαηνο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Πην δεκνζηεπκέλν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. Ξαξάιιεια εηεζίσο, πξηλ ηε ιήμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εθπνλεζνχλ δηδαθηνξηθέο
δηαηξηβέο.
5.1.4. πΨξρεη δηαδηθαζΫα παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθΪο πνξεΫαο φζσλ απΩθηεζαλ
Γηδαθηνξηθφ δΫπισκα απφ ην ΡκΪκα;
Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ απέθηεζαλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Ρκήκα είλαη
ηδηαίηεξα κηθξφο, δελ πθίζηαηαη ηππηθή δηαδηθαζία ε νπνία λα αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ δηδαθηφξσλ. Υζηφζν κε κία επξχηεξε κνξθή θαη ζε άηππν επίπεδν ε
επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ δηδαθηφξσλ παξαθνινπζείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη παξάιιεια νη
δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
5.2.
Δνκή ηνπ Οξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθώλ Ρπνπδώλ.
5.2.1. ΞξνζθΩξνληαη καζΪκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Ξνηα εΫλαη απηΨ;
Δάλ ε ΓΠ θαη ν επηβιέπσλ/ε επηβιέπνπζα κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζεσξήζεη φηη ν ππνςήθηνο/ε
ππνςήθηα δηδάθηνξαο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε ζε ηδηαίηεξνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο, ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε
γηα ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ε παξαθνινχζεζε
αληίζηνηρσλ ζεκηλαξίσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ.
5.2.3.ΞξνζθΩξνληαη καζΪκαηα εξεπλεηηθΪο κεζνδνινγΫαο; Ξνηα εΫλαη απηΨ;
Δάλ ε ΓΠ θαη ν επηβιέπσλ/ε επηβιέπνπζα κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζεσξήζεη φηη ν ππνςήθηνο/ε
ππνςήθηα δηδάθηνξαο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε ζε δεηήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ηίζεηαη σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ε
παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ ζεκηλαξίσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.

5.3.Εμεηαζηηθό ζύζηεκα
5.3.1.πΨξρεη ζπκκεηνρΪ ζπλαθψλ ζεκαηηθΨ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ Ψιια ΑΔΗ Ϊ
εξεπλεηηθΨ Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ;
Γηα θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα νξίδεηαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ
επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία κεηέρνπλ έλα (1) κέινο Γ.Δ.Ξ. ηνπ νηθείνπ
Ρκήκαηνο ηεο βαζκίδαο ηνπ θαζεγεηή, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ή επίθνπξνπ θαζεγεηή, σο επηβιέπσλ, θαη
άιια δχν (2) κέιε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Ρκήκαηνο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Η.,
θαζεγεηέο Α.Π.Δ.Η. ή κέιε Δ.Ξ. ησλ Ρ.Δ.Η. θαη ηεο Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄
αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα
ζηε ζχλζεζε ησλ 3κειψλ θαη 7κειψλ επηηξνπψλ απνηειεί πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θαηά θαλφλα ην Ρκήκα,
ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θαη ζε αληηζηνηρία κε ην λφκν 3638/2008.
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5.3.2.Ξψο παξαθνινπζεΫηαη δηαρξνληθΨ ε επΫδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθΫσλ
δηδαθηφξσλ;
Ζ επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά θαηαξρήλ απφ ηνλ
επηβιέπνληα δηδάζθνληα ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ θαη
επηπξνζζέησο απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή. Δηεζίσο νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ππνρξενχληαη λα
παξνπζηάδνπλ ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ ππεχζπλε ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή.
Γεπηεξνγελψο ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο
παξνπζίαζεο ελδηάκεζσλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηηο εκεξίδεο ηνπ Ρκήκαηνο ή ζε
παξνπζηάζεηο εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ άιισλ Ρκεκάησλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα δηδάζθνληα.
Ρέινο ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
ηνπο κε ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο.
5.3.3.Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθΫσλ
δηδαθηφξσλ;
Ζ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ηαθηηθήο
παξνπζίαζεο ηεο πξνφδνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ηεο ζπκκεηνρήο
εμσηεξηθψλ κειψλ ΓΔΞ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ηνπο, θαη ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο,
δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Δηδηθήο Πχλζεζεο.
5.3.4.Δθαξκφδνληαη θνηλΩο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζΫεο αμηνιφγεζεο ησλ
ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;
Δθαξκφδνληαη θνηλέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, εθφζνλ νη ππεχζπλεο
ζπκβνπιεπηηθέο ηξηκειείο επηηξνπέο ζπδεηνχλ δηεμνδηθά γηα θάζε δήηεκα αμηνιφγεζεο ζηηο ζπληνληζηηθέο
επηηξνπέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
Δηδηθήο Πχλζεζεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά εθαξκφδεηαη θνηλφ κνληέιν αληηκεηψπηζεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή εηδίθεπζε ηεο εθάζηνηε
δηαηξηβήο. Ξαξάιιεια ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο δηαζθαιίδεη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ
ζηηο δεκφζηεο παξνπζηάζεηο ησλ πξνφδσλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
5.3.5.Ξψο αμηνινγεΫηαη ε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;
Νη ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε πξψην επίπεδν θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε
Δηδηθήο Πχλζεζεο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αμηνιφγεζεο.
5.3.6.Ξφζν δηαθαλΪο εΫλαη ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο θαη εμΩηαζεο ηεο δηδαθηνξηθΪο δηαηξηβΪο;
Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη δηαθαλήο, θαζψο ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ ηππηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
θαη ειέγρεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο. Δμίζνπ δηαθαλήο είλαη θαη ε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Όηαλ ν ππνςήθηνο νινθιεξψζεη ηε δηαηξηβή, ε Ππκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηε ζπγθξφηεζε Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ.2083/92. Ζ Δμεηαζηηθή επηηξνπή, ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ ππνςήθην νξίδεη ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο
δηαηξηβήο. Ζ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Γξακκαηεία, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ
έθδνζε ζρεηηθήο δεκφζηαο αλαθνίλσζεο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο ηελ ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε επηά (7)
αληίηππα. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζπγθαιεί, εληφο κελφο απφ ηελ
θαηά ηελ παξάγξαθν (1) ππνβνιή ηεο δηαηξηβήο, κε εηδηθή πξφζθιεζε ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζε
θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, ελψπηνλ ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαπηχζζεη δεκφζηα ηε
δηαηξηβή ηνπ.
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Πηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε δηαδηθαζία παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηνλ
ππνςήθην δηδάθηνξα είλαη δεκφζηα θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θάζε
ελδηαθεξφκελνο. H πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζηνπο
ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.
Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ 5
ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο απφ ηνλ ππνςήθην, ππνβάιινληαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα εξσηήζεηο
απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζηηο νπνίεο απαληά ν ππνςήθηνο. Πηε ζπλέρεηα απνρσξνχλ φινη,
ψζηε ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή λα ζπλεδξηάζεη θαη' ηδίαλ. Ζ Δπηηξνπή θξίλεη ην πξσηφηππν ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε. Δθ' φζνλ ππέξ ηεο έγθξηζεο
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ςεθίζνπλ ηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε
δηαηξηβή ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη, κε
ςεθνθνξία, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο
: «Άξηζηα», «Ιίαλ Θαιψο», «Θαιψο». Γηα ηνλ πην πάλσ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ απαηηείηαη ε ζχκθσλε
γλψκε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απ' φια ηα παξφληα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο θη αθνινχζσο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε
Δηδηθήο Πχλζεζεο.
5.3.7.πΨξρνπλ ζπγθεθξηκΩλεο πξνδηαγξαθΩο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθΪ δηαηξηβΪ; Ξνηεο;
Νη θχξηεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη αθνξνχλ ζηα εμήο: Κεζνδνινγηθή αξηηφηεηα, ζεσξεηηθή
θαη βηβιηνγξαθηθή θαηάξηηζε, δφθηκε ρξήζε πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ, πξσηνηππία ηεο
έξεπλαο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ εθπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα αλάζεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
παξνπζηάζεσλ ησλ πξνφδσλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, θαζψο επίζεο απφ ηελ 3κειή θαη 7κειή
επηηξνπή ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο.
5.4. Επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ.
5.4.1.Ξνηα εΫλαη ε ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα επηινγΪο ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ιακβάλεη ρψξα θαη‘ αθνινπζία ζην πιαίζην
ηππνπνηεκέλσλ ζηαδίσλ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: Κεηά ηελ Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπφλεζε
δηαηξηβήο ζην Ρκήκα απφ ηνλ ππνςήθην θαη ηελ θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο
πξνβιέπεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ Ρκήκαηνο, αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο αίηεζεο ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο. Κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο αίηεζεο νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή ε νπνία
εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ηεο πξφηαζεο θαη δηεμάγεη ζπλέληεπμε κε ηνλ ππνςήθην /ηελ ππνςήθηα. Ζ έθζεζε
ηεο εμεηαζηηθήο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαηαηίζεηαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο θαη αλ ε
πξφηαζε θξηζεί επαξθήο, ε ΓΠΔΠ νξίδεη ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ή νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε
ηνπ Ρκήκαηνο θαη κέιε άιισλ Ρκεκάησλ ή Ξαλεπηζηεκίσλ, ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο
δηαηξηβήο.
5.4.2.Κε πνηα ζπγθεθξηκΩλα θξηηΪξηα επηιΩγνληαη;
Ρα θξηηήξηα επηινγήο θαζνξίδνληαη (α) απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο (ΦΔΘ αξ.θ.
148 16 Ηνπιίνπ 2008) θαη (β) ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο.
Πχκθσλα κε ηα ηππηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππνςήθηνη, δεθηνί γίλνληαη νη πηπρηνχρνη
Α.Δ.Η. θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ
ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Ζ επηινγή θαζίζηαηαη δπλαηή θπξίσο κε ηε ζπλεθηίκεζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ:
ην γεληθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηε βαζκνινγία ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηα
καζήκαηα ηνπ ηελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη
ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ.
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Δθηφο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, νη ππνςήθηνη ρξεηάδεηαη λα θαηαζέζνπλ
εκπεξηζηαησκέλν θαη εθηελέο Πρέδην Ξξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
Α. Ξξνηεηλφκελν ζέκαηνο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
Β. Ξεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.
Γ. Πθηαγξάθεζε ησλ θχξησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ
ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα
αθνινπζεζεί
Γ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
Δ. Ξξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα
Βάζεη απηψλ νπζηαζηηθά θξηηήξηα επηινγήο ζπληζηνχλ ε πνηφηεηα ηεο πξφηαζεο γηα ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ε νπνία θξίλεηαη σο πξνο ηε κεζνδνινγηθή ηεο αξηηφηεηα, ηε ζεσξεηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή
θαηάξηηζε, ηε δφθηκε ρξήζε πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ, ηελ πξσηνηππία ηνπ εξεπλεηηθνχ
παξαδείγκαηνο θαη εάλ αλακέλεηαη λα πξνάγεη ηελ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ.
5.4.3. Ξνην εΫλαη ην πνζνζηφ απνδνρΪο ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;9
Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα 8.
5.4.4. Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ε δηαδηθαζΫα θαη ηα θξηηΪξηα επηινγΪο ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο, ν νπνίνο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο. Δηεζίσο θαη ζχκθσλα κε
ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ην Ρκήκα,
δεκνζηνπνηείηαη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο
ζηνλ εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ηχπν.
5.4.5. Ξψο δηαζθαιΫδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθΨλεηα ηεο δηαδηθαζΫαο επηινγΪο
ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δηαζθαιίδεηαη
απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ΓΠΔΠ, ε νπνία ειέγρεη ηελ επάξθεηα
ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζηαδίσλ. Πεκαληηθφ παξάγνληα πνπ
ζπληζηά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ, απνηειεί ε πιήξεο δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Γεδνκέλνπ απηνχ, ηα
πξνηεηλφκελα ζέκαηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηα κέιε Γ.Δ.Ξ., ηα νπνία έρεη εγθξίλεη ε ΓΠΔΠ,
θνηλνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη παξάιιεια πθίζηαηαη αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην Ρκήκα.
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5.6.Ρεκηλάξηα θαη νκηιίεο
5.6.1. πΨξρεη γεληθφ ζεκηλΨξην ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ βΨζε (εβδνκαδηαΫν, κεληαΫν) φπνπ
θαζεγεηΩο θαη εξεπλεηΩο ζην ΡκΪκα παξνπζηΨδνπλ ηε δνπιεηΨ ηνπο γηα ελεκΩξσζε ησλ
ζπλαδΩιθσλ ηνπο, αιιΨ θαη ησλ θνηηεηψλ;
Ζ δηαθάλεηα θαη ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ζεζκνζεηείηαη ε νξγάλσζε κηαο εθδήισζεο κε ην ηέινο θάζε θχθινπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ρελ νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο αλαιακβάλεη ηξηκειήο επηηξνπή απφ ηνπο
ζπληνληζηέο πνπ νξίδεηαη κε ηελ έλαξμε θάζε κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ. Δηεζίσο, ινηπφλ, ιακβάλεη ρψξα
δηεκεξίδα, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ζην πξφγξακκα ηεο εληαηηθά ζεκηλάξηα, φπνπ νη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο παξνπζηάδνπλ ππνρξεσηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπο. Πηε δηεκεξίδα κεηέρνπλ Κέιε ΓΔΞ θαη
εξεπλεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ξαξάιιεια νη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεκηλαξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηήξησλ ηνπ
Ρκήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη θαη ζπδεηείηαη κε ηα κέιε Γ.ΔΞ. ε εμέιημε ηεο έξεπλάο
ηνπο, κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη ελδηάκεζα απνηειέζκαηα.
5.6.2. πΨξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ Ψιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθΨ θΩληξα
γηα λα δψζνπλ νκηιΫεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην Ωξγν ηνπο;
Ρν Ρκήκα απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπλερή δηάδξαζε ηνπ κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην
δηεζλή θαη ειιεληθφ ρψξν. Έηζη ε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα θαη
εξεπλεηηθά θέληξα πθίζηαηαη θαη αμηνπνηείηαη ζην έπαθξν ηφζν ζην πιαίζην ησλ εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη
αλνηθηψλ ζεκηλαξίσλ πνπ δηνξγαλψλεη ην Ρκήκα ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ φζν
θαη ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπξνζζέησο ε
πξφζθιεζε νκηιεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα πθίζηαηαη σο ζεζκφο ζηηο εηήζηεο δηεκεξίδεο ησλ ΚΞΠ.
Υζηφζν ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηνπ Ρκήκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαζηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζην βαζκφ πνπ ζα επέθεξαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ην Ρκήκα
αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή θαη δηάρπζε γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο.
5.7.Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Οξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθώλ Ρπνπδώλ
5.7.1. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειεΫο θαη 3κειεΫο επηηξνπΩο;
Πε πνην πνζνζηφ;
Κεηά ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ 3685/2008 ν νπνίνο επηηξέπεη ηε
ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπήο, απνηειεί πνιηηηθή ηνπ
Ρκήκαηνο λα εληάζζεη δηδάζθνληεο ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
5.7.2. πΨξρεη ζπκκεηνρΪ αιινδαπψλ ππνςεθΫσλ δηδαθηφξσλ;
Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
5.7.3.ΞαξΩρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθΪο δηαηξηβΪο ζε μΩλε γιψζζα;
Κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Λ. 3685/2008 θαη ηνπ Άξζξν 9 παξ. 4.γ, κε απφθαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π., νξίδεηαη ε γιψζζα
ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο. Βάζεη
απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηαηξηβήο ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα.
5.7.4. πΨξρνπλ ζπκθσλΫεο ζπλεξγαζΫαο κε ηδξχκαηα θαη θνξεΫο ηνπ εμσηεξηθνχ;




European group for the study of deviance and social control
Euro Mediterranean University
University of Bologna

54

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

5.7.5. ΞαξΩρνληαη απφ ην ΡκΪκα θΫλεηξα ζηνπο ππνςΪθηνπο δηδΨθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρΪ
ηνπο ζε δηεζλΪ «ΘεξηλΨ ΞξνγξΨκκαηα» (summer schools), δηεζλΪ εξεπλεηηθΨ ζπλΩδξηα,
ππνβνιΪ Ψξζξσλ ζε Ωγθξηηα πεξηνδηθΨ, θιπ.;
Δηεζίσο παξέρνληαη θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηφζν γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα, φζν θαη
γηα ηε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ. Νη πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν απφ
ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Υζηφζν ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί, φηη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ελ γέλεη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηα θίλεηξα απηά αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ ππνςεθίσλ.
5.7.6. πΨξρνπλ δηεζλεΫο δηαθξΫζεηο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; Ξνηεο;
Υο δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζπλίζηαληαη νη δεκνζηεχζεηο
δηδαθηνξηθψλ εξγαζηψλ ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζε δηεζλείο ζπιινγηθνχο ηφκνπο κε
επηζηεκνληθή θξηηηθή επηηξνπή.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6Ν
ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ

6.1.

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ

6.1.1. πΨξρεη δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηΩο; Ξψο
εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο δηελεξγείηαη ζην
πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπ θάζε δηδάζθνληνο μερσξηζηά, ρσξίο λα έρεη εληαρζεί ζε κηα πάγηα θαη ειεγρφκελε
ζε επίπεδν Ρκήκαηνο δηαδηθαζία, ψζηε λα πξνθχπηνπλ ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο.
Ξαξά ηαχηα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε δηδάζθνληα/νπζα λα ειέγρεη ηηο δηδαθηηθέο απνδφζεηο ηνπ
δηθνχ ηνπ/ηεο μερσξηζηνχ καζήκαηνο θαη λα επηρεηξεί αλακνξθψζεηο θαη βειηηψζεηο γηα ηελ επφκελε
θάζε θνξά πεξίνδν, ηηο νπνίεο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, ε νπνία έρεη ηε
ζπλνιηθή επνπηεία ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ θαη κεξηκλά ψζηε λα κελ
ππάξρνπλ επηθαιχςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζην Ξ.Π
6.1.2. Ξψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειΩζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο
θνηηεηΩο;
Ξξηλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο νη δηδάζθνληεο ζηαζκίδνπλ ηνλ
παξάγνληα ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα, ψζηε ηα απνηειέζκαηα απηά λα αληαπνθξίλνληαη
νπζηαζηηθά ζηελ άπνςε θπξίσο εθείλσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ζηελ αμηνιφγεζε κε παξαηεξήζεηο ηνπο. Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη ζεκαληηθή ψζηε ε αμηνιφγεζε λα έρεη
έλαλ νπζηαζηηθφ θαη φρη απιά δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα θαη λα απνθεπρζνχλ νη πηζαλφηεηεο λα θζίλεη
κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πνξεία, ή λα πξνθχπηνπλ ζηξεβιά ζπκπεξάζκαηα.
6.1.3. Ξνηνο εΫλαη ν κΩζνο εβδνκαδηαΫνο θφξηνο δηδαθηηθνχ Ωξγνπ ησλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο;
Ν κέζνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ είλαη ελλέα ψξεο ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη , ζπλαληήζεηο κε ηνπο
θνηηεηέο γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ (ζεκηλαξηαθψλ, πηπρηαθψλ, δηπισκαηηθψλ), επηκέιεηα ησλ εξγαζηψλ
απηψλ (δηνξζψζεηο, βηβιηνγξαθία, αλακνξθψζεηο θιπ) , πξφζζεηεο εξγαζηεξηαθέο ψξεο, ζπλαληήζεηο γηα
ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε θνξείο, εκβφιηκεο ψξεο νξηδφληησλ δηαιέμεσλ θαη πεξαηηέξσ
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ, κεηαπηπρηαθνχ θαη
δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
6.1.4.Ξφζα απφ ηα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο δηδΨζθνπλ ζην
Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
15 απφ ηα 16 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην ΚΞΠ θαη 3 απφ ηνπο 8 δηδάζθνληεο.
6.1.5. πΨξρνπλ ζεζκνζεηεκΩλεο απφ ην ΡκΪκα ππνηξνθΫεο/βξαβεΫα δηδαζθαιΫαο;
Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010.
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6.1.6. ΠπλεηζθΩξνπλ ζην δηδαθηηθφ Ωξγν νη κεηαπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο θαη ππνςΪθηνη
δηδΨθηνξεο ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ζε ηΫ πνζνζηφ;
Πην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ κφλν νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
2009-2010 5 ππνςήθηνη ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθφ έξγν εηζεγνχκελνη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ζην
πιαίζην δηαιέμεσλ καζεκάησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ.
6.2. Ονηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.10
6.2.1.Ξνηεο ζπγθεθξηκΩλεο δηδαθηηθΩο κΩζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη;
Νη δηδάζθνληεο ζην ζχλνιν ηνπο αμηνπνηνχλ πιήζνο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ αλάινγα πάληα κε ηελ
νξγαλσηηθή δνκή ηνπ καζήκαηνο (ι.ρ. δηάιεμε, ζεκηλάξην, εξγαζηεξηαθφ κάζεκα), ην εθπαηδεπηηθφ θαη
εξεπλεηηθφ αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεηαη θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, φπσο θαη ηνλ εμακεληαίν
πξνγξακκαηηζκφ απηνχ. Βάζεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο
δηδαθηηθέο κέζνδνη: δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο εμακεληαίσλ εξγαζηψλ, παξνπζηάζεηο εβδνκαδηαίσλ
εξγαζηψλ, παξνπζηάζεηο πξνφδσλ, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, εξεπλεηηθέο δξάζεηο
πεδίνπ (ι.ρ. νκάδεο εζηίαζεο), εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
6.2.2.πΨξρεη δηαδηθαζΫα επηθαηξνπνΫεζεο ηνπ πεξηερνκΩλνπ ησλ καζεκΨησλ θαη ησλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ;
Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ηνπο δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ησλ επηζηεκνληθψλ
αληηθεηκέλσλ πνπ ζεξαπεχνπλ ζηελ εκβέιεηα ηεο εζληθήο θαη δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Ζ
δηαδηθαζία απηή ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ βξίζθεη ηε ζεζκηθή ηεο έθθξαζε
κέζα απφ απνθάζεηο ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, ελψ αληίζηνηρα ζην πιαίζην ησλ ΚΞΠ κέζσ ησλ απνθάζεσλ ηεο ΓΠΔΠ θαη ζχκθσλα κε ηηο
εηζεγήζεηο ησλ ζπληνληζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
6.2.3.Ονην είλαη ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο;
Ρν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο είλαη 60,79%.
6.2.4.Ξνηα εΫλαη ηα πνζνζηΨ επηηπρΫαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηΨζεηο;
Ρν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 αλέξρεηαη ζην
62,1%.
6.2.5.Ξνηνο εΫλαη ν κΩζνο βαζκφο πηπρΫνπ;
Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 είλαη 7.03.
6.2.6.Ξνηα εΫλαη ε κΩζε δηΨξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιΪςε πηπρΫνπ;
Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 είλαη ηα 4,6 έηε.

6.3.Ξξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ.
6.3.1.Ξψο γλσζηνπνηεΫηαη ζηνπο θνηηεηΩο ε χιε ησλ καζεκΨησλ ζηελ αξρΪ ηνπ εμακΪλνπ;
Ζ χιε ησλ καζεκάησλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ
αλαθνηλψζεσλ, αιιά θαη ζην θάθειν καζήκαηνο πνπ αλαξηάηαη ειεθηξνληθά καδί κε ην Ξξφγξακκα
10

Σολλζσ από τισ ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ςτουσ Σίνακεσ 1,2, 5,6,
7.1.4.,7.2.3.,7.3.3, 8.
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Ππνπδψλ. Δπηπξνζζέησο ε χιε γλσζηνπνηείηαη ζηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηά ε γξακκαηεία ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ζηηο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ απφ ηνλ ίδην ην δηδάζθνληα.
6.3.2.ΞεξηγξΨθνληαη νη καζεζηαθνΫ ζηφρνη ησλ καζεκΨησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα
απνηειΩζκαηα;
Αληίζηνηρα φπσο θαη ε χιε ησλ καζεκάησλ, έηζη θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη πεξηγξάθνληαη ζηνπο θνηηεηέο
ζην θάθειν ηνπ θάζε καζήκαηνο, ν νπνίνο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη
παξάιιεια πεξηγξάθνληαη ζηηο εηζαγσγηθέο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ.
6.3.3.πΨξρεη δηαδηθαζΫα κΩηξεζεο ηεο επΫηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκΨησλ;
Πην πιαίζην ησλ ΚΞΠ πθίζηαηαη δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ, ε νπνία
βαζίδεηαη ζε εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ.
6.3.4. Πε πνην βαζκφ ηεξεΫηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκΨησλ;
Ζ ηήξεζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ αγγίδεη ην 90%.
6.3.5. ΔΫλαη νξζνινγηθΪ ε νξγΨλσζε θαη δνκΪ ηνπ σξνινγΫνπ πξνγξΨκκαηνο καζεκΨησλ;
Γεδνκέλνπ φηη νη αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη ηα καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο
θαηαλέκνληαη θαη είλαη δηαζέζηκεο ζχκθσλα θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ θαη άιισλ ηκεκάησλ ηεο
Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζην έπαθξν
νξζνινγηθή.
6.3.6. Ξφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθΨ εηζαγσγηθΨ ΚαζΪκαηα δηδΨζθνληαη απφ κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ
ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκΫδσλ;
ΚΨζεκα
1.
Θνηλσληνινγία
Ππζηήκαηνο Η

Δηδάζθσλ
ηνπ

Ξνιηηηθνχ

Θ. Εψξαο, Θαζεγεηήο

2. Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξηθή Ππγθξηηηθή
Θνηλσληνινγία

Κ. Καξαγθνπδάθεο, Αλ. Θαζεγεηήο

3.Δμέιημε ηεο Θνηλσληνινγηθήο Πθέςεο
4.Πηαηηζηηθή I
5.Δπξσπατθή Θνηλσλία - Δπξσπατθνί
Θεζκνί
6.Θνηλσλία θαη Ξνιηηηζκφο
7.Θνηλσληνινγία ησλ Αζηηθψλ Σψξσλ
8.Θνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο
9.Θνηλσληνινγία
ησλ
Θνηλσληθψλ
Θηλεκάησλ
10.Θνηλσληθή Ξνιηηηθή θαη Θξάηνο
Ξξφλνηαο
11.Δθαξκνγέο ηεο Ξιεξνθνξηθήο ζην
ζρεδηαζκφ Δκπεηξηθψλ εξεπλψλ Η
12.Θνηλσληθή Γεκνγξαθία Η

Κ.Τεκίηεο, Αλ. Θαζεγεηήο
Θ.Οφληνο, Αλ. Θαζεγεηήο
Γξεγνξίνπ,Αλ. Θαζεγεηήο
Δ. Σάτληελξαηρ,Αλ. Θαζεγεηήο
Π. Σηνχξεο, Θαζεγεηήο
Γ. Ρζνκπάλνγινπ,Αλ. Θαζεγεηήο
Κ.Τεκίηεο, Αλ. Θαζεγεηήο
Γ. Ρζνκπάλνγινπ, Αλ. Θαζεγεηήο
Γ. Θάιιαο, Θαζεγεηήο
Θ. Οφληνο, Αλ. Θαζεγεηήο
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6.3.7.Ξφζα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο δηδΨζθνπλ καζΪκαηα πνπ δελ
εκπΫπηνπλ ζην ζηελφ Ϊ επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδΫν;
Όια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ
ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.
6.4.Εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα.
6.4.1.ΔΫδε θαη αξηζκφο βνεζεκΨησλ (π.ρ. βηβιΫα, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειΫδεο, θιπ) πνπ
δηαλΩκνληαη ζηνπο θνηηεηΩο.
Αξθεηά είδε βνεζεκάησλ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο ζην πιαίζην εμππεξέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζε βηβιία (σο πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα), δηαδηθηπαθνί καζεζηαθνί πφξνη
(άξζξα, βηβιία, εξγαζίεο, ινγηζκηθά, πξνγξάκκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν), θαζψο θαη
πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ξαξάιιεια αλάινγα κε ηε δνκή ηνπ
θάζε καζήκαηνο ν θάζε δηδάζθσλ δχλαηαη λα παξάζρεη θαη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο. Ν αξηζκφο
βνεζεκάησλ αλέξρεηαη ζηα 87.
6.4.2. πΨξρεη δηαδηθαζΫα επηθαηξνπνΫεζεο ησλ βνεζεκΨησλ; Ξψο εθαξκφδεηαη;
Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο αλαλέσζεο ησλ θαθέισλ ηνπ θάζε
καζήκαηνο, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εξρφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, κε επζχλε ησλ δηδαζθφλησλ. Ζ
εθαξκνγή ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο ε νπνία ζπιιέγεη ηνπο θαθέινπο
καζεκάησλ ηνπ εξρφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Πην πιαίζην απηφ νη δηδάζθνληεο ζπκπιεξψλνπλ
ζπγθεθξηκέλε θφξκα βνεζεκάησλ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία
πεξίνδν ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ (Κάηνο ή Ηνχληνο).
6.4.3.Ξψο θαη πφηε ζπγθεθξηκΩλα δηαηΫζεληαη ηα βνεζΪκαηα;
Ρα βνεζήκαηα δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δχδνμνο.
6.4.4.Ξνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζΪκαηα;
Ρα πνζνζηά δηδαζθφκελεο χιεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα βνεζήκαηα δηαθπκαίλνληαη ζε βαζκφ (60-90%)
αλαιφγσο κε ηε θχζε, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.
6.4.5.ΞαξΩρεηαη βηβιηνγξαθηθΪ ππνζηΪξημε πΩξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκΨησλ;
Ξέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ε νπνία αθνξά ζε
δεκνζηεπκέλν θαηάινγν ζην θάθειν καζήκαηνο, ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, άξζξα ζε
πεξηνδηθά.
6.5.Λέζα θαη ππνδνκέο
6.5.1.ΑΫζνπζεο δηδαζθαιΫαο:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 ρξεζηκνπνηνχληαλ 9 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ησλ νπνίσλ ε
ρσξεηηθφηεηα πνηθίιιεη. Ζ αίζνπζα κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο έθζαλε ηνλ αξηζκφ ησλ 150 αηφκσλ θαη
ε αίζνπζα κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ηα 20 άηνκα.
(β) ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα.
Ζ επάξθεηα ε θαηαιιειφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θξίλεηαη πιήξσο αλεπαξθήο θαη
αλαπνηειεζκαηηθή.
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(γ) Βαζκφο ρξΪζεο.
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 4 απφ ηηο 5 κέξεο πνπ δηελεξγνχληαλ ηα καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο ν
βαζκφο ρξήζεο άγγηδε ην 95%.
(δ) ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ν ππνζηεξηθηηθφο εμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ ζε πνζνζηφ 97% θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη αθαηάιιεινο.
6.5.2. ΔθπαηδεπηηθΨ εξγαζηΪξηα:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
1. ΔξγαζηΪξην ΞιεξνθνξηθΪο

21 ζηαζκνί εξγαζίαο

2. ΔξγαζηΪξην ΘνηλσληνινγΫαο ηεο
Λεφηεηαο, ηνπ ΔιεπζΩξνπ Σξφλνπ θαη
ηνπ Αζιεηηζκνχ

6 ζηαζκνί εξγαζίαο.

3. ΔξγαζηΪξην ΘνηλσληνινγΫαο ηεο
ΔξγαζΫαο θαη ΔπαγγεικΨησλ ζρεηηθψλ
κε ηηο λΩεο ΡερλνινγΫεο

3 ζηαζκνί εξγαζίαο.

4.
ΔξγαζηΪξην
ΘνηλσληθΪο
θαη
ΞνιηηηζκηθΪο ΤεθηαθΪο ΡεθκεξΫσζεο

6 ζηαζκνί εξγαζίαο.

5.
ΔξγαζηΪξην
Ξνιηηηθψλ Θεζκψλ

3 ζηαζκνί εξγαζίαο.

Θνηλσληθψλ

θαη

(β) ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ.
Πε φια ηα Δξγαζηήξηα νη ρψξνη είλαη κε επαξθείο, αθαηάιιεινη θαη κε πνηνηηθνί.
(γ) Βαζκφο ρξΪζεο.
Γηα φια ηα εξγαζηήξηα ν βαζκφο ρξήζεο θζάλεη ην 100%.
(δ) ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Ν εμνπιηζκφο γηα φια ηα εξγαζηήξηα ρξήδεη επείγνπζαο αλαλέσζεο.
(ε) ΔπΨξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξΫσλ, θιπ)
Νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη είλαη παληειψο αλεπαξθείο.
6.5.3. ΔΫλαη δηαζΩζηκα ηα εθπαηδεπηηθΨ εξγαζηΪξηα γηα ρξΪζε εθηφο πξνγξακκαηηζκΩλσλ
σξψλ;
Όια ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα, εθηφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ξιεξνθνξηθήο.
6.5.4. ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.
Ρν Ρκήκα δε δηαζέηεη θιηληθέο.
6.5.6. ΠπνπδαζηΪξηα:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
(β) ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ.
(γ) Βαζκφο ρξΪζεο.
Ρν ηκήκα δε δηαζέηεη ζπνπδαζηήξηα.

6.5.7. Ξξνζσπηθφ ΓηνηθεηηθΪο/ΡερληθΪο/ΔξεπλεηηθΪο πνζηΪξημεο
(α) Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο
Ξξνζσπηθφ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο: 4 Δηδηθφηεηα: ΞΔ-Γηνηθεηηθφ
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Ξξνζσπηθφ Ρερληθήο πνζηήξημεο: 1

Δηδηθφηεηα: ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο

(β) ΔπΨξθεηα εηδηθνηΪησλ
Νη εηδηθφηεηεο θξίλνληαη επαξθείο, σζηφζν ηίζεηαη ζνβαξφηαην δήηεκα ππνζηειέρσζεο.
6.6. Αμηνπνίεζε ερλνινγηώλ Οιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΟΕ).
6.6.1.Σξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ ζηελ παξνπζΫαζε ησλ καζεκΨησλ; Ξψο;
Ζ ρξήζε ΡΞΔ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξψην επίπεδν κε ηελ αλάξηεζε
ησλ θαθέισλ ησλ καζεκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ξαξάιιεια ε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ
πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηφζν απφ ηνπο δηδάζθνληεο φζν θαη απφ ηνπο
θνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, αιιά
θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα
ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ ε ρξήζε ΡΞΔ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη πιήξε δηεμαγσγή
ηνπο.
6.6.2. Σξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ ζηε δηδαζθαιΫα; Ξψο;
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζπληζηά έλα απαξαίηεην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηεο
δηδαζθαιίαο. Ζ ρξήζε ησλ ΡΞΔ πξαγκαηνπνηείηαη πνηθηινηξφπσο θαη θπξίσο αθνξά ζηε ρξήζε κέζσλ
γηα ηηο δηαιέμεηο ησλ δηδαζθφλησλ, σο εξγαιεία εθκάζεζεο (ι.ρ. εθκάζεζε θαη ρξήζε ζηαηηζηηθνχ
παθέηνπ SPSS), θαη σο εξγαιεία δηάδξαζεο δηδάζθνληα- θνηηεηή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην
πιαίζην αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ ησλ καζεκάησλ
6.6.3. Σξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ ζηελ εξγαζηεξηαθΪ εθπαΫδεπζε; Ξψο;
Απφ ηε θχζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζεξαπεχεη ε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε επηβάιιεη θαη απαηηεί γηα ηελ
βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο ηε ρξήζε ΡΞΔ. Ζ ρξήζε ηνπο αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ σο εξγαιεία αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ
6.6.4.Σξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Ξψο;
ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ρξήζεο αλάινγσλ κεζφδσλ εμέηαζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
6.6.5.Σξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλΫα ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδΨζθνληα; Ξψο;
Όινη νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο. Ζ επηθνηλσλία απηή
δχλαηαη λα ιακβάλεη ρψξα είηε κέζσ ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο είηε κέζσ ησλ ίδησλ ησλ
δηδαζθφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
6.6.6.Ξνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε ΡΞΔ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
Ρν χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε ΡΞΔ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 20.000€.
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6.7.ΑλαινγΫα δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΩλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζΫα.
6.7.1. ΑλαινγΫα δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΩλσλ ζηα καζΪκαηα.
ΞξνπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο αλΨ δηδΨζθσλ (κΩιε ΓΔΞ θαη 407/80Ξ.Γ.) ηνπ ΡκΪκαηνο
ΘνηλσληνινγΫαο

22,9

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-2008

25

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2008-2009

26,04

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010

21

22

23

24

25

26

27

Πχλνιν θνηηεηψλ αλΨ δηδΨζθσλ (κΩιε ΓΔΞ θαη 407/80Ξ.Γ.)

27,3

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-2008

30,125

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2008-2009

31,95

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010

24

25

26

27

62

28

29

30

31

32
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6.7.2.ΑλαινγΫα δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΩλσλ ζηα εξγαζηΪξηα.
Γελ ππάξρνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.
6.7.3.Έρνπλ νη δηδΨζθνληεο αλαθνηλσκΩλεο ψξεο γξαθεΫνπ γηα ζπλεξγαζΫα κε ηνπο θνηηεηΩο;
Νη δηδάζθνληεο αλαθνηλψλνπλ ηηο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ γξαθείνπ ηνπο, ηηο
αλαξηνχλ ζε εηδηθφ link ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο (www.aegean.gr/sociology/gr/faculty-hours.pdf ),
θαζψο επίζεο ελεκεξψλνπλ θαη νη ίδηνη ηνπ θνηηεηέο ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ. Νη ψξεο ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο δηδάζθνληεο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο θαη αθνξνχλ ζηε
ζπλεξγαζία ηνπο σο πξνο ηελ επηκέξνπο δηαθψηηζε δεηεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ
εθπφλεζε πηπρηαθψλ, δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Δπηπξνζζέησο νη θνηηεηέο
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη εθηφο ησλ επηζήκσλ σξψλ γξαθείνπ ηφζν κε ηε θπζηθή ηνπο
παξνπζία φζν θαη κε ηε ρξήζε ΡΞΔ.
6.8.Ρύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα.
6.8.1. Ξψο κεζνδεχεηαη ε εθπαΫδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθΪ δηαδηθαζΫα (π.ρ.
αλαδΪηεζε θαη ρξΪζε βηβιηνγξαθΫαο);
Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κεζνδεχεηαη κέζσ κηαο θιηκαθσηήο δηαδηθαζίαο,
ε νπνία ιακβάλεη ρψξα εμαξρήο κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Ρκήκα. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ζηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ππνρξεσηηθά καζήκαηα κεζνδνινγίαο έξεπλαο απφ ην πξψην θηφιαο εμάκελν θνίηεζεο
ηνπο, ζηελ ελζάξξπλζε γηα εθπφλεζε πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πηπρηαθήο εξγαζίαο κε εξεπλεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, ππνζηεξίδνληαο ηε θπζηνγλσκία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ
απνθνίησλ ηνπ. Πην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ζε θαη‘ ηδίαλ
ζπλαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο δηδάζθνληεο, αλαπηχζζνληαη εμνλπρηζηηθά θαη ελδειερψο νη
επηζηεκνληθά θνηλψο απνδεθηνί θαη δενληνινγηθά θαηάιιεινη ηξφπνη αλαδίθεζεο θαη ρξήζεο ηεο
βηβιηνγξαθίαο ηφζν φζνλ αθνξά ζηα έληππα ζπγγξάκκαηα πνπ δηαλέκνληαη σο βνεζήκαηα ησλ
καζεκάησλ ή ζηα ζπγγξάκκαηα ζηα νπνία ππάξρεη πξφζβαζε κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο, φζν
θαη ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο (άξζξα, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθά βηβιία,
ηζηνζειίδεο, blogs, θ.α). Δπηπξνζζέησο νη θνηηεηέο ηνπ ΞΞΠ θαη ησλ ΚΞΠ ελζαξξχλνληαη ψζηε λα
πιαηζηψλνπλ ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο εξεπλεηηθέο
δηαδηθαζίεο σο πξνέθηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.
6.8.2.ΞαξΩρεηαη ζηνπο θνηηεηΩο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρΪο ζε εξεπλεηηθΨ Ωξγα;
Ζ ελίζρπζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηελ αξρή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΚΞΠ «Έξεπλα γηα ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε θαη θνηλσληθή ζπλνρή», ην νπνίν, ζε εζληθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ,
δηαθξίλεηαη γηα ην κνλαδηθφ ραξαθηήξα εμεηδίθεπζεο πνπ δηαζέηεη. Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Ρκήκαηνο κε ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ελζάξξπλζε δηαζχλδεζεο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, ψζηε
νη θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζπληζηά πάγηα πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ
πνιηηηθή απηή βξίζθεη εθαξκνγή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ
ζηα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηελ εθπφλεζε
εξεπλεηηθψλ πηπρηαθψλ, δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ζηελ ελίζρπζε ζπκκεηνρήο ηνπο
κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε εξεπλεηηθά θέληξα θαη νξγαληζκνχο, ζηε ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία αλαιακβάλεη ην Ρκήκα ή κεηέρεη σο εηαίξνο.
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6.9.Ρπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην
θνηλσληθό ζύλνιν
6.9.1.Κε πνηα εθπαηδεπηηθΨ θΩληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγΨδεηαη ην ΡκΪκα θαη πψο;
Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνπηπρηαθνχ, ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο παξάιιεια
αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. (βιέπε 4.5.5. –πίλαθαο
ζπλεξγαζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο κε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά θέληξα).
6.9.2.Κε πνηα εθπαηδεπηηθΨ θΩληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγΨδεηαη ην ΡκΪκα θαη πψο;
Ρν Ρκήκα αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θπξίσο ζην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΞΠ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ. (βιέπε ζρεηηθνχο πίλαθεο 1-Η.4.5., 4.5.5,
ζπλεξγαζίεο ΚΞΠ κε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ).
6.9.3.Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκΩλεο εθπαηδεπηηθΩο ζπλεξγαζΫεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο
Ϊ εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξεΫο;
Ρφζν ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζπληζηά δεμακελή βηψζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη εζληθνχο θνξείο, φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ ΚΞΠ «Έξεπλα
γηα ηελ Ρνπηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Θνηλσληθή Ππλνρή, αμηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο
ζπλεξγαζίεο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ θαηλνηφκα ππνπεδία ηεο θνηλσληνινγίαο, ζηα νπνία ην Ρκήκα
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνρεχνληαο ηφζν ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο, φζν θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ
Ρκήκαηνο ζε εξεπλεηηθά δίθηπα πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
θαζψο ζηνρεχνπλ θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα
δχλαληαη λα κεηέρνπλ ελεξγά θαη αληαγσληζηηθά ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
6.10Ιηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ.
6.10.1.πΨξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ΡκΪκαηνο ζρεηηθΨ κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
κειψλ ηεο αθαδεκατθΪο θνηλφηεηαο;
Βαζηθή αξρή ηνπ Ρκήκαηνο απνηειεί ε αθαδεκατθή θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ηα νπνία ελεκεξψλνληαη
ηαθηηθά γηα ηηο επίθαηξεο δπλαηφηεηεο. Γη‘ απηφ ην ζθνπφ γίλεηαη ρξήζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
θηλεηηθφηεηαο ηφζν ζηα πιαίζηα ERASMUS θαη ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΘ, φζν θαη κέζσ άιισλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο. Ν ηκεκαηηθφο ππεχζπλνο γηα ηα
πξνγξάκκαηα αθαδεκατθήο θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ
ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο επίθαηξεο δπλαηφηεηεο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο.
Πηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηκήκαηνο αλήθεη ε ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε Ξαλεπηζηήκηα ηεο
αιινδαπήο, φπνπ ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο θαηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζηνλ ηκεκαηηθφ ππεχζπλν
γηα ηα πξνγξάκκαηα αθαδεκατθήο θηλεηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηα Ξαλεπηζηήκηα κε ηα νπνία επηζπκνχλ
εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία. Ρηο δηκεξείο ζπκθσλίεο αμηνπνηνχλ επίζεο ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο πνπ βξίζθνληαη
ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα (sabbatical) θαζψο δηεμάγνπλ είηε νιφθιεξε είηε κέξνο ηεο άδεηάο ηνπο ζε
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο.
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6.10.2.Ξφζεο θαη πνηεο ζπκθσλΫεο Ωρνπλ ζπλαθζεΫ γηα ηελ ελΫζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Ϊ/θαη ησλ θνηηεηψλ;
Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα 3.4.5.
6.10.3.Ξφζα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο κεηαθηλΪζεθαλ πξνο Ψιια
Ηδξχκαηα ζην πιαΫζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα
πεληαεηΫα;
Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα 10.
6.10.4.Ξφζα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ Ψιισλ ΗδξπκΨησλ κεηαθηλΪζεθαλ πξνο ην
ΡκΪκα ζην πιαΫζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα
πεληαεηΫα;
Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα 10.
6.10.5. Ξφζνη θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο κεηαθηλΪζεθαλ πξνο Ψιια Ηδξχκαηα ζην πιαΫζην
αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα 10.
6.10.6. Ξφζνη θνηηεηΩο Ψιισλ ΗδξπκΨησλ κεηαθηλΪζεθαλ πξνο ην ΡκΪκα ζην πιαΫζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
Βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα 10.
6.10.7. πΨξρνπλ δηαδηθαζΫεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ωξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε
ζε Ψιιν Ίδξπκα;
Ζ αλαγλψξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα πξνθχπηεη κέζσ ηεο
έθζεζεο πνπ ππνβάιιεη θάζε θνηηεηήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε
άιιν Ίδξπκα ζην γξαθείν Erasmus.
6.10.8. Ξφζν ηθαλνπνηεηηθΪ εΫλαη ε ιεηηνπξγΫα θαη ε ζηειΩρσζε ηνπ θεληξηθνχ ΓξαθεΫνπ
Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ θαη ησλ ζπλδΩζκσλ ηνπο;
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ζνβαξφ
δήηεκα ππνζηειέρσζεο πνπ πθίζηαηαη.
6.10.9. Ρη ελΩξγεηεο γηα ηελ πξνβνιΪ θαη ελεκΩξσζε ηεο αθαδεκατθΪο θνηλφηεηαο γηα ηα
πξνγξΨκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβΨλεη ην ΡκΪκα;
Ρν ηκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν Erasmus δηνξγαλψλεη:


Δθδειψζεηο/εκεξίδεο ζε εηήζηα βάζε



Δλεκεξψζεηο κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία



Δλεκεξψζεηο ζην πιαίζην Γ.Π.

Ξαξάιιεια ν ηκεκαηηθφο ππεχζπλνο δηελεξγεί ελεκεξψζεηο ζε θαη ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε κέιε ΓΔΞ,
θνηηεηέο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
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6.10.10.Νξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηΩο απφ Ψιια Ηδξχκαηα;
Γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο δηνξγαλψλεηαη εθδήισζε ππνδνρήο απφ ην Ρκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην
γξαθείν Erasmus. Γηνξγαλψλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ ηκεκαηηθφ ππεχζπλν, ελψ παξάιιεια ην
θεληξηθφ γξαθείν Erasmus ιεηηνπξγεί σο workstationγηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο.
6.10.11.Ξψο ππνζηεξΫδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηΩο;
Όζνλ αθνξά ζε αθαδεκατθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη απφ
ηνλ ηκεκαηηθφ ππεχζπλν, ελψ φζνλ αθνξά ζε δηνηθεηηθά θαη ελεκεξσηηθά δεηήκαηα νη εηζεξρφκελνη
θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ην γξαθείν Erasmus.
6.10.12.Ξφζα καζΪκαηα δηδΨζθνληαη ζε μΩλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηΩο;
Γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο δηδάζθνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 2 καζήκαηα ηα νπνία
αθνξνχλ ζε νξνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο , δηαιέμεηο ζηελ αγγιηθή ζην πιαίζην ησλ ΚΞΠ θαη ΞΞΠ απφ
μέλνπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο.
6.10.13.πΨξρεη πξφζζεηε (απφ ην ΡκΪκα Ϊ/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθΪ ελΫζρπζε ησλ
θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβΨλνπλ κΩξνο ζηα
πξνγξΨκκαηα θηλεηηθφηεηαο;
Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε αθνξά ζηε ζίηηζε ζηε ζηέγαζε, ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε εππαζείο
νκάδεο θνηηεηψλ, θαζψο θαη ζηηο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην Ξαλεπηζηήκην. Δπηπξνζζέησο παξέρνληαη
δσξεάλ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηνρή ζηηο θνηηεηηθέο νκάδεο.
6.10.14.Ξψο πξνσζεΫηαη ζην ΡκΪκα ε ηδΩα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ΔπξσπατθΪο δηΨζηαζεο γεληθφηεξα;
Ξάγηα πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο ζπληζηά ε πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηεο κειέηεο θαη επηζηεκνληθήο εκβάζπλζεο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη
εθαξκνζκέλσλ πεδίσλ αλάπηπμεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Πην ζηφρν απηφ
ην ηκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν Erasmus δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο/εκεξίδεο ζε εηήζηα βάζε,
δηελεξγεί ζπλερείο ελεκεξψζεηο κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ελψ ηδηαίηεξα ελεξγή είλαη ε δξάζε ηνπ
ηκεκαηηθνχ ππεχζπλνπ.
6.10.15.Ξψο ειΩγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;
Ζ πνηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ειέγρεηαη κέζσ ησλ εθζέζεσλ πνπ
παξαδίδνληαη ζην γξαθείν Erasmus
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7Ν
ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΔΟΓΝ

7.1.Οξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ κήκαηνο
7.1.1.πΨξρεη ζπγθεθξηκΩλε εξεπλεηηθΪ πνιηηηθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο; Ξνηα εΫλαη;
Ζ έξεπλα είλαη ην θπξηφηεξν κέζν δηαζθάιηζεο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη
ηαπηφρξνλα ην θπξηφηεξν κέζν άληιεζεο πφξσλ ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα.
Ιφγσ απηνχ ηνπ δηπινχ ηεο πξννξηζκνχ θαη ηεο δηαίξεζήο ηεο ζε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε, ζηφρνο ηνπ
Ρκήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ησλ δχν πηπρψλ ηεο έξεπλαο. Ρεο βαζηθήο δηφηη πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη
παξέρεη θχξνο κέζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηεο εθαξκνζκέλεο δηφηη κεγηζηνπνηεί ηελ άκεζε
θνηλσληθή σθέιεηα θαη δηαζθαιίδεη πφξνπο. Γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο λέσλ
κεζφδσλ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ηφζν γηα ηελ αηνκηθή αθαδεκατθή ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ
Ρκήκαηνο ζε θνηλσληθέο έξεπλεο, φζν, θπξίσο, γηα ηελ ζπιινγηθή νξγάλσζε ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο
ηνπ Ρκήκαηνο ζπλνιηθά ζε απηφλνκε βάζε. Ζ αχμεζε ηεο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο θαη ε αλάγθε
εξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο θαζηζηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία ηε ζπιινγηθή νξγάλσζε ηεο
έξεπλαο. Ζ έξεπλα νξγαλψλεηαη ζήκεξα σο ζεσξεηηθή παξαγσγή θαη απαηηεί κέζα (ππνδνκέο) θαη πφξνπο
θαζψο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Κέζα, πφξνη θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο απαηηνχλ
ζπζζψξεπζε θαη θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ζε επίπεδν ηεθκεξίσζεο θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ
ζπιινγηθά νξγαλσκέλε θαη ε ζπληνληζκέλε έξεπλα είλαη ζήκεξα νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο
λέαο γλψζεο. Ζ εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο πινπνηείηαη κέζα έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ,
ην νπνίν αθνξά ζηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ,
ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο (βιέπε ζρεηηθό παξάξηεκα
2-πξνθίι Εξεπλεηηθώλ Εξγαζηεξίσλ κήκαηνο Ινηλσληνινγίαο) ρξεκαηνδνηψληαο θαη
δηεπθνιχλνληαο ηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ ζηε Κπηηιήλε, ηε ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ ζε
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ
έξεπλαο, αιιά θαη ζηε ζπζηεκαηηθή ελίζρπζε δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζην πιαίζην ησλ
ΚΞΠ.
7.1.2.Ξψο παξαθνινπζεΫηαη ε πινπνΫεζε ηεο εξεπλεηηθΪο πνιηηηθΪο ηνπ ΡκΪκαηνο;
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,
πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ.
Ξαξάιιεια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ ηελ άκεζε επίβιεςε ησλ εξεπλεηηθψλ
δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ελψ ελεκεξψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Γ.Π.
ηνπ Ρκήκαηνο.
7.1.3.Ξψο δεκνζηνπνηεΫηαη ν απνινγηζκφο πινπνΫεζεο ηεο εξεπλεηηθΪο πνιηηηθΪο ηνπ
ΡκΪκαηνο;
Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη επξχηεξεο αλαγλψξηζεο ζηελ Διιάδα θαη
ην εμσηεξηθφ. Ζ αλαγλψξηζε απηή πξνθχπηεη κέζσ ηεο ελεξγνχο θαη δηαξθνχο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλέδξηα ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο. Ξαξάιιεια ην
Ρκήκα αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ-εκεξίδσλ κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο ζηα νπνία νη
δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο, αιιά θαη νη κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο, παξνπζηάδνπλ ηελ
πξφνδν ηεο έξεπλάο ηνπο. Δπηπξνζζέησο ν απνινγηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ρκήκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ησλ
θνηηεηψλ.
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7.1.4.ΞαξΩρνληαη θΫλεηξα γηα ηε δηεμαγσγΪ Ωξεπλαο ζηα κΩιε ηεο αθαδεκατθΪο θνηλφηεηαο;
Ξνηα εΫλαη απηΨ;
Ρν Ρκήκα παξέρεη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Ρα
θίλεηξα απηά αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γηα
ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο
(εμνπιηζκφο –ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ), ζηε ρξεκαηνδφηεζε
ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζηελ θάιπςε εμφδσλ ηαμηδηνχ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ζηε ρνξήγεζε
εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ, θαζψο παξάιιεια θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε επηζπκία
γηα αθαδεκατθή εμέιημε θαη πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΞ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί αθελφο φηη ιφγσ
κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο φια ηα παξαπάλσ θίλεηξα έρνπλ κεησζεί κε θίλδπλν λα εμαθαληζηνχλ, ελψ
ζηνπο ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο δελ παξέρνληαη ηα ίδηα θίλεηξα φπσο ζηα κέιε ΓΔΞ.
7.1.5.Ξψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
Ωξεπλαο;
Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη θαηαξρήλ κέζσ εηδηθνχ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, ην νπνίν
θνηλνπνηείηαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζε φιε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ξαξάιιεια
ελεκέξσζε παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπξνζζέησο ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
ελεκεξψλεηαη ζε αηνκηθή βάζε ζχκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη ηα εξεπλεηηθά ηνπ
ελδηαθέξνληα κέζσ ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζεη κε αληίζηνηρα ηδξχκαηα θαη
θνξείο.
7.1.6.Ξψο ππνζηεξΫδεηαη ε εξεπλεηηθΪ δηαδηθαζΫα;
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη ηφζν ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν Ρκήκαηνο.
Ηδξπκαηηθά ε ππνζηήξημε παξέρεηαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο, ν νπνίνο παξέρεη
ππνζηήξημε ζε φια ηα επίπεδα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ, φπνπ παξέρεηαη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ βηβιηνγξαθίαο θαη δηεζλψλ
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Πε επίπεδν
Ρκήκαηνο, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη κέζσ ησλ παξνρψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηνπο δηδάζθνληεο
γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλέδξηα, θαζψο θαη ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, νη νπνίεο
φκσο έρνπλ κεησζεί ζε ρακειφηαην βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Ξαξάιιεια ππνζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ, δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ
δηαηξηβψλ, θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεξηλήο πξαθηηθήο άζθεζεο.
7.1.7.πΨξρνπλ ζεζκνζεηεκΩλεο απφ ην ΡκΪκα ππνηξνθΫεο Ωξεπλαο;
Νη ππνηξνθίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα ζην πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζηνπο δχν
αξηζηεχζαληεο θνηηεηέο ησλ ΚΞΠ.
7.1.8.Ξψο δηαρΩνληαη ηα εξεπλεηηθΨ απνηειΩζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΡκΪκαηνο;
Ζ δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαηαξρήλ ιακβάλεη ρψξα κέζσ
ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΞΡΔ ηνπ Ρκήκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ ηζηνηφπσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Ξαξάιιεια παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πηπρηαθψλ θαη
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ δεκφζηα ζην Ρκήκα, θαζψο νη αλαθνηλψζεηο ησλ παξνπζηάζεσλ δεκνζηεχνληαη
κία εβδνκάδα λσξίηεξα ζηε θεληξηθή maillist φινπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Αληίζηνηρα δεκφζηα είλαη θαη ε
παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνφδσλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ εηεζίσο. Ρέινο ε
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δηάρπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ, θαζψο θαη ζπλαληήζεσλ
εξγαζίαο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην Ρκήκα.
7.1.9.Ξψο δηαρΩνληαη ηα εξεπλεηηθΨ απνηειΩζκαηα εθηφο ΡκΪκαηνο, ζηελ ειιεληθΪ θαη δηεζλΪ
αθαδεκατθΪ θαη επηζηεκνληθΪ θνηλφηεηα;
Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη θαηαξρήλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη έθαζηνο
δηδάζθνληαο, θαη ζε κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κεηά απφ πξφζθιεζε. Δπηπξνζζέησο ε δηάρπζε
ιακβάλεη ρψξα ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κέζσ ηεο έθδνζεο επηζηεκνληθψλ
εξγαζηψλ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή έγθξηηα πεξηνδηθά- κε θξηηέο θαη ρσξίο-,
βηβιία, ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη πξαθηηθά εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξίζε. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
Ρκήκαηνο ζπληζηά ε ππνζηήξημε φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ αθαδεκατθά θαη νηθνλνκηθά ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ.
7.1.10.Ξψο δηαρΩνληαη ηα εξεπλεηηθΨ απνηειΩζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ
πεξηβΨιινλ;
Πεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο δεδνκέλνπ ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ππεξεηεί αθνξά ζηε
δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Πε ηνπηθφ
επίπεδν ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ
Ρκήκαηνο ζε ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηνπηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο- πνιιέο θνξέο ε
ζπκκεηνρή απηή πξνθχπηεη κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ κέζσλ-, θαζψο θαη κε ηε δηαξθή ζπγγξαθή άξζξσλ
ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. Ξαξάιιεια δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ
ηνπηθνί θνξείο (θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θνξείο επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθνί θνξείο,
ΚΘΝ) θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχλ. Πε εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηα κέιε ΓΔΞ
επηηεινχλ έξγν ππνζηήξημεο πξνο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. πνπξγείν Δξγαζίαο) θαη εζληθά
δίθηπα (π.ρ. ΘΔΠΑΘΔΑ) γηα ράξαμε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε θνηλσληθνχο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.
7.2.

Εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην κήκα.

7.2.1.Ξνηα εξεπλεηηθΨ πξνγξΨκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηΪζεθαλ Ϊ βξΫζθνληαη ζε
εμΩιημε θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
Βιέπε πίλαθα 13
7.2.2.Ξνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ αλαιακβΨλεη εξεπλεηηθΩο πξσηνβνπιΫεο;
Ρν Ρκήκα θαιιηεξγεί ηνπο εξεπλεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ κειψλ ηνπ, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ έρεη
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
7.2.3.ΠπκκεηΩρνπλ εμσηεξηθνΫ ζπλεξγΨηεο Ϊ/θαη κεηαδηδαθηνξηθνΫ εξεπλεηΩο ζηα εξεπλεηηθΨ
πξνγξΨκκαηα;
Πηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο.
7.3.Εξεπλεηηθέο ππνδνκέο.
7.3.1.Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξΫσλ.
1. Δξγαζηήξην Ξιεξνθνξηθήο: 21 ζηαζκνί εξγαζίαο,
2. Δξγαζηήξην Θνηλσληνινγίαο ηεο Λεφηεηαο, ηνπ Διεπζέξνπ Σξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ: 6 ζηαζκνί
εξγαζίαο,
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3. Δξγαζηήξην Θνηλσληνινγίαο ηεο Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο λέεο Ρερλνινγίεο: 3
ζηαζκνί εξγαζίαο,
4. Δξγαζηήξην Θνηλσληθήο θαη Ξνιηηηζκηθήο Τεθηαθήο Ρεθκεξίσζεο: 6 ζηαζκνί εξγαζίαο,, θαη
5. Δξγαζηήξην Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Θεζκψλ: 3 ζηαζκνί εξγαζίαο.
7.3.2.ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξΫσλ.
Πε φια ηα Δξγαζηήξηα νη ρψξνη είλαη κε επαξθείο, αθαηάιιεινη θαη κε πνηνηηθνί.
7.3.3.ΔπΨξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Ν εμνπιηζκφο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ ρξήδεη επείγνπζαο αλαλέσζεο.
7.3.4.Θαιχπηνπλ νη δηαζΩζηκεο ππνδνκΩο ηηο αλΨγθεο ηεο εξεπλεηηθΪο δηαδηθαζΫαο;
Όρη, νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο δελ θαιχπηνπλ ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο.
7.3.5.Ξνηα εξεπλεηηθΨ αληηθεΫκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζΩζηκεο ππνδνκΩο;
Όια ηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο θαιχπηνληαη αλεπαξθψο.
7.3.6.Ξφζν εληαηηθΪ ρξΪζε γΫλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ;
Νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ηνπ Ρκήκαηνο αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν.
7.3.7.Ξφζν ζπρλΨ αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθΩο ππνδνκΩο; Ξνηα εΫλαη ε ειηθΫα ηνπ
ππΨξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθΪ ηνπ θαηΨζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλΨγθεο
αλαλΩσζεο/επηθαηξνπνΫεζεο;
Ξαιαηφηεξα ππήξρε ε δπλαηφηεηα κηα θνξά ην ρξφλν λα θαιχπηεηαη έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ
Ρκήκαηνο ζε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο. Πηε παξνχζα θάζε έρνπλ πεξάζεη 2 ρξφληα θαη δελ
έρεη πξνκεζεπηεί ην Ρκήκα αληίζηνηρν εμνπιηζκφ, ην πξφβιεκα δε είλαη κεγαιχηεξν αλ αλαινγηζηεί
θαλείο ην γεγνλφο φηη έρνπλ παγψζεη νη πξνκήζεηαο αθφκα θαη αλαισζίκσλ κηθξήο δαπάλεο. Απαηηείηαη
ε ζηαζεξή παξνρή αλάινγσλ πηζηψζεσλ θαηφπηλ ζαθνχο ζρεδηαζκνχ γηα εηήζηα αλαλέσζε, επηζθεπή,
ζπληήξεζε θαη ηξνθνδνζία κε αλαιψζηκα ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο.
7.3.8.Ξψο ρξεκαηνδνηεΫηαη ε πξνκΪζεηα, ζπληΪξεζε θαη αλαλΩσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ;
Όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ αλαλεψλεηαη ηφζν κε θνλδχιηα ηνπ Ρκήκαηνο,
φζν θαη απφ ηνλ Ραθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο. Δπηπξνζζέησο ε πξνκήζεηα ε ζπληήξεζε θαη
αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ κέζσ
ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη πινπνηνχλ.
7.4.Επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ΔΕΟ/ΕΟ
πεληαεηία.11

ηνπ κήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία

7.4.1.Ξφζα βηβιΫα/κνλνγξαθΫεο δεκνζΫεπζαλ ηα κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο;
7.4.2.Ξφζεο εξγαζΫεο δεκνζΫεπζαλ ηα κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ;
(α) Πε επηζηεκνληθΨ πεξηνδηθΨ κε θξηηΩο ;
(β) Πε επηζηεκνληθΨ πεξηνδηθΨ ρσξΫο θξηηΩο;
11

λεσ οι ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ςτον Σίνακα 11.

70

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

(γ) Πε ΞξαθηηθΨ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξΫσλ κε θξηηΩο;
(δ) Πε ΞξαθηηθΨ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξΫσλ ρσξΫο θξηηΩο;
7.4.3.Ξφζα θεθΨιαηα δεκνζΫεπζαλ ηα κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε ζπιινγηθνχο
ηφκνπο;
7.4.4.Ξφζεο Ψιιεο εξγαζΫεο (π.ρ. βηβιηνθξηζΫεο)
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο;

δεκνζΫεπζαλ

ηα

κΩιε

ηνπ

7.4.5.Ξφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΨ ζπλΩδξηα πνπ δελ εθδΫδνπλ ΞξαθηηθΨ
Ωθαλαλ ηα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο;
(α) Πε ζπλΩδξηα κε θξηηΩο
(β) Πε ζπλΩδξηα ρσξΫο θξηηΩο
7.5.Αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην κήκα από ηξίηνπο. 12
7.5.1. Ξφζεο εηεξναλαθνξΩο (citations) ππΨξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ
ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο;
7.5.2. Ξφζεο αλαθνξΩο ηνπ εηδηθνχ Ϊ ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ Ωγηλαλ ζε
εξεπλεηηθΨ απνηειΩζκαηα κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο θαηΨ ηελ
ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
7.5.3. Ξφζεο βηβιηνθξηζΫεο γηα βηβιΫα κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο Ωρνπλ
δεκνζηεπζεΫ ζε επηζηεκνληθΨ πεξηνδηθΨ;
7.5.4. Ξφζεο ζπκκεηνρΩο κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε επηηξνπΩο
επηζηεκνληθψλ ζπλεδξΫσλ ππΪξμαλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα; Λα
γΫλεη δηΨθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξΫσλ.
7.5.5. Ξφζεο ζπκκεηνρΩο κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο ζε ζπληαθηηθΩο επηηξνπΩο
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ππΨξρνπλ; Λα γΫλεη δηΨθξηζε κεηαμχ
ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ.
7.5.6. Ξφζεο πξνζθιΪζεηο κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο απφ Ψιινπο
αθαδεκατθνύο / εξεπλεηηθνύο θνξεΫο γηα δηαιΩμεηο/παξνπζηΨζεηο θιπ.
Ωγηλαλ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
7.5.7. Ξφζα κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη πφζεο θνξΩο Ωρνπλ δηαηειΩζεη θξηηΩο
ζε επηζηεκνληθΨ πεξηνδηθΨ;
7.5.8. Ξφζα δηπιψκαηα επξεζηηερλΫαο απνλεκΪζεθαλ ζε κΩιε
ΡκΪκαηνο;

ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ

7.6.Εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ κήκαηνο
7.6.1.πΨξρνπλ εξεπλεηηθΩο ζπλεξγαζΫεο θαη πνηεο;
Ξιήζνο εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο νη νπνίεο
αθνξνχλ ζε φιεο ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 8.1., 8.2.,
8.3., 8.4., 8.5., 8.8., θαζψο θαη ζην παξάξηεκα 2.- πξνθίι ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο.
(α) Κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο;
(β) Κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ;
(γ) Κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ;

12

Ρι ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ςτον Σίνακα 12.
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7.7.Δηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνύ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ κήκαηνο13
7.7.1. Ξνηα βξαβεΫα Ϊ/θαη δηαθξΫζεηο Ωρνπλ απνλεκεζεΫ ζε κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ
ΡκΪκαηνο;
7.7.2. Ξνηνη ηηκεηηθνΫ ηΫηινη (επΫηηκνη δηδΨθηνξεο, επηζθΩπηεο θαζεγεηΩο,
αθαδεκατθνΫ, αληεπηζηΩιινληα κΩιε αθαδεκηψλ θιπ). Ωρνπλ απνλεκεζεΫ
απφ Ψιια ηδξχκαηα ζε κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο14;

7.8.Ρπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ έξεπλα.
7.8.1.Ξφζνη πξνπηπρηαθνΫ θνηηεηΩο ζπκκεηΩρνπλ ζε εξεπλεηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ΡκΪκαηνο; Ξφζνη κεηαπηπρηαθνΫ θαη πφζνη ππνςΪθηνη δηδΨθηνξεο;
Ηθαλφο αξηζκφο θνηηεηψλ εηεζίσο ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν ζε
επίπεδν εθπφλεζεο εξγαζηψλ, φζν θαη ζε ζπκκεηνρή ζπλεδξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ζπκκεηέρνληαο ζηελ
εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.

13
14

Ρι ερωτιςεισ αυτζσ απαντϊνται ςυγκεντρωτικά ςτον πίνακα 11.
Θ ερϊτθςθ αυτι απαντάται ςτον πίνακα 12.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8Ν
ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΔ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΠ ΦΝΟΔΗΠ
8.1.Ρπλεξγαζίεο ηνπ κήκαηνο κε ΙΟΟ θνξείο.
8.1.1.Ξνηα Ωξγα ζπλεξγαζΫαο κε ΘΞΞ θνξεΫο εθηεινχληαη Ϊ εθηειΩζζεθαλ ζην ΡκΪκα θαηΨ
ηελ ηειεπηαΫα πεληαεηΫα;
Ρελ ηειεπηαία πεληαεηία πιήζνο έξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ΘΞΞ εθηειέζζεθαλ ζην Ρκήκα ηα νπνία
αθνξνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο
θαη πξαθηηθή άζθεζε, φπσο παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 1, 2, 3, 4.

ΣΙΟΑΜΑΥ 8. 1
ΥΧΟΕΔΤΙΑ
ΞΙΜΤΑ ΜΑΙ ΞΕΥΑΙΑΜΤΑΦΘ &
ΜΡΙΟΩΟΙΕΥ ΥΦΘΟ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ

ΜΣΣ ΦΡΤΕΙΥ
26-27 Νοεμβρίου 2005
ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ

«Σενιντα χρόνια κοινοτικισ
δθμοκρατίασ και θ Υυνκικθ τθσ
Νιςςαβϊνασ».

23-24.5.2008, Αγ. Σαραςκευι, Νζςβοσ

"Θ Επικαιρότθτα του Ζργου του Max
Weber"
«Υφγχρονθ Ελλθνικι Μοινωνία και

30-31.05.2008, Ακινα

1.Ελληνική Πανεπιςτημιακή Ένωςη
Ευρωπαϊκών Σπουδών
2.Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ
Μοινοβουλίου
3.Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτθν Ακινα
4.Γαλλικι, Γερμανικι και Βρετανικι
Σρεςβεία ςτθν Ελλάδα
1.Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου
2.Διμοσ Ξυτιλινθσ
3. Διμοσ Αγίασ Σαραςκευισ, Νζςβου
4.Διμοσ Αγιάςου Νζςβου
1.Ελληνική Πανεπιςτημιακή Ένωςη
Ευρωπαϊκών Σπουδών
2.Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτθν Ακινα
3.Επιμελθτιριο Νζςβου
4.Διμοσ Ξυτιλινθσ
5.Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου
6.EFG EUROBANK ERGASIAS
7.Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν
8.Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
9.Γαλλικι και Μαναδικι Σρεςβεία ςτθν
Ελλάδα
1.Διεκνισ Μοινωνιολογικι Ζνωςθ
2.Επιτροπι Ζρευνασ ΜοινωνιοτεχνικιΜοινωνιολογικι Σρακτικι,
3.Εταιρεία Επαγγελματιϊν
Μοινωνιολόγων (Τωςία)
4.Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
5. Διμοσ Ξθκφμνθσ, Νζςβου
1.Διεκνισ Μοινωνιολογικι Ζνωςθ
2.Επιτροπι Ζρευνασ ΜοινωνιοτεχνικιΜοινωνιολογικι Σρακτικι,
3.Εταιρεία Επαγγελματιϊν
Μοινωνιολόγων (Τωςία)
4.Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
5. Διμοσ Ξθκφμνθσ, Νζςβου
1. Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ
Νζςβου
2. Χπουργείο Σαιδείασ
3. Σολιτιςτικό Κδρυμα Ρμίλου
Σειραιϊσ
4. Αντιπροςωπεία
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Ακινασ
Ελλθνικι Μοινωνιολογικι Εταιρεία

18-19.10.2008, Ακινα

1.Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου

1θ Υυνάντθςθ Ελλινων
Εγκλθματολόγων

9 - 11 Ιουνίου 2006 / Ξυτιλινθ

11-12/05/ Ξυτιλινθ
«Η προοπτική ομοςπονδίωςησ τησ
Ευρώπησ».

12-17.06.2007, Ξόλυβοσ, Νζςβοσ
«Υχεδιαςμόσ Για λουσ, Ενςωμάτωςθ,
Μοινωνικι Ρικονομία, Βιϊςιμεσ
Μοινότθτεσ»

19-22.05.2008, Ξόλυβοσ Νζςβοσ
«Δομϊντασ Θεςμικό Χϊρο για
Βιϊςιμεσ Μοινότθτεσ – Μοινωνικι
Ρικονομία και Μαινοτόμεσ Φοπικζσ
Σολιτικζσ»

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Ακλθτιςμόσ: Σροοπτικζσ τθσ
Μοινωνιολογίασ του Ακλθτιςμοφ ςτθν
Ελλάδα»
«Υυςτθμικζσ Σροςεγγίςεισ ςτισ
κοινωνικζσ δομζσ»

“Politics of Criminology”

2. Διμοσ Ξυτιλινθσ

23-26.06.2010, Ξυτιλινθ

1-5.09.2010, Ξυτιλινθ

1.Ελλθνικι Εταιρεία Υυςτθμικϊν
Ξελετϊν
2. Μζντρο Ερευνϊν Σανεπιςτθμίου
Σειραιϊσ
3. Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και
Οθςιϊτικθσ Σολιτικισ
4. Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου
5. Επικοινωνία Νζςβου Α.Ε.
6. Φοπικζσ Νεςβιακζσ Επιχειριςεισ
1.Διμοσ Αγίασ Σαραςκευισ
2.Διμοσ Ξυτιλινθσ
3.Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου
4.Foititelia.gr
5.Lesvosevents.gr
6. Φοπικζσ Νεςβιακζσ Επιχειριςεισ
7. Υφλλογοσ Γυναικϊν Ξεςοτόπου

ΣΙΟΑΜΑΥ 8. 2
ΘΞΕΤΙΔΕΥ-ΕΜΘΕΥΕΙΥ
"Φα κρυφά κακθμερινά ςφμβολα τθσ
πραγματικότθτασ"

ΜΣΣ ΦΡΤΕΙΥ
11.2.2006, Ακινα

Σνευματικό Μζντρο του Διμου
Ακθναίων

Ρι Δεςποινίδεσ τθσ Αβινιόν του
Σάμπλο Σικάςο 100 Χρόνια Ξετά

4-17.05.2007, Ακινα

«Μοινωνικι Υυνοχι και Φοπικι
Ανάπτυξθ: Ερευνθτικζσ Χποδομζσ και
Εμπειρικι Ζρευνα»
«Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ τθσ Ιςτιαίασ ςχετικά με
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
Οζοι ςιμερα».
«Χριςθ Εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και
παραβατικότθτα».

20.09.2007, Ξυτιλινθ

Σολιτιςτικόσ οργανιςμόσ Διμου
Ακθναίων
Εταιρεία Ξελζτθσ Σολιτιςμικισ
Ετερότθτασ
Εκνικό Μζντρο Μοινωνικϊν Ερευνϊν

17/03/07, Ιςτιαία

Διμοσ Ιςτιαίασ, Εφβοια

26.05.2009, Ξυτιλινθ

Υυμβουλευτικόσ Υτακμόσ Νζςβου
ΜΕΘΕΑ

«Οζοι και Ματανάλωςθ»

18.03.2009, Ξυτιλινθ

Ζνωςθ Ματαναλωτϊν Νζςβου

ΣΙΟΑΜΑΥ 8.3
ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΕΥ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΕΥ
«ΔΙΑΥΧΟΡΤΙΑΜΕΥ ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΤΕΧΟΑΥ,
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΕΙΥΑΓΩΓΘΥ
ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΩΟ ΥΦΙΥ
ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΝΘΨΘ ΜΑΙ
ΦΡΟ ΕΝΕΓΧΡ ΦΘΥ ΒΙΑΥ ΥΕ ΑΟΘΝΙΜΡΧΥ»

2006

Διεφκυνςθσ οικογενειακϊν ςχζςεωνΙνςτιτοφτο Χγείασ του Σαιδιοφ
Χπθρεςιϊν Ψυχικισ Χγείασ παιδιϊν
και εφιβων, Οοςοκομείο Ακαλάςςασ
Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Μοινωνικισ
Σαρζμβαςθσ, Διμοσ Ξυτιλινθσ
Ελλθνικι Ρμάδα ΔιάςωςθσΣαράρτθμα Νζςβου

«ORPHEAS – Φοπικι Υτρατθγικι για
τθν Απαςχόλθςθ ςτον Φομζα τθσ
Αειφορίασ»
Ευρωπαϊκό Σρόγραμμα Ρρφζασ Μαινοτομία και Υτρατθγικι τθσ
Φοπικισ Απαςχόλθςθσ

2005

Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
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Αμυντικά Υυςτιματα ςτθν Ξεςόγειο –
Euromed Heritage II – Ευρωπαϊκι
Επιτροπι

2007

Ευρωπαϊκι Επιτροπι

Διάςωςθ-Υυντιρθςθ- Επεξεεργαςία
Νεςβιακϊν Αρχείων εκλογικϊν
Διαδικαςιϊν από το 1912-2010

2009

ΞΜΡ ΕΤΓΑΟΘ

ΣΙΟΑΜΑΥ 8.4

ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ
ΜΣΣ ΦΡΤΕΙΥ

«ΥΦΕΓΘ» ΧΩΤΙΑ SOS
INTERCOLLEGE ΝΕΧΜΩΥΙΑΥ
OKANA
ΑΔΕΞ Α.Ε.
ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ Α.Ε.

ΑΥΦΙΜΘ ΞΘ ΜΕΤΔΡΥΜΡΣΙΜΘ ΔΘΞΡΧ
ΑΓΙΑΥΡΧ
ΑΦΕ BANK ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΒΡΘΘΕΙΑ ΥΦΡ ΥΣΙΦΙ ΔΘΞΡΧ ΑΙΓΙΡΧ
Γ.Ο.-Μ.Χ. ΓΡΧΞΕΟΙΥΥΑΥ
ΓΕΟΙΜΘ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ
ΜΑΙ ΕΟΘΞΕΤΩΥΘΥ
ΓΘΤΡΜΡΞΕΙΡ ΔΑΝΙ ΝΕΧΜΩΥΙΑΥ
ΓΤΑΦΕΙΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΞΕΤΙΞΟΑΥ
ΔΘΞΡΧ ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ
Δ.Ρ.Μ.Φ. ΔΘΞΡΧ ΜΑΝΑΞΑΤΙΑΥ
Δ.Χ. ΥΦΤΡΦΘ
ΔΘΞΑΤΧΕΙΡ ΟΑΠΡΧ
ΔΘΞΡΥ ΑΥΩΣΡΧ
ΔΘΞΡΥ ΑΥΩΣΡΧ ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΔΘΞΡΥ ΕΧΕΔΩΤΡΧ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ
ΔΘΞΡΥ ΟΕΑΣΡΝΘΥ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ
ΔΘΞΡΥ ΧΑΛΔΑΤΙΡΧ
ΔΘΞΡΥΙΡ ΙΕΜ ΥΙΟΔΡΧ
ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ Ο.
ΞΡΧΔΑΟΙΩΟ
ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΜΕΟΦΤΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ
ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ
ΔΧΣΕ- Β.ΑΙΓΑΙΡΧ
Ε.ΨΧ.ΞΕ. ΔΘΞΡΥ ΣΕΤΑΞΑΦΡΥ
ΕΘΟΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ
ΦΤΡΟΦΙΔΑΥ
ΕΜΜΕ
ΕΣΑΤΧΙΑΜΡ ΓΤΑΦΕΙΡ ΕΞΣΡΤΙΡΧ,
ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ
ΝΕΞΕΥΡΧ ΜΧΣΤΡΧ
ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΜΑΙ
ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΘΕΥΞΩΟ
ΘΕΤΑΣΕΧΦΙΜΘ ΞΡΟΑΔΑ
ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΕΠΑΤΦΘΥΕΩΟ ΤΡΔΡΧ
Ι.ΜΣ.Α.
ΙΔΤΧΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΤΡΟΡΙΑΥ
«ΘΕΡΞΘΦΩΤ»
Μ.Α.Α.Σ. ΒΡΧΝΑΥ
Εταιρεία Ψυχικισ Χγείασ και
Μοινωνικισ Ζνταξθσ ΑΟΙΞΑ

Μ.Α.Σ ΒΡΧΝΑΥ
Μ.Σ.Ο. ΣΡΝΙΧΟΘΥ ΣΑΥΕΟΘ
ΜΑΣΘ ΔΘΞΡΧ ΜΑΝΧΒΙΩΟ
ΜΕΜΧΜΑΞΕΑ – ΜΑΝΝΡΟΘΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ
ΘΧΞΑΦΩΟ ΜΑΜΡΣΡΙΘΥΘΥ ΜΑΙ
ΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ ΑΣΡΜΝΕΙΥΞΡΧ
ΜΕΟΦΤΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΥΦΘΤΙΠΘΥ
ΔΘΞΡΧ ΕΧΡΥΞΡΧ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΣΝΘΤΡΦΡΤΘΥΘΥ ΟΕΩΟ
ΣΡΝΙΧΟΘΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΣΤΡΝΘΨΘΥ ΟΑΤΜΩΦΙΜΩΟ
«ΙΣΣΡΜΤΑΦΘΥ» ΜΩ
ΜΕΟΦΤΡ ΣΤΡΝΘΨΘΥ ΟΑΤΜΩΦΙΜΩΟ Ο.
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΣΤΡΝΘΨΘΥ ΡΤΑΞΑ Ο.
ΣΕΝΝΑΥ
ΜΕΟΦΤΡ ΣΤΡΝΘΨΘΥ ΣΟΡΘ
ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑΥ ΜΡΧΦΑΝΙΩΟ
ΜΕΟΦΤΡ ΨΧΧΙΜΘΥ ΧΓΕΙΑΥ ΣΑΦΤΑΥ
ΜΕΣ ΔΘΞΡΧ ΔΤΑΞΑΥ
ΜΕΣ ΔΘΞΡΧ ΝΑΤΙΥΑΙΩΟ
ΜΕΣ ΔΘΞΡΧ ΞΘΧΑΟΙΩΟΑΥ
ΜΕΣ ΔΘΞΡΧ ΞΧΜΡΟΡΧ
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ «ΒΡΘΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΡ ΥΣΙΦΙ»
ΜΕΣ ΔΘΞΡΧ ΟΕΑΣΡΝΘΥ
ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΓΡΧΞΕΟΙΥΥΑΥ ΜΙΝΜΙΥ
ΠΕΟΩΟΕΥ ΑΣΡΑΥΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ
Ρ.Δ.Α.Η.
ΡΜΑΟΑ ΕΔΕΥΥΑΥ
ΡΜΑΟΑ ΤΡΔΡΧ
ΡΤΦΑΟΡΦΤΡΦΕΙΡ «ΞΕΝΙΥΥΑ»
ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ
ΣΑΙΔΙΜΘ ΥΦΕΓΘ ΕΣΑΤΧΙΑΥ ΝΕΧΜΩΥΙΑΥ
ΣΡΝΧΔΧΟΑΞΡ ΜΕΟΦΤΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ
ΣΑΤΕΞΒΑΥΘΥ Ο. ΜΧΜΝΑΔΩΟ
Υ.Μ.Ε. ΝΑΓΙΡΧ
ΥΧΟΘΓΡΤΡΥ ΦΡΧ ΣΑΙΔΙΡΧ

ΥΧΟΘΓΡΤΡΥ ΦΡΧ ΣΡΝΙΦΘ
ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΕΧΘΞΕΤΙΑΥ ΜΧΣΤΡΥ
ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ - ΘΤΑΜΘΥ
ΨΧΧΙΑΦΤΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ
ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ
Διμοσ Θρακλειδϊν, Σρόνοια,
Μωσ, Αντιμάχεια
Μζντρο Ευρωπαϊκισ Φεκμθρίωςθσ
(ΜΕΦ),

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

UNHCR, Ψπατθ Αρμοςτεία ΡΘΕ για
τουσ πρόςφυγεσ
Δθμοτικι Μοινωφελισ Επιχείρθςθ
Θεςςαλονίκθσ
( δθ.κε.κε.) (πρϊθν Δ.Ε.Ε.Μ.Ξ.Ε.)
Σρόγραμμα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ Ατόμων με Αναπθρία .
Οομαρχία Θρακλείου
Οοςοκομείο Νιμνου
Δικαςτιριο Ανθλίκων Φλϊρινασ
Χπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων

Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
Οομαρχία Δράμασ, Φμιμα
Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων
Εργαςτιριο Μοινωνιολογίασ τθσ
Οεότθτασ του Ελεφκερου Χρόνου και
του Ακλθτιςμοφ, ΣΑ

ΜΕΘΕΑ Βόλου - Σιλότοσ
Διμοσ Ξαρακόκαμπου
ΜΕΘΕΑ ‘Αριάδνθ’ Θρακλείου Μριτθσ

8.1.2.Ξφζα κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο ζπκκεηεΫραλ ζ’ απηΨ;
Όια ηα κέιε ΓΔΞ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ έξγσλ. Ζ ζπκκεηνρή απηή θαζνξίδεηαη
αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα.
8.1.3. Ξφζνη πξνπηπρηαθνΫ, κεηαπηπρηαθνΫ θαη δηδαθηνξηθνΫ θνηηεηΩο ηνπ ΡκΪκαηνο
ζπκκεηεΫραλ ζε απηΨ;
Κεγάινο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ζπκκεηέρνπλ ζηα έξγα
ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη φιεο νη ζπλεξγαζίεο ζπληζηνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ.
8.1.4.Ξψο αλαγλσξΫδεηαη θαη πξνβΨιιεηαη ε επηζηεκνληθΪ ζπλεξγαζΫα ηνπ ΡκΪκαηνο κε ΘΞΞ
θνξεΫο;
Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη
πνηθηινηξφπσο. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο πξνβνιήο:
 Κέζσ άξζξσλ θαη δειηίσλ ηχπνπ ζηνλ Δζληθφ-Ξεξηθεξεηαθφ ηχπν
 Κέζσ ζπκκεηνρήο ησλ Κειψλ ΓΔΞ- Γηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο, εξεπλεηψλ,
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, Ξξνζθεθιεκέλσλ Νκηιεηψλ απφ άιια Ξαλεπηζηήκηα ή
Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζε εθπφκπεο ησλ Ρνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
(ξαδηφθσλν-ηειεφξαζε)
 Κέζσ καγλεηνζθφπεζεο θαη αλακεηάδνζεο απφ ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο ησλ
επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη ην Ρκήκα
 Κέζσ Ππλεληεχμεσλ ζηνλ εζληθφ ηχπν/ πεξηθεξεηαθφ ηχπν θαη ζε γλσζηέο
ηζηνζειίδεο (ηνπηθνχ-εζληθνχ εχξνπο)
 Κέζσ ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
 Κέζσ δεκνζίεπζεο άξζξσλ ζε έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο
8.2.Δπλακηθή ηνπ κήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ΙΟΟ θνξείο.
8.2.1. πΨξρνπλ κεραληζκνΫ θαη δηαδηθαζΫεο γηα ηελ αλΨπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Ξφζν
απνηειεζκαηηθνΫ εΫλαη θαηΨ ηελ θξΫζε ζαο;
Βαζηθφ ζηφρν ηνπ Ρκήκαηνο ιφγσ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ε ζχλδεζε κε θνηλσληθνχο
πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ιακβάλνπλ ρψξα
δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαξθή αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ
Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ησλ ζπληνληζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ ΚΞΠ αιιά θαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε
Ρκήκαηνο. Νη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, ζηε δηαηήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγηθή βησζηκφηεηα
ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο θνξείο.
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8.2.2.Ξψο αληηκεησπΫδνπλ ηα κΩιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ ΡκΪκαηνο ηελ αλΨπηπμε ηΩηνησλ
ζπλεξγαζηψλ;
Ρα κέιε ΓΔΞ θαη ην Δξεπλεηηθφ Ξξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ηελ αλάπηπμε
ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ επξεία ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηζηεκνληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ζπιιφγνπο, επηκειεηήξηα, ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, ζπκκεηνρή ζε δίθηπα κε
θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, ζε επξεία
αθαδεκατθά-εξεπλεηηθά δίθηπα. Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ελδεηθηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ
ΓΔΞ.

ΣΙΟΑΜΑΥ 8. 5
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ-ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕΝΩΟ ΔΕΣ ΥΕ ΕΟΩΥΕΙΥ-ΥΧΝΝΡΓΡΧΥ
EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ ΦΩΟ ΔΙΕΧΘΧΟΦΩΟ ΦΘΥ CESSDA (COUNCIL OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCE DATA
ARCHIVES)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE INFORMATION SERVICE AND
TECHNOLOGY
ΦΕΧΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΕΝΝΑΔΑΥ
ΥΧΟΔΕΥΞΡΥ ΕΝΝΘΟΩΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΡΝΡΓΩΟ
ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΕΝΝΑΔΑΥ
AMATEUR ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION
ΖΟΩΥΘΥ ΕΝΝΘΟΩΟ ΥΧΟΦΑΓΞΑΦΡΝΡΓΩΟ
LEISURE STUDIES ASSOCIATION
EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΘΞΘ
"REGIONAL STUDIES ASSOCIATION" LONDON
ΡΙΜΡΟΡΞΕΦΤΙΜΡ ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ ΣΕΙΤΑΙΩΥ
ΥΧΝΝΡΓΡΥ ΒΑΝΜΑΟΙΩΟ ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΩΟ (ASSOCIATION OF BALCAN STATISTICIANS).
SOCIAL AND ECONOMIC COHESION NETWORK, LSE
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL RESEARCH NETWORK (EURRN), LONDON
INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
CIRIEC INTERNATIONAL
RESEARCH COMMITTEE ON SOCIOTECHNICS AND SOCIOLOGICAL PRACTICE
ΥΧΝΝΡΓΡΥ ΕΝΝΘΟΩΟ ΕΓΜΝΘΞΑΦΡΝΡΓΩΟ ΣΑΟΦΕΙΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ
ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΖΟΩΥΘ ΓΙΑ ΦΑ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΦΡΧ ΑΟΘΤΩΣΡΧ
ΚΔΤΧΞΑ ΞΑΤΑΓΜΡΣΡΧΝΡΧ ΓΙΑ ΦΑ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΦΡΧ ΑΟΘΤΩΣΡΧ
Ε.Σ.Ε.Ε. & ΜΕ.Υ.Σ.ΣΑ. - ΣΤΡΝΘΨΘ ΣΑΤΑΒΑΦΙΜΡΦΘΦΑΥ
8.3.3.Ξψο αληηκεησπΫδνπλ νη ΘΞΞ θνξεΫο ηελ αλΨπηπμε ηΩηνησλ ζπλεξγαζηψλ;
Αληίζηνηρα νη ΘΞΞ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Ρκήκα,
γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηε δηαηήξεζε θαη βησζηκφηεηα ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε βάζνο
δεθαεηίαο φζν θαη απφ ηελ επξεία απνδνρή ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θνξείο ζην πιαίζην ηεο ζεξηλήο
πξαθηηθήο άζθεζεο.
8.3.4.ΓηαζΩηεη ην ΡκΪκα πηζηνπνηεκΩλα εξγαζηΪξηα γηα παξνρΪ ππεξεζηψλ;
Ρν Δξγαζηήξην Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα παξνρή ππεξεζηψλ.
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8.3.5.Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθΩο ππνδνκΩο ηνπ ΡκΪκαηνο ζηηο ζπλεξγαζΫεο κε ΘΞΞ
θνξεΫο;
Ξαξφηη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ειιηπείο ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έπαθξν φζνλ αθνξά ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ θνξείο ηφζν ζην πιαίζην ησλ
εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ φζν θαη ζην πιαίζην δξάζεσλ πξνβνιήο.
8.4.Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κήκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο
ζπλεξγαζηώλ κε ΙΟΟ θνξείο.
8.4.1.Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειΩζκαηα ησλ Ωξγσλ ζπλεξγαζΫαο ζε εηδηθΨ πεξηνδηθΨ Ϊ ζηνλ
ηχπν;
Πεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν ζηνλ ειιεληθφ (εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ) φζν θαη ζην δηεζλή ηχπν, κέζσ
ηεο δεκνζίεπζεο άξζξσλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο
δεκνζηνπνηνχληαη θαη ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαζψο θαη ζε επηζηεκνληθνχο
ζπιινγηθνχο ηφκνπο.
8.4.2.Νξγαλψλεη Ϊ ζπκκεηΩρεη ην ΡκΪκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκΩξσζε ΘΞΞ
θνξΩσλ ζρεηηθΨ κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθεΫκελν θαη ην παξαγφκελν Ωξγν ηνπ ΡκΪκαηνο;
Ρν ηκήκα ζε εηήζηα βάζε δηνξγαλψλεη εθδήισζε ε νπνία αθνξά ζηε ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε κε δηαθξηηφ
ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ΘΞΞ θνξέσλ γηα ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ
Ρκήκαηνο ζην πιαίζην αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο θνξείο. Ξέξα απφ ηελ εηήζηα απηή
εθδήισζε, ην Ρκήκα θαη νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε πιήζνο εθδειψζεσλ φπνπ παξνπζηάδεηαη ζαθψο ην
παξαγφκελν έξγν ηνπ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο (1,2,3,4).
8.4.3.πΨξρεη επαθΪ θαη ζπλεξγαζΫα κε απνθνΫηνπο ηνπ ΡκΪκαηνο πνπ εΫλαη ζηειΩρε ΘΞΞ
θνξΩσλ;
Ρα κέιε ΓΔΞ δηαηεξνχλ επαθή θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο ζπλεξγαζίεο κε απνθνίηνπο
ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη απνθνίηνπο ησλ ΚΞΠ, νη νπνίνη εληάζζνληαη επαγγεικαηηθά ζε ΘΞΞ θνξείο θαη
ηδηαίηεξα ζε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί ηεο Ιέζβνπ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα 6 αλαθέξνληαη
νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίεο.

ΣΙΟΑΜΑΥ 8.6
ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕ ΑΣΡΦΡΙΦΡΧΥ –ΥΦΕΝΕΧΘ ΜΣΣ
Υυμβουλευτικόσ Υτακμόσ Νζςβου ΜΕΘΕΑ
ΞΜΡ Σράξισ
Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου
Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
Ξονάδα φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανιλικων προςφφγων
ΕΜΜΕ (Εκνικό Μζντρο Μοινωνικϊν Ερευνϊν)
Μ.Δ.Α.Χ. ΝΕΥΒΡΧ
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8.5.Ρύλδεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΙΟΟ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
8.5.1.ΔληΨζζνληαη νη εθπαηδεπηηθΩο επηζθΩςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΘΞΞ ρψξνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθΪ δηαδηθαζΫα;
Ρφζν ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζην κάζεκα ηεο ζεξηλήο πξαθηηθήο άζθεζεο φζν θαη ε
εθπφλεζε ζηνρεπκέλσλ πηπρηαθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη
πξνβιήκαηα ηνπηθήο θαη εζληθήο εκβέιεηαο απαηηνχλ γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηνπο ηελ έληαμε
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε ΘΞΞ ρψξνπο, νη νπνίεο θαη δηελεξγνχληαη εηεζίσο.
8.5.2.Νξγαλψλνληαη νκηιΫεο / δηαιΩμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξΩσλ;
Πην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ δηαιέμεσλ ησλ ΚΞΠ δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο εηζεγήζεηο απφ
ζηειέρε ΘΞΞ θνξέσλ. Ξαξάιιεια εηεζίσο ζην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο πνπ αθνξά ζηε ζεξηλή
πξαθηηθή άζθεζε εληάζζνληαη νκηιίεο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξέσλ. Δπηπξνζζέησο απνηειεί πάγηα ηαθηηθή ηνπ
Ρκήκαηνο ε ψζεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο, πνπ δηνξγαλψλεη ην Γξαθείν
Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηα
αληηθείκελα ησλ ΘΞΞ, ζηηο νπνίεο νη δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.
8.5.3.Απαζρνινχληαη ζηειΩρε ΘΞΞ θνξΩσλ σο δηδΨζθνληεο;
Πην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Ξ.Γ. 407/80, νη δηδάζθνληεο πνπ απαζρνινχληαη ζην Ρκήκα απνηεινχλ
ζηειέρε ΘΞΞ. Δπηπξνζζέησο ζην πιαίζην ησλ ΚΞΠ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιέμεηο απφ ζηειέρε ΘΞΞ
θνξέσλ.

8.6.

Ρπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε.

8.6.1.Ξφζν ζηαζεξΩο θαη βηψζηκεο εΫλαη νη ππΨξρνπζεο ζπλεξγαζΫεο;
Ζ πνιπζρηδήο ελαζρφιεζε θαη ην κεγάιν εχξνο εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηφζν ησλ δηδαζθφλησλ ζε
αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη Ρκήκαηνο θαζηζηά ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ βηψζηκεο ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ΘΞΞ θνξείο, γεγνλφο πνπ
αλαδεηθλχεηαη απφ ηε ζηαζεξή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο πνιππαξαγνληηθά.
8.6.2.ΠπλΨπηνληαη πξνγξακκαηηθΩο ζπκθσλΫεο ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ ΡκΪκαηνο θαη ΘΞΞ
θνξΩσλ;
Πε κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ αιιά θαη ζε επίπεδν Ρκήκαηνο
ζπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κε ΘΞΞ θνξείο, ηα νλνκαδφκελα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο, ηα
νπνία θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεξγαζίαο, ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν
ζπκβαιιφκελσλ εηαίξσλ θαη ηα αληηθείκελα ζπλεξγαζίαο.
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8.6.3.ΔθπξνζσπεΫηαη ην
αλαπηπμηαθΨ φξγαλα;

ΡκΪκα

ζε

ηνπηθνχο

θαη

πεξηθεξεηαθνχο

νξγαληζκνχο

θαη

Ρν Ρκήκα εθπξνζσπείηαη ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα κέζα
απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΞ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 8.7 αλαιήςεηο
ζέζεσλ απφ ηα ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.

ΣΙΟΑΜΑΥ 8.7
Ξζλοσ Διοικθτικοφ Υυμβουλίου Μζντρου Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ του Χπουργείου
Σαιδείασ (2008)
Αντιπρόεδροσ Ιδρφματοσ Μοινωνικισ Σρόνοιασ Αγιάςου «Θ Θεομιτωρ»
Αναπλθρωτισ Σρόεδροσ ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Ξυτιλινθσ.
ΜΕΥΧΣ Νζςβου Υφμβουλοσ Ψυχολογικισ Υτιριξθσ για τα ςχολεία Σολιχνίτου,
Άντιςςασ, Σζτρασ, Ερεςοφ και Φίλιασ, 2004, 2007, 2008.
Εκπρόςωποσ του Διμου Ξυτιλινθσ και μζλοσ ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο του
Μζντρου Σρόλθψθσ κατά των εξαρτιςεων «Σνοι».
Αναπλθρϊτρια Σρόεδροσ του Επιςτθμονικοφ Υυμβουλίου Σρόνοιασ, ΣΕ.ΥΧ.Σ. Β.
Αιγαίου

8.6.4.ΠπκκεηΩρεη ελεξγΨ ην ΡκΪκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδΫσλ
αλΨπηπμεο;
Νη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζπδεχμεσλ, ζπλεξγαζηψλ θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε θνξείο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ έλα θξίζηκν ξφιν ζε ηνπηθφ επίπεδν ζπλζέηνπλ κηα λέα δηθηπαθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή,
κε άκεζα, αιιά θαη βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ, δεδνκέλν πνπ ζπληζηά ζηφρν γηα ην Ρκήκα θαη πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή
ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο.
Δπηδηψμεηο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο
απνηεινχλ :
-Ζ αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
-Ζ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο δηθηχνπ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ πνιηηηθή
επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
-Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ππεξεζίεο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
δπλαηφηεηαο ησλ κεραληζκψλ επίιπζεο ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ.
-Ζ αμηνπνίεζε θεθαιαίνπ γλψζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα.
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8.6.5.πΨξρεη δηΨδξαζε Ϊ/θαη ζπλεξγαζΫα ηνπ ΡκΪκαηνο κε ην πεξηβΨιινλ ηνπ, ηδΫσο κε
αληΫζηνηρα ΡκΪκαηα Ψιισλ ηδξπκΨησλ αλψηαηεο εθπαΫδεπζεο;
Ζ δηάδξαζε ηνπ Ρκήκαηνο κε αληίζηνηρα Ρκήκαηα θαη Ηδξχκαηα ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηνπ απνηππψλεηαη
ελδεηθηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 8.8
ΣΙΟΑΜΑΥ 8.8.
ΦΡΞΕΑΥ ΣΡΙΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΟΡΞΙΜΘΥ Ε. Μ. ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ
ΥΣΡΧΔΑΥΦΘΤΙΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΞΕΝΕΦΩΟ Φ.Ε.Ι. ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ
ΦΡΞΕΑΥ ΕΓΜΝΘΞΑΦΡΝΡΓΙΑΥ ΣΑΟΦΕΙΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ
ΦΡΞΕΑΥ ΣΡΙΟΙΜΩΟ & ΕΓΜΝΘΞΑΦΡΝΡΓΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΟΡΞΙΜΘΥ ΑΣΘ
ΦΞΘΞΑ ΟΡΞΙΜΘΥ EΘΟΙΜΡΧ & ΜΑΣΡΔΙΥΦΤΙΑΜΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ
ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΣΡΙΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΕΓΜΝΘΞΑΦΡΝΡΓΙΜΩΟ ΕΤΕΧΟΩΟ
FACULTY ENRICHMENT PROGRAM-CANADIAN GOVERNMENT, ΥΦΡ UNIVERSITY OF TORONTOCANADA,
ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΦΡΧ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΦΡΧ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ ΣΑΦΤΩΟ
ΦΞΘΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΕΤΓΑΥΙΑΥ ΦΕΙ ΑΘΘΟΩΟ
FLORIDA STATE UNIVERSITY
ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ, ΣΑΟΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ
ΦΞΘΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΣΕΝΡΣΡΟΟΘΥΡΧ
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΜΑΙ Ξ.Ξ.Ε., ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ
ΦΞΘΞΑ ΟΡΞΙΜΘΥ Α.Σ.Θ.
ΦΞΘΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ, ΣΑΟΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ.
ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΜΤΘΦΘΥ.
UNIVERSITY OF DAMASCUS- SYRIA.
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ, ΔΘΞΡΜΤΙΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ
ΘΤΑΜΘΥ
ΦΕΦΑΑ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ, ΔΘΞΡΜΤΙΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ
ΘΤΑΜΘΥ
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΙΟΘΥΘΥ & ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ ( ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ
ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ), ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΣΕΝΡΣΡΟΟΘΥΡΧ
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΑΓΩΓΘΥ - ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ
CONTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY
ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ
INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
ΦΞΘΞΑ ΓΕΩΓΤΑΦΙΑΥ, ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΑΙΓΑΙΡΧ
ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΓΙΑ ΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ, ΣΑΟΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ
ΜΕΟΦΤΡ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΩΟ ΦΡΧ ΑΟΘΤΩΣΡΧ ΜΑΙ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ
ΔΤΑΥΕΩΟ, ΣΑΟΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ
ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΔΙΜΑΙΡΧ
Φ.Ε.Ι. ΣΕΙΤΑΙΑ
ΣΡΝΧΦΕΧΟΕΙΡ ΜΤΘΦΘΥ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ - ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ & ΔΘΞ. ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
ΣΑΟΦΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ - ΦΞΘΞΑ ΔΙΕΘΟΩΟ & ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΣΕΙΤΑΙΑ - ΦΞΘΞΑ ΔΙΕΘΟΩΟ & ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ - ΦΞΘΞΑ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ, ΧΩΤΡΦΑΠΙΑΥ, ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΑΥ &
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ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΣΑΦΤΩΟ - ΦΞΘΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΡ ΦΞΘΞΑ)
UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS III - ΦΞΘΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ ΥΧΓΧΤΡΟΘΥ ΜΡΙΟΩΟΙΑΥ
UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN (STRASBURG) - ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ
UNIVERSITY OF WARWICK - ΜΕΟΦΤΡ ΕΤΕΧΟΩΟ ΕΘΟΙΜΩΟ ΥΧΕΥΕΩΟ
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
CEVIPOL - ΜΕΟΦΤΡ ΞΕΝΕΦΘΥ ΦΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΗΩΘΥ
BILGI UNIVERSITY ISTANBUL - ΕΧΤΩΣΑΛΜΕΥ ΥΣΡΧΔΕΥ & ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΥΧΕΥΕΙΥ
ΓΑΝΝΙΜΡ ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΑΘΘΟΩΟ (IFA)
ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ MICHIGAN STATE, USA

8.6.6.Αλαπηχζζεη ην ΡκΪκα θαη δηαηεξεΫ ζρΩζεηο κε ηελ ηνπηθΪ θαη πεξηθεξεηαθΪ θνηλσλΫα,
θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθΪ, πεξηθεξεηαθΪ Ϊ/θαη εζληθΪ νηθνλνκηθΪ ππνδνκΪ;
Ρν Ρκήκα ηφζν ζε επίπεδν κειψλ ΓΔΞ φζν θαη ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ δηαηεξεί ζρέζεηο κε
ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή νηθνλνκηθή
ππνδνκή ηφζν σο πξνο ηελ αλάπηπμε εηαηξηθψλ δηθηχσλ κε θνξείο κε ηε ζχκπξαμε κλεκνλίσλ
ζπλεξγαζίαο, φζν θαη κε ηελ πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Θεληξηθφο
ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ηνπηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη
ζε παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη εληζρχνπλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή
νηθνλνκία, αμηνπνηψληαο θαιχηεξα ηε γλψζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο. Νη πξσηνβνπιίεο απηέο δηαζθαιίδνπλ επηηπρεκέλεο ζπλδέζεηο κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
πξννπηηθέο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο ηνπηθνχ
ζηξαηεγηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο - νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο
απαζρφιεζεο.
8.6.7.Ξψο ζπκκεηΩρεη ην ΡκΪκα ζηα κεΫδνλα πεξηθεξεηαθΨ, εζληθΨ θαη δηεζλΪ εξεπλεηηθΨ θαη
αθαδεκατθΨ δΫθηπα;
Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ηδηαίηεξα ελεξγά ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη
αθαδεκατθά δίθηπα. Σαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ κε ην Δπξσκεζνγεηαθφ Ξαλεπηζηήκην θαη
ην Θέληξν Έξεπλαο θαη Κειέηεο γηα ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Ξαξάιιεια κέινο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο
απνηειεί κέινο ηνπ Θεληξηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο
ζπκαηνπνίζεο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ (Θ.Δ.Π.Α.Θ.Δ.Α), ελψ ελδεηθηηθφ είλαη θαη ην
γεγνλφο ηεο βξάβεπζεο κέινπο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΝΖΔ γηα ηνπο
Ξξφζθπγεο γηα επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ππέξ ησλ Αηηνχλησλ Άζπιν θαη ησλ Ξξνζθχγσλ.
8.6.8.Ρν ΡκΪκα δηνξγαλψλεη Ϊ/θαη ζπκκεηΩρεη ζηε δηνξγΨλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
πνπ απεπζχλνληαη ζην Ψκεζν θνηλσληθφ πεξηβΨιινλ;
Όπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ε δηνξγάλσζε θαη ε ζπκκεηνρή πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζπληζηνχλ πάγηα πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 9Ν
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ
9.1.Σπάξρεη δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξόζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνύο)
ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Οόζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή;
η επηβάιεη ηελ αλάγθε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο
Ζ πάξνδνο 10 ρξφλσλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
Ρκήκαηνο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαη σο πιαίζην ζηξαηεγηθήο, επηβάιεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπ. Απηή ε αλαζεψξεζε θαζίζηαηαη ζεκαληηθή θαη γηα ηξεηο αθφκε ιφγνπο. Ν πξψηνο
είλαη νη αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Ν δεχηεξνο είλαη ε
σξίκαλζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο , ην νπνίν πιένλ έρεη απηνλνκεζεί.. Ν ηξίηνο είλαη ε
αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζχγρξνλεο επηπηψζεηο απφ ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε ηελ
παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Νη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε είλαη:
1. Ζ καδηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ρν θαηλφκελν απηφ δελ είλαη βέβαηα ειιεληθφ
θαηλφκελν. Ζ καδηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ κεηαηξνπή
ηεο νηθνλνκίαο ζε κηα νηθνλνκία ππεξεζηψλ πνπ απμάλεη ηε δήηεζε γηα
εμεηδηθεπκέλε δηαλνεηηθή εξγαζία. Ζ καδηθνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
επαγγεικαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
2. Ζ καδηθνπνίεζε ζπλνδεχηεθε ζηε ρψξα καο απφ ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ Ρκεκάησλ θαη ηελ αλσηαηνπνίεζε ησλ ΡΔΗ. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα ζπνπδέο ζηα πεξηθεξεηαθά θπξίσο
παλεπηζηήκηα, θαη ζηα ηκήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ιηγφηεξν ζηηο απαηηήζεηο
ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
3. Ζ καδηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή
δηαθνξνπνίεζε νδήγεζε ζε κηα πνιχ απμεκέλε δήηεζε γηα κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο αιιά θαη ζε κηα κεγάιε αχμεζε ησλ πξνζθεξνκΩλσλ
πξνγξακκΨησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δηδηθά γηα ηα πεξηθεξεηαθά
παλεπηζηήκηα, πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο απνκφλσζεο παξνπζηάδνπλ
κηθξφηεξε δήηεζε ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ε νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζή ηνπο.
4. Νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην (λένο λφκνο πιαίζην, λφκνο γηα ηελ αμηνιφγεζε,
λφκνο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θ.ιπ) πνπ ξπζκίδνπλ γηα πξψηε θνξά
δεηήκαηα φπσο ε έξεπλα θαη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κεηαζέηνληαο γηα πξψηε
θνξά θαη ηππηθά ηελ εζηίαζε ησλ ηκεκάησλ απφ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη
ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηελ έξεπλα .
Ζ αλάπηπμε θαη ε σξίκαλζε ηνπ Ρκήκαηνο:
1. Ζ αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ, θαζηζηά πην αλειαζηηθή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε
λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηνίθεζήο ηνπ.
2. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ θαζηζηά θξίζηκε ηελ
αλαζεψξεζή ηνπ κε ζηφρν θπξίσο ηελ αχμεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ
θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα.
3. Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο πνπ παξαηεξήζεθε ζην Ρκήκα ηα ηειεπηαία ρξφληα καδί
κε ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ απμάλεη ηηο αλάγθεο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο
έξεπλαο. Ρα ππάξρνληα εξγαζηήξηα δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
εξεπλεηηθέο αλάγθεο φινπ ηνπ δηαζέζηκνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ δελ
ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγηθΪ νξγΨλσζε ηεο Ωξεπλαο θαη ηελ
ππνζηήξημε ηεο κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, φπσο απαηηνχλ νη
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο
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4. Ρέινο ε κεγέζπλζε θαζψο θαη ε απηνδπλακία ηνπ Ρκήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη ηελ
είζνδν πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ ζηε Γεληθή ηνπ Ππλέιεπζε, ηελ θαζηζηά πην
δπζθίλεηε. Γηα λα εληζρπζεί εθ λένπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο
ρξεηάδεηαη ε αλαδηνξγάλσζή ηνπ (δεκηνπξγία ηνκέσλ, αλαδηνξγάλσζε
επηηξνπψλ θ.ιπ) πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ ηεο
ζπλέιεπζεο.
Νη επηπηψζεηο απφ ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε, ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ :
1. Ζ
αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δεκηνπξγεί λέεο
δπλαηφηεηεο θαη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Απμάλεη ηελ εθκεράληζε
ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δεκηνπξγεί αλάγθεο γηα
βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη γηα ππνδνκέο γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο. Ραπηφρξνλα
δεκηνπξγεί λέα πεδία έξεπλαο θαη λέεο επαγγεικαηηθέο εμεηδηθεχζεηο.
2. Ζ Δπξσπατθή ελνπνίεζε αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο θαη αλνίγεη λέεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο θνηλσληνιφγνπο
θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε κηαο ζεηξάο λέσλ επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη
Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ
Ρκήκαηνο.
Νη θπξηφηεξεο αιιαγΩο πνπ επηρεηξεΫ ην ζρΩδην αλΨπηπμεο
Νη θπξηφηεξεο αιιαγέο είλαη:
1. Ν αλαζρεδηαζκφο ησλ Ρνκέσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζηειέρσζεο ηνπ Ρκήκαηνο,
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο αλάγθεο ζηειέρσζεο δειαδή:
α. Γπλαηφηεηα γηα ιηγφηεξα λέα κέιε ΓΔΞ θαη 407, απμεκέλε αλάγθε γηα ηερληθφ
θαη βνεζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ,
β. Αλάγθε δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ζε έλα ρακειφηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν, ε
νπνία λα αληαπνθξίλεηαη σζηφζν ζηα λέα δεδνκέλα.
2. Ζ αλάπηπμε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ παχεη λα είλαη ν απνθιεηζηηθφο άμνλαο
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο. Ρφζν νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, φζν θαη ε
εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ζπγθξνηνχλ δχν αθφκε βαζηθνχο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην εμήο ε ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο.
3. Νη ηνκείο αμηνπνηνχληαη σο εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο
έξεπλαο.
4. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαζίζηαηαη θεληξηθφ εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνξείαο ηνπ Ρκήκαηνο
5. Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγΫα ελφο ζηαζεξνχ πιαηζΫνπ αλαθνξΨο
γηα ηελ αλΨπηπμε ηνπ ΡκΪκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε θείκελα (ζηξαηεγηθή,
πξνγξακκαηηζκφο, εζσηεξηθφο θαλνληζκφο). Ζ ράξαμε θαη ε πινπνίεζε κηαο
ζηαζεξήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία αιιάδεη κφλν κέζα απφ εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο - θαη φρη κε απιέο
απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ρσξίο ηελ απαηηνχκελε γηα απηφ
πξνεηνηκαζία - δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξή πνξεία ηνπ Ρκήκαηνο θαη απνθεχγεη
ηαιαληεχζεηο κε βάζε ζθνπηκφηεηεο ή επηινγέο ηεο ζηηγκήο. Ν εζσηεξηθφο
θαλνληζκφο ηνπ Ρκήκαηνο, ζα πξνβιέπεη ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο αιιαγήο ηνπ
ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηφζν ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε
ζπλεθηηθφηεηά ηνπ, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο κε βάζε ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Νη δηαδηθαζίεο ζα πξνβιέπνπλ ηφζν ηελ ζπληεηαγκέλε
αλαζεψξεζή ηνπ φζν θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ κέζα απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο
επηρεηξεζηαθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ Ρκήκαηνο.
6. Γηα λα αληηκεησπηζζεί ε αλάγθε επαγγεικαηνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ ρσξίο λα
θαηαζηξαθεί ε επηζηεκνληθή θπζηνγλσκία ηνπ Ρκήκαηνο γίλεηαη κηα λέα
πξνζπάζεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο θαη
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
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ΠηξαηεγηθνΫ ζηφρνη ηνπ ζρεδΫνπ αλΨπηπμεο
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή
ζπγθξνηείηαη απφ δχν επί κέξνπο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο κε άκεζε αιιειεμάξηεζε: ηεο εθπαηδεπηηθήο
ζηξαηεγηθήο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ πξψηε έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε δεχηεξε ηελ επίηεπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ ζηφρσλ πνπ είλαη ε
παξαγσγή θνηλσληνινγηθήο γλψζεο.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο 6 άμνλεο:
1. Ρε δεκηνπξγΫα ηνκΩσλ
Νη ηνκείο είλαη δνκέο αθαδεκατθήο νξγάλσζεο θαη έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γελ
απνηεινχλ αλεμάξηεηεο δνκέο αιιά φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο. Νη Ρνκείο νθείινπλ λα απνηεινχλ
ηνπο βαζηθφηεξνπο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο κεηαμχ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Νη ηνκείο ζπγθξνηνχληαη κε βάζε ηε ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ
κειψλ ηνπο κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε επξχηεξεο
επηζηεκνληθέο ελφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή
ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Ρνκέσλ κπνξεί επνκέλσο λα βαζίδεηαη είηε ζηελ ζεκαηηθή
ζπγγέλεηα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, είηε ζηε ζεκαηηθή ηνπο ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ψζηε
λα ζπλζέηνπλ έλα επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Κε ηε δεκηνπξγΫα ησλ ηνκΩσλ
επηρεηξεΫηαη ε αλαζχλζεζε γλσζηηθψλ αληηθεΫκελσλ πνπ ε ππεξβνιηθΪ
εμεηδΫθεπζε Ωρεη απνδνκΪζεη.
Ζ αλαζχλζεζε απηή θαζηζηά δπλαηή ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
επαλεηζάγνληαο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα καζήκαηα, θαη ηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή. Θάησ απφ
απηή ηελ νπηηθή ε νξγάλσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε Ρνκείο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηα ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε ηνκείο είλαη
αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξψην θξηηήξην ε θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
Ρκήκαηνο. Θαζψο ε ζηξαηεγηθή ελφο Ρκήκαηνο έρεη πάληα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
νξίδνληα θαη ε νξγάλσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε Ρνκείο πξέπεη λα έρεη θαη απηή ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ νξίδνληα. Ζ ξηδηθή αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί επνκέλσο λα ζεκαίλεη θαη
ξηδηθή αλαζεψξεζε ησλ Ρνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Ζ δεκηνπξγΫα ΡνκΩσλ, πνπ απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο, πξΩπεη λα
ζπλδπαζηεΫ κε ηελ αμηνπνΫεζε ηνπο γηα ηελ νξγΨλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο
Ωξεπλαο. Κε δεδνκέλν φηη ζηνλ νξίδνληα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ν
αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 18 κε 22 θαη φηη ν λφκνο
απαηηεί 5 ηνπιάρηζηνλ κέιε ΓΔΞ αλά ηνκέα, ν αξηζκφο ηνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηνπο 4. Ρν εθπαηδεπηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη λα
απνηππψλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ζηα επί κέξνπο αληηθείκελα ησλ Ρνκέσλ ηνπ, νη νπνίνη
πινπνηνχλ ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή φζν θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ζηξαηεγηθή.
2. Ρνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθΪο ζηξαηεγηθΪο
Ζ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη λα αλαζρεδηαζηεί ψζηε λα πεξηιάβεη ηφζν
ηηο πξνπηπρηαθέο φζν θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Νη απαληήζεηο πνπ ην Ξξφγξακκα
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ κπνξεί λα δψζεη ζηελ νξγάλσζε ηεο ζπλνιηθήο επηζηεκνληθήο
εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη ηεο έξεπλαο δελ κπνξεί λα είλαη
πιένλ επαξθείο. Ν ξφινο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ έρεη πιένλ αιιάμεη. Πηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη
ινηπφλ απνιχησο απαξαίηεην ε ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο λα απνθηήζεη κηα εξεπλεηηθή
δηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα εκπινπηίδεη θαη λα ππεξβαίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΞΞΠ θαη
ζπγρξφλσο λα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ σο
βαζηθφ άμνλα. Θαηά ζπλέπεηα, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο εληάζζνληαη
αθελφο ην Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη αθεηέξνπ ηα ΞΚΠ θαη ε εξεπλεηηθή
ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο
γλψζεο κε ηελ νξγαληθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα επίπεδα ζπγθξφηεζήο ηεο κέζα ζην
Ρκήκα. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ζε κεηαπηπρηαθφ
επίπεδν πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ζηξαηεγηθή.
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Ρν εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο ζα πεξηιακβάλεη
καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ θνηλσληνινγηθή ζεσξία φζν θαη ζηελ εκπεηξηθή
έξεπλα. Ξην ζπγθεθξηκέλα:
o

ΛΑΘΗΛΑΑ
ΓΕΜΘΙΗΡ ΙΞΘΜΦΜΘΞΚΞΓΘΙΗΡ ΘΕΦΠΘΑΡ: Σα
καζήκαηα απηά ζα παξέρνπλ ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ είλαη
απαξαίηεην λα γλσξίδεη έλαο θνηλσληνιόγνο. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
ηεο γεληθήο ζεσξίαο ζα πξνεηνηκάζεη ηελ έληαμε ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό ρώξν θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ βαζύηεξε θαηαλόεζε
ηεο θνηλσληνινγίαο (Θαηαλόεζε κε πιεξόηεηα, πεξηεθηηθόηεηα θαη πςειό
βαζκό γελίθεπζεο ησλ γεληθώλ ζεσξεηηθώλ πξνηύπσλ/ππνδεηγκάησλ.
Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζύγρξνλσλ ζεσξεηηθώλ ζπδεηήζεσλ ηεο
Θνηλσληνινγίαο θαη ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ελεξγή
ζπκκεηνρή ζηα ζρεηηθά θόξα).

o

ΛΑΘΗΛΑΑ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑΡ: Όπσο ηα καζήκαηα ηεο θνηλσληνινγηθήο
ζεσξίαο εμνηθεηώλνπλ ηνπο θνηηεηέο κε ηα βαζηθά ζεσξεηηθά εξγαιεία, ηηο
έλλνηεο θαη ηηο ζεσξίεο ηεο θνηλσληνινγίαο, έηζη θαη ηα καζήκαηα πνπ αθνξνύλ
ζηε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο ηνπο εμνηθεηώλνπλ κε ηηο
ηδηαίηεξεο κεζόδνπο θαη ηερληθέο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε δηεξεύλεζε
θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ θαη γεγνλόησλ. Οη κέζνδνη ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο,
πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο, ππνζηεξίδνληαη ζήκεξα από καζεκαηηθά θαη
πιεξνθνξηθά εξγαιεία θαη ππνδνκέο απαξαίηεηα γηα λα κπνξνύλ νη θνηηεηέο
θαη κειινληηθνί επηζηήκνλεο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθήο θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο. Χζηόζν ε γλώζε ησλ
κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ δελ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ γλώζε ηεο
επηζηεκνινγίαο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο
γλώζεο. Αθόκε πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θνηλσληνινγηθή ζεσξία θαη
κεζνδνινγία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη από θνηλνύ ζπγθξνηνύλ ην
επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο. Ζ ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ
απνζπλέδεε ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο από ηελ
θνηλσληνινγηθή ζεσξία έρεη ζήκεξα εγθαηαιεθζεί.

o

ΛΑΘΗΛΑΑ ΕΝΕΘΔΘΕΙΣΡΗΡ ΡΕ ΕΘΔΘΙΑ ΣΟΞΟΕΔΘΑ ΗΡ
ΙΞΘΜΦΜΘΞΚΞΓΘΑΡ: Ρα καζήκαηα ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο θαη ηεο
κεζνδνινγίαο πιαηζηψλνληαη απφ νξηζκέλα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά
ππνπεδία ηεο θνηλσληνινγίαο. Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ν ζηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ
αθνξά ηελ αλάιπζε θαη ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ην ΡκΪκα πξΩπεη
λα εμεηδηθεπζεΫ θαη λα ζηξαθεΫ ζε ζπγθεθξηκΩλεο πιεπξΩο ηεο
εθαξκνζκΩλεο θνηλσληνινγΫαο θαη λα αληηκεησπΫζεη ζπγθεθξηκΩλα
πξνβιΪκαηα ηεο ειιεληθΪο αιιΨ θαη ηεο επξσπατθΪο θνηλσλΫαο. Σέηνηα
πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη ε θηώρηα, ηα πξνβιήκαηα ησλ πόιεσλ, ν
θνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε θνηλσληθή, εζλνηηθή θαη
πνιηηηζκηθή ζύγθξνπζε, ε κεηαλάζηεπζε, ε δηάρπζε ηεο γλώζεο θαη ηεο
πιεξνθνξίαο, ε θαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο επηξξνήο, νη ρξήζεηο
ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ε δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθώλ ειίη θαη θέληξσλ
εμνπζίαο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, ηα ζέκαηα ηεο
λεόηεηαο θαη ηεο λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο.

3. Ρελ αλΨπηπμε ελφο πιαηζΫνπ γηα ηε ρΨξαμε εξεπλεηηθΪο ζηξαηεγηθΪο
Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη
ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη ζηελά κε ηνλ Διιεληθφ
Θνηλσληθφ Πρεκαηηζκφ (Δπξψπε, Βαιθάληα, Αλ.Κεζφγεηνο). Κηα ηέηνηα εξεπλεηηθή
ζηξαηεγηθή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ππεξεηεί ηαπηφρξνλα δχν ζηφρνπο: α) ελεξγνπνηεί ην
ελδηαθέξνλ ηεο Διιεληθήο Θνηλσληνινγίαο γηα ηε ζχγρξνλε έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ
δεηήκαηνο, θαη β) ηελ πξνζαλαηνιίδεη πξνο ηελ ζπγθξηηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσληνινγηθήο
έξεπλαο. Ζ εξεπλεηηθή, φπσο θαη ε εθπαηδεπηηθή, ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο αλαπηχζζεηαη ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
θαη ην ηδηαίηεξν ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ.
Ζ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηβάιεη
είλαη θξίζηκε γηα ηε ράξαμε κηαο νξζήο ζηξαηεγηθήο. Ρν ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθεξφηαλ κέρξη ζήκεξα ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ξχζκηδε
κε βάζε απηέο ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ρκεκάησλ. Νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
θαη ε έξεπλα αληηκεησπίδνληαλ σο απιά ζπκπιεξψκαηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Δπνκέλσο ην Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ απνθηνχζε θπξίαξρε ζεκαζία ηφζν γηα
ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο. Ιφγσ ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ην
ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην έδηλε ζην ΞΞΠ ε επηινγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ κειψλ
ΓΔΞ πξνζδηνξηδφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, Ξξνπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ. Δπεηδή γηα λα δηεθπεξαησζεί ην Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ απαηηείηαη
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ εηδηθά πξνζδηνξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ, εκπεηξίαο θαη εξεπλεηηθνχ
πξνθίι, ην πξνζσπηθφ απηφ κε ηα ζπγθεθξηκέλα αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,
αλαπφθεπθηα πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην είδνο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο
ζπλεξγαζίεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα ηνπ Ρκήκαηνο.
Νη πξφζθαηεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, παξά ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ζεκαηνδνηνχλ κηα
ζηξνθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη πξνο ηελ έξεπλα. Ζ
εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη επνκέλσο λα ραξαρζεί εθ λένπ κε βάζε ηηο λέεο
ζπλζήθεο, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα βειηησζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
πεξηβάιιεη φιεο απηέο ηηο αιιαγέο.
4. Ρελ επη πιΩνλ ζηειΩρσζε ηνπ ΡκΪκαηνο
Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο Ρκήκαηνο πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη ηελ επί πιένλ
ζηειέρσζή ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα αλαζρεδηαζζεί εθ ηνπ κεδελφο θαη λα γίλεη ζπκβαηή κε ηε
λέα ζηξαηεγηθή. Νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζεκαηνδνηνχληαη κε ηελ έκθαζε ζηελ έξεπλα
θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πξέπεη λα απνηππψλνληαη θαη ζηελ ζηξαηεγηθή ζηειέρσζεο
ηνπ Ρκήκαηνο. Έηζη, γηα ηελ επηινγΪ λΩσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΩλσλ κειψλ ΓΔΞ ζα
πξΩπεη, παξάιιεια κε ην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, λα ιακβΨλνληαη ππφςε
θαη νη αλΨγθεο ησλ ΚΞΠ θαζψο θαη ηεο εξεπλεηηθΪο ζηξαηεγηθΪο ηνπ ΡκΪκαηνο.
5. Ρνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπ ΡκΪκαηνο
Θεληξηθφο άμνλαο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη θαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαλσηηθψλ
θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο αιιαγέο ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγεηαη αθελφο ε απηνλφκεζε θαη
αθεηέξνπ ε λέα ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο.
6. Ρελ νξγΨλσζε ηεο ζπζηεκαηηθΪο αμηνιφγεζεο ηνπ ΡκΪκαηνο
Θεληξηθφο άμνλαο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη λα πξνρσξήζεη ην Ρκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα θαη λα απνηειεί ζην εμήο ην
βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ θαη γηα ηελ δηφξζσζε ηεο
φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Πθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε
ηεο πνξείαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ν έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ.
Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ην ζρέδην αλάπηπμεο ζηνρεχεη ζηα εμήο:
ΠπλεηζθνξΨ ζηελ εμΩιημε ηεο επηζηΪκεο θαη ηεο εξεπλεηηθΪο ηερλνινγΫαο
Νη επηζηήκεο (σο επηζηεκνληθά πεδία) αλαπηχζζνληαη κε βάζε έλα εξεπλεηηθφ
παξάδεηγκα, πνπ ζπγθξνηείηαη γχξσ απφ έλα ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα.
Υζηφζν ζπρλά ε ζπγθξφηεζε ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ πξνρσξά κέζα απφ ηνλ
αληαγσληζκφ πεξηζζφηεξσλ αληηκαρφκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ρέηνηα είλαη
θαη ε πεξίπησζε ηεο θνηλσληνινγίαο. Ζ έιιεηςε ελφο θνηλά απνδεθηνχ επηζηεκνληθνχ
πξνγξάκκαηνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ
ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Ρκεκάησλ
θνηλσληνινγίαο δηεζλψο. Ραπηφρξνλα νη ηδηνκνξθίεο ηνπ θνηλσληνινγηθνχ
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ χπαξμε αλεμάξηεησλ θνηλσληθψλ
ζρεκαηηζκψλ, επηβάινπλ ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλεηηθψλ
ππνπξνγξακκάησλ γηα θάζε θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. Έηζη θάζε Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο
θαιείηαη κέζα απφ ηελ ράξαμε ηεο δηθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο λα επηιέμεη θαη λα εζηηάζεη
ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ππνπεδία πάληα βέβαηα κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ην
ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο θνηλσληνινγίαο. Απηή ε επηινγή απνηππψλεηαη ζηε
ζπλέρεηα ζην εξεπλεηηθφ θαη ζην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα.
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ΠπλεηζθνξΨ ζηελ ΝηθνλνκηθΪ θαη ΘνηλσληθΪ ΑλΨπηπμε
Ζ αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο κε
ζηφρν ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. Ρα ΞΚΠ θαη ε έξεπλα ηνπ Ρκήκαηνο εζηηάδνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ππνπεδία ηνπ ζπλνιηθνχ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο Θνηλσληνινγίαο,
πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηα πεδία πνπ πξνζεγγίδνληαη ζπλνιηθά απφ ηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο. Κέζα απφ απηήλ ηελ εζηίαζε ην Ρκήκα ζπλεηζθέξεη ζηελ νπζηαζηηθή
παξαγσγή λέαο γλψζεο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ
αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ρκήκαηνο (ΞΞΠ θαη
ΞΚΠ) αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ
Ρκήκαηνο, ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Ρκήκαηνο ζε ζεκαληηθά εξεπλεηηθά έξγα, ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ
ηάζεσλ ηεο θνηλσληνινγηθήο επηζηήκεο θαζψο επίζεο θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλεξγαζίεο
κε ηνπο δεκφζηνπο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο. Ζ δνκή ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο θαη
ην πξφγξακκα Ππνπδψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξφζεζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο
εθπαηδεπηηθφο εξεπλεηηθφο κεραληζκφο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη βέιηηζηεο
πξαθηηθέο ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
Νη βαζηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο:
Ινηλσληθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή νηθνλνκία
Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ζα ζπκβάιεη κε ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε
ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ρα πξνβιήκαηα
απηά απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, εμαξηάηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. Πηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΞΑ, νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο
δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δηδηθά γηα ηελ ρψξα καο πνπ ε νηθνλνκία
ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ, ηα πξνβιήκαηα ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηηο λενιαίαο είλαη θξίζηκα.
Η εκπεηξηθή έξεπλα θαη ε πιεξνθνξηθή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο
Ζ είζνδνο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί ζνβαξέο αλαθαηαηάμεηο ζηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο γλψζεηο. Ζ κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
αλαζεσξείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απαηηεί ηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ.
Ζ εθκεράληζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπο κε δηαδηθαζίεο εξγαιεία θαη
ππνδνκέο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε απηέο ηηο εκπεηξηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο.
Ζ αληηκεηψπηζε ηεο κεγάιεο πζηέξεζεο ηεο ρψξαο ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (βάζεηο δεδνκέλσλ θαη βάζεηο γλψζεο, ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα
θ.ιπ) ζα απνηειέζεη κηα κεγάιε εξεπλεηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ
πξνηεξαηφηεηα απηή αλαγλσξηδφηαλ ήδε σο ε πξψηε γηα ην Ρκήκα απφ ηελ κειέηε
ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ.
Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο κε απηά ηα αληηθείκελα είλαη πςεινχ ελδηαθέξνληνο θαη
απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ην Ρκήκα.
Θεζκηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο
Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε επξσπατθή ελνπνίεζε πξνθαινχλ ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη
πνιηηηθέο αιιαγέο ζηε ρψξα καο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είλαη πςειήο
πξνηεξαηφηεηαο.
Ξ ρώξνο θαη ην πεξηβάιινλ
Ν αγξνηηθφο ηνκέαο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ
αλαδεηθλχνληαη ζε θξίζηκα πξνβιήκαηα γηα ηελ ρψξα καο. Ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο Διιάδαο είλαη λεζησηηθφ. Ζ έξεπλα ζηα πεδία απηά απνηειεί κηα απφ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο
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Ρπλεηζθνξά ζηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νπηθήο Αλάπηπμεο
Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ ιεηηνπξγεί ζηε Κπηηιήλε
ζην Λνκφ Ιέζβνπ. Ζ χπαξμή ηνπ ελδπλακψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κηθξή
εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηνπ αθξηηηθνχ λεζηνχ, εάλ κάιηζηα γίλεη πιήξσο αληηιεπηή ε
ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ, ηφζν σο εζραηηάο ηεο «ελσζηαθήο επηθξάηεηαο»
φζν θαη σο ζεκείνπ κεζνξηαθήο πξφζβαζεο πξνο κηα «ηεξάζηηα αγνξά γλψζεο», πνπ
δηακνξθψλνπλ νη ππφ έληαμε ζηελ ΔΔ, νη ηξίηεο κεζνγεηαθέο θαη ππεξθαπθάζηεο ρψξεο,
ζην πιαίζην ησλ φζσλ νξίδνληαη θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Ξνιηηηθή
Γεηηνλίαο.
Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη κε ην έξγν ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ ζσζηή ελαζρφιεζε κε
ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο, ελψ ε ζπγθΩληξσζε ελφο αμηφινγνπ
επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζηελ πεξηθΩξεηα ζα νδεγΪζεη επΫζεο θαη ζηελ
ελδπλΨκσζε ηεο ηνπηθΪο θνηλσλΫαο. Ζ δηεζλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε ηελ ππνρξεσηηθή εηζαγσγή θαη άιισλ
επξσπατθψλ γισζζψλ, σο γισζζψλ δηδαζθαιίαο, ζε θάπνηα ηνπιάρηζηνλ θαηαξράο
καζήκαηα, ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ελ γέλεη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Πχλδεζε ηεο Ωξεπλαο κε ηελ εθπαΫδεπζε
Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο έρεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ήδε απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ, ηελ
ελίζρπζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε ρψξα. Βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα αλαπηχμνπλ νη
απφθνηηνί ηνπ εξεπλεηηθφ πξνθίι είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο. Ρν
Ρκήκα επλνεί ηε δηαζχλδεζε έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή
θνηηεηψλ, θπξίσο κεηαπηπρηαθψλ, ζηελ έξεπλα. Δξγαιεία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
είλαη ε πξαθηηθή άζθεζε πνπ κπνξεί λα εθπνλείηαη ζε εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο, ε
πηπρηαθή εξγαζία, ε αλάπηπμε εηδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ε θαηάιιειε
εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη
ηέινο ε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ
εξεπλεηηθή κεζνδνινγία κέζα απφ ηελ ζπλδηδαζθαιία.
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9.2.Σπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Οόζν
απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη;
Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ
αξκφδησλ επηηξνπψλ ηνπ Ρκήκαηνο, Δπηηξνπή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ησλ
ΚΞΠ θαη ΝΚΔΑ, θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο, Γεληθή Ππλέιεπζε θαη Γεληθή
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έγθεηηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη
ελεξγεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ην ζρέδην αλάπηπμεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε δηαδηθαζία
ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί ηδαληθφ εξγαιείν γηα ην Ρκήκα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ
θαη γηα ηε δηφξζσζε ηεο φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη επνκέλσο
νπζηαζηηθά ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηαζέηεη, σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ρκήκα
είηε γηα ηελ δηφξζσζε ηεο πνξείαο ηνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηελ
ζηξαηεγηθή ηνπ, είηε γηα ηελ αιιαγή ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθήο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη
ζπλνιηθά κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε. Ρν ίδην ην Ρκήκα ζε επίπεδν Γεληθήο Ππλέιεπζεο νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη
απνηηκά ηα απνηειέζκαηά ηεο.
9.3.Σπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ;
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Ρκήκαηνο φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Ξαξάιιεια, εθφζνλ νη δηαδηθαζίεο
δηακφξθσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο πξαγκαηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο, πθίζηαληαη πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλεη ε γξακκαηεία ηνπ
Ρκήκαηνο.
9.4.Ρπγθεληξώλεη θαη αμηνπνηεί ην κήκα ηα απαηηνύκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό
ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;
Πην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ κέιε ηνπ Ρκήκαηνο, κε βάζε
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ Ρκήκαηνο, ηα αληηθείκελα ηεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο είλαη:
α. Ζ απφδνζε ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ
o Ππκκεηνρή ζε ζπλειεχζεηο θαη φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο
o Ππκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
o Ππκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
β. Ζ απφδνζε ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Γηαθξηηή αμηνιφγεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
o Κε βάζε δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνηηεηνιφγην θαη άιια αξρεία ηνπ
Ρκήκαηνο (π.ρ. Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο,
βαζκνινγία αλά κάζεκα, θνηηεηέο αλά δηδάζθνληα θ.ιπ)
o Κε βάζε εξσηεκαηνιφγην ησλ θνηηεηψλ (αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά
εμάκελν)
o Αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ
γ. Ζ απφδνζε ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κε βάζε ηνπο νη αθφινπζνπο δείθηεο:
o Αξηζκφο εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά έηνο
o Θαηεγνξίεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηνπ Ρνκείο ηνπ Ρκήκαηνο
o Θνλδχιηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζην βαζκφ πνπ απηά
ππνζηεξίδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο.
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o
o
o
o

Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηα
εγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά έξγα.
Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο
Αξηζκφο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ απαζρνιεί ην Ρκήκα αλά εηδηθφηεηα θαη Ρνκέα
Αξηζκφο θαη είδνο δεκνζηεχζεσλ

9.5.Οώο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ
πξνζσπηθνύ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ κήκαηνο;
Ζ εθπαηδεπηηθή, ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο αλαπηχζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ην ηδηαίηεξν ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ. Ζ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ην
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηβάιεη είλαη θξίζηκε γηα ηε ράξαμε κηαο νξζήο ζηξαηεγηθήο. Ρν ειιεληθφ ζεζκηθφ
πιαίζην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθεξφηαλ κέρξη ζήκεξα ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη
ξχζκηδε κε βάζε απηέο ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ρκεκάησλ. Δπνκέλσο ην Ξξφγξακκα
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ απνθηνχζε θπξίαξρε ζεκαζία ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηε ζηειέρσζε
ηνπ Ρκήκαηνο. Ιφγσ ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην έδηλε ζην ΞΞΠ ε επηινγή ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ κειψλ ΓΔΞ πξνζδηνξηδφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Νη πξφζθαηεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, παξά ηα πξνβιήκαηά ηνπο,
ζεκαηνδνηνχλ κηα ζηξνθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη πξνο ηελ έξεπλα.
Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο πξνβιέπεη θαη ηελ επί πιένλ ζηειέρσζή ηνπ, ε νπνία
αλαζρεδηάδεηαη εθ ηνπ κεδελφο ψζηε λα γίλεη ζπκβαηή κε ηε λέα ζηξαηεγηθή θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζεκαηνδνηνχληαη κε ηελ έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ρξεηάδεηαη λα απνηππψλνληαη θαη ζηελ ζηξαηεγηθή ζηειέρσζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Έηζη, γηα ηελ επηινγή λέσλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κειψλ ΓΔΞ, παξάιιεια κε ην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ιακβάλνληαη
ππφςε θαη νη αλάγθεο ησλ ΚΞΠ θαζψο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία
Ρνκέσλ, πνπ απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπο
γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο. Ζ νπηηθή απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο:
1.

Ρα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ κειψλ ΓΔΞ φρη κφλν λα θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά ηηο
απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ηνπ ΞΞΠ, αιιά θαη επξχηεξεο αλάγθεο έξεπλαο
θαη εθπαίδεπζεο φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο.
2. Ρα καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ θαη ησλ ΞΚΠ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα κέιε ΓΔΞ αιιά
απφ ηνπο ηνκείο, νη νπνίνη αλαζέηνπλ ζηα κέιε ηνπο ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. Δπνκέλσο
δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε (έλα πξνο έλα) ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ησλ κειψλ ΓΔΞ κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ
3. Θάζε κέινο ΓΔΞ θαιείηαη απφ ηνλ λφκν λα θαιχςεη 6 ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν, νη
νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δχν καζήκαηα αλά εμάκελν. Ζ δηδαζθαιία απηή κπνξεί λα
θαιχπηεη:
a. δηδαζθαιία καζεκάησλ ηφζν ηνπ ΞΞΠ φζν θαη ηνπ ΞΚΠ (ζε αλαινγία 3 πξνο
1 ή 2 πξνο 2) ,
b. ηελ ππνζηήξημε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο γηα ηνλ θνηηεηή
ππνινγίδνληαη σο πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα, ελψ γηα ηνλ θαζεγεηή δελ
ππνινγίδνληαη θαζφινπ,
c. κέξνο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε ζπλδηδαζθαιία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ,
ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην ΞΞΠ ή ηα ΚΞΠ θαη ζα έρεη
εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο,
d. ηελ δηδαζθαιία ζπγγελψλ καζεκάησλ κε ην δηθφ ηνπ, γηα παξάδεηγκα
καζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηνπ Ρνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ην
κέινο ΓΔΞ.
4. Θάζε κέινο ΓΔΞ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη έλα κφλν κάζεκα ην νπνίν αληηζηνηρεί απνιχησο
ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη κάζεκα θαη‘ επηινγήλ
(δηάιεμε ή ζεκηλάξην).
Ζ απνδέζκεπζε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΞΞΠ θαη ησλ ΚΞΠ απφ ηελ απφιπηε αληηζηνίρεζε κε ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ κειψλ ΓΔΞ παξέρεη ζην Ρκήκα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο:
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1.

Δπηηξέπεη ζην Ρκήκα λα αλαπηχζζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε βάζε ηηο εθάζηνηε
επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή
ηνπ θαη φρη κφλν κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θαηαλνκή γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
2. Δπηηξέπεη ζην Ρκήκα θαη ηνπο Ρνκείο ηνπ λα ζπγθξνηνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζπιινγηθά θαη φρη σο απιφ άζξνηζκα αηνκηθψλ επηινγψλ θαη λα ην ζπλδένπλ κε ηελ
εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο.
3. Αθήλεη πεξηζψξηα κεγαιχηεξεο θηλεηηθφηεηαο ζηα κέιε ΓΔΞ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα
απνπζηάδνπλ ιφγσ π.ρ. εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαη ζην Ρκήκα λα θαιχπηεη ηα θελά ηνπ κε ην
δηαζέζηκν θάζε θνξά αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Πχκθσλά κε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ησλ κειψλ ΓΔΞ δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαη‘
απνθιεηζηηθφηεηα κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ΞΞΠ αιιά ζπλνιηθφηεξα κε βάζε ηνπο ζηφρνπο
θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1. Θαλέλα γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ έρεη ζεκαζία απφ κφλν ηνπ αιιά κφλν ζε ζρέζε κε ην
ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ρκήκαηνο.
2. Ρα γλσζηηθά αληηθείκελα επηιέγνληαη κε βάζε ζηαζεξέο θαη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο
ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο θαη φρη ζπγθπξηαθά γηα λα θαιχςνπλ
επείγνπζεο αλάγθεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνθεξχζζνληαη
θάζε θνξά πξέπεη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο νξηζηεί ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο. Θάζε
επί κέξνπο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, απαηηεί
ηξνπνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο..
3. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απνθαζίδεη κφλν ε Γεληθή Ππλέιεπζε
ηνπ Ρκήκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Ρνκέα.

9.6.Οόζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην κήκα αλά έηνο; Οόζνη θνηηεηέο ηειηθά
ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξόπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ);
Ρν Ρκήκα κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ θαη απφθαζε ηεο Γ.Π. εηζεγείηαη
αλά έηνο ηελ εηζαγσγή 50 θνηηεηψλ.
ΞΗΛΑΘΑΠ 9.1

Φνηηεηηθφο πιεζπζκφο
2009-2010
1ν Ωηνο
104
2ν Ωηνο
104
3ν Ωηνο
102
4ν Ωηνο
91
5ν Ωηνο θαη Ψλσ
172

αλΨ Ωηνο ζπνπδψλ
2008-2009
106
101
92
101
150

Πχλνιν

550

573

ΞΗΛΑΘΑΠ 9.2
Αξηζκφο εηζαθηΩσλ ζην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ
2009-2010

2008-2009

ΔηζαγσγηθΩο εμεηΨζεηο

186

180

ΚεηεγγξαθΩο
Ξηπρηνχρνη ΑΔΗ/ΡΔΗ (ΘαηαηΨμεηο)

2

7

Άιιεο θαηεγνξΫεο

1

10

189

197

Πχλνιν
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9.7.η πξνζπάζεηεο θάλεη ην κήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη θνηηεηέο πςεινύ επηπέδνπ;
Ρν Ρκήκα πξνζαξκφδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζε έλαλ εζληθφ θαηακεξηζκφ
εξγαζίαο αλάκεζα ζηα Ρκήκαηα Θνηλσληνινγίαο θαη ηα Ρκήκαηα ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ψζηε
λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα θαιιηεξγεί ην έδαθνο γηα:
(α) ηελ εθπαίδεπζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζε ζέζεηο απφ φπνπ κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ
ηνπ Θξάηνπο θαη φισλ ησλ βαζκψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Φνξέσλ.
(β) ηνλ εμνπιηζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ κε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο
πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επρεξνχο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο
εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, έμσ απφ ηηο νπνηεζδήπνηε
ζπληερληαθέο ή θνξκαιηζηηθέο αγθπιψζεηο.
(γ) ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζπνπδψλ αιιά
θαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 10Ν
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΔΠ

10.1.Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ ππεξεζηώλ
10.1.1.Ξψο εΫλαη ζηειερσκΩλε θαη νξγαλσκΩλε ε ΓξακκαηεΫα ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ησλ ΡνκΩσλ;
Ζ γξακκαηεία ζηειερψλεηαη απφ ηελ Ξξντζηακέλε θα Θνπηξέιιε Γέζπνηλα θαη απφ ηξεηο γξακκαηείο, ηελ
θα Βάλα Σίνπ, ηνλ θ. Κπνπικπνχιε Δπζηξαηίνπ θαη ηνλ θ. Θνινβνγηάλλε Βαζίιε. Νη δχν πξψηνη
ζπλάδειθνη έρνπλ ηελ επνπηεία ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ
Δηδηθήο Πχλζεζεο, θαη ησλ εθιεθηνξηθψλ ησλ ΓΔΞ. Πεκεηψλεηαη φηη ε θα Θνπηξέιιε είλαη επίζεο
Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα ηεο Γηεχζπλζεο Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ν θ. Θνινβνγηάλλεο
έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ρκήκαηνο καο. Ν θ.
Κπνπικπνχιεο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ Κεηαπηπρηαθψλ ηνπ Ρκήκαηνο, ηνπο
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη παξάιιεια βνεζάεη ζπκπιεξσκαηηθά ζην
Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα, ελψ είλαη θαη ν νηθνλνκηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ Ρκήκαηνο.
10.1.2.Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο ζεσξεΫηε πσο εΫλαη νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο θαη ην σξΨξην
ιεηηνπξγΫαο ηεο ΓξακκαηεΫαο ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ησλ ΡνκΩσλ γηα ηελ εμππεξΩηεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ;
Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 600 ελεξγνχο θνηηεηέο ζην πξνπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ, 120 κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 30 ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, 16 κέιε ΓΔΞ, 8
δηδάζθνληεο ηνπ ΞΓ 407/80, θαη έλαλ ΔΡΔΞ. Βάζεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ φηη νη
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ππνζηειερσκέλεο. Δπηπξνζζέησο φιε ηελ αθαδεκατθή ρξνληά ε
γξακκαηεία ιεηηνπξγνχζε κε πξνζσπηθφ 3 αηφκσλ, θαζψο κία ππάιιεινο ηεινχζε ππφ άδεηα ινρίαο.
Ξαξάιιεια ιακβάλνληαο ππφςε ηα ππεξβνιηθά κεγάια ππφινηπα αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο πξφζζεηεο
ψξεο εξγαζίαο πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ, ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο,
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο είλαη ζην
έπαθξν απνηειεζκαηηθέο, παξφια ηα πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο.
10.1.3.Ξφζν απνηειεζκαηηθΪ εΫλαη ε ζπλεξγαζΫα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο
κε εθεΫλεο ηεο θεληξηθΪο δηνΫθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο; Ξφζν ηθαλνπνηεηηθΪ γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ
ΡκΪκαηνο εΫλαη
(α) ε νξγΨλσζε θαη ην σξΨξην ιεηηνπξγΫαο ηεο ΒηβιηνζΪθεο;
(β) ησλ πεξεζηψλ Ξιεξνθφξεζεο;
Ζ ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο κε απηέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθή. Υο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ην σξάξην ηεο βηβιηνζήθεο ην ηκήκα θαιχπηεηαη ηφζν σο
πξνο ηελ πξφζβαζε θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην σξάξην, δεδνκέλνπ φηη ε
βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί θαη ην απφγεπκα. Δμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή είλαη θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο ε
ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο.
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10.1.4.Ξψο εΫλαη ζηειερσκΩλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα ΔξγαζηΪξηα Ϊ/θαη ηα ΠπνπδαζηΪξηα
ηνπ ΡκΪκαηνο;
Όζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε Δξγαζηήξην δηαθξίλεηαη απφ ηελ εμήο
δνκή:

ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ
ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ

ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΡ
ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ

ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ
ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ

ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΙ
ΥΧΟΕΤΓΑΦΕΥ

Όζνλ αθνξά ζηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ θάζε Δξγαζηήξην δηαζέηεη : ζηαζκνχο εξγαζίαο, κνλάδεο πνιιαπιψλ
εθηππψζεσλ, κνλάδεο ζαξψζεσλ, κνλάδεο βίληεν-πξνβνιήο, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, πξφζβαζε ζην
ηειεθσληθφ δίθηπν θαη πξφζβαζε ζην δίθηπν ηειενκνηνηππίαο.
10.1.5.Ξφζν απνηειεζκαηηθΪ ζεσξεΫηε πσο εΫλαη ε ιεηηνπξγΫα ηνπο;
Ζ ιεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή αλαινγηθά κε ηελ έιιεηςε
πξνζσπηθνχ θαη ηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε.
10.1.6.Ξψο ππνζηεξΫδνληαη νη ππνδνκΩο θαη ππεξεζΫεο πιεξνθνξηθΪο θαη ηειεπηθνηλσληψλ
ηνπ ΡκΪκαηνο; Ξφζν απνηειεζκαηηθΩο εΫλαη;
Νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηνπ Ρερληθνχ Ξξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο
θαη ηεο πεξεζία Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. πάξρεη ζεβαζηφ πνζνζηφ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, γηα ην νπνίν θχξηα αηηία απνηειεί ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη θνλδπιίσλ.
10.2.Σπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο.
10.2.1.Ξψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Πχκβνπινπ ΘαζεγεηΪ;
Ν ζεζκφο ηνπ Πχκβνπινπ Θαζεγεηή εθαξκφδεηαη, απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηελ
εγγξαθή ηνπ θάζε θνηηεηή ζην Ρκήκα, φπνπ θαη ηνπ αλαηίζεηαη ζχκβνπινο θαζεγεηήο ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο. Πην πιαίζην απηφ θάζε θνηηεηήο αλαηξέρεη ζην Πχκβνπιν Θαζεγεηή
ηνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, θαη δεηά θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα
πνπ ηνλ απαζρνινχλ.
10.2.3.Ξφζν απνηειεζκαηηθΨ ππνζηεξΫδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθΪο
θνηλφηεηαο ζηε ρξΪζε Ρερλνινγηψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ;
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Ζ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ ππνζηεξίδεηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη
θνλδπιίσλ.
10.2.4.πΨξρεη ππεξεζΫα ππνζηΪξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Ξφζν απνηειεζκαηηθΪ
εΫλαη ε ιεηηνπξγΫα ηεο;
Θεζκνζεηεκέλα απφ ην Ρκήκα δελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ. Υζηφζν ζε
άηππν πιαίζην, φηαλ θάπνηνο εξγαδφκελνο θνηηεηήο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε, ην δήηεκα ζπδεηείηαη ζηηο
ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε παξέρεηαη ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε.
10.2.5.πΨξρεη ππεξεζΫα ππνζηΪξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθεΫλσλ πνπ
δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδΩο ηνπο; Ξφζν απνηειεζκαηηθΪ εΫλαη ε ιεηηνπξγΫα
ηεο;
Γελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ
νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο.

θαη εθείλσλ πνπ δελ

10.2.6.ΞαξΩρνληαη ππνηξνθΫεο ζηνπο Ψξηζηνπο θνηηεηΩο Ϊ ζε εηδηθΩο θαηεγνξΫεο θνηηεηψλ
(πΩξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΘ);
Πην πιαίζην ησλ ΚΞΠ παξέρνληαη ζηνπο 2 πξψηνπο θνηηεηέο ππνηξνθίεο κε ηε κνξθή απαιιαγήο απφ ηελ
θαηαβνιή δηδάθηξσλ θαη ηελ παξνρή επηθνπξηθνχ δηνηθεηηθνχ έξγνπ.
10.2.7.πΨξρεη ζπγθεθξηκΩλε πνιηηηθΪ ηνπ ΡκΪκαηνο γηα ηελ
λενεηζεξρφκελσλ ζην ΡκΪκα θνηηεηψλ; Ξφζν απνηειεζκαηηθΪ εΫλαη;

νκαιΪ

Ωληαμε

ησλ

Ξάγηα πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ζην Ρκήκα ζπληζηά ε
δηνξγάλσζε ελαξθηήξηαο εθδήισζεο εηζαγσγήο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζην Ρκήκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε
εθδήισζε δηνξγαλψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην θνηηεηηθφ ζχιινγν ηνπ Ρκήκαηνο φπνπ απνδίδνληαη νη
πξψηεο θαηεπζπληήξηεο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ζε γεληθφηεξν
πιαίζην φ,ηη αθνξά ζηνπο ηξφπνπο «δηαβίσζεο» ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο. Ξαξάιιεια θαη κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηή ε πνιηηηθή έληαμεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή.
10.2.8.Ξψο ζπκκεηΩρνπλ νη θνηηεηΩο ζηε δσΪ ηνπ ΡκΪκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα;
Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ηνπ Ηδξχκαηνο κε πνηθίινπο
ηξφπνπο. Απφ ηε κία πιεπξά ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξφλν ζε πιήζνο ζπλεδξίσλ, επηζηεκνληθψλ δηεκεξίδσλ,
εκεξίδσλ θαη εθδειψζεσλ κε εμέρνληεο επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, ηα νπνία έρνπλ ζηφρν ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε γλσζηηθνχο ρψξνπο πνπ άπηνληαη ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ζπκκεηέρνπλ ζε δνκέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ θαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνπλ νη θνηηεηηθνί ζχιινγνη.
10.2.9.Ξψο ππνζηεξΫδνληαη εηδηθΨ νη αιινδαπνΫ θνηηεηΩο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην ΡκΪκα;
Πε πξψην επίπεδν θαη ζην πιαίζην ησλ αθαδεκατθψλ δεηεκάησλ νη αιινδαπνί θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη
απφ ηνλ Ρκεκαηηθφ πεχζπλν Θαζεγεηή γηα ηνπο επηζθέπηεο θνηηεηέο ζην Ρκήκα. Πε δεχηεξν επίπεδν νη
αιινδαπνί θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ην γξαθείν Erasmus , ην φπνην παξέρεη θαηεπζπληήξηεο,
ηδηαίηεξα ζε δηνηθεηηθά δεηήκαηα. Ξαξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηελ
Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ελψ θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν κέιε ΓΔΞ ππνζηεξίδνπλ ηνπο
αιινδαπνχο θνηηεηέο. Δπηπξνζζέησο αξσγή παξέρεηαη θαη απφ ην θνηηεηηθφ ζχιινγν.
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10.3.Σπνδνκέο πάζεο θύζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κήκα.
10.3.1.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξΫσλ ηεο βηβιηνζΪθεο.
Ζ πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, σζηφζν δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη φζνλ
αθνξά ζηελ επάξθεηα. Ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη βηβιηνγξαθηθή θάιπςε,
παξαηεξνχληαη ειιείςεηο θαη εηδηθά σο πξνο ηνπο ηίηινπο πεξηνδηθψλ, νη νπνίνη δελ αλαλεψλνληαη ιφγσ
ππνρξεκαηνδφηεζεο.
10.3.2.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.
Νη ρψξνη πνπ θηινμελνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Ρκήκαηνο θξίλνληαη ειιηπείο ζε κέγεζνο
(ζηελφηεηα ρψξσλ ζηα εξγαζηήξηα, ζην επηζθεπαζηήξην θαη ζηα machine room), αθαηάιιεινη γηα ηνλ
ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (πγξαζία, πξνβιήκαηα κε ηελ παξνρή ξεχκαηνο) θαη δχζβαηνη απφ
κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζπρλά θνξηνεθθνξηψλνπλ εμνπιηζκφ.
10.3.3.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξΫσλ.
Γελ πθίζηαληαη ζπνπδαζηήξηα.
10.3.4.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθεΫσλ δηδαζθφλησλ.
Ρα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ θξίλνληαη αλεπαξθή θαη ρακειήο πνηφηεηαο. Σσξνηαμηθά δελ επηηξέπνπλ
ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο.
10.3.5.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ΓξακκαηεΫαο ΡκΪκαηνο θαη ΡνκΩσλ.
Κε ηελ κεηαθφκηζε ηεο γξακκαηείαο ζην Θηίξην Γηνίθεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ Κπηηιήλε, ε
γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα. Νη λένη ρψξνη είλαη
θαηά πνιχ κηθξφηεξνη κε απνηέιεζκα ε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ λα κε δηεμάγεηαη κε επάξθεηα. Ρα
γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ δελ έρνπλ πξνδηαγξαθέο ψζηε λα εμππεξεηνχλ θνηηεηέο, θαζψο δελ ππάξρεη
γθηζέ, είλαη πνιχ κηθξά ζε κέγεζνο, είλαη γεκάηα απφ ην πξνβιεπφκελν αξρεηαθφ πιηθφ θαη έρνπλ
πεξηνξηζκέλν θπζηθφ θσηηζκφ. Ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγηθήο
θαηάηαμεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, κε απνηέιεζκα ην αξρεηαθφ πιηθφ ηεο γξακκαηείαο λα είλαη
δηακνηξαζκέλν ζε 9 δηαθνξεηηθά ζεκεία, κε ηελ φπνηα δπζιεηηνπξγία απηφ ζπλεπάγεηαη. Ξαξάιιεια νη
ρψξνη δελ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ άιινλ εξγαδφκελν, γηαηί δελ ππάξρεη άιινο δηαζέζηκνο ρψξνο
εξγαζίαο. Θα ρξεηαζηεί ζην κέιινλ πξφβιεςε γηα επηπιένλ εμνπιηζκφ (κεηαιιηθνί θσξηακνί θαη
ληνπιάπεο) γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ λέσλ θαθέισλ. Θα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ κεηαθνξά
ηεο γξακκαηείαο ζε κεγαιχηεξν ρψξν πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ
νη βηβιηνζήθεο ησλ ηξηψλ ΚΞΠ γηα λα ππάξρεη ρψξνο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηνπο.
10.3.6.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηΨζεσλ.
Δμίζνπ αλεπαξθείο θξίλνληαη θαη νη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ σο πξνο ηε ρσξνηαμία, αιιά θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ην Ρκήκα κνηξάδεηαη ηνπο ρψξνπο ζπλεδξηάζεσλ κε άιια Ρκήκαηα ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ.
10.3.7.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα Ψιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεΫα, πεηξακαηηθΨ ζρνιεΫα, κνπζεΫα,
αξρεΫα, αγξνθηΪκαηα, εθζεζηαθνΫ ρψξνη θιπ).
Γελ ππάξρνπλ άιινη ρψξνη ηνπ Ρκήκαηνο.
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10.3.8.ΔπΨξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΚΔΑ.
Πηνπο ρψξνπο πνπ δηεμάγνληαη ηα καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο πθίζηαληαη επαξθείο ππνδνκέο γηα ΑΚΔΑ,
σζηφζν σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο παξαηεξνχληαη ζρεδηαζηηθέο ειιείςεηο.
10.3.9.Ξψο εμαζθαιΫδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθΪο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκΩο
θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο;
Κέζσ ζηαζκψλ εξγαζίαο, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο γηα πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν, ζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη ζην δίθηπν ηειενκνηνηππίαο. Όια θπζηθά κέζσ ηνπ δηθηχνπ
επηθνηλσληψλ ηεο πεξεζίαο Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.

10.4.Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ κήκαηνο (πιελ
εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ).
10.4.1.Ξνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγΫεο ηνπ ΡκΪκαηνο ππνζηεξΫδνληαη απφ ΡΞΔ;









ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο,
ε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηε ρξήζε Ζ/,
ηελ ππνζηήξημε ησλ Ζ/ (ζε εξγαζηήξηα θαη γξαθεία) ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ,
ηελ αλάιεςε έξγνπ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ην Ρκήκα
ε ππνζηήξημε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Γήισζε καζεκάησλ (ειεθηξνληθά) απφ ηνπο θνηηεηέο
Γηαρείξηζε θνηηεηψλ (θνηηεηνιφγην) κε εηδηθφ ινγηζκηθφ
πνζηήξημε καζεκάησλ (εηδηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο)

10.4.2.Ξνηεο απφ απηΩο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθΩο ππεξεζΫεο, ηνπο
θνηηεηΩο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΡκΪκαηνο;
Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο.
10.4.3.Ξφζα κΩιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΡκΪκαηνο δηαζΩηνπλ ηζηνζειΫδα ζην
δηαδΫθηπν;
Γηα ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη αλαιπηηθφο θάθεινο γηα θάζε δηδαζθφκελν
κάζεκα.
10.4.4.Ξφζν ζπρλΨ αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ ΡκΪκαηνο ζην δηαδΫθηπν;
Νη αλαθνηλψζεηο ηνπ ηζηφηνπνπ αλαλεψλνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, ελψ φ,ηη αθνξά ζην ππφινηπν πιαίζην
ηνπ ηζηφηνπνπ αλαλεψλεηαη ζε κεληαία βάζε.
10.5.Δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ.
10.5.1. ΓΫλεηαη νξζνινγηθΪ ρξΪζε ησλ δηαζΩζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ ΡκΪκαηνο; Ξψο
δηαζθαιΫδεηαη;
Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο
ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηε Γ.Π., φπνπ θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο.
10.5.2. ΓΫλεηαη νξζνινγηθΪ ρξΪζε ηνπ δηαζΩζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΡκΪκαηνο; Ξψο
δηαζθαιΫδεηαη;
Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο
ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηε Γ.Π., φπνπ θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο.
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10.6. Δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ.
10.6.1. ΞξνβιΩπεηαη δηαδηθαζΫα ζχληαμεο θαη εθηΩιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΡκΪκαηνο;
Ξφζν απνηειεζκαηηθΨ εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ παξνπζηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη εηεζίσο ζηε ΓΠ
ηνπ Ρκήκαηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ην κήλα Κάην. Ζ ΓΠ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο.
10.6.2. ΞξνβιΩπεηαη δηαδηθαζΫα θαηαλνκΪο πφξσλ; Ξφζν απνηειεζκαηηθΨ εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο έγθεηηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ πνπ πθίζηαληαη βάζεη
ρξεκαηνδφηεζεο.
10.6.3.ΞξνβιΩπεηαη δηαδηθαζΫα απνινγηζκνχ; Ξφζν απνηειεζκαηηθΨ εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία απνινγηζκνχ ιακβάλεη ρψξα ζηε Γ.Π. πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο,
ε νπνία εηεζίσο ιακβάλεη ρψξα ην κήλα Κάην.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 11Ν
ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ



Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ:

Ρν πξνθίι ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ζχγρξνλν θαη δηεπηζηεκνληθφ,
πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη αγνξάο εξγαζίαο. Ζ δνκή ηνπ
Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ δηαζθαιίδεη ηφζν ηελ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπ
θνηηεηέο φζν θαη ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν ζηφρν ηεο
ζεσξεηηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηεο γεληθήο κεζνδνινγηθήο εθπαίδεπζεο ππεξεηνχλ θπξίσο ηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε έλα
βαζκφ ε επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία επηδηψθεηαη κέζα απφ ηνλ νξγαλσκέλν ζπλδπαζκφ
καζεκάησλ επηινγήο (ππνρξεσηηθψλ θαη φρη). Όια ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ
πθηζηάκελνπ ΞΞΠ εκπίπηνπλ ζε κηα ζηελή ζρέζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο επίθαηξεο
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο επηζηήκεο ηεο Θνηλσληνινγίαο. Ζ δηαπίζησζε
κεγάινπ αξηζκνχ καζεκάησλ ζην ΞΞΠ απνηειεί ελδερνκέλσο δήηεκα ππφ ζπδήηεζε κφλν ζην
βαζκφ πνπ απηά πξνζθέξνληαη εληειψο απηφλνκα θαη κεκνλσκέλα θαη δελ εληάζζνληαη ζε
κηα εληαία δνκή ελφο Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ. Δμεηάδνληαο φκσο ηα καζήκαηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ΞΞΠ δελ δηαπηζηψλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ
δελ αθήλεη πεξηζψξηα δηεξεχλεζεο α. έληαμεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο θαη β.
ζπλζέζεσλ καζεκάησλ κε ζπλδηδαζθαιίεο.
Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ. Ιφγσ ηεο κεηαβαηηθήο θάζεο ζηελ νπνία επξίζθεην ην Ρκήκα κέρξη
ζήκεξα ην ΞΞΠ κεηαζρεκαηηδφηαλ ζπζηεκαηηθά γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
ππάξρνληνο ζηειερηθνχ δπλακηθνχ. Ζ ηαθηηθή απηή αλαζεσξείηαη θαη ην ΞΞΠ επηδηψθεηαη λα
παξακέλεη ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξφ γηα νιφθιεξν ηνλ νξίδνληα πνπ θαιχπηεη ε
ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο (γηα 4 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα). Βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα επηηεπρζεί ην
δεηνχκελν είλαη φηη νη λέεο ζέζεηο κειψλ ΓΔΞ εληάζζνληαη ζηε ινγηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή
ζπγθξφηεζε ηνπ ΞΞΠ θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο θαη φρη
αληίζηξνθα.
Ξαξάιιεια είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο ηεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο
ηνπ ΞΞΠ, δεδνκέλνπ φηη νη ζεκαηνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα
αηρκήο θαη εκπιέθνπλ ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ αθνξνχλ θαη ζε
ζέκαηα πνπ δηαθξίλνληαη απφ δηεζλή θαη επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Πην πιαίζην απηφ
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ρξφλν κε ην ρξφλν ην ΞΞΠ λα απνθηά φιν θη πεξηζζφηεξν δηεζλείο
δηαζηάζεηο ψζηε λα θαιχπηεη ηφζν ην θάζκα ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο φζν θαη λα δηαηεξεί αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα γηα ην πξνθίι ησλ απνθνίησλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Πηνλ αληαγσληζηηθφ απηφ ραξαθηήξα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα Ζ
ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαιιηεξγεί ην
έδαθνο γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ.



ΚεηαπηπρηαθΨ ΞξνγξΨκκαηα Ππνπδψλ:

Ρν Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο αληαπνθξηλφκελν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο παξέρεη ζήκεξα 3 ΚΞΠ. Ζ ζχλδεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ηα
δηαθνξνπνηεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο
ζπλδπαζκνχο θαη‘ επηινγή καζεκάησλ θαη κε ηε ρξήζε κεζφδσλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη
βνεζεκάησλ, πνπ ζεκειηψλνληαη ζε έλα ζπζηεκαηηθφ ππφβαζξν καζεκάησλ θνξκνχ, ην
νπνίν βνεζά ζηελ ηαρεία εκπέδσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο ζπγγελψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ απνθνίησλ ησλ ΚΞΠ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νινθιήξσζε
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο, ηνπιάρηζην ζε φηη αθνξά ηελ
θνηλσληθή (κηθξν θαη καθξν-) δηάζηαζή ηνπο έρεη απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηελ Νηθνλνκηθή
θαη Θνηλσληθή Αλάπηπμε ηεο Σψξαο θαη ζηε κεγέζπλζε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, πνπ
ζήκεξα ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηνκείο ηεο επξσπατθήο θαη ακεξηθαληθήο
νηθνλνκίαο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηα Ξξνγξάκκαηα
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο καζήκαηα θαηά ηξφπν πνπ ππεξεηνχλ ηηο
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πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο θαηεπζχλνπλ κε ηε δνκή ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα
ζπκβνχισλ θαζεγεηψλ, αληηθαηνπηξίδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή εηθφλα
παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνινγηθήο ζχλζεζεο, πνπ ε ζχλζεζή ηεο απαηηεί εηδηθή γλψζε θαη
εκπεηξία. Υζηφζν ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί ε έιιεηςε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη θαηάιιεισλ
αηζνπζψλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έληνλεο
δπζηνθίεο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε,
παξά ην φηη νη βάζεηο έρνπλ ηεζεί θαη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εμειίζζνληαη αικαησδψο ζην
Ρκήκα.


Γηδαθηνξηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ:

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ζην Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ είλαη ν
εμαηνκηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ, αθνχ νη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο γηα δηδαθηνξηθέο
δηαηξηβέο, δελ έρεη επηηεπρζεί, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, λα εληάζζνληαη ζε
εληαίνπο θαη επξείο θχθινπο γλσζηηθψλ ελδηαθεξφλησλ πνπ λα θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο
θαηεπζχλζεηο.


Γηδαθηηθφ Έξγν:

Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ
ζπλεπάγεηαη ε αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ θαηέζηεζε θξίζηκε ηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε εληαίσλ
ή δηαθνξνπνηεκέλσλ κεζφδσλ θαη ηελ επξεία ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, αθελφο γηα ηελ
αχμεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, αθεηέξνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο θαιχηεξεο
επηθνηλσλίαο ηνπ Ρκήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη απηφ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην λεζηψηηθν ρψξν.
Δπηπιένλ ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ δηεπθφιπλε ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο πνπ
παξαηεξήζεθε ζην Ρκήκα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αχμεζε ηηο αλάγθεο γηα θαιχηεξε
νξγάλσζε ηεο έξεπλαο απηήο. Ππγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ
ηνπ δεκηνχξγεζε λέεο δπλαηφηεηεο θαη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα
ζην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο
ππάξρεη πςειφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ, ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη ησλ βνεζεκάησλ. Αχμεζε επίζεο ηελ εθκεράληζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δεκηνχξγεζε αλάγθεο γηα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη γηα
ππνδνκέο γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνχξγεζε λέα πεδία έξεπλαο θαη λέεο
επαγγεικαηηθέο εμεηδηθεχζεηο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ε
πηνζέηεζή ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο
Θνηλσληνινγίαο ζπλέβαιε ζηε ζπζηεκαηηθή θαη βάζεη ζρεδίνπ ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ηηο παξαγσγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αθαδεκατθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
θαη πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο, θαζψο επίζεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ. Νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ
αθνινπζνχληαη ζην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ζπλδένληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ
Ρκήκαηνο θαη εμππεξεηνχλ δχν νξγαληθά ζπλδεφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο: Ρνλ ζηφρν
ηεο απζηεξά επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζηφρν ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ
ζπλεπάγεηαη εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε πξαθηηθά πεδία, φπνπ αληηκεησπίδνληαη
πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ ρψξσλ, ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα απαζρνιεζνχλ νη
πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο.


Δξεπλεηηθφ Έξγν:

Ζ έξεπλα είλαη ην θπξηφηεξν κέζν δηαζθάιηζεο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ
πεδίνπ θαη ηαπηφρξνλα ην θπξηφηεξν κέζν άληιεζεο πφξσλ ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη
απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. Ιφγσ απηνχ ηνπ δηπινχ ηεο πξννξηζκνχ θαη ηεο δηαίξεζήο ηεο ζε
βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε, ζηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ησλ δχν πηπρψλ ηεο

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

έξεπλαο. Ρεο βαζηθήο δηφηη πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη παξέρεη θχξνο κέζα ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα θαη ηεο εθαξκνζκέλεο δηφηη κεγηζηνπνηεί ηελ άκεζε θνηλσληθή σθέιεηα θαη
δηαζθαιίδεη πφξνπο. Ρν γεγνλφο απηφ, πνπ πηζηνπνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο λέσλ
κεζφδσλ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ηφζν γηα ηελ αηνκηθή αθαδεκατθή ζπκκεηνρή ησλ
δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε θνηλσληθέο έξεπλεο, φζν, θπξίσο, γηα ηελ ζπιινγηθή νξγάλσζε
ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο ζπλνιηθά ζε απηφλνκε βάζε, αλαδεηθλχεη ηελ
επξεία αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε
πςειή παξαγσγή έξεπλαο θαη ηελ παξνπζία εξγαζηεξίσλ κε καθξφρξνλε εξεπλεηηθή
παξνπζία ζε ζέκαηα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξνιηηηζκνχ, ηεο Δξγαζίαο, ηεο Λεφηεηαο θαη ηεο
Ξνιηηηθήο Θνηλσληνινγίαο. Αληίζηνηρα φκσο ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε έιιεηςε
ππνδνκψλ ζε επίπεδν εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηελ εξεπλεηηθή
ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο, θπξίσο ζε επξχηεξεο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ
απαηηνχλ κηα πιήξε εηνηκφηεηα
ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ,
δεδνκέλνπ επίζεο φηη ην ζθέινο πνπ αθνξά ην δηνηθεηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ κέξνο ησλ
εξεπλεηηθψλ έξγσλ γίλεηαη φιν θαη πην απαηηεηηθφ.



ΠρΩζεηο κε ΘΞΞ θνξεΫο:

Ζ δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο ζε επίπεδν
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ,
γεγνλφο πνπ ζπλδέεη άκεζα ην Ρκήκα κε ηελ Θνηλσλία, ζπληζηά έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο ζπγθξφηεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απηνχ, ην νπνίν
θαζηζηά ην Ρκήκα ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο
θνηλφηεηαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.



ΓηνηθεηηθΩο πεξεζΫεο θαη πνδνκΩο:

Ζ είζνδνο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί ζνβαξέο αλαθαηαηάμεηο ζηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο γλψζεο. Ζ κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαζεσξείηαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απαηηεί ηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Ζ εθκεράληζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπο κε δηαδηθαζίεο εξγαιεία θαη ππνδνκέο πνπ πξνζνκνηάδνπλ
κε απηέο ηηο εκπεηξηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ε αμηνπνίεζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο
κεγάιεο πζηέξεζεο ηεο ρψξαο ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (βάζεηο
δεδνκέλσλ θαη βάζεηο γλψζεο, ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα θ.ιπ) ζα απνηειέζεη κηα κεγάιε
εξεπλεηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ πξνηεξαηφηεηα απηή αλαγλσξηδφηαλ ήδε σο ε
πξψηε γηα ην Ρκήκα απφ ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο κε απηά ηα αληηθείκελα είλαη πςεινχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί
πξνηεξαηφηεηα γηα ην Ρκήκα, παξφηη ην ηειεπηαίν έρεη ζήκεξα ηεξάζηηα θελά ζε ηερληθφ
πξνζσπηθφ θπξίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ. Ζ ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο κε
ΔΡΔΞ απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο ην Ρκήκα είλαη αθφκε
ππνζηειερσκέλν φζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ πνπ δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο
αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Όινη νη παξαπάλσ
παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ δηαξθψλ
κεηαβνιψλ, νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ή θαη αθπξψζεηο
αθφκα θαη εγθεθξηκέλσλ έξγσλ, είλαη γεγνλφο πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιν νπνηνδήπνηε
ζνβαξφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ρκήκαηνο ‗ψζηε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηηο πξνζεζκίεο.
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ΠρΩδηα Βειηηψζεο
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί ην κνλαδηθφ ίζσο εξγαιείν πνπ έρεη έλα Ρκήκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνξείαο ηνπ θαη γηα ηε δηφξζσζε ηεο φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ επηηπρία ελφο
Ρκήκαηνο βαζίδεηαη επνκέλσο νπζηαζηηθά ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηαζέηεη.
Πθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ν
έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Ρα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ρκήκα είηε γηα ηε δηφξζσζε ηεο
πνξείαο ηνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ,
είηε γηα ηελ αιιαγή ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθήο. Έηζη ηα ζρέδηα βειηίσζεο ηνπ Ρκήκαηνο
αθνξνχλ ζηα εμήο:
α. Ζ απφδνζε ηνπ ΡκΪκαηνο ζηελ πξαγκαηνπνΫεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ Ωξγνπ




Ππκκεηνρή ζε ζπλειεχζεηο θαη φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο
Ππκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Ππκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ

β. Ζ απφδνζε ηνπ ΡκΪκαηνο ζηελ πξαγκαηνπνΫεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ωξγνπ
1. Ζ επηινγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΞΞΠ αιιά θαη ησλ ΚΞΠ, κε βάζε ηα νπνία
ζπγθξνηήζεθαλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζπλνιηθά ζε έλα πιαίζην ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ
Ρκήκαηνο. Νη εθάζηνηε ινηπφλ πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζε θάζε λέα αλακφξθσζε ηνπ
ΞΞΠ, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη δηαθαηλφκελεο αλαγθαηφηεηεο επηκέξνπο
αλαπξνζαξκνγψλ εληάζζνληαη ζηε ινγηθή ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ
πξννπηηθή θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Ρκήκαηνο. Θαηά ζπλέπεηα, ε εηήζηα
αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΞΞΠ δελ ππνβάιιεηαη ζηελ αλάγθε κηαο εμ νινθιήξνπ θαη απφ κεδεληθή
βάζε ζπδήηεζε ζε θάζε λέα αθαδεκατθή ρξνληά, αιιά ζπλάδεη ζε κέγηζην βαζκφ κε ηε
ζπκθσλεζείζα ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο, ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ θαη ηελ νπνία
γλσξίδνπλ φια ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε νπνία θπζηθά ηξνπνπνηείηαη ζε ρξνληθά
δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ δξάζε απηή επηθέξεη
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο:


επηηξέπεη ζην Ρκήκα λα αλαπηχζζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε βάζε ηηο
εθάζηνηε επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο θαη
ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαη φρη κφλν κε βάζε ηελ ππάξρνπζα
θαηαλνκή γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ,



επηηξέπεη ζην Ρκήκα θαη ηνπο Ρνκείο ηνπ λα ζπγθξνηνχλ ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζπιινγηθά θαη φρη σο απιφ άζξνηζκα αηνκηθψλ επηινγψλ θαη λα ην
ζπλδένπλ κε ηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο,



αθήλεη πεξηζψξηα κεγαιχηεξεο θηλεηηθφηεηαο ζηα κέιε ΓΔΞ, ηα νπνία είλαη
δπλαηφλ λα απνπζηάδνπλ ιφγσ π.ρ. εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ρσξίο λα
δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαη
ην Ρκήκα λα θαιχπηεη ηα θελά ηνπ κε ην δηαζέζηκν θάζε θνξά αλζξψπηλν
δπλακηθφ.

2. Γηαθξηηή αμηνιφγεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε βάζε δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνηηεηνιφγην θαη άιια
αξρεία ηνπ Ρκήκαηνο (π.ρ. Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο, βαζκνινγία αλά κάζεκα, θνηηεηέο αλά δηδάζθνληα θ.ιπ) θαη κε βάζε
εξσηεκαηνιφγην ησλ θνηηεηψλ (αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά εμάκελν).
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3. Αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ
γ. Ζ απφδνζε ηνπ ΡκΪκαηνο ζηελ πξαγκαηνπνΫεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ.
Κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο:


Αξηζκφο εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά έηνο



Θαηεγνξίεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε θαηεπηζχλζεηο ηνπ Ρκήκαηνο



Θνλδχιηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζην βαζκφ πνπ απηά
ππνζηεξίδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο.



Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηα
εγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά έξγα.



Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο



Αξηζκφο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ απαζρνιεί ην Ρκήκα αλά εηδηθφηεηα θαη Ρνκέα



Αξηζκφο θαη είδνο δεκνζηεχζεσλ
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«ΑπηΪ ε ζειΫδα εζθεκκΩλα εΫλαη θελΪ»
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ΞΫλαθεο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδ. Έτους 2009-2010.
ΜΩΔΙΜΡΥ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ

101

102

Ειςαγωγι ςτθν Μοινωνιολογία
Ξεκοδολογία
Εμπειρικισ
Ζρευνασ των Μοινωνικϊν
Επιςτθμϊν

103

Ειςαγωγι ςτθν Ιςτορικι
Υυγκριτικι Μοινωνιολογία

104

Θεωρίεσ Μοινωνικοποίθςθσ

105
107

ΙΥΦΡΥΕΝΙΔΑ

Μοινωνιολογία του Σολιτικοφ
Υυςτιματοσ Ι
Εξζλιξθ τθσ Μοινωνιολογικισ
Υκζψθσ

108

Υτατιςτικι Ι

109

Ειςαγωγι ςτθ Σλθροφορικι

110
111

Ευρωπαϊκι
Μοινωνία
Ευρωπαϊκοί Θεςμοί
Μοινωνία και Σολιτιςμόσ

-

ΜΡΤΞΡΧ (Μ)
ΕΙΔΙΜΕΧΥΘΥ (Ε)
ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘΥ
(ΜΑ)

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΡ
/ ΜΑΦ 'ΕΣΙΝΡΓΘ

Μ

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eisagogi-stin-koinoniologia.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/methodologia-erevnas-koinonikonepistimon-papanis.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eisagogi-stin-istoriki-sigritikikoinoniologia.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/theories-koinonikopioisis.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-politikou-sistimatosi.htm
Δε διατίκεται
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/statistiki-i.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eisagogi-pliroforiki.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/europaiki-koinonia-europaikithesmoi.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/class-

106

ΑΤΙΘΞ.
ΣΤΡΑΣΑΙΦΡΧΞΕΟΩΟ
ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ
ΞΡΟΑΔΕΥ
Θ/ΜΑΙ ECTS

AΤΙΘΞ.
ΔΙΔΑΥΜΡΟΦΩΟ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ
Μ

Χ
Χ

3
3

1
1
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112
213

Γλϊςςα Ι (Αγγλικά)
Μοινωνιολογία των Αςτικϊν
Χϊρων

214

Μοινωνιολογία τθσ Εργαςίασ

215

Μοινωνιολογία
Μοινωνικϊν Μινθμάτων

216

Μοινωνικόσ Ξεταςχθματιςμόσ
- Θεωρία των Υυγκροφςεων

217
467-1

Μοινωνικι Ψυχολογία Ι
Μοινωνιολογία
Εκπαίδευςθσ

των

τθσ

220

Μοινωνικι Σολιτικι και Μράτοσ
Σρόνοιασ
Μοινωνιολογία
τθσ
Σαρζκκλιςθσ
Εφαρμογζσ τθσ Σλθροφορικισ
ςτο ςχεδιαςμό Εμπειρικϊν
Ερευνϊν Ι

221

Μοινωνικι Δθμογραφία Ι

223

Γλϊςςα ΙΙ (Αγγλικά)
Ρρολογία των Μοινωνικϊν
Επιςτθμϊν
ςτθν
Αγγλικι
Γλϊςςα Ι
Σοιοτικζσ Ξζκοδοι και
Φεχνικζσ των Μοινωνικϊν
Επιςτθμϊν
Μοινωνιολογία
του
Σεριβάλλοντοσ Ι

218
219

324

325-1
328-1

curriculum/koinonia-politismos.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/agglika-1.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-astikon-xoron.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-ergasias.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-koinonikonkinimaton.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinonikos-metasximatismostheoria-sigkrouseon.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-psixologia-i.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-ekpaidefsis.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-politiki-kratospronoias.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-pareklisis.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/efrmoges-pliroforikis-stosxediasmo-empeirikon-erevnon.i.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-dimografia-i.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/agglika.ii.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/orologia-koinonikon-epistimonaggliki-glossa-i.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/poiotikes-methodoi-texnikeskoinonikon-epistimon.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-perivallontos.i.htm

Μ

ΧΕ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

Χ

3

1

Μ

ΧΕ

3

1

Εκτόσ
Ματεφκυνςθσ

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1
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330-1

331-1

Εφαρμογζσ τθσ Σλθροφορικισ
ςτο Υχεδιαςμό Εμπειρικϊν
Ερευνϊν ΙΙ *Υεμινάριο+
Θ Χριςθ Γενικϊν Σακζτων
(Excel) ςτθ Υτατιςτικι
Ανάλυςθ και ςτθ Ματάρτιςθ
Δεικτϊν

332-2

Μοινωνιολογία τθσ
Ξετανάςτευςθσ
Μοινωνικι
Ιςτορία
Ευρϊπθσ

334-2

Σολιτικι Ρικονομία Ι

335-2

Μοινωνιολογία του Ελεφκερου
Χρόνου

336-2
337-2

Ειςαγωγι
ςτθν
Σολιτικι
Μοινωνιολογία
Διεκνισ Διακυβζρνθςθ

343-1

338-2

339-2

394-2
340
342-1

τθσ

Υφγχρονθ Μοινωνικι Θεωρία
Ηθτιματα Μοινωνικισ και
Ρικονομικισ Υυνοχισ του
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου
*Υεμινάριο+
Ανκρωπιςμόσ και Βιοπολιτικι.
Ξορφζσ Διαχείριςθσ του
Ξεταναςτευτικοφ και
Σροςφυγικοφ Φαινομζνου
*Υεμινάριο+
Σρακτικι
Επαγγελματικι
Άςκθςθ
Απαςχόλθςθ και Μοινωνικι
Ρικονομία

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/efarmoges-pliroforikis-stosxediasmo-empeirikon-erevnon-ii.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/xrisi-genikon-paketon-excel.htm

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα
Μα

ΧΕ
ΧΕ

3
3

1
1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα
Εκτόσ
Ματεφκυνςθσ

ΧΕ

3

1

ΧΕ

3

2

Μα

ΧΕ

3

1

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-tismetanasteysis.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-istoria-tis-evropis.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/politiki-oikonomia-isotiropoulos.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-eleytherou
xronou.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eisagogi-stin-politikikoinoniologia.htm
Δε διατίκεται
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/sigxroni-koinoniki-theoria.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/zitimata-koinonikis-oikonomikissinoxis-evropaikou-xorou.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/anthropismos-biopolitiki.htm

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/praktiki-epaggelmatiki-askisi.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/apasxolisi-koinoniki-
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345-1

Εφαρμοςμζνθ Μοινωνικι
Ζρευνα με Χριςθ Σοςοτικϊν
Ξεκόδων και Σακζτων
Σλθροφορικισ *Υεμίνάριο+

346-1

Γενικι Σαιδαγωγικι

347-1

Εφαρμοςμζνθ
Ρικονομία

348-1

Μοινωνιολογία του Μράτουσ
και των Ρργανϊςεων

465-1

Μοινωνία τθσ
*Υεμινάριο+

354-2
355-2

356-2

357-2
222-2

385-2
393-2
333-2

Σολιτικι

Σλθροφορίασ

Μοινωνιολογία του Σολιτικοφ
Υυςτιματοσ ΙΙ
Μοινωνικι
Ιςτορία
τθσ
Ελλάδασ
Σολιτικι
Ρικονομία
ΙΙ
*Υεμινάριο+
Ξεκοδολογία και Θεωρία των
Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν
*Υεμινάριο+
Μοινωνιολογία του
Εκνοτιςμοφ
Eιδικά Θζματα τθσ
Μοινωνιολογίασ τθσ
Σαρζκκλιςθσ. Σαραβατικότθτα
και Αντεγκλθματικι Σολιτικι
*Υεμινάριο+
Δίκαιο και Θεςμοί τθσ
Εξωτερικισ Σολιτικισ
Διεκνείσ Υχζςεισ και

oikonomia.htm
Δε διατίκεται

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eisagogi-paidagogiki.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/efarmosmeni-politiki-oikonomiasotiropoulos.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-kratousorganoseon.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinonia-tis-pliroforias-kallaskitrinou.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-politikou-politikousistimatos-i-ii.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-istoria-elladas.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/politiki-okonomia-iisotiropoulos.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/methodologia-theoria-koinonikonepistimon.htm
Δε διατίκεται

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

YE

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα
Μα

ΧΕ
ΧΕ

3
3

1
1

Δε διατίκεται

1

Δε διατίκεται
www.aegean.gr/sociology/gr/class-
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Σαγκοςμιοποίθςθ

459
477
462-1

Ρρολογία των Μοινωνικϊν
Επιςτθμϊν ςτθν Αγγλικι
Γλϊςςα II
Διδακτικι τθσ Μοινωνιολογίασ
*Υεμινάριο+
Μοινωνιολογία τθσ Γνϊςθσ
*Υεμινάριο+

470-2

Μοινωνικι Θεωρία: Ειδικά
Θζματα *Υεμινάριο+
Σολιτιςμόσ και Μοινωνικι
Δομι *Υεμινάριο+
Ειςαγωγι ςτθν Μοινωνιολογία
του Δικαίου
Ιςτορία του Γυναικείου
Μινιματοσ *Υεμινάριο+

471-2

Ειδικά Θζματα Σολιτικισ
Ρικονομίασ *Υεμινάριο+

466-1
468-2
469-2

473-2

478-2

Διεκνζσ Δίκαιο *Υεμινάριο+
Υυςτιματα Εκνικισ και
Διεκνοφσ Αςφάλειασ
*Υεμινάριο+
Μράτθ - Σόλεμοσ και
Μαπιταλιςμόσ*Υεμινάριο+
Ζρευνα και Υυγγραφι
(Στυχιακι Εργαςία)
Μοινωνιολογία τθσ
Φεχνολογίασ και τθσ Φζχνθσ
*Υεμινάριο+

482-1
464-1

Θ Ξικροκοινωνιολογία τθσ
Μακθμερινισ Ηωισ *Υεμινάριο+
Ξειονοτικζσ Ρμάδεσ ςτο

474-2
484-2
476

curriculum/diethneis-sxeseis-kaipagkosmiopioisi.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/orologia-koinonikon-epistimonaggliki-glossa-ii.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/didaktiki-koinoniologias.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-gnosis-htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-theoria-eidikathemata.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/politismos-koinoniki-domi.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eisagogi-koinoniologia-dikaiou.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/istoria-ginaikeiou-kinimatos.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eidika-themata-politiki-oikonomiaseminario-sotiropoulos.pdf
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/diethnes-dikaio.htm
Δε διατίκεται

Εκτόσ
Ματεφκυνςθσ
Εκτόσ
Ματεφκυνςθσ

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/krati-polemos-kapitalismos.htm
Δε διατίκεται
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-texnologiastexnis.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/i-mikrokoinoniologia-tiskathimerinis-zois.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/class-
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ΧΕ

3

1

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

6

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα
Μα

ΧΕ
ΧΕ

3
3

1
1
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495-1

468-1

483-2

486-2

487-2
489-2
490-2

491-2
351-1

344-1

326-1
327-1
329-1
396-1

Εκνικό Μράτοσ, ςτισ Διεκνείσ
Υχζςεισ και το Σαγκόςμιο
Σεριβάλλον *Υεμινάριο+
Μοινωνικι
Φιλοςοφία
ΙΙ
*Υεμινάριο+
Εφαρμοςμζνθ Μοινωνικι
Ζρευνα με Χριςθ Σοιοτικϊν
Ξεκόδων και Σλθροφορικϊν
Σακζτων
Μοινωνικι Φαυτότθτα ςτθ
Ξεταβιομθχανικι Μοινωνία
*Υεμινάριο+
Θεςμικό Σλαίςιο και
Νειτουργία των ΞΞΕ ςτθν
Ελλάδα *Υεμινάριο+
Εκνικι Αςφάλεια και
Διαχείριςθ Μρίςεων
*Υεμινάριο+
Σολιτικι
Φιλοςοφία
ΙΙ
*Υεμινάριο+
Ιςτορία του Εργατικοφ
Μινιματοσ *Υεμινάριο+
Ειδικά Θζματα Σολιτικισ
Μοινωνιολογίασ *Υεμινάριο+
Μοινωνιολογία του
Σεριβάλλοντοσ ΙΙ *Υεμινάριο+
Μοινωνιολογία των Δικτφων (Θ
Υχζςθ Ξίκρο – Ξάκρο)
ΑΟΕΟΕΤΓΑ
Ξικροκοινωνιολογία - Θεωρία
και Ερευνθτικζσ Σροςεγγίςεισ
Μοινωνία, Μοινότθτα και Χγεία
*Υεμινάριο+
Υτατιςτικι ΙΙ
Μοινωνικι Φιλοςοφία Ι

curriculum/meionotikes-omades-ethnikokratos-diethneis-sxeseis-pagkosmioperivallon.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-filosofia-ii.htm
Δε διατίκεται

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniki-taytotitametabiomixaniki-koinonia.htm
Δε διατίκεται

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα

ΧΕ

3

1

Μα
Μα
Μα

ΧΕ
ΧΕ
ΧΕ

3
3

1
1
1

Δε διατίκεται

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/politiki-filosofia-ii.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/istoria-ergatikou-kinimatos.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/eidika-themata-politikiskoinoniologias.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-perivallontos-ii.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-diktion-sxesi-micromacro.htm

1

Δε διατίκεται
Δε διατίκεται
Δε διατίκεται
Δε διατίκεται

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

392-2

352-2
397-2

341-1

349-1
350-1
460-1
353-2
358-2
461-1
472-2
475-2
479-1

480-1

481-1

463-1

Μοινωνικζσ Φάξεισ και
Μοινωνικζσ Ανιςότθτεσ
Υυλλογικι Δράςθ και
Διαμεςολάβθςθ Υυμφερόντων
*Υεμινάριο+
Σολιτικι Φιλοςοφία Ι
Ιςτορίεσ Ηωισ και Βιογραφικζσ
Αναςυγκροτιςεισ - Θ
Βιογραφικι Σροςζγγιςθ
*Υεμινάριο+
Εφαρμοςμζνθ
Μοινωνικι
Ζρευνα με Ζμφαςθ ςτθν
Εκπαίδευςθ
Μοινωνικι Ψυχολογία ΙΙ
Μοινωνικι Δθμογραφία ΙΙ
Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ και
Ξειονότθτεσ
Υφγχρονθ
Υυγκριτικι
Μοινωνιολογία
Υφγχρονθ Ελλθνικι Μοινωνία
*Υεμινάριο+
Μοινωνιολογία
των
Ακλθτιςμοφ
Μοινωνιολογία τθσ Ανάπτυξθσ
και τθσ Σαγκοςμιοποίθςθσ
Εφαρμογζσ Μοινωνικισ
Ψυχολογίασ *Υεμινάριο+
Μοινωνικζσ Ανιςότθτεσ και
Μοινωνικόσ Αποκλειςμόσ
*Υεμινάριο+
Ζνταξθ και Αποκλειςμόσ από
τθν Αγορά Εργαςίασ
*Υεμινάριο+
Μοινωνικζσ και Σαιδαγωγικζσ
Σροςεγγίςεισ των Ατόμων με
Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ
*Υεμινάριο+

www.aegean.gr/sociology/gr/koinonikestakseis-koinikes-anisotites.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classscurriculum/sillogiki-drasi-diameslavisisimferonton.htm

Μα
ΧΕ

1

ΧΕ
ΧΕ

1
1

ΧΕ

1

Μα

Μα
Μα

www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/istories-zois-kai-biografikesanasigkrotiseis-biografiki-proseggisi.htm
Δε διατίκεται

Μα
ΧΕ
ΧΕ
ΧΕ

Δε διατίκεται
Δε διατίκεται
www.aegean.gr/sociology/gr/evropaikioloklirosi-meionotites.htm
Δε διατίκεται
www.aegean.gr/gr/class-curriculum/sigxronielliniki-koinonia.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinoniologia-athlitismou.htm
Δε διατίκεται

1

1
1
1

ΧΕ

1

ΧΕ

1

ΧΕ

1

ΧΕ

1

ΧΕ

1

Δε διατίκεται
ΧΕ
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/koinonikes-anisotites-koinonikosapokleismos.htm
www.aegean.gr/sociology/gr/classcurriculum/entaksi-apokleismos-agoraergasias.htm
Δε διατίκεται

112

1

1

ΧΕ

1

ΧΕ

1

ΧΕ

1
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492-2

Μοινωνία και Μοινοτιςμόσ
Μριτικι

488-2

Θεωρία

-

Δομιςμόσ

Δε διατίκεται
Δε διατίκεται

1

*Υεμινάριο+

ΧΕ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδ. Έτους 2009-2010:
Εγγεγραμμένοι φοιτητές
Συμμετοχή φοιτητών στην εξεταστική
Επιτυχόντες φοιτητές

Μάθηµα

Επάρκεια
Εκπ/κών
Μζςων
(Ναι /
Όχι)

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία

Ώρεσ/εβδομάδα Εγγεγραµµζνοι
φοιτητζσ

Αριθμόσ Φοιτητών Αριθμόσ φοιτητών που ςυμμετείχαν με
Που ςυμμετείχε επιτυχία ςτην κανονική και επαναληπτική
ςτην εξεταςτική εξεταςτική

Οαι
Ειςαγωγι ςτθν Μοινωνιολογία
Ξεκοδολογία Εμπειρικισ Ζρευνασ των Μοινωνικϊν Οαι
Επιςτθμϊν
Οαι
Ειςαγωγι ςτθν Ιςτορικι Υυγκριτικι Μοινωνιολογία
Οαι
Θεωρίεσ Μοινωνικοποίθςθσ

Οαι

3

231

74

Οαι

3
4
3

122

69

68

298

114

104

252

98

82

Μοινωνιολογία του Σολιτικοφ Υυςτιματοσ Ι

Οαι

Οαι

3
4
3

228

86

73

Εξζλιξθ τθσ Μοινωνιολογικισ Υκζψθσ

Οαι

Οαι

182

120

90

Υτατιςτικι Ι

Οαι

Οαι

3
4
3

259

99

49

Ειςαγωγι ςτθ Σλθροφορικι

Οαι

Οαι

105

75

67

Ευρωπαϊκι Μοινωνία - Ευρωπαϊκοί Θεςμοί

Οαι

Οαι

3
4
3

176

89

70

Μοινωνία και Σολιτιςμόσ

Οαι

Οαι

3
4

131

82

71

Οαι
Οαι

49

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Γλϊςςα Ι (Αγγλικά)

Οαι

Οαι

3

50

22

19

Μοινωνιολογία των Αςτικϊν Χϊρων

Οαι

Οαι

126

90

84

Μοινωνιολογία τθσ Εργαςίασ

Οαι

Οαι

3
4
3

132

76

70

Μοινωνιολογία των Μοινωνικϊν Μινθμάτων

Οαι

Οαι

130

77

58

Μοινωνικόσ Ξεταςχθματιςμόσ - Θεωρία των Υυγκροφςεων

Οαι

Οαι

3
4
3

155

84

52

Μοινωνικι Ψυχολογία Ι

Οαι

Οαι

190

141

122

Μοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ

Οαι

Οαι

3
4
3

247

185

184

Μοινωνικι Σολιτικι και Μράτοσ Σρόνοιασ

Οαι

Οαι

137

101

98

Μοινωνιολογία τθσ Σαρζκκλιςθσ
Εφαρμογζσ τθσ Σλθροφορικισ ςτο ςχεδιαςμό Εμπειρικϊν
Ερευνϊν Ι
Μοινωνικι Δθμογραφία Ι

Οαι

Οαι

3
4
3

119

82

70

Οαι

Οαι

126

95

69

Οαι

Οαι

3
4
3

149

86

57

Γλϊςςα ΙΙ (Αγγλικά)

Οαι

Οαι

65

50

50

Ρρολογία των Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα Ι Οαι
Σοιοτικζσ Ξζκοδοι και Φεχνικζσ των Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν Οαι

Οαι

3
4
3

36

21

21

32

12

12

Μοινωνιολογία του Σεριβάλλοντοσ Ι
Εφαρμογζσ τθσ Σλθροφορικισ ςτο Υχεδιαςμό Εμπειρικϊν
Ερευνϊν
ΙΙ *Υεμινάριο+
Θ Χριςθ Γενικϊν
Σακζτων (Excel) ςτθ Υτατιςτικι Ανάλυςθ

Οαι

Οαι

3
4
3

51

22

20

Οαι

Οαι

17

17

17

Οαι

Οαι

3
4
3

35

24

15

και ςτθ Ματάρτιςθ Δεικτϊν
Μοινωνιολογία τθσ Ξετανάςτευςθσ

Οαι

Οαι

102

61

57

Μοινωνικι Ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ

Οαι

Οαι

3
4
3

62

33

25

Σολιτικι Ρικονομία Ι

Οαι

Οαι

44

25

24

Μοινωνιολογία του Ελεφκερου Χρόνου

Οαι

Οαι

3
4
3

91

39

30

Ειςαγωγι ςτθν Σολιτικι Μοινωνιολογία

Οαι

Οαι

94

58

44

Διεκνισ Διακυβζρνθςθ

Οαι

Οαι

3
4
3

89

67

66

Υφγχρονθ Μοινωνικι Θεωρία
Ηθτιματα Μοινωνικισ και Ρικονομικισ Υυνοχισ του
Ευρωπαϊκοφ
*Υεμινάριο+Ξορφζσ Διαχείριςθσ του
ΑνκρωπιςμόσΧϊρου
και Βιοπολιτικι.

Οαι

Οαι

78

56

56

Οαι

Οαι

3
4
3

19

19

19

Οαι

Οαι

17

16

16

Ξεταναςτευτικοφ και Σροςφυγικοφ Φαινομζνου *Υεμινάριο+ Οαι
Σρακτικι Επαγγελματικι Άςκθςθ
Οαι
Απαςχόλθςθ και Μοινωνικι Ρικονομία

Οαι

3
4
3

23

22

22

41

31

31

Οαι

Οαι

3
4
3

28

19

19

Οαι

Οαι

3
4

11

10

10

Μοινωνιολογία των Δικτφων (Θ Υχζςθ Ξίκρο – Ξάκρο)
Εφαρμοςμζνθ Μοινωνικι Ζρευνα με Χριςθ Σοςοτικϊν
Ξεκόδων και Σακζτων Σλθροφορικισ *Υεμίνάριο+

Οαι

Οαι

114
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Γενικι Σαιδαγωγικι

Οαι

Οαι

3

90

75

75

Εφαρμοςμζνθ Σολιτικι Ρικονομία

Οαι

Οαι

61

40

29

Μοινωνιολογία του Μράτουσ και των Ρργανϊςεων

Οαι

Οαι

3
4
3

45

28

22

Μοινωνιολογία του Σεριβάλλοντοσ ΙΙ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

8

8

8

Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

3
4
3

15

14

13

Μοινωνιολογία του Σολιτικοφ Υυςτιματοσ ΙΙ

Οαι

Οαι

17

16

16

Μοινωνικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ

Οαι

Οαι

3
4
3

65

42

30

Σολιτικι Ρικονομία ΙΙ *Υεμινάριο+
Ξεκοδολογία και Θεωρία των Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν
*Υεμινάριο+
Μοινωνιολογία του Εκνοτιςμοφ
Eιδικά Θζματα τθσ Μοινωνιολογίασ τθσ Σαρζκκλιςθσ.
Σαραβατικότθτα και Αντεγκλθματικι Σολιτικι *Υεμινάριο+
Δίκαιο και Θεςμοί τθσ Εξωτερικισ Σολιτικισ

Οαι

Οαι

18

18

18

Οαι

Οαι

3
4
3

11

10

10

Οαι

Οαι

22

11

11

Οαι

Οαι

3
4
3

16

16

16

Οαι

Οαι

98

83

81

Διεκνείσ Υχζςεισ και Σαγκοςμιοποίθςθ
Ρρολογία των Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα
II
Διδακτικι τθσ Μοινωνιολογίασ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

3
4
3

93

68

65

Οαι

Οαι

16

10

16

Οαι

Οαι

3
4
3

16

16

16

Μοινωνιολογία τθσ Γνϊςθσ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

16

15

15

Μοινωνικι Θεωρία: Ειδικά Θζματα *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

3
4
3

16

16

16

Σολιτιςμόσ και Μοινωνικι Δομι *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

12

12

12

Ειςαγωγι ςτθν Μοινωνιολογία του Δικαίου

Οαι

Οαι

3
4
3

43

22

19

Ιςτορία του Γυναικείου Μινιματοσ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

12

12

12

Ειδικά Θζματα Σολιτικισ Ρικονομίασ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

3
4
3

14

14

14

Διεκνζσ Δίκαιο *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

16

16

16

Υυςτιματα Εκνικισ και Διεκνοφσ Αςφάλειασ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

3
4
3

15

14

14

Μράτθ - Σόλεμοσ και Μαπιταλιςμόσ*Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

13

11

11

Ζρευνα και Υυγγραφι (Στυχιακι Εργαςία)

Οαι

Οαι

3
4
3

40

23

20

Μοινωνιολογία τθσ Φεχνολογίασ και τθσ Φζχνθσ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

8

8

8

Οαι

Οαι

3
4
3

17

11

11

16

14

14

17

14

14

Θ Ξικροκοινωνιολογία τθσ Μακθμερινισ Ηωισ *Υεμινάριο+
Ξειονοτικζσ Ρμάδεσ ςτο Εκνικό Μράτοσ, ςτισ Διεκνείσ Υχζςεισ Οαι
και το Σαγκόςμιο Σεριβάλλον *Υεμινάριο+
Οαι
Μοινωνικι Φιλοςοφία ΙΙ *Υεμινάριο+

Οαι
Οαι

3
4
3
4

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Εφαρμοςμζνθ Μοινωνικι Ζρευνα με Χριςθ Σοιοτικϊν
Ξεκόδων
Σλθροφορικϊν
Σακζτων
Μοινωνικικαι
Φαυτότθτα
ςτθ Ξεταβιομθχανικι
Μοινωνία

Οαι

Οαι

3

16

11

10

Οαι

Οαι

3

10

10

*Υεμινάριο+
Θεςμικό
Σλαίςιο και Νειτουργία των ΞΞΕ ςτθν Ελλάδα
*Υεμινάριο+
Εκνικι Αςφάλεια και Διαχείριςθ Μρίςεων *Υεμινάριο+

10

Οαι

Οαι

15

15

15

Οαι

Οαι

3
4
3

17

17

17

Σολιτικι Φιλοςοφία ΙΙ *Υεμινάριο+

Οαι

Οαι

18

Οαι

14

17
12

17

Οαι

3
4
3

Οαι

Οαι

3

16

16

Ιςτορία του Εργατικοφ Μινιματοσ *Υεμινάριο+

11

Ειδικά Θζματα Σολιτικισ Μοινωνιολογίασ *Υεμινάριο+

15

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αξηζκφο εηζαθηΩσλ ζην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξαµµα Ππνπδψλ
ηνπ ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο αθαδεκατθΨ Ωηε 2008-2009 θαη 2009-2010
Αθαδεκατθφ Ωηνο

2008-2009

2009-2010

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο

180

186

Κεηεγγξαθέο
Ξηπρηνχρνη ΑΔΗ/ΡΔΗ (Θαηαηάμεηο)
Άιιεο θαηεγνξίεο

7
10

2
1

197

189

Πχλνιν

116
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΔμΩιημε αξηζκνχ εγγεγξακκΩλσλ θνηηεηψλ ζην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξαµµα Ππνπδψλ ηνπ ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο
Αθαδεκατθφ
Ωηνο
2007-2008
2008-2009
2009-2010

1ν Έηνο
109
106
106

2ν Έηνο
92
101
104

3ν Έηνο
103
92
102

4ν Έηνο
76
101
91

> 4ν ή 5
Έηνο
125
150
170

Πχλνιν
505
550
573

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΔμΩιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνΫησλ ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο θαη ηεο δηΨξθεηαο
ζπνπδψλ ηνπο γηα ηα αθαδεκατθΨ Έηε 2008-2009 θαη 2009-2010
Θ

Θ+1

Θ+2

∆ηΨξθεηα ζπνπδψλ (Έηε)
Θ+3
Θ+4
Θ+5
≥Θ+6

Πχλνιν
Πχλνιν
ΑπνθνΫησλ

Αξηζκφο

48

18

9

2

1

2

80

100%

26

15

13

5

2

1

62

100%

απνθνΫησλ
2009-2010
Αξηζκφο
απνθνΫησλ
2008-2009

Όπνπ Θ = Θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (ζε έηε) ζην Ρµήµα. (π.ρ. Αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 4 έηε, ηφηε Θ=4, Θ+1=5, Θ+2=6,..., Θ+6=10)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας
για το ακαδ. Έτος 2009-10 και 2008-2009

Κατανοµή Βαθµών

5.0-6,49
Αρ. αποφοίτων 2009-

6,5-7,49

7,5-8,49

8,5-10,0

Μέσος βαθμός

Σύνολο αποφοίτων
80

62

16

49

10

5

πτυχίου/διπλώματος
7.03

23

31

7

1

6.82

2010
Αρ. αποφοίτων 20082009
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ΜΠΣ: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή»
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.1.

Φίτλοσ ΞΣΥ: «Ζρευνα για τθν Φοπικι Μοινωνικι Ανάπτυξθ και Υυνοχι»

Mάκθμα

Μοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και μορφζσ κοινωνικισ
περικωριοποίθςθσ

Ιςτότοποσ

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Θεωρία και κοινωνιολογία των οργανϊςεων. Ρργανωςιακά ηθτιματα και ανκρϊπινο δυναμικό

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Ξεκοδολογία ςχεδιαςμοφ εμπειρικϊν ερευνϊν

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Ξζκοδοι και τεχνικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ανάλυςθσ

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Θεωρθτικι και πρακτικι προςζγγιςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Μοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ ςτο ζγκλθμα και τθν αντιμετϊπιςι του

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Μαλζσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ ερευνϊν και πολιτικϊν με αντικείμενο, τθν
κοινωνικι ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι.

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Ξζκοδοι και τεχνικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ανάλυςθσ ΙΙ.

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

120

Υελίδ
α
Ρδθγο
φ

Διδάςκο
ντεσ

Χποχρεωτ
ικό /

Αξιολόγ
θςθ
από
φοιτθτι

Υπουδ
ϊν

(Υυνεργά
τεσ)

Ματ'επιλο
γιν

(Οαι /
χι)

72

74

75

76

71

73

88

89

1

2

4

5

4

2

4

1

Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό
Υποχρεωτ
ικό

ΟΑΙ

Διαλζξ
εισ

13
13

ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
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Ζρευνα ςτον κοινωνικό αποκλειςμό, τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τισ μορφζσ κοινωνικισ
περικωριοποίθςθσ.

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Ζρευνα με αντικείμενο τισ οργανϊςεισ και επιχειριςεισ ςτον κοινωνικό τομζα.

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Ζρευνα με αντικείμενο τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν απαςχόλθςθ

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

Ζρευνα με αντικείμενο τθν παραβατικότθτα, τθν εγκλθματικότθτα και τθν αντεγκλθματικι
πολιτικι.

www.soc.aegean.gr//gr/msc-gr-erevnatkas/fakeloi-mathimaton.htm

81

84

79

83

2

2

3

2

Κατ'επιλο
γήν
Κατ'επιλο
γήν
Κατ'επιλο
γήν
Κατ'επιλο
γήν

13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ
13
ΟΑΙ

ΟΑΙ

13
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.2.
Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ξάκθμα

Σολλαπλι
Βιβλιογραφία

Μοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ευάλωτεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ και μορφζσ κοινωνικισ
περικωριοποίθςθσ

Φίτλοσ ΞΣΥ: «Ζρευνα για τθν Φοπικι Μοινωνικι Ανάπτυξθ και Υυνοχι»
Χπόβακρου(Χ)
Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Μορμοφ(Μο)
Υφνολ
Διδακτικ
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)
Ειδίκευςθσ(Ε)
ο
ζσ
Ωρϊν

Ξονάδεσ

5

Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)

Ματεφκυνςθσ(
Μα)

Εγγεγραμμζ
νοι

Αρικμόσ
Φοιτθτϊν
που
ςυμμετείχαν

φοιτθτζσ

ςτισ εξετάςεισ

Χπόβακρου(Χ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)

Αρικμόσ Φοιτθτϊν
που πζραςε επιτυχϊσ ςτθν
κανονικι & επαναλθπτικι
εξζταςθ

23

ΟΑΙ

13

Θεωρία και κοινωνιολογία των οργανϊςεων.
Ρργανωςιακά ηθτιματα και ανκρϊπινο
δυναμικό

ΟΑΙ

13

Μορμοφ

25

23

Μορμοφ

25

23

22

Ξεκοδολογία ςχεδιαςμοφ εμπειρικϊν ερευνϊν

ΟΑΙ

13

5

Χπόβακρου(Χ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)

Μορμοφ

25

23

23

Ξζκοδοι και τεχνικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ
ανάλυςθσ

ΟΑΙ

13

5

Χπόβακρου(Χ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)

Μορμοφ

23

23

Θεωρθτικι και πρακτικι προςζγγιςθ τθσ τοπικισ
ανάπτυξθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ

ΟΑΙ

13

5

23

23

Μοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ ςτο ζγκλθμα και
τθν αντιμετϊπιςι του

ΟΑΙ

13

5

Χπόβακρου(Χ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)

Μορμοφ

23

23

Μαλζσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ
ερευνϊν και πολιτικϊν με αντικείμενο, τθν
κοινωνικι ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι.

ΟΑΙ

13

5

Μορμοφ

Ξζκοδοι και τεχνικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ

ΟΑΙ

Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)
Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)

23

23

5
Χπόβακρου(Χ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)

25
Μορμοφ
Χπόβακρου(Χ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)
25

25

13

5
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23
Μορμοφ
23

23

23
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ανάλυςθσ ΙΙ.

Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)

Ζρευνα ςτον κοινωνικό αποκλειςμό, τισ
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τισ μορφζσ
κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ.

ΟΑΙ

13

10

Ζρευνα με αντικείμενο τισ οργανϊςεισ και
επιχειριςεισ ςτον κοινωνικό τομζα.

ΟΑΙ

13

10

Ζρευνα με αντικείμενο τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
κοινωνικι ςυνοχι και τθν απαςχόλθςθ

ΟΑΙ

13

10

Ζρευνα με αντικείμενο τθν παραβατικότθτα, τθν
εγκλθματικότθτα και τθν αντεγκλθματικι
πολιτικι.

ΟΑΙ

13

10

Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)
Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)
Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)

Μορμοφ

Επιςτθμονικισ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)

Μορμοφ

7

7

7

16

16

16

12

12

12

11

11

8

Μορμοφ

Μορμοφ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.3.
Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΜΠΣ)
Τίηλος «Ζρευνα για τθν Φοπικι Μοινωνικι Ανάπτυξθ και Υυνοχι»
ΜΠΣ:
2009-2010
Αηηήζεηο (α+β)

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

43

57

46

-

51

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο

13

12

16

-

14

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ

30

34

30

-

37

Πξνζθνξέο

30

30

30

-

30

Δγγξαθέο

25

20

20

-

20

Απόθνηηνη

0

1

16

14

4
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.4.
Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίηλος ΜΠΣ:

«Έξεπλα
ΠπλνρΪ»

γηα ηελ ΡνπηθΪ ΘνηλσληθΪ ΑλΨπηπμε θαη
Καηαλνκή Βαζκώλ (%)

Έηνο Απνθνίηεζεο

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο απόυοιτων)

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2006-2007

0

0

8

6

14

2007-2008

0

1

14

1

16

2008-2009

0

0

7

1

8

2009-2010

0

0

10

4

14

Σύνολο

0

1

39

12

52
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ΜΠΣ: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.1.

Φίτλοσ ΞΣΥ: «Ευρωπαϊκζσ Μοινωνίεσ και Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ»

Mάκθμα

Ιςτότοποσ

Υελίδα
Ρδθγοφ
Υπουδϊ
ν

Ευρωπαϊκι δθμογραφία και μεταναςτευτικζσ τάςεισ

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ευρωπαϊκό κεςμικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο
του ανταγωνιςμοφ, ευρωπαϊκι ικαγζνεια)

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ - Ευρωπαϊκι διοίκθςθ - Σαράγοντεσ
ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ: ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ελίτ, ευρωπαϊκόσ
δθμόςιοσ χϊροσ, οικονομικοί παράγοντεσ

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Υυςτθμικι προςζγγιςθ τοπικϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν ςτθν
Ευρϊπθ

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Ευρωπαϊκζσ Φαυτότθτεσ και Ευρωπαϊκά Σολιτιςμικά Σρότυπα

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Ευρωπαϊκι οικονομία και διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Ευρϊπθ και Αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Σεριφερειακζσ ολοκλθρϊςεισ και παγκόςμια γεωπολιτικι ιςορροπία

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

Ευρωπαϊκά κράτθ και ευρωπαϊκζσ εκνότθτεσ

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikes-

-

Διδάςκοντε
σ

Χποχρεωτικό
/

(Υυνεργάτεσ
)

Αξιολόγθςθ
από
φοιτθτι

Διαλζξει
σ

Ματ'επιλογιν

(Οαι / χι)

4

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

4

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

4

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

2

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

2

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

4

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

4

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

1

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

2

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

13

-

-

126

-

-

-

-

-
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keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
Μοινωνία των Σολιτϊν και διεκνισ προςταςία δικαιωμάτων του
ανκρϊπου

www.aegean.gr/so cio logy/ gr/msc-gr-evropaikeskeo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm

3

Κατ'επιλογήν

ΟΑΙ

-

13

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.2.
Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ξάκθμα

Σολλαπλι

Φίτλοσ ΞΣΥ: «Ευρωπαϊκζσ Μοινωνίεσ και Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ»
Χπόβακρου(Χ)
Διδακτικ
Επιςτθμονικισ
ζσ
Σεριοχισ(ΕΣ)
Μορμοφ(Μο)
Υφνολ
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)
Ειδίκευςθσ(Ε)
ο

Βιβλιογραφία

Ωρϊν

Ευρωπαϊκζσ Φαυτότθτεσ και Ευρωπαϊκά
Σολιτιςμικά Σρότυπα

ΟΑΙ

13

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ευρωπαϊκό κεςμικό δίκαιο,
ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνιςμοφ,
ευρωπαϊκι ικαγζνεια)

ΟΑΙ

13

Εγγεγραμμζ
νοι

Αρικμόσ
Φοιτθτϊν
που
ςυμμετείχαν

Αρικμόσ Φοιτθτϊν
που πζραςε επιτυχϊσ ςτθν

Ξονάδε
σ

Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων(ΑΔ)

Ματεφκυνςθσ(
Μα)

φοιτθτζσ

ςτισ εξετάςεισ

κανονικι & επαναλθπτικι
εξζταςθ

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Μορμοφ (Μο)

11

11

11

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Μορμοφ (Μο)

10

10

10

7,5

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ - Ευρωπαϊκι διοίκθςθ Σαράγοντεσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ:
ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ελίτ, ευρωπαϊκόσ
δθμόςιοσ χϊροσ, οικονομικοί παράγοντεσ

ΟΑΙ

13

7,5

Υυςτθμικι προςζγγιςθ τοπικϊν και
περιφερειακϊν πολιτικϊν ςτθν Ευρϊπθ

ΟΑΙ

13

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Ευρωπαϊκι δθμογραφία και μεταναςτευτικζσ
τάςεισ

ΟΑΙ

13

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Ευρωπαϊκι οικονομία και διεκνζσ οικονομικό
περιβάλλον

ΟΑΙ

13

7,5

Ευρϊπθ και Αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ

ΟΑΙ

13

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Σεριφερειακζσ ολοκλθρϊςεισ και παγκόςμια
γεωπολιτικι ιςορροπία

ΟΑΙ

13

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Ευρωπαϊκά κράτθ και ευρωπαϊκζσ εκνότθτεσ

ΟΑΙ

13

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Μοινωνία των Σολιτϊν και διεκνισ προςταςία
δικαιωμάτων του ανκρϊπου

ΟΑΙ

13

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

7,5

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

Επιςτθμονικισ Σεριοχισ
(ΕΣ)

128

Μορμοφ (Μο)

13

13

13

Μορμοφ (Μο)

12

10

10

Μορμοφ (Μο)

8

6

6

Μορμοφ (Μο)

6

6

6

Μορμοφ (Μο)

7

7

7

Μορμοφ (Μο)

12

11

11

Μορμοφ (Μο)

11

10

10

Μορμοφ (Μο)

9

8

8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.3.
Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΜΠΣ)

Τίηλος ΜΠΣ:

«ΔπξσπατθΩο ΘνηλσλΫεο θαη ΔπξσπατθΪ ΝινθιΪξσζε»
2009-2010

2008-2009

22

18

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο

3

10

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ

19

8

Πξνζθνξέο

25

25

Δγγξαθέο

12

15

Απόθνηηνη

0

0

Αηηήζεηο (α+β)

2007-2008

2006-2007

2005-2006

-

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

ΜΠΣ: «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.1.
Φίτλοσ ΞΣΥ:
Mάκθμα

Μοινωνιολογία του
αςτικοφ χϊρου και του
περιβάλλοντοσ
Αντίλθψθ, αιςκθτικι και
διαμόρφωςθ του χϊρου
και του περιβάλλοντοσ

Ιςτότοποσ

«Σόλθ και Σεριβάλλον. Εφαρμοςμζνθ και Μλινικι Μοινωνιολογία»
Υελίδα
Ρδθγοφ

Διδάςκοντεσ

Χποχρεωτικό /

Αξιολόγθςθ
από φοιτθτι

Διαλζξεισ

Υπουδϊν

(Υυνεργάτεσ)

Ματ'επιλογιν

(Οαι / χι)

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

5

Υποχρεωτικό

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

7

Υποχρεωτικό

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

7

Υποχρεωτικό

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

6

Υποχρεωτικό

Οαι

13

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

5

Υποχρεωτικό

χι

13

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

5

Υποχρεωτικό

χι

13

http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

3

Υποχρεωτικό

χι

13

-

3

Υποχρεωτικό

χι

13

http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm
Οαι
13

Οαι
.

13

Οαι
Μλινικι Μοινωνιολογία
Θ ποιότθτα ηωισ και θ
αποτίμθςθ τθσ
Σολεοδομικζσ και
καλλιτεχνικζσ
παρεμβάςεισ ςτον
αςτικό χϊρο
Σολιτικι προςταςία και
κοινωνικό−πολιτιςμικό
κεφάλαιο
Σαρεμβατικι κλινικι
κοινωνιολογία και
ψυχικι υγεία
Υχζδια και προγράμματα
αειφορικισ αςτικισ
ανάπτυξθσ

130
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http://www.mce-aegean.gr/index.php
Ζρευνα πεδίου και
πρακτικά προγράμματα
με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα
αςτικά ςθμεία
ςφγκρουςθσ
Υυγγραφι τθσ
μεταπτυχιακισ
διπλωματικισ εργαςίασ

http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm
http://www.mce-aegean.gr/index.php
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/mscgr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm

-

Είναι ςε εξζλιξθ

Υποχρεωτικό

χι

Ζνασ μινασ πρακτικισ
άςκθςθσ από τουσ
μεταπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ

http://www.mce-aegean.gr/index.php

-

Είναι ςε εξζλιξθ
1
(Θ διδάςκουςα του
ςεμιναρίου
ςυνεργάςτθκε επίςθσ
και με άλλουσ
διδάςκοντεσ του ΣΞΥ,
κακϊσ και με
προςκεκλθμζνουσ
κακθγθτζσ από
ιδρφματα του
εξωτερικοφ, για τθν
προετοιμαςία των
μεταπτ. φοιτθτϊν)

Υποχρεωτικό

χι

-

Οαι
(Θ αξιολόγθςθ
πραγματοποιικθκε με
Σρακτικό που κατζκεςε θ
εκπρόςωποσ των
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για
όλα τα μακιματα του Α
Εξαμινου, από το οποίο
προκφπτει θ ανάγκθ ςυνζχιςθσ
του ςεμιναρίου και ςτο Β
Εξάμθνο για τθν υποςτιριξθ
τουσ ςε κζματα ορολογίασ).

13 (Θ διδάςκουςα του
Υεμιναρίου ςυμμετείχε
επίςθσ και ςε
ςεμινάρια των
μακθμάτων, για τθν
υποςτιριξθ των
μεταπτ. φοιτθτϊν ςε
κείμενα με αγγλικι
ορολογία)

http://www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-polikpekkk/msc-soc-gr.htm
Υεμινάριο Γλϊςςα και
Ρρολογία

http://www.mce-aegean.gr/index.php

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.2.
Μαθήματα Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Φίτλοσ ΞΣΥ:

Ξάκθμα

Μοινωνιολογία του
αςτικοφ χϊρου και του
περιβάλλοντοσ
Αντίλθψθ, αιςκθτικι και
διαμόρφωςθ του χϊρου
και του περιβάλλοντοσ

«Σόλθ και Σεριβάλλον. Εφαρμοςμζνθ και Μλινικι Μοινωνιολογία»

Σολλαπλι

Υφνολο

Διδακτικζσ

Χπόβακρου(Χ)
Επιςτθμονικισ Σεριοχισ(ΕΣ)
Γενικϊν Γνϊςεων(ΓΓ)

Μορμοφ(Μο)
Ειδίκευςθσ(Ε)

Εγγεγραμμζνοι

Αρικμόσ Φοιτθτϊν
που ςυμμετείχαν

Αρικμόσ Φοιτθτϊν
που πζραςε επιτυχϊσ ςτθν

Βιβλιογραφία

Ωρϊν

Ξονάδεσ

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων(ΑΔ)

Ματεφκυνςθσ(Μα)

φοιτθτζσ

ςτισ εξετάςεισ

κανονικι & επαναλθπτικι εξζταςθ

Οαι

39

7,5

15

15

Μορμοφ(Μο)

15 από κανονικι εξζταςθ

Μορμοφ(Μο)
Οαι

39

7,5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15 από κανονικι εξζταςθ
10 από κανονικι εξζταςθ
Εκκρεμεί θ επαναλθπτικι εξζταςθ 5
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν

15

15 – Είναι ςε εξζλιξθ

Είναι ςε εξζλιξθ

Μορμοφ(Μο)
Μλινικι Μοινωνιολογία
Θ ποιότθτα ηωισ και θ
αποτίμθςθ τθσ
Σολεοδομικζσ και
καλλιτεχνικζσ
παρεμβάςεισ ςτον
αςτικό χϊρο
Σολιτικι προςταςία και
κοινωνικό−πολιτιςμικό
κεφάλαιο
Σαρεμβατικι κλινικι
κοινωνιολογία και
ψυχικι υγεία
Υχζδια και προγράμματα
αειφορικισ αςτικισ
ανάπτυξθσ
Ζρευνα πεδίου και
πρακτικά προγράμματα
με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα
αςτικά ςθμεία

Οαι

39

7,5

Οαι

39

7,5

Οαι

39

7,5

Οαι

39

7,5

Οαι

39

7,5

Οαι

39
Ζνασ
μινασ
πρακτικισ
άςκθςθσ

7,5

14 από κανονικι εξζταςθ
Εκκρεμεί θ επαναλθπτικι εξζταςθ 1
μεταπτυχιακοφ φοιτθτι
15 από κανονικι εξζταςθ

Μορμοφ(Μο)

15 από κανονικι εξζταςθ

Μορμοφ(Μο)

Μορμοφ(Μο)

15 από κανονικι εξζταςθ
0 από κανονικι Εξζταςθ
Εκκρεμεί θ επαναλθπτικι εξζταςθ 15
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν

Μορμοφ(Μο)

Μορμοφ(Μο)

Οαι

Μορμοφ(Μο)
10
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ςφγκρουςθσ

φοιτθτϊν

Υυγγραφι τθσ
μεταπτυχιακισ
διπλωματικισ εργαςίασ

Μορμοφ(Μο)
Οαι

-

20

15

15 – Είναι ςε εξζλιξθ

Είναι ςε εξζλιξθ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.3.
Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΜΠΣ)
Τίηλος ΜΠΣ:

«Πόιε θαη Πεξηβάιινλ. Δθαξκνζκέλε θαη Κιηληθή Κνηλσληνινγία»
2009-2010*

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

-

-

-

-

-

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο

-

-

-

-

-

5

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ

-

-

-

-

-

21

Πξνζθνξέο

-

-

-

-

-

26

Δγγξαθέο

-

-

-

-

-

15

Απόθνηηνη

-

-

-

-

-

Δίλαη ζε
εμέιημε

Αηηήζεηο (α+β)

*Ρν αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010, ην ΞΚΠ: Ξφιε θαη ΞεξηβΨιινλ. ΔθαξκνζκΩλε θαη ΘιηληθΪ ΘνηλσληνινγΫα, δΩρηεθε ηνπο πξψηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΩο. Γηα ην ιφγν
απηφ δελ Ωρεη ρνξεγΪζεη κΩρξη ηψξα ΚεηαπηπρηαθΨ δηπιψκαηα.

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.
Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2

1

8

7

-

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο

0

1

2

2

-

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ

2

0

6

5

-

14*

1

9

7

-

Δγγξαθέο

2

1

8

7

-

Απόθνηηνη

1

2

2

-

-

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ απνθνίησλ

6

6

5

-

-

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθνξέο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.
Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος

2009-2010
Καζεγεηέο

ύλνιν

3

Από εμέιημε*

1

2008-2009

2007-2008

1

1

7

4

Νέεο πξνζιήςεηο*
πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο

ύλνιν

6

Από εμέιημε*

2

2

Νέεο πξνζιήςεηο*

1

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Δπίθνπξνη Καζεγεηέο

ύλνιν

7

Από εμέιημε*

2

Νέεο πξνζιήςεηο*

6

9

1

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Λέθηνξεο

ύλνιν
Νέεο πξνζιήςεηο*
πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*

1
3

1

2*

1

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Μέιε ΔΔΓΗΠ

ύλνιν

Γηδάζθνληεο επί ζπκβάζεη**

ύλνιν

16

17

19

Σερληθό πξνζσπηθό εξγαζηεξίσλ

ύλνιν

1

1

1

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό

ύλνιν

4***

4****

4*****

* Αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο
** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ
*** 1 ππάιιεινο κε παξάιιεια θαζήθνληα ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο (Γηεχζπλζε Ππνπδψλ) θαη 1 ππάιιεινο ζε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ
**** 1 ππάιιεινο κε παξάιιεια θαζήθνληα ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο (Γηεχζπλζε Ππνπδψλ) θαη 1 ππάιιεινο ζε άδεηα ινρείαο
***** 1 ππάιιεινο κε παξάιιεια θαζήθνληα ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο (Λνκηθή πεξεζία )
*Λέεο πξνζιήςεηο: 2 (ππφ δηνξηζκφ ιέθηνξεο)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.
Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών

Αθαδεκατθά έηε

2009-2010

2008-2009

2007-2008

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ
θνίηεζαλ ζε μέλν παλεπηζηήκην

4

3

-

Σύνολο
7

19
Δπηζθέπηεο θνηηεηέο μέλσλ
παλεπηζηεκίσλ ζην Σκήκα

1

6

12

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ
ηνπ Σκήκαηνο πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιν
Παλεπηζηήκην

2

2

4

8

20

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ
άιισλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζην Σκήκα

8

7

5

Σύνολο

15

18

21

54

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Ερευνητικά Προγράμματα Τμήματος Κοινωνιολογίας την τελευταία 5ετία

Χρθματοδότθσ

Επ. Χπεφκυνοσ

ΕΧΤΩΣΑΙΜΡ ΦΑΞΕΙΡ
ΕΟΦΑΠΘΥ -ΕΦΘΥΙΡ
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ 2009
ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ

ΕΧΤΩΣΑΛΜΑ- JEAN
MONNET
ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ
ΨΘΞΙΦΘΥ
ΞΙΧΑΝΘΥ

ΕΣΑΟ ΙΙ-ΕΥΣΑ

ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ
ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ
ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ
ΕΧΤΩΣΑΛΜΑ- JEAN
MONNET
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ

ΜΑΝΝΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ
ΓΕΩΤΓΡΧΝΑΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ
ΤΡΟΦΡΥ
ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ
ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ

Αρ.
Σρογ/
τοσ

Φίτλοσ Σρογράμματοσ

Ζναρξθ
Σρογ/τοσ

Νιξθ
Σρογ/τοσ

Σροχπολογιςμοσ (€)

2364
211111
220911

ΔΙΕΠΑΓΩΓΘ ΔΘΞΡΥΜΡΣΘΥΘΥ ΞΕ ΘΖΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΕΥ ΡΞΑΔΕΥ ΞΕ ΠΕΟΡΦΡΒΙΜΕΥ ΦΑΥΕΙΥ

9-12-2010

30-6-2011

88,992.72

Ξ.Σ.Υ. "ΕΧΤΩΣΑΛΜΕΥ ΜΡΙΟΩΟΙΕΥ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΡΝΡΜΝΘΤΩΥΘ"

1-10-2010

31-8-2011

75,000.00

ΣΞΥ ΣΡΝΘ ΜΑΙ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΜΝΙΟΙΜΘ ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ

1-9-2010

31-8-2011

42,816.79

2287
209711

ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΧΑΤΦΑ JEAN MONNET -3

1-9-2010

31-8-2013

45,000.00

Σ.Ξ.Υ. "ΕΤΕΧΟΑ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΡΣΙΜΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΜΑΙ ΥΧΟΡΧΘ"
So.Da.Net.:ΞΕΝΕΦΘ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑΥ ΓΙΑ ΦΘ ΥΧΓΜΤΡΦΘΥΘ ΕΘΟΙΜΡΧ ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ
ΜΑΙ ΦΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ ΦΡΧ ΥΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΜΑΙ ΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ
ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΘΥ ΧΣΡΔΡΞΘΥ
ΕΣΙΞΡΤΦΩΦΙΜΕΥ ΕΜΔΘΝΩΥΕΙΥ ΦΡΧ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑΥ ΦΘΥ ΟΕΡΦΘΦΑΥ, ΦΡΧ
ΕΝΕΧΘΕΤΡΧ ΧΤΡΟΡΧ ΜΑΙ ΦΡΧ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ

1-9-2010

31-8-2011

40,980.25

20-1-2010

20-7-2010

25,000.00

18-10-2009

30-9-2010

3,440.00

ΞΣΥ"ΕΧΤΩΣΑΛΜΕΥ ΜΡΙΟΩΟΙΕΥ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΡΝΡΜΝΘΤΩΥΘ"

1-9-2009

31-8-2010

60,000.00

ΣΞΥ"ΕΤΕΧΟΑ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΡΣΙΜΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΜΑΙ ΥΧΟΡΧΘ"2009-2010

1-9-2009

31-8-2010

31,447.49

1-9-2009

31-8-2010

42,000.00

2189

ΣΞΥ "ΣΡΝΘ ΜΑΙ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ. ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΜΑΙ ΜΝΙΟΙΜΘ ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ" 2009-2010
SOUTH-EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENTS ON THE ADMINISTRATIVE CONVERGENCE IN
THE BALKAN STATES

1-9-2009

31-8-2010

21,548.00

2157

ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘΥ ΜΑΙ ΕΠΕΙΔΙΜΕΧΥΘΥ ΥΦΘΟ ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΥΦΘ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ

1-7-2009

31-3-2011

0.00

2157-1

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡ ΕΤΓΡ ΜΑΙ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΥΕ ΘΕΞΑΦΑ ΕΙΔΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ

1-7-2009

31-8-2012

743,500.00

2157-2

ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ ΜΑΙ ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ

1-7-2009

31-3-2011

622,000.00

2205
2201
211110
209710
220910
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ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΣΑΣΑΟΘΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ

ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΥΧΟΕΔΤΙΡ
ΜΕΣΙΥ
ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ
ΕΤΓΡ ΣΑΤΡΧΘΥ
ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ

2157-3

ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΘ ΜΑΙ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΘ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ

1-7-2009

31-3-2009

269,000.00

2157-4

ΔΙΑΧΧΥΘ ΦΩΟ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ

1-7-2009

31-3-2009

77,500.00

2157-5

ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ

1-7-2009

31-3-2011

42,500.00

2157-6

ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ

1-7-2009

31-3-2011

70,000.00

2157-7

PROJECT MANAGEMENT

1-7-2009

31-3-2011

387,711.76

2143

ΦΘΝΕΥΧΟΕΔΤΙΡ ΕΧΤΩ-ΞΕΥΡΓΕΙΑΜΡΧ ΣΑΟ/ΞΙΡΧ EMUNI RES 2009
ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ Φ.Σ.Ε. ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ (ΜΕΟΦΤΡ
ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘΥ ΟΡΞΩΟ ΝΕΥΒΡΧ)

7-6-2009

9-6-2009

1,000.00

29-4-2009

9-5-2009

1,500.00

ΞΣΥ"ΕΧΤΩΣΑΛΜΕΥ ΜΡΙΟΩΟΙΕΥ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΡΝΡΜΝΘΤΩΥΘ"
ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ ΦΩΟ ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΜΑΙ ΕΜΥΧΓΧΤΡΟΙΥΞΡΥ ΦΩΟ ΔΘΞΡΥΙΩΟ
ΧΣΘΤΕΥΙΩΟΥΦΙΥ ΟΘΥΙΩΦΙΜΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ
ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΕΥ, ΕΣΙΞΡΤΦΩΦΙΜΕΥ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΥΦΙΜΕΥ ΔΤΑΥΕΙΥ ΦΡΧ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ
ΜΡΙΟΡΟΙΡΝΡΓΙΑΥ ΦΘΥ ΟΕΡΦΘΦΑΥ ΦΡΧ ΕΝΕΧΘΕΤΡΧ ΧΤΡΟΡΧ

1-2-2009

31-8-2010

75,000.00

2-10-2008

2-12-2008

13,212.50

1-10-2008

30-9-2011

500.00

ΜΑΝΝΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ

2124
211109

ΜΑΝΝΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ
ΓΕΩΤΓΡΧΝΑΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΤΡΟΦΡΥ
ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ

2081

ΞΣΥ "ΕΤΕΧΟΑ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΡΣΙΜΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΜΑΙ ΥΧΟΡΧΘ"2008-2009

1-9-2008

28-8-2009

38,022.60

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ
ΓΤΘΓΡΤΙΡΧ
ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ

1998

ΡΙ ΥΧΟΑΟΦΘΥΕΙΥ ΦΡΧ ΞΡΟΦΕΤΟΡΧ ΞΕ ΦΘΟ ΣΑΤΑΔΡΥΘ

1-8-2008

31-7-2009

10,000.00

1975

10-4-2008

26-5-2008

5,000.00

ΓΓΕΦ

ΜΑΝΝΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ

1912

ΣΕΟΘΟΦΑ ΧΤΡΟΙΑ ΜΡΙΟΡΦΙΜΘΥ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ Θ ΥΧΟΘΘΜΘ ΦΘΥ ΝΙΥΥΑΒΡΟΑΥ
SOCIALDATANET:ΔΙΜΦΧΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΦΘΥ ΥΧΓΜΤΙΦΙΜΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΦΘΥ
ΔΕΧΦΕΤΡΓΕΟΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ

25-6-2007

25-9-2008

39,097.00

ΜΕΣΙΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1920

ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ Φ.Σ.Ε. ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ

19-6-2007

4-7-2007

750.00

ΥΧΟΕΔΤΙΡ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1863

1-5-2007

31-5-2009

10,000.00

Γ. ΜΣΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1978

1-3-2007

31-12-2008

0.00

Γ. ΜΣΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

2061

1-3-2007

31-12-2008

25,000.00

Γ. ΜΣΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

2062

1-3-2007

31-12-2008

31,000.00

Γ. ΜΣΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

2063

ΔΕΥΣΡΙΟΙΔΕΥ ΑΝΝΕΥ ΑΒΙΟΙΡΟ
ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΔΙΑΔΤΑΥΦΙΜΘΥ ΣΡΝΧΞΕΥΙΜΘΥ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΦΑΤΞΡΓΘ ΦΡΧ ΞΡΧΥΙΜΡΧ
ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΥΦΡ Β.ΑΙΓΑΙΡ
ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΔΙΑΔΤΑΥΦΙΜΘΥ ΣΡΝΧΞΕΥΙΜΘΥ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΒΡΝΘ ΦΡΧ ΞΡΧΥΙΜΡΧ
ΣΡΝΙΦΙΥΞ. ΥΦΡ Β.Α.(ΑΧΦΕΣ)
ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΔΙΑΔΤΑΥΦΙΜΘΥ ΣΡΝΧΞΕΥΙΜΘΥ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΒΡΝΘ ΦΡΧ ΞΡΧΥΙΜΡΧ
ΣΡΝΙΦΙΥ. ΥΦΡ Β.Α.(ΔΙΑΓΩΟ)
ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΔΙΑΔΤΑΥΦΙΜΘΥ ΣΡΝΧΞΕΥΙΜΘΥ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΒΡΝΘ ΦΡΧ ΞΡΧΥΙΜΡΧ
ΣΡΝΙΦΙΥ. ΥΦΡ Β.Α.(ΔΙΑΓΩΟ)

1-3-2007

30-11-2008

4,000.00

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1865

ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ ΦΣΕ ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ

27-1-2007

31-3-2007

1,310.00

ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ
ΥΧΟΕΔΤΙΡ

ΜΕΣΙΥ

2114
209709

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

17-10-2006

17-10-2006

310.00

2-10-2006

30-9-2008

41,447.52

1809

ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ ΦΣΕ ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ
ΑΟΑΦΡΝΙΜΡ ΞΕΥΡΓΕΙΑΜΡ ΔΙΜΦΧΡ ΓΙΑ ΦΘ ΒΙΩΥΙΞΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΦΩΟ ΣΤΡΥΦΑΦΕΧΡΞΕΟΩΟ
ΣΕΤΙΡΧΩΟ
ΔΙΑΥΧΟΡΤΙΑΜΕΥ ΔΤΑΥΕΙΥ ΕΤΕΧΟΑΥ, ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΕΙΥΑΓΩΓΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΩΟ
ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΩΟ

1-10-2006

31-5-2008

180,000.00

1596

ΦΑΥΕΙΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ ΑΝΜΡΡΝ ΑΣΡ ΦΡΙΦΘΦΕΥ ΦΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ

1-1-2006

1-3-2007

5,000.00

1547

ΥΧΟΕΔΤΙΡ ΜΡΙΟΡΟΙΡΝΡΓΙΑΥ ΣΑΟ/ΞΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ 26 & 27 ΟΡΕΞΒΤΙΡΧ 2005

26-11-2005

27-11-2005

520.00

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1608

ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ Φ.Σ.Ε. ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ

7-11-2005

15-12-2005

1,760.00

ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ
ΔΙΔΑΜΦΤΑ
ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ Γ. ΜΣΥ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ Γ. ΜΣΥ
ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΦΘΥ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ Γ. ΜΣΥ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1667

ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ Φ.Σ.Ε ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ

7-11-2005

15-12-2005

2,400.00

ΜΑΝΝΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ

1565

1-9-2005

31-8-2006

19,908.46

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1553

12-7-2005

31-12-2007

94,500.00

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1532

1-3-2005

31-8-2008

209,999.75

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1458

ΣΞΥ ΕΤΕΧΟΑ ΕΦΑΤΞ. ΥΦΘΟ ΑΟΑΣΦ. ΜΑΙΟΡΦΡΞΩΟ...2005-2006
ΔΙΑΣΝΡΧΥ Β.ΑΙΓΑΙΡΧ-ΔΙΑΔΤΡΞΕΥ ΥΕ ΙΕΤΕΥ, ΑΥΦΙΜΕΥ ΣΡΝΕΞΙΜΕΥ, ΝΙΞΕΟΙΜΕΥ ΡΧΧΤΩΥΕΙΥ ΜΑΙ
ΧΣΡΔΡΞΕΥ
ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΣΤΡΦΧΣΡΧ ΣΝΘΤΡΦΡΤ. ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΓΙΑ ΦΘ ΦΙΝΡΠΕΟΙΑ,ΔΙΑΧ/ΥΘ & ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ
ΦΘΥ ΑΙΓΑΙΡΣΕΝΑΓΙΦΙΜΘΥ
ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ ΦΣΕ ΥΦΘΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ (Μ.Σ. ΝΕΥΒΡΧ
& ΧΙΡΧ)

1-2-2005

31-3-2005

6,230.00

ΕΣΕΑΕΜ ΙΙ Γ. ΜΣΥ

ΗΘΥΘ ΑΟΑΥΦΑΥΙΑ

1528

ΣΧΘΑΓΡΤΑΥ ΙΙ-ΞΕΦΤΡ2.2-ΣΤΡΟΡΙΑΜΘ ΞΕΦΑΤΤΧΘΞΙΥΘ-ΧΣ2

1-1-2005

31-12-2007

40,000.00

INTERREG III B-ARCHIMED
INTERREG III A ΕΝΝΑΔΑ
ΜΧΣΤΡΥ
ΕΣΕΣ

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ

1727

ΧΦΡΧΤΘΥ ΥΩΦΘΤΘΥ
ΓΕΩΤΓΡΧΝΑΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΓΕΩΤΓΡΧΝΑΥ
ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΥ
ΧΑΙΟΦΕΟΤΑΙΧ
ΕΝΙΥΑΒΕΦ

1855
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με

με

Άλλα

πρακτικά

(χωρίς κριτές) χωρίς

συνέδρια
επιστ.
πρακτικά

επιστ. συνέδρια (με
σε
Ανακοινώσεις
χωρίς
κριτές)

Ανακοινώσεις

σε

σε

Άλλες εργασίες

τόμους

συλλογικούς

κριτές
Κεφάλαια

συνεδρίων χωρίς

κριτές
Πρακτικά

συνεδρίων

κριτές
Πρακτικά

περιοδικά χωρίς

κριτές
Επιστημονικά

περιοδικά

Επιστημονικά

φίες

Βιβλία/μονογρα

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Διδασκόντων του Τμήματος

2010
8
50
4
14
0
22
2
24
4
6

2009
11
37
1
23
1
22
6
45
7
2

2008
6
36
1
13
0
17
6
41
10
1

2007
8
36
1
16
5
14
13
32
8
0

2006
11
35
6
17
4
14
13
31
7
2

Σύνολο
44
194
13
83
10
89
40
173
36
11

Σύνολο

2010
13
4
13
16
19
0
3
2

2009
3
1
6
15
17
0
1
2

2008
9
2
10
11
17
0
1
1

2007
4
2
8
5
16
0
0
1

2006
4
8
12
3
17
0
1
5

33
17
49
50
86
0
6
11

337
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Τιμητικοί τίτλοι

Βραβεία

ευρεσιτεχνίας

Διπλώματα

συνέδρια

διαλέξεις σε διεθνή

περιοδικών
Προσκλήσεις για

επιστημονικών

συντακτικές επιτροπές

Συμμετοχές σε

συνεδρίων

επιστημονικών

επιτροπές

Συμμετοχές σε

Βιβλιοκρισίες

επιστημονικού τύπου

Αναφορές του ειδικού/

Ετεροαναφορές
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ΞαξαξηΪκαηα
ΞαξΨξηεκα 1. ΔληαΫνο θαηΨινγνο Γεκνζηεχζεσλ
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθέο ηάμεηο, θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη ζπλζήθεο δσήο, Αζήλα 2009:
Δθδφζεηο Ξαπαδήζε, ζει. 452.
ΑιεμΫνπ Α., Δξγαζία, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο ηάμεηο. Ρν ηζηνξηθν-ζεσξεηηθφ πιαίζην,
Αζήλα 2006, 2ε έθδνζε :Δθδφζεηο Ξαπαδήζε, ζει. 445
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη ηαμηθή δνκή, Αζήλα
2009:Δθδφζεηο Ξαπαδήζε, ζει. 307.
ΑιεμΫνπ Α., Πεξηζσξηνπνίεζε θαη Eλζσκάησζε. H θνηλσληθή πνιηηηθή σο κεραληζκόο
ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο πεηζάξρεζεο, Αζήλα 2007, 3ε έθδνζε :Eθδφζεηο Ξαπαδήζε, ζει. 334.
ΑιεμΫνπ Α., Κνξθέο θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο, Δλζέκαηα (εθεκεξ. Απγή) 6 Καξηίνπ 2011.
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθά ππνθείκελα θαη κνξθέο δξάζεο ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο ζηελ
Διιάδα, αλαθνίλσζε ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Θνηλσληνινγία
ζηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ 2010 ζην Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, Οπηνπία 93, 2011.
ΑιεμΫνπ Α., Γηα κηα πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαθνίλσζε ζηελ
εκεξίδα ηνπ Ππλδέζκνπ Δηδηθήο Αγσγήο (26 Ηνπλίνπ 2010, Αζήλα, Λνκηθή Πρνιή),
Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο 95, 2010……………………………………………………………………
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθή ηάμε, ζρνιείν θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, Δλζέκαηα (εθεκεξ.
Απγή), 4 Απξηιίνπ 2010…………………………………………………………………………………………..
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθή δηακαξηπξία θαη πνιηηηζηηθή αιιαγή: Ν Κάεο ηνπ ‘68 σο θνξέαο
κεζναζηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ θνηλσλία ηελ εξγαζία, Οπηνπία 79, 2008, ζζ. 101-114.
ΑιεμΫνπ Α., La economía política de la interculturalidad, Revista Anthropos 217, 2007, ζζ.
50-60.
ΑιεμΫνπ Α., Λέα κεζαία ζηξψκαηα θαη θξάηνο πξφλνηαο. Απφ ηε ζπλαίλεζε ζηε δηέλεμε,
ύγρξνλα Θέκαηα
96, 2007, ζζ.47-58………………………………………………………………………
ΑιεμΫνπ Α., Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζψκαηνο. Απφ ην πξαγκνπνηεκέλν ζψκα ζην άθεληξν
ζψκα, αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Γηεπηζηεκνληθφ Ππκπφζην: ώκα, Δθπαίδεπζε &Βησκαηηθή
Γλώζε πνπ δηνξγάλσζε ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο (Οέζπκλν 5&6 Λνεκβξίνπ 2004). Γεκνζηεχηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ
Ππλεδξίνπ, ζην M. Ξνπξθφο (επηκ.), Δλζώκαηνο λνπο, πιαηζηνζεηεκέλε γλώζε θαη
εθπαίδεπζε: πξνζεγγίδνληαο ηελ πνηεηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ζθεπηόκελνπ ζώκαηνο.
Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, Αζήλα 2008:Gutenberg……………………………….....................
ΑιεμΫνπ Α., Ζ γπλαηθεία εξγαζία ζηελ παξαγσγή ελδχκαηνο απφ ηελ πξσην-βηνκεραληθή
ζηε κεηα-βηνκεραληθή επνρή, Ο Πνιίηεο 99, 2002, ζζ. 58-61………………………………………………
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
ΑιεμΫνπ Α., Βίσκα, ζρνιηθή γλψζε θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αλαθνίλσζε γηα ην Γηεζλέο
Γηεπηζηεκνληθφ Ππλέδξην, Βίσκα, Κεηαθνξά θαη Ξνιπηξνπηθφηεηα: Δθαξκνγέο ζηελ
Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε, ηε Κάζεζε θαη ηε Γλψζε πνπ δηνξγάλσζε ην Ρκήκα
Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Ρκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Θνηλσληθψλ Ππνπδψλ ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο (Οέζπκλν, 10, 11 & 12 Νθησβξίνπ 2008), Αληηηεηξάδηα ηεο
Δθπαίδεπζεο 88, 2009, ζζ. 79-92……………………………………………………………………………….
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθέο ηάμεηο θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε (ΡΔΗ
Ζπείξνπ) 16, 2009. ζζ. 209-226
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθή Ράμε, Θνηλσληθνπνίεζε θαη Θνηλσληθφ Θεθάιαην. Ρα φξηα ησλ
αληηζηαζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, Αλαθνίλσζε ζην Ππλέδξην
Θνηλσλία & Τπρηθή γεία πνπ δηνξγάλσζε ην Ρκήκα Τπρνινγίαο ηνπ ΑΞΘ, 20&21
Νθησβξίνπ 2007, Θνηλσλία θαη Φπρηθή Τγεία, ζζ. 34-45.
ΑιεμΫνπ Α., Ξνηνηηθέο κέζνδνη θαη θνηλσληθή αλάιπζε. Αλαθνίλσζε ζην δηεπηζηεκνληθφ
ζπκπφζην, Θεσξία θαη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο, πνπ δηνξγάλσζε ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα
Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Οέζπκλν 16&17 Καξηίνπ 2007), Ο Πνιίηεο 158, 2007, ζζ. 28-31.
ΑιεμΫνπ Α., Γπλαηφηεηεο θαη φξηα ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο Θνηλσληθέο
Δπηζηήκεο, αλαθνίλσζε ζην Ππλέδξην-Πεκηλάξην: Εεηήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ζηηο
θνηλσληθέο επηζηήκεο (Οέζπκλν 1/4 Γεθεκβξίνπ 2006) πνπ δηνξγάλσζε ην Ρκήκα
Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο, Θέζεηο 96, 2006, ζζ. 61-93.
ΑιεμΫνπ Α., Νη Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα: απφ ηνλ Θεηηθηζκφ ζηελ Δξκελεπηηθή, Ο
Πνιίηεο 112, 2006, ζζ. 25-27.
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ΑιεμΫνπ Α., Ζ θπζηνπνίεζε ηε θνηλσλίαο: νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο σο θπζηθέο αληζφηεηεο,
αλαθνίλσζε ζην Ππλέδξην ηεο Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Oη
Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα (Κπηηιήλε 31, 1 & 2 Απξηιίνπ 2006), ζην Θ. Εψξαο & Φ.
Κπαληηκαξνχδεο (επηκ.), Οη Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα, Αζήλα 2007 :Πάθθνπιαο, ζζ.
473-488.
ΑιεμΫνπ Α., Θνηλσληθή δνκή θαη πγεία. Ζ ζρέζε θνηλσληθνπνηεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη
εξγαζίαο (πεξηερφκελν, ζπλζήθεο) κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο, αλαθνίλσζε ζην Δληαηηθφ
Ππλέδξην-Πεκηλάξην γηα πνςήθηνπο Γηδάθηνξεο Εεηήκαηα Κεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο ζηηο
Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο πνπ δηνξγάλσζε ην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο
(Οέζπκλν 18-21 Λνεκβξίνπ 2005). Γεκνζηεχηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ Ππλεδξίνπ, ζην Π.
Ξαπατσάλλνπ (επηκ.), Εεηήκαηα ζεσξίαο θαη κεζόδνπ ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, Αζήλα
2007 :Θξηηηθή, ζζ. 501-524.
ΑιεμΫνπ Α., Ξξνζιήςεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο αλαπεξίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ζ
πεξίπησζε ηνπ ρσξηνχ Παινλίθε Θεζπξσηίαο, αλαθνίλσζε ζην Ππλέδξην Αγξνηηθή Θνηλσλία
θαη Ιατθόο Πνιηηηζκόο ζηε κλήκε ηνπ Πηάζε Γακηαλάθνπ πνπ δηνξγάλσζε ην Γεσπνληθφ
Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην Ξάληεην
Ξαλεπηζηήκην θαη ηε Γαιιηθή Πρνιή Αζελψλ (Αζήλα 25, 26 &27 Καίνπ 2005), Δζλνινγία 13,
2007, ζζ. 263-289.
ΑιεμΫνπ Α., Ζ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ ηνπίνπ ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ε εκθάληζε
ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αλαθνίλσζε ζην Ππλέδξην: Φ. Θφληνγινπ, Ζ. Βελέδεο, Αζεκ.
Ξαλζέιελνο: Οξάκαηα θαη πάζε ηνπ Διιεληζκνύ πνπ δηνξγάλσζε ν Πχλδεζκνο Φηινιφγσλ
Ιέζβνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Φηινινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, (Κπηηιήλε 26,
27 & 28 Πεπηεκβξίνπ 2003), Κπηηιήλε 2005 :Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λ. Ιέζβνπ, ζζ. 1734.
ΑιεμΫνπ Α., ‗‗Ξαγθνζκηνπνίεζε‘‘ θαη πξνζθπγηά, Δηζήγεζε ζηηο εθδειψζεηο γηα ηελ
παγθφζκηα εκέξα γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ δηνξγάλσζε ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΝΖΔ ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Λνκαξρία Ιέζβνπ (Κπηηιήλε 16&17 Ηνπλίνπ 2006), Ο Πνιίηεο 145, 2006,
ζζ. 22-25.
ΑιεμΫνπ Α., Ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο ηεο ‗‗θνηλσλία ηεο γλψζεο‘‘, αλαθνίλσζε ζην 2ν Γηεζλέο
Ππλέδξην Θνηλσληνινγίαο: Κάζεκα Διεπζεξίαο. Γηνξγαλσηέο: ΔΘΘΔ, Αξηζηνηέιεην
Ξαλεπηζηήκην, International Sociological Association, Πχιινγνο Διιήλσλ Θνηλσληνιφγσλ,
Θεζζαινλίθε 8, 9 & 10 Λνεκβξίνπ 2002. Γεκνζηεχηεθε ζηα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηνπ
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Environment and Society, Paul Robbins (ed.), Ρφκνο 1, Thousand Oaks: Sage Publications,
London, 2007.
ΚαξθαλησλΨηνπ Κ., Jean Jack Rousseau‘s concept of nature ζην Encyclopedia of
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ηνπ Örebro, Future Urban Research in Europe, ―Future‖: Fellowship Programme of the
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ΚαξθαλησλΨηνπ Κ., Dependency Theory and Poverty Research, ζην Encyclopedia of
World Poverty, Mehmet Odekon (ed.), Ρφκνο 1, Sage Publications, London 2006.
Λ. Λαγφπνπινο
- Β. ΠηδεξΨ : ύζηεκα Πνηόηεηαο ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη απαζρόιεζεο, Δ.Δ, ΞΑΘΞ, Αζήλα, 2007
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Λ. Λαγφπνπινο : πληνληζκέλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο νινθιεξσκέλεο
παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο, Disinet, Δ.Δ, ΞΑΘΞ, Αζήλα, 2006
Λ. Λαγφπνπινο : «ΔπξσπατθΪ θνηλσληθΪ πνιηηηθΪ θαη κεραληζκνΫ ππνζηΪξημεο. Ρν
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν (ΔΘΡ)», ζην Θ. Παθειιαξφπνπινο (επηκ.), Ζ θνηλσληθή
πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηφληθνο, 2011
Λ. Λαγφπνπινο : «Mεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηζηνξηθήο-θνηλσληθήο εμήγεζεο θαη
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αλάιπζεο θνηλσληθώλ δεδνκέλσλ», Λήζνο, 2011
Λ. Λαγφπνπινο : «Ζ ζπκβνιΪ ηεο θνηλσληθΪο Ωξεπλαο θαη γλψζεο ζηνλ
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Thinking to Systems Design and Systems Practice, Hellenic Society for Systemic Studies
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Λ. Λαγφπνπινο : «Δθαξκνγέο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζε ππεξεζίεο Θνηλσληθψλ
Νξγαληζκψλ» ζην: Λέα Γεκόζηα Γηνίθεζε – Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζύλε θαη Θνηλσλία
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κεζαία θξάηε & θνηλσλία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Π. Σηνχξεο - Ξ. Γξεγνξίνπ (επηκ.),
Ξαπαδήζε, Αζήλα, 2009
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θνηλσληθήο πνιηηηθήο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2009
Λ. Λαγφπνπινο : «Θνηλσληθνί Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απνθεληξσκέλεο
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εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ , Γ. Θάιια - Γ. Θνλδχιε - Γ. Θαξαγηάλλε
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Λ. Λαγφπνπινο : «Θξηηηθφο Νξζνινγηζκφο θαη ελσηηθή επηζηήκε» (Αδεκνζίεπην
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Κεηαπηπρηαθνχ Πεκηλαξίνπ Εεηήκαηα Κεζνδνινγίαο θαη Έξεπλαο ζην Ρκήκα
Θνηλσληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο 2007
Λ. Λαγφπνπινο : «Νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ πξφθιεζε ηεο Γλσζηνεπηζηήκεο», ζην Οη
Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα, Θ. Εψξα, Φ. Κπαληηκαξνχδε (επηκ.), Πάθθνπιαο, Αζήλα,
2008, ζει. 537-549
Λ. Λαγφπνπινο : «Ρερληθά κέζα θαη πξαθηηθνί ζθνπνί ζηελ θνηλσληνινγία ηεο
Ρερλνινγίαο» ζην Εεηήκαηα Θεσξίαο θαη Κεζόδνπ ησλ Θνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Π.
Ξαπατσάλλνπ (επηκ.), Θξηηηθή, 2008, ζει. 577-593
Λ. Λαγφπνπινο :
Θνηλσληνινγηθή γλώζε θαη θξηηήξηα επηζηεκνληθήο εγθπξόηεηαο
(Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο-Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο – Ξξαθηηθά Νινκέιεηαο Ππλεδξίνπ Εεηήκαηα
Θεσξίαο θαη Κεζόδνπ ησλ Θνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ – θαηαηέζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηελ
επφκελε έθδνζε βηβιίνπ κε θείκελα απφ εηζεγήζεηο ζε νινκέιεηεο ηνπ Ππλεδξίνπ )
N. Nagopoulos : «National Thematic Networking for Employability and Framework of
Common Action (FCA) in Cyprus» ζην Adapting to Change: Making Europe a Prosperous
Labour Market, European Commission – Employment Week, Brussels, 2008
Λ. Λαγφπνπινο : «Γλσζηηθέο Γνκέο θαη Ππζηήκαηα Ξξνζδνθηψλ ζε Νξγαλσζηαθφ
Ξεξηβάιινλ Δξγαζίαο», ζην Λέα αγνξά θαη λέεο Σερλνινγίεο. Δπξπδσληθόηεηα θαη λέεο
θνηλσληθέο δπλακηθέο, Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηψο, Δηαηξεία Ππζηεκηθψλ Κειεηψλ, Αζήλα, 2008
Λ. Λαγφπνπινο : «Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ελάληηα ζηνλ θνηλσληθφ
δηαρσξηζκφ», ζην Γ. Ξέηξνπ (επηκ.) : Ζ δηαθνξεηηθόηεηα ζηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία,
Δπξσπατθή Δπηηξνπή – ΞΑΘΞ, 2008
Λ. Nagopoulos : : «Networking local agencies, NGOS and social partners» ζην Exchange
Event for mainstreaming the lessons learnt from Equal focusing on youth employment,
European Commission, 2008
Λ. Λαγφπνπινο : «Ρν θπζηθν-επηζηεκνληθφ εμεγεηηθφ ππφδεηγκα ζηε κεζνδνινγία ηεο
θνηλσληθήο επηζηήκεο θαη ε αλαιπηηθή ζεσξία ηεο πξάμεο», Λεύζηο, ηεχρ. 13, 2006
Λ. Λαγφπνπινο : «Νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ πξφθιεζε ηεο ζπλαικαηηθήο ζεσξίαο»,
Σν Βήκα ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, ηεχρ, 41, 2006
Λ. Λαγφπνπινο : «Απφ ηε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ
πξάηηεηλ», Δπηζηεκνληθή Δπηζεώξεζε Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Γσδώλε, ηεύρ. 33, 2006
Λ. Λαγφπνπινο :
«Γηνηθεηηθή εθινγίθεπζε θαη νξγαλσζηαθέο δνκέο ζηα ζπζηήκαηα
νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. Θνηλσληθή επηζηήκε θαη ηερληθή ζηε λεσηεξηθφηεηα»,
Δπηζηεκνληθή Δπηζεώξεζε «Θνηλσληθή Δξγαζία», ηεύρνο 69
Λ. Λαγφπνπινο : «Δπξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε εππαζψλ νκάδσλ
πιεζπζκνχ ζηελ απαζρφιεζε.
Δπηζεκάλζεηο θαη
πξνβιεκαηηζκνί
ζε ζέκαηα
κεζνδνινγίαο θαη θνηλσληθήο πξαθηηθήο» ζην Γηαθπβέξλεζε θαη θνηλσληθή Δπξώπε : Οη
ζεζκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζε κηα κε αλαπηπγκέλε επξσπατθή
πεξηθέξεηα, Ξ. Γξεγνξίνπ – Α. Κεηαμάο (επηκ.) ,Πάθθνπιαο, Αζήλα,. 2006
Λ. Λαγφπνπινο : «Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξάο ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο
θνηλσλίεο» ζην Λενιαία, Ραηζηζκόο θαη μελνθνβία, 2006, (Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ)
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Λ. Λαγφπνπινο : «Ζ Θξηηηθή Θεσξία θαη ν Θξηηηθφο Νξζνινγηζκφο», Γηαβάδσ, ηεχρ. 405
Λ. Λαγφπνπινο – Γ. ΚπακπαλΩινπ :
«Ζ έλλνηα ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε», Δπηζεψξεζε Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, ηεχρνο 36
Λ. Λαγφπνπινο : «Tν επηθνηλσληαθφ πξάηηεηλ θαη ε κεηάβαζε ζην πξφηππν ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ», ΛΤΛ, ηεχρνο 1
Λ. Λαγφπνπινο
: «Γηαθνξεηηθφηεηα θαη Γηαθξίζεηο ζηνλ Θνηλσληθφ θαη Δξγαζηαθφ
Σψξν», ΞΑΘΞ, Αζήλα, 2006
N. Nagopoulos : ―The Policy Framework for the Welfare, the Employment and the Social
Inclusion in Greece‖, ζην Qualifying Labour, Social Issues and New Technologies, N.
Nagopoulos – K. Dimopoulos (επηκ.), Phare, 2006
Λ. Λαγφπνπινο : «Αξρή ηεο Αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο. Αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ Θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ», ΞΑΘΞ, Αζήλα,
2006
Λ. Λαγφπνπινο : «Ξξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε
θνξείο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» ζην Κ. Πηακπνπιή (επηκ.) : Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο
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δηαθνξέο νξγάλσζεο, ηαπηφηεηαο θαη δξάζεο κεηαμχ ΚΘΝ θαη θνηλσληθψλ θηλεκάησλ», ζηην:
«‗Λέα Γεκφζηα Γηνίθεζε‘, Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε θαη Θνηλσλία ησλ Ξνιηηψλ», εθδφζεηο
Πάθθνπια , Αζήλα – Θεζζαινλίθε, 2009. ζζ. 967-988.
ΤεκΫηεο Κ., «Κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζχγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα: ζρέζε
ακνηβαίαο ‗αμηνπνίεζεο‘ ή ζρέζε πνιηηηζκηθήο έληαζεο;», εηζήγεζε ζηε ζπιινγηθή έθδνζε
πξαθηηθψλ ηνπ 1νπ Ππλεδξίνπ ηεο Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε
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ηίηιν: «Νη Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο Πήκεξα», (Κπηηιήλε, Κάξηηνο 2006) εθδφζεηο Πάθθνπια,
2007, ζζ. 583-597.
ΤεκΫηεο Κ., «Γηαζπνξά, ηαπηφηεηα θαη ζπιινγηθή δξάζε: Γηαηήξεζε ή παξαγσγή ηεο
πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο;». Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο Ππλέδξην: «Γηαζπνξά. Αληαιιαγέο θαη
Γηαπνιηηηζκηθφηεηα», Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 7-8 Απξηιίνπ 2006, (ππφ
δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ Ππλεδξίνπ).
ΤεκΫηεο Κ., «Δμαηνκίθεπζε θαη ζπιινγηθή δξάζε ζε ζχγρξνλε πξννπηηθή: Ζ ψξα ησλ
παγθφζκησλ θηλεκάησλ θαη αληηθηλεκάησλ;», εηζήγεζε ζην Ξαλειιήλην Κεηαπηπρηαθφ
Δληαηηθφ Πεκηλάξην-Ππλέδξην γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο κε ζέκα: «Εεηήκαηα Κεζνδνινγίαο
θαη Έξεπλαο ζηηο Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο», Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο, 18-21 Λνεκβξίνπ 2005 (ππφ
έθδνζε).
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ΞαξΨξηεκα 2.
ΞξνθΫι Δξεπλεηηθψλ ΔξγαζηεξΫσλ

1. Προθίλ ηοσ Δργαζηηρίοσ Κοινωνικής και Πολιηιζμικής
Χηθιακής Τεκμηρίωζης
(Δ.Κ.Π.Χ.Τ.)

1.1 Σηοιτεία ηοσ Δργαζηηρίοσ Κοινωνικής και Πολιηιζμικής Χηθιακής
Τεκμηρίωζης (Δ.Κ.Π.Χ.Τ.)

Γιεσθσνηής Δργαζηηρίοσ:

Καζεγεηήο Υηνύξεο σηήξηνο

ΦΔΚ Ίδρσζης:

ΦΔΚ 269/11.11.02

Γιεύθσνζη:

αξαληαπόξνπ 2

Πόλη:

Μπηηιήλε – Λέζβνο

Τηλ. Δπικοινωνίας:

22510 36526, 36531

Fax:

22510 36524

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη:

http://www.aegean.gr/culturelab

E-mail:

htouris@aegean.gr, isse@aegean.gr
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1.2 Περιγραθή ηοσ Δργαζηηρίοσ Κοινωνικής και Πολιηιζμικής Χηθιακής
Τεκμηρίωζης (Δ.Κ.Π.Χ.Τ.)
Σν

Δξγαζηήξην

Κνηλσληθήο

&

Πνιηηηζκηθήο

Φεθηαθήο

Σεθκεξίσζεο

(Δ.Κ.Π.Φ.Σ.) μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 1994 κε ηελ επθαηξία ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Κηβσηόο ηνπ Αηγαίνπ», ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, κε ηνλ ηίηιν Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη
Σεθκεξίσζεο. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Σν Δ.Κ.Π.Φ.Σ. επηθεληξώλεη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο ζηε ζπιινγή,
αλάιπζε, ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε
ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Υξεζηκνπνηεί έγθπξεο θαη
πηζηνπνηεκέλεο ηερληθέο έξεπλαο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πξαγκαηηθόηεηαο, παξάγνληαο εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα γηα επηζηεκνληθνύο θαη
εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.
Σν Δ.Κ.Π.Φ.Σ. ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία επηζηεκνληθώλ ζηειερώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ. ην
πιαίζην απηό έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν εηδηθώλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό,
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηέο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ
πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ.
Πρόζθαηες διακρίζεις
2009:
Βραβείο Αριζηείας ηης Δλληνικής Γιατειριζηικής Αρτής για ηην
Χηθιακή Σύγκλιζη

1.3 Πεδία Έρεσνας & Γσναηόηηηα Παροτής Υπηρεζιών
 Παξαγσγή Φεθηαθώλ Πεξηερνκέλσλ
 πιινγή, Αλάιπζε, Σεθκεξίσζε θαη Πξνβνιή Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηζκηθώλ
Γεδνκέλσλ
 Έξεπλεο ζε ζέκαηα: Απαζρόιεζεο, Πνηόηεηαο Εσήο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη
Νενιαίαο
 Έξεπλεο ζε ζέκαηα Αλάπηπμεο θαη Αεηθνξίαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο
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1.4 Οργανόγραμμα Δργαζηηρίοσ Κοινωνικής και Πολιηιζμικής Χηθιακής
Τεκμηρίωζης (Δ.Κ.Π.Χ.Τ.)
Οργανόγραμμα Ε.Κ.Π.Ψ.Τ.

Διευκυντισ
Εργαςτθρίου
Επιςτθμονικό
Σροςωπικό

Ερευνθτζσ

Εξωτερικοί
Υυνεργάτεσ

Γραμματεία

Φεχνικό
Σροςωπικό

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Φεθηαθήο Σεθκεξίσζεο
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο νκάδεο εξγαζηώλ:
- Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ: Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Δ.Κ.Π.Φ.Σ.
-

Δπηζηεκνληθό

Πξνζσπηθό:

Οκάδα

ζπλεξγαηώλ

(κέιε

ΓΔΠ,

δηδάθηνξεο,

κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο/ηξηεο, επηζηεκνληθά ζηειέρε θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ) γηα
ηνλ ζρεδηαζκό, ζπληνληζκό θαη νξγάλσζε ησλ εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο
θαη ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ παξαγόκελσλ απνηειεζκάησλ.
-

Δξεπλεηέο:

Οκάδα

εξεπλεηώλ

(κέιε

ΓΔΠ,

δηδάθηνξεο,

κεηαδηδαθηνξηθνί

εξεπλεηέο/ηξηεο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο)
γηα ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, αμηνιόγεζε θαη ηαμηλόκεζε εξεπλεηηθνύ πιηθνύ
(ερεηηθέο θαηαγξαθέο – ζπλεληεύμεηο, νπηηθό πιηθό, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, θείκελα
βηβιηνγξαθίαο)
- Γξακκαηεία:

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, νξγάλσζε, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη

έιεγρν πξνόδνπ πξνγξακκάησλ. Δπηθνηλσλία κε ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο θαη
ππεξεζίεο.
- Σερληθό Πξνζσπηθό:

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, ηελ

επεμεξγαζία ερεηηθνύ θαη νπηηθνύ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε
βάζεσλ δεδνκέλσλ.
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- Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο: Οκάδα ζπλεξγαηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζπλεδξίσλ,
ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαζώο θαη δηεξκελείεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα.

1.5 Προγράμμαηα & Γραζηηριόηηηες Δργαζηηρίοσ Κοινωνικής και
Πολιηιζμικής Χηθιακής Τεκμηρίωζης (Δ.Κ.Π.Χ.Τ.)
Σν εξγαζηήξην Δ.Κ.Π.Φ.Σ. από ην 1994, νπόηε θαη ιεηηνπξγεί έρεη πινπνηήζεη
κε επηηπρία κηα ζεηξά από πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηόζν θνηλσληθά ζέκαηα όζν
θαη ζέκαηα κε πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν. Γηαηεξεί κηα πινύζηα βάζε δεδνκέλσλ γηα
ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο λεόηεξεο πεξηόδνπ κε εηθόλεο, ήρνπο, βίληεν, ράξηεο
θαη πξνθνξηθέο καξηπξίεο. Δπηπιένλ, έρεη ζπγθεληξώζεη θαη απνδειηηώζεη κέξνο ηεο
ηνπηθήο βηβιηνγξαθίαο ησλ λεζηώλ ηνπ Β. Αηγαίνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ.
Πξνγξάκκαηα

πνπ

έρνπλ

πινπνηεζεί

κέρξη

ζήκεξα

παξνπζηάδνληαη

αθνινύζσο:


Γηαρείξηζε θαη Αλάπηπμε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ – Τπνπξγείν Δξγαζίαο



Βάζε Γεδνκέλσλ θαη Αλζξσπνγεσγξαθηθή Αλάιπζε – Τπνπξγείν Δξγαζίαο



Διιεληθόο θαη Μεζνγεηαθόο Πνιηηηζκόο – Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ



Καηαζθεπή Αλζξσπνγεσγξαθηθώλ Υαξηώλ Θξάθεο – Μέγαξν Μνπζηθήο



«Κηβσηόο ηνπ Αηγαίνπ» - ΔΠΔΣ ΗΗ, Γ.Γ.Δ.Σ.



ΚΔΚ «Τιηθόο Πνιηηηζκόο» - ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ



Γισζζηθή Σερλνινγία, ΔΡΓΟ Πξνκεζέαο, Γ.Γ.Δ.Σ.



Ηζηνξία

ηνπ

Λεζβηαθνύ

Ούδνπ

–

Ο.Π.Δ.

Δκπνξηθό.

Βηνκεραληθό.

Δπηκειεηήξην Λέζβνπ


Η...Δ. Αηγαίνπ (Ηλζηηηνύην πλερηδόκελεο πκπιεξσκαηηθήο Δθπαίδεπζεο –
Αηγαίνπ)

–

ΔΠΔΑΔΚ

Πξόγξακκα

πκπιεξσκαηηθήο

Δθπαίδεπζεο

–

Τπνπξγείν Παηδείαο


Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ – Δ.Σ.Α.Λ.
Ννκνύ Λέζβνπ



Έθδνζε Βηβιίνπ θαη Audio CD κε ηίηιν «Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ζην Αηγαίν –
Λέζβνο (19νο – 20νο αηώλαο)»



Υαξηνγξάθεζε ηεο Πόιεο ηεο Μπηηιήλεο, Γήκνο Μπηηιήλεο



Παξνπζίαζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο δηάζηαζεο ηνπ
λεξνύ, ΑΓΔΜ Μπηηιήλεο
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Καηαγξαθή θαη Παξνπζίαζε ησλ Πόιεο ηεο Αγηάζνπ κε έκθαζε ζηα
πνιηηηζηηθά Αξρεία ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ Αγηάζνπ, Γήκνο Αγηάζνπ, ΔΣΑΛ
Λέζβνπ



Πνιηηηζκηθό – Σερλνινγηθό Πάξθν Βνξείνπ Αηγαίνπ – Γήκνο Γέξαο,
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ



Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ηνπ Αηγαίνπ – Λήκλνο – Τπνπξγείν Αηγαίνπ



Έξεπλα γηα ηνπο Νένπο κε βάζε ηηο Αλάγθεο Αμηνιόγεζεο ηεο Δζληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Νενιαία (Youth) –
Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο



Δθπαηδεπηηθή ηήξημε Πξνγξάκκαηνο «Γηθηπσζείηε» ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ
Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ



ΚΔΠΗ "Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ
Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε"



Νέα επηρεηξεκαηηθόηεηα γηα ην Βόξεην Αηγαίν – Πξννπηηθή Εσήο – Κνηλνηηθή
Πξσηνβνπιία Equal ΗΗ



Δπξσπατθό Πξόγξακκα Οξθέαο - Καηλνηνκία θαη ηξαηεγηθή ηεο Σνπηθήο
Απαζρόιεζεο, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Άξζξνπ 6 ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο



Ακπληηθά πζηήκαηα ζηελ Μεζόγεην – Euromed Heritage II – Δπξσπατθή
Δπηηξνπή



Γ.Η.Α.Π.Λ.Ο.Τ.. Βνξείνπ Αηγαίνπ: «Γηαδξνκέο ζε Ηεξέο, Αζηηθέο, Πνιεκηθέο,
Ληκεληθέο Ορπξώζεηο θαη Τπνδνκέο ζηα ηαπξνδξόκηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ»,
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο



Αλάπηπμε πξόηππνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε
θηινμελία, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο
αηγαηνπειαγίηηθεο κνπζηθήο παξάδνζεο, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο



Αλαηνιηθό

Μεζνγεηαθό

Γίθηπν

γηα

ηε

βηώζηκε

αλάπηπμε

ησλ

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ INTERREG III B ARCHIMED


Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
Μνπζηθνύ Πνιηηηζκνύ ζην Βόξεην Αηγαίν, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
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1.6.1 Αναλσηική περιγραθή ηων Προγραμμάηων & Γραζηηριοηήηων ηοσ Δργαζηηρίοσ Κοινωνικής και Πολιηιζμικής
Χηθιακής Τεκμηρίωζης (Δ.Κ.Π.Χ.Τ.)

Α/Α

Φορέας

Τίηλος

Σύνηομη Περιγραθή Έργοσ

Έηος
Ολοκλήρωζης

Παρούζα
Φάζη

1

Τπνπξγείν
Δξγαζίαο

Αλάπηπμε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε πνιηηηζκηθό
πεξηερόκελν

1995

Υλοποίηζη

2

Τπνπξγείν
Δξγαζίαο

Γηαρείξηζε θαη Αλάπηπμε Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ
Βάζε Γεδνκέλσλ θαη
Αλζξσπνγεσγξαθηθή Αλάιπζε

Καηαγξαθή αλζξσπνγεσγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ κε
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ

1996

Υλοποίηζη

3

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ
Αηγαίνπ

Διιεληθόο θαη Μεζνγεηαθόο
Πνιηηηζκόο

Αλάιπζε θαη θαηαγξαθή επηιεγκέλσλ πνιηηηζκηθώλ
Γεδνκέλσλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ

1997

Υλοποίηζη

4

Μέγαξν Μνπζηθήο

1998

Υλοποίηζη

1998

Υλοποίηζη

1997

Υλοποίηζη

2001

Υλοποίηζη

1999

Υλοποίηζη

5

6

ΔΠΔΣ ΗΗ, Γ.Γ.Δ.Σ.

ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ

Καηαζθεπή Αλζξσπνγεσγξαθηθώλ Καηαγξαθή θαη αλάιπζε πνιηηηζκηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ
Υαξηώλ Θξάθεο
πεξηνρή ηεο Θξάθεο
«Κηβσηόο ηνπ Αηγαίνπ»

ΚΔΚ «Τιηθόο Πνιηηηζκόο»

Καηαγξαθή θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ
ηνπ πιηθνύ θαη κνπζηθνύ πνιηηηζκνύ ησλ λεζηώλ ηνπ Β.
Αηγαίνπ. Γεκηνπξγία ελόο ειεθηξνληθό Πνιηηηζκηθνύ
Θεζαπξνύ. www.aegean.gr/culturelab
Καηαγξαθή θαη αλάδεημε ηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ, ηεο
ιατθήο ηέρλεο θαη ησλ παξαγσγηθώλ δηθηύσλ ηνπ Β.
Αηγαίνπ κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη
αξρεηνζέηεζεο

7

ΔΡΓΟ Πξνκεζέαο,
Γ.Γ.Δ.Σ.

Γισζζηθή Σερλνινγία

Αλάπηπμε Οξνινγηθώλ Βάζεσλ Γλώζεο, θαη Δξγαιείνπ Αλαδήηεζεο,
Πεξηήγεζεο θαη Γηεξεύλεζεο ηεο Πιεξνθνξίαο Α. Γεκηνπξγία δύν
δίγισζζσλ (ειιελν-αγγιηθώλ) νξνινγηθώλ βάζεσλ γλώζεο ζηηο
γλσζηηθέο πεξηνρέο: • Οξνινγία Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
• Απαζρόιεζε, Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Πνηόηεηα Εσήο
Β. Αλάπηπμε γεληθεπκέλνπ εξγαιείνπ (Bilingual Information Browser –
BILIB ) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δίγισζζεο αλαδήηεζεο, πεξηήγεζεο
θαη Γηεξεύλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηηο νξνινγηθέο
βάζεηο θαη ζηα έγγξαθα εκθάληζεο ησλ όξσλ

8

Ο.Π.Δ. Δκπνξηθό.
Βηνκεραληθό

Ηζηνξία ηνπ Λεζβηαθνύ Ούδνπ

Ζ ηζηνξία ηνπ νύδνπ ζηε Λέζβν
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Δπηκειεηήξην
Λέζβνπ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΔΠΔΑΔΚ
Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε θύθισλ Μαζεκάησλ
Πξόγξακκα
Η...Δ. Αηγαίνπ (Ηλζηηηνύην
ζπκπιεξσκαηηθήο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζε
πκπιεξσκαηηθήο πλερηδόκελεο πκπιεξσκαηηθήο
ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
Δθπαίδεπζεο –
Δθπαίδεπζεο – Αηγαίνπ)
ηερλνινγηώλ ζηα λεζηά Μπηηιήλεο, Υίνο θαη άκνο
Τπνπξγείν Παηδείαο
Δ.Σ.Α.Λ. Ννκνύ
Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε
Γηάζσζε – δηαηήξεζε – πξνβνιή πνιηηηζηηθώλ
Λέζβνπ
πεξηβάιινληνο θαη πεξηβάιινληνο
Γεδνκέλσλ πεξηνρήο
ρώξνπ
Έθδνζε Βηβιίνπ θαη Audio CD κε
Έθδνζε Βηβιίνπ θαη Audio CD – Οξγάλσζε
ηίηιν «Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ζην
Τπνπξγείν Αηγαίνπ
εθδειώζεσλ πνπ πξνβάιινπλ ην Αηγαίν ζην εζσηεξηθό
Αηγαίν – Λέζβνο (19νο – 20νο
θαη εμσηεξηθό Τπνπξγείν Αηγαίνπ
αηώλαο)»
Γήκνο Μπηηιήλεο

Υαξηνγξάθεζε ηεο Πόιεο ηεο
Μπηηιήλεο

Γεκηνπξγία πέληε ζεκαηηθώλ πνιηηηζκηθώλ ραξηώλ ηεο
Μπηηιήλεο

Παξνπζίαζε ησλ ηακαηηθώλ
Γεκηνπξγία ελόο CD ROM κε Ηζηνξηθό, αλζξσπνινγηθό
ινπηξώλ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο
θαη θνηλσληθό πεξηερόκελν
δηάζηαζεο ηνπ λεξνύ
Καηαγξαθή θαη Παξνπζίαζε ησλ
Γήκνο Αγηάζνπ, Πόιεο ηεο Αγηάζνπ κε έκθαζε ζηα Γεκηνπξγία ελόο CD ROM κε Ηζηνξηθό, αλζξσπνινγηθό
ΔΣΑΛ Λέζβνπ
πνιηηηζηηθά Αξρεία ηνπ
θαη θνηλσληθό πεξηερόκελν
Αλαγλσζηεξίνπ Αγηάζνπ
Μειέηε θνπηκόηεηαο γηα ηε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Πνιηηηζκηθό – Σερλνινγηθό Πάξθν
Μνπζείνπ Σερλνινγίαο θαη Πάξθνπ Σερλνινγίαο ζε
Αηγαίνπ
Βνξείνπ Αηγαίνπ – Γήκνο Γέξαο
παιηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Γέξαο
Τπνπξγείν
Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ηνπ Αηγαίνπ Δπηκέιεηα – Έθδνζε βηβιίνπ γηα ην λεζί ηεο Λήκλνπ.
Αηγαίνπ
– Λήκλνο –
(ππό έθδνζε)
ΑΓΔΜ Μπηηιήλεο

Τπνπξγείν Δζληθήο Έξεπλα γηα ηνπο Νένπο κε βάζε ηηο Πηινηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απαζρνιεζηκόηεηα ησλ
Παηδείαο θαη
Αλάγθεο Αμηνιόγεζεο ηεο Δζληθήο
λέσλ, ηελ εύξεζε εξγαζίαο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
Θξεζθεπκάησλ –
Τπεξεζίαο ηνπ επξσπατθνύ
ειεύζεξνπ ρξόλνπ , ηηο ζρέζεηο κε ην νηθνγελεηαθό θαη
Γξακκαηεία Νέαο
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Νενιαία
θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν, θαζώο θαη ηνλ ξόιν ηεο

2000

Υλοποίηζη

2000

Υλοποίηζη

2000

Υλοποίηζη

2000

Υλοποίηζη

2001

Υλοποίηζη

2000

Υλοποίηζη

2001

Υλοποίηζη

2003

Υλοποίηζη

2003

Υλοποίηζη
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Γεληάο

18

19

20

21

(Youth)

λενιαίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Σν εξγαζηήξην ζπλεξγάζζεθε κε άιια εξγαζηήξηα ηνπ
Νέα επηρεηξεκαηηθόηεηα γηα ην
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη παξέδσζε κειέηε ζρεηηθά
Κνηλνηηθή
Βόξεην Αηγαίν – Πξννπηηθή Εσήο – κε ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ απαζρόιεζε θαη
Πξσηνβνπιία Equal
Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Equal ΗΗ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε εηδηθέο θνηλσληθέο
ΗΗ
Τπνπξγείν Δξγαζίαο
νκάδεο Α.Μ.Δ.Α. Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ηνπο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο
«ORPHEAS – Σνπηθή ηξαηεγηθή
Δπξσπατθή
γηα ηελ Απαζρόιεζε ζηνλ Σνκέα
Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ γηα ηελ ηνπηθή
Δπηηξνπή –
ηεο Αεηθνξίαο»
απαζρόιεζε ζην πιαίζην κηαο πεξηθεξεηαθήο
Καηλνηόκεο Γξάζεηο Δπξσπατθό Πξόγξακκα Οξθέαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κε άμνλα ηε βηώζηκε αλάπηπμε
ΔΚΣ – Άξζξν 6.
Καηλνηνκία θαη ηξαηεγηθή ηεο
Σνπηθήο Απαζρόιεζεο
Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ ηζηνξηθώλ ακπληηθώλ
ζπζηεκάησλ ηεο Μεζνγείνπ. Σν πξόγξακκα
Euromed Heritage Ακπληηθά πζηήκαηα ζηελ Μεζόγεην αλαπηύζζεη δξάζεηο γηα ηελ αληαιιαγή γλώζεσλ θαη
II – Δπξσπατθή – Euromed Heritage II – Δπξσπατθή ηελ εθπαίδεπζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, ηελ ςεθηνπνίεζε
Δπηηξνπή
Δπηηξνπή
ησλ ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπο
κέζσ δηαδπθηηνπ θαη CD-Rom θαη ηελ δηάζσζε
επηιεγκέλσλ ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπξσπατθή
Δπηηξνπή

Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο

Γ.Η.Α.Π.Λ.Ο.Τ.. Βνξείνπ
Αηγαίνπ:«Γηαδξνκέο ζε Ηεξέο,
Αζηηθέο, Πνιεκηθέο, Ληκεληθέο
Ορπξώζεηο θαη Τπνδνκέο ζηα
ηαπξνδξόκηα ηνπ Βνξείνπ
Αηγαίνπ»

Δπηζηεκνληθή έξεπλα, ζπιινγή, ςεθηνπνίεζε θαη
ηεθκεξίσζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ πιηθνύ από θάζηξα,
παξαδνζηαθά θηίξηα, θηίξηα πςειήο αξρηηεθηνληθήο
ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ λεζηώλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ,
πξνρσξώληαο ζηελ ςεθηαθή ηνπο ραξηνγξάθεζε,
θαζώο επίζεο θαη ζε πέηξηλνπο θάξνπο θαη
κνλαζηήξηα

2005

Υλοποίηζη

2005

Υλοποίηζη

2007

Υλοποίηζη

2008

Υλοποίηζη
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22

23

24

Σν έξγν ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία πξόηππνπ
νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ
πεξηερνκέλνπ ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο, ηνπ Βνξείνπ
Κνηλσλία ηεο
Αηγαίνπ, ηόζν γηα εξεπλεηηθνύο / εθπαηδεπηηθνύο
Πιεξνθνξίαο
ζθνπνύο, όζν θαη γηα ιόγνπο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο
κέζα από ηελ παξαγσγή ςεθηαθώλ πξντόλησλ θαη ηελ
νξγάλσζε παξνρήο ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο, κε
ηε ρξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσλίαο
http://soc-arksrv3.aegean.gr/music/
Αλαηνιηθό Μεζνγεηαθό Γίθηπν γηα ηε πκκεηνρή ζην παθέην εξγαζίαο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ
INTERREG III B
βηώζηκε αλάπηπμε ησλ
θνηλσληθό – νηθνλνκηθώλ αιιαγώλ ησλ ηνπηθώλ
ARCHIMED.
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ
θνηλσληώλ θαη ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ησλ αιιαγώλ
INTERREG III B ARCHIMED
ρξήζεσλ γεο
Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθήο
πιινγή, θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
Κνηλσλία ηεο
πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ
πνιηηηζκηθνύ απνζέκαηνο ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηεο
Πιεξνθνξίαο
πξνβνιή ηνπ Μνπζηθνύ Πνιηηηζκνύ
Ηθαξίαο κέζα από ηε ρξήζε ΣΠΔ
ζην Βόξεην Αηγαίν
Αλάπηπμε πξόηππνπ
νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ
ζπζηήκαηνο γηα ηε θηινμελία,
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο
αηγαηνπειαγίηηθεο κνπζηθήο
παξάδνζεο

2008

Υλοποίηζη

2008

Υλοποίηζη

2009

Υλοποίηζη
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1.6 Δκδόζεις (Βιβλία – CD)
Βιβλία


Sotiris Chtouris, Flora Tzelepoglou,

Social Capital: The Missing Link in

Coping with Environmental Disasters, In. Community Disaster Recovery and
Resiliency: Exploring Global Opportunities and Challenges, Ed. Demond Miller
Rivers, Taylor and Francis (to be published 2010)


Υηνύξεο σηήξεο, Α. Εήζε, Αζηηθό Πεξηβάιινλ, παξάγνληεο δηαθηλδύλεπζεο

θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε εθήβνπο, Β Γηεζλέο πλέδξην, Διιεληθήο
Κνηλσληνινγηθή Δηαηξίαο, Αζήλα Ννέκβξηνο 2009


Chtouris Sotiris, Social capital and risk management - empowering and

strengthening of local communities in the face of natural disasters In
Conference , European Parliament, Brussels, 12 November : Are we prepared?:
The impact of climate change on health and social services


Υηνύξεο σηήξεο, Κνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό θεθάιαην ζε πόιεηο θαη

θνηλόηεηεο κε ρακειό

ζεζκηθό εμνπιηζκό.

Τπεξηνπηθά

δίθηπα

σο

πεδία

δξάζεο θνηλσληθήο θηλεηνπνίεζεο θαη παξαγσγήο θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ
θεθαιαίνπ. [ Παξνπζίαζε ζην πλέδξην Α Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο
Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξίαο, Αζήλα: Ηαλνπάξηνο 2009 (σπό δημοζίεσζη)


Υηνύξεο σηήξεο, Γηάλλεο Εηώγαο, (επηκέιεηα) Οη Γεζπνηλίδεο ηεο Αβηληόλ

έγηλαλ εθαηό ρξνλώλ. ρνιέο θαη Γίθηπα ηεο Μνληέξλαο Σέρλεο, Δθδόζεηο
Σήλειια: Αζήλα: 2009. (Δπιμέλεια και επιζηημονικός σπεύθσνος, ζσλλογικού
έργοσ)
 Υηνύξεο σηήξεο, Δηθόλεο Μελύκαηα θαη Δξκελείεο, εθδόζεηο Πνιύηξνπν,
Αζήλα 2006
 Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ηνπ Αηγαίνπ, Λέζβνο 19 νο, 20νο Αηώλαο (πεξηιακβάλεη
θαζεηίλα κε 5 AUDIO CD), Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δμάληαο, Αζήλα 2000
 Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ηνπ Αηγαίνπ, Λήκλν 19 νο, 20νο Αηώλαο (πεξηιακβάλεη
θαζεηίλα κε 2 VCD), Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, εθδόζεηο ΗΧΝ 2007
 Μνπζηθέο ηεο Θξάθεο: κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, Έβξνο, ύιινγνο ‘Οη
Φίινη ηεο Μνπζηθήο’, Αζήλα 1999
 Υηνύξεο, σηήξεο, Οξζνινγηθά θαη ζπκβνιηθά δίθηπα. Global states θαη εζληθά
Υόκπηη, εθδ. Νήζνο, Αζήλα 2004
 ύλζεηεο δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο
ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία (ζην ηεύρνο απηό παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα
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ζπκπεξάζκαηα κηαο κεγάιεο θνηλσληνινγηθήο/αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο πνπ
μεθίλεζε ζηελ Αξγπξνύπνιε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Poverty 3),
εηξά Κνηλσληθήο Οηθνινγίαο θαη Πνιηηηθήο, Σεύρνο 2
 Υηνύξεο,

σηήξεο,

Μεηαβηνκεραληθή

Κνηλσλία

θαη

ε

θνηλσλία

ηεο

πιεξνθνξίαο. Παγθόζκηα δίθηπα: Ο ξόινο ηνπο ζηελ λέα θνηλσληθή
δηαθνξνπνίεζε, εθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997
 Υηνύξεο, σηήξεο - Παπαγεσξγίνπ, Γεκήηξεο, Σν νύδν ηεο Λέζβνπ, Άξσκα
θαη γεύζε ζην ζηαπξνδξόκη Αλαηνιήο θαη Γύζεο, Διιεληθόο Οξγαληζκόο
Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ

CD
 Μνπζηθά ηαπξνδξόκηα ζην Αηγαίν: Λέζβνο (19νο-20νο αηώλαο), Τπνπξγείν
Αηγαίνπ-Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ,

Δπηκέιεηα-Δπηζηεκνληθόο

ππεύζπλνο:

σηήξεο Υηνύξεο, Δθδόζεηο Δμάληαο-Αζήλα 2000 (Σo βηβιίν ζπλνδεύεηαη κε
5 κνπζηθά CD από ηελ κνπζηθή παξάδνζε ηεο Λέζβνπ)
 Αλαγλσζηήξην Αγηάζνπ: Ζ αλάπηπμε [ην cd απνηειεί κία πνιπκεζηθή
παξνπζίαζε ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ ηεο Αγηάζνπ θαη θαη΄ επέθηαζε όιεο ηεο
ιατθήο παξάδνζεο ηεο Αγηάζνπ]
 Πξόγξακκα ORPHEAS: Σνπηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρόιεζε ζηνλ ηνκέα
ηεο Αεηθνξίαο [CD πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία, έξεπλεο θαη νδεγίεο γηα ην
πξόγξακκα ORPHEAS θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθώλ
ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Αεηθνξίαο]
 Πξόγξακκα Γηθηπσζείηε: Δθπαηδεπηηθή ηήξημε [CD πνπ απεπζύλεηαη ζηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα Γηθηπσζείηε θαη
πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη καζήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηηο βαζηθέο γλώζεηο ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν, ηηο εθαξκνγέο
γξαθείν θαη ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά
βίληεν

πνπ αθνξνύλ

ην

πξόγξακκα θαη δηάθνξα

Πξνγξάκκαηα

&

Γξαζηεξηόηεηεο Δξγαζηεξίνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ ρξήζηκα γηα ηελ θάζε
επηρείξεζε]

1.7 Γιοργάνωζη Πανελληνίων, Δσρωπαϊκών και Γιεθνών Σσνεδρίων
 Ο Τεριάνη και οι Καλλιηέτνες ηοσ. Θεζκνί θαη θνξείο ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο
ζηνλ 20ν αηώλα, Αζήλα Μνπζείν Μπελάθε. 2008
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 πλέδξην: Στολές και δίκησα ηης Μονηέρνας Τέτνηο, Οη δεζπνηλίδεο ηεο
Αβηληόλ έγηλαλ εθαηό ρξνλώλ, 2007


Γηεζλέο πλέδξην «Μηθξά, Μεζαία Κξάηε θαη Κνηλσλία ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε», 26-27/11/2005



Γηεζλέο πλέδξην «Φύζε, Δπηζηήκε θαη Κνηλσληθά Κηλήκαηα», 25-28/6/2004



Γηεζλέο Γηεπηζηεκνληθό πλέδξην «Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ επνρή
ηεο Παγθνζκηνπνίεζε», 9-11/1/2004



Γηεζλήο πλδηάζθεςε γηα ηελ Δπξσ-Μεζνγεηαθή Σαπηόηεηα, 6-8/11/2003



Δπξσπαηθή Δπηζηεκνληθή πλάληεζε πλεξγαζίαο Atelier De Reflexion
Europeen, 31/10-1/11/2003

1.8 Σσνεργαζίες με Γημοζίοσς & Ιδιωηικούς Φορείς


Τπνπξγείν Αηγαίνπ



Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ



Τπνπξγείν Δξγαζίαο



Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αζελώλ



Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ



Δπηκειεηήξην Λέζβνπ



Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ (ΔΣΑΛ ΑΔ)



Γήκνο Μπηηιήλεο



Πνιηηηζκηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Αζήλαο



Δηαηξία Μειέηεο ηεο Αλζξώπηλεο εμνπαιηθόηεηαο, ΔΜΑ



Δπξσπατθή Έλσζε, Γεληθήο Γηεύζπλζε Απαζρόιεζεο, Δπξσκεζνγεηαθή
πλεξγαζία



Παλεπηζηήκην Michigan State, USA



Βηβιηνζήθε Αιεμάλδξεηαο,CULNAT, Αίγππηνο
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2. Δργαζηήριο Κοινωνιολογίας ηης Νεόηηηας ηοσ Δλεύθεροσ Φρόνοσ και
ηοσ Αθληηιζμού

1.A. Πεξηγξαθή
Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ
Αζιεηηζκνχ, ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρεη
ζεζκνζεηεζεί απφ ην 2002 (ΦΔΚ 264/31 Οθη. 2002). Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηα
επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Παξέθθιηζεο, ηεο Κνηλσληνινγίαο
ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ, ηεο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνχ θαζψο θαη ησλ Δηδηθψλ
ζεκάησλ Κνηλσληνινγίαο ηεο Παξέθθιηζεο, Παξαβαηηθφηεηαο θαη Αληεγθιεκαηηθήο
Πνιηηηθήο θαη έρεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:

1. Σελ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο θαζψο θαη ησλ άιισλ
Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ, ζηα αληηθείκελα κε ηα νπνία
αζρνιείηαη.
2. Σελ ηεθκεξίσζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε ζηα ζέκαηα ηνπ Σνκέα
Κνηλσληνινγίαο ηεο λεφηεηαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο αλαςπρήο, θαζψο θαη
ζηα ζέκαηα εγθιεκαηνινγίαο ηεο λεφηεηαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη

ηνπ

ειεχζεξνπ ρξφλνπ.
3. Σελ παξαγσγή ζχγρξνλνπ θνηλσληνινγηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ
πιηθνχ, κε ηελ επξεία έλλνηα θαη ηδηαίηεξα πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή.
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4. Σελ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ
εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή εκβάζπλζε θαη ηελ δηάδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο φιεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
5. Σελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ.
6. Σελ αλάιεςε εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ έξγσλ απφ άιινπο
θνξείο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο.
7. Σελ

αλάπηπμε

ηεο

δηεπηζηεκνληθήο

έξεπλαο

ζηα

αληηθείκελα

ηνπ

ελδηαθέξνληνο ηνπ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιια
αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ΑΔΗ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ.
8. Σελ νξγάλσζε θαη ππνβνήζεζε κεηαπηπρηαθψλ εξεπλψλ.
9. Σελ ππνβνήζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο ζηελ ρψξα καο
ζηα αληηθείκελά ηνπ.
10. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 159/1984 (Α΄53).
Αθφκε ην Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ
Αζιεηηζκνχ (Δ.Κ.Ν.Δ.Υ.Α) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα παξαθάησ γλσζηηθά αληηθείκελα:


Mειέηε , έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ζηα ζέκαηα ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο
λεφηεηαο, ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ.



Mειέηε , έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ζηα ζέκαηα ηεο εγθιεκαηνινγίαο ηεο
λεφηεηαο, ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ.



Eθπφλεζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.



Μειέηε κνξθψλ εγθιεκαηηθήο

ή απνθιίλνπζαο

ζπκπεξηθνξάο

(π.ρ.

θαθνπνίεζε αλειίθσλ, βία ζηα γήπεδα, βία ζην ζρνιείν).


Πξφιεςε εγθιεκαηηθφηεηαο θαη λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο.



Kνηλσληθή πνιηηηθή κε έκθαζε ζηνπο λένπο θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν.



Kνηλσληθή πνιηηηθή κε έκθαζε ζηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή.
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Kνηλσληθή πνιηηηθή κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ηνπ
αζιεηηζκνχ.

1.B. Αθαδεκατθό θαη Δξεπλεηηθό Πξνζσπηθό
Σν πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηεινχλ νη:
Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ:


ηξάηνο Γεσξγνχιαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

Μέιε:


Κίηζηνπ Αγγειηθή, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ



Κνπξνχηδαο Υξήζηνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ



Ρίλεο Νηθφιανο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ



αξαληίδεο Γήκνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ



Γεκήηξεο Παξαζθεπφπνπινο, Κνηλσληνιφγνο, Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ



Εήλα Μαχξνπ, Κνηλσληνιφγνο, Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο:


Μηράιεο Φεκίηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο



Ηνξδάλεο Φεκκέλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο



Άγγεινο Σζαιθάλεο, Καζεγεηήο



Μαλψιεο Γαθεξκάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο



Δπαγγειία Βαγελά – Παιαηνιφγνπ, Γηδάθησξ



Γηθαία Υαηδεεπζηαζίνπ, Λέθηνξαο



Αηκηιία Βνπιβνχιε, Γηδάζθνπζα, Π.Γ. 407/80



Γηψξγνο αξαγάο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ



Δπάγγεινο Υατλάο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ



Αξηζηείδεο γαηδφο, Γηδάθησξ
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Υξηζηίλα Παηίηζα, Γηδάζθνπζα

Δπηπιένλ, πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηεινχλ θνηηεηέο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, νη νπνίνη εθπνλνχλ
πηπρηαθέο εξγαζίεο θαζψο

θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νη

νπνίνη αληίζηνηρα, εθπνλνχλ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δηαθαηέρεηαη απφ
ζεκαληηθή εξεπλεηηθή εκπεηξία κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δξάζεηο,
ελψ αθφκε επηδεηθλχεη ζεκαληηθφ έξγν ζε επίπεδν επηζηεκνληθψλ δεκνζηεπκάησλ.
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2. Δξεπλεηηθά έξγα



«Γηαζπλνξηαθέο

Γξάζεηο

Έξεπλαο,

Δθπαίδεπζεο

θαη

Δηζαγσγήο

Σερλνινγηθψλ Καηλνηνκηψλ ζηηο Τπεξεζίεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηνλ Έιεγρν
ηεο Βίαο ζε Αλειίθνπο» ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλνηηθήο
Πξσηνβνπιίαο INTERREG IIIA ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΠΡΟ 2000-2006



Έξεπλα ζην πιαίζην ηεο ππνηξνθίαο Faculty Enrichment Program-Canadian
Government, ζην University of Toronto- Canada, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο ζηνλ Καλαδά.



Έξεπλα «Απηναμηνιφγεζε» (ζπλεξγαζία κε Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο θαη
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη
ζπκκεηνρή Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Αγγιία ηελ
Πνξηνγαιία ηε Σζερία θαη ηε Ρνπκαλία), Δ.Δ.



Αξρηκήδεο:2003-2005. Μειέηε

θαη

ηε

πξφιεςε

ηεο

λεαληθήο

παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα (ζπλεξγαζία κε Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
ΣΔΗ Αζελψλ)



Iapasis

Research

Project Does

Implementation

Matter:

Informal

administration practices and shifting immigrant strategies in four Member
States” (ζπλεξγαζία κε ΚΔΚΜΟΚΟΠ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
ζπκκεηνρή ηξηψλ άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ απφ ηε Γεξκαλία, ηελ
Αγγιία θαη ηελ Ηηαιία), Δ.Δ.



ΔΠΔΠ «Σάζεηο θαηαλάισζεο αιθνφι απφ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ

θαη

παξαπησκαηηθή

ζπζρέηηζε

κε

ζπκπεξηθνξά

ειεχζεξν
-

ρξφλν,

Δκπεηξηθή

επίδνζε
πηινηηθή

θαη

πηζαλή

έξεπλα

ζε

Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ηεο Λέζβνπ»
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Έξεπλα ζην πιαίζην ηεο ππνηξνθίαο Fulbright γηα ην πξφγξακκα πξφιεςεο
ηεο λεαληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο απφ ην Florida State University (JJEEP
project), ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πνιηηεηαθή θπβέξλεζε ηεο
Florida.

Ζιεθηξνληθή βηβιηνζήθε
Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ παξέρεη δσξεάλ πξφζβαζε ζε πιήζνο μελφγισζζσλ έγθξηησλ
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ αθνξνχλ ζην πεδίν ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, δίλνληαο ζε
φινπο ηε δπλαηφηεηα γηα κειέηε ζηε ζχγρξνλε αξζξνγξαθία.

3. Γεκνζηεχζεηο


Γεσξγνχιαο , Διεύζεξνο ρξόλνο. Ο ηειεπηαίνο κύζνο, Δθθξεκέο Αζήλα 2003.



Γεσξγνχιαο ., Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ, Δθθξεκέο, Αζήλα, 2003.



Γεσξγνχιαο

.,

Αζηπλνκηθόο ιόγνο θαη

«εηθόλεο» εγθιεκαηνινγηθήο

ζηαηηζηηθήο ζην Κνπξάθεο Ν.,, Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ΗΗΗ, άθθνπιαο,
Αζήλα-Κνκνηελή 2003.


Γεσξγνχιαο ., Σν λνκηθό πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα
ηνλ εηθνζηό αηώλα. Μηα ηζηνξηθή, θξηηηθή νπηηθή, ζην Καζηκάηε Κ., (επηκ.),
Πνιηηηθέο Μεηαλάζηεπζεο θαη ηξαηεγηθέο Έληαμεο, Gutenberg, Αζήλα 2003.



Γεσξγνχιαο  θαη Παηεληψηε Ν., Self evaluation: a key to enter the labour
market, ζην C. Nova Kaltsouni θαη Kassotakis Μ., Promoting New Forms of
work organization and other cooperative arrangements for competitiveness
and employability, Athens, 2004.



Γεσξγνχιαο , Δγθιεκαηνινγία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, άθθνπιαο, ΑζήλαΚνκνηελή, 2007.



Γεσξγνχιαο ., Δπηηήξεζε θαη πεηζαξρία ζηνλ «ειεύζεξν ρξόλν» ησλ λέσλ
ζην Παπατσάλλνπ ., Εεηήκαηα Θεσξίαο θαη Μεζόδνπ ηα λ Κνηλσληθώλ
επηζηεκώλ, Αζήλα, Κξηηηθή, 2007.
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Γεσξγνχιαο ., Άιιε κηα ππόζεζε ζξαζύηαηεο δηάξξεμεο ζην Εψξαο Κ. θαη
Μπαληηκαξνχδεο Φ.(επηκ),

Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζήκεξα. 1ν πλέδξην

ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Μπηηιήλε 2006,
άθθνπιαο, Αζήλα,- Κνκνηελή, 2007.


Γεσξγνχιαο ., Δπηηήξεζε θαη πεηζαξρία ζηνλ «ειεύζεξν ρξόλν» ησλ λέσλ
ζην Παπατσάλλνπ Γ., Εεηήκαηα Θεσξίαο θαη κεζόδνπ ησλ Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ Κξηηηθή, Αζήλα, 2007.



Γεσξγνχιαο ., θηαγξαθώληαο κηα θξηηηθή εγθιεκαηνινγία ηνπ ειεύζεξνπ
ρξόλνπ, ζην Γεσξγνχια .(επηκ), Ζ Δγθιεκαηνινγία ζηελ Διιάδα ζήκεξα,
ΚΦΜ, Αζήλα 2007.



Γεσξγνχιαο ., Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Μηα
πξώηε αμηνιόγεζε, ζην Γηαβξίκεο Π., Παπάλεο Δ θαη Ρνπκειηψηνπ Μ,
Θέκαηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, Μπηηιήλε , Αζήλα, 2007.



Georgoulas S., Critical Criminology of Leisure. Theory, Methodology and a
Case Study, LIT Verlag,2009.



Γεσξγνχιαο ., Παξέθθιηζε Αλειίθσλ, ΚΦΜ, Αζήλα, 2009.



Γεσξγνχιαο ., Ζ εγθιεκαηνινγίαο ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Σηκεηηθόο ηόκνο γηα
ηνλ ηέξγην Αιεμηάδε, ΚΦΜ ,Αζήλα,, 2009.



Γεσξγνχιαο ., Αλήιηθνη παξαβάηεο ζηελ Διιάδα. Κνηλσληθή Αλαπαξάζηαζε
θαη Αληηκεηώπηζε, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2009.



Γεσξγνχιαο, . θαη Υαηδεεπζηαζίνπ Γ., , Ο αζιεηηζκόο ζηελ θνηλσλία θαη ε
θνηλσλία

ηνπ

αζιεηηζκνύ.

Κνηλσληνινγία

ηνπ

αζιεηηζκνύ:

Θεσξία,

κεζνδνινγία θαη έξεπλα, , Νεκεξηήο, Αζήλα, 2010.


Γεσξγνχιαο ., Ζ θνηλσλία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, Πεδίν, Αζήλα, 2010.



Γεσξγνχιαο ., Μεζνδνινγία θαη πξνβιήκαηα ζηελ έξεπλα γηα ην θαηλόκελν
ηεο θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο αλειίθσλ. Μηα θξηηηθή πξόηαζε, ζην
Νηθνιαίδεο θαη ηαπξηαλάθε (επηκ),

Βία ζηελ Οηθνγέλεηα. Σεθκεξησκέλε

πξαθηηθή θαη ηεθκήξηα από ηελ πξαθηηθή, ΚΦΜ, Αζήλα, 2009.
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Δπηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ: Νένη, Έγθιεκα θαη Κνηλσλία
Σν ΔΚΝΔΥΑ μεθίλεζε απφ ην 2008 ηελ έληππε έθδνζε ηνπ επηζηεκνληθνχ
πεξηνδηθνχ «Νένη, Έγθιεκα θαη Κνηλσλία», θηινδνμψληαο λα απνηειέζεη έλα
θφξνπκ έξεπλαο θαη κειέηεο θνηλσληνινγηθψλ θαη εγθιεκαηνινγηθψλ
ζεκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα ηεο λεφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ. Σν πεξηνδηθφ δεκνζηεχεη πςειήο πνηφηεηαο άξζξα, πηνζεηψληαο
πνιπδηάζηαηεο

πξνζεγγίζεηο,

πεξηιακβάλνληαο

ελδειερή

ζεσξεηηθή

ζπδήηεζε, αλάιπζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζπγθξηηηθέο
κειέηεο,

ζπζηεκαηηθή

αμηνιφγεζε

ησλ

πνιηηηθψλ

πξαθηηθψλ

θαη

παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη κειέηεο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε κεζφδσλ ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε
εγθιεκαηνινγηθψλ ηδεψλ θαη πνιηηηθψλ.

o Γεσξγνχιαο ., Νένη, Έγθιεκα θαη Κνηλσλία, Δ.Κ.Ν.Δ.Υ.Α, ηεχρ. 1,
Ννέκβξηνο,2008.
o Γεσξγνχιαο ., Νένη, Έγθιεκα θαη Κνηλσλία, Δ.Κ.Ν.Δ.Υ.Α, ηεπρ. 2
Μάτνο, 2009.
o Γεσξγνχιαο ., Νένη, Έγθιεκα θαη Κνηλσλία, Δ.Κ.Ν.Δ.Υ.Α, ηεπρ.,3,
Ννέκβξηνο,2009.
o Γεσξγνχιαο ., Νένη, Έγθιεκα θαη Κνηλσλία, Nεκεξηήο, ηεπρ., 4,
Ννέκβξηνο 2010.
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4. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ – ΖΜΔΡΗΓΧΝ
πλέδξηα:


1ε

πλάληεζε

Διιήλσλ

Δγθιεκαηνιφγσλ

Κνηλσληνινγίαο-

-Σκήκα

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 9-11/06/2006, Μπηηιήλε.


χγρξνλε

Διιεληθή

Κνηλσλία

θαη

Αζιεηηζκφο

Πξννπηηθέο

ηεο

Κνηλσληνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα, 18-19/10/2008, Αίζνπζα
Δθδειψζεσλ Νένπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Μπηηιήλεο.


38o Δηήζην πλέδξην, European group for the study of deviance and social
control, «The Politics of Criminology». Μπηηιήλε, 1-5 επηεκβξίνπ 2010.
Γηνξγάλσζε: Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ
Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.

Ζκεξίδεο:


άββαην 17 Μαξηίνπ 2007:, «Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο
Ηζηηαίαο
ζήκεξα».

ζρεηηθά

κε

πξνβιήκαηα

πνπ

αληηκεησπίδνπλ

νη

Νένη

Γηνξγάλσζε: Δξγαζηήξην ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Νεφηεηαο,

ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ, ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο,
ηνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη Γήκνο Ηζηηαίαο.


Σεηάξηε 21 Ννεκβξίνπ 2007: «Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Media θαη Έγθιεκα:
Δγθιεκαηνινγία

ηνπ

Διεύζεξνπ

Χξόλνπ». Γηνξγάλσζε:

Δξγαζηήξην

Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ,
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.


20 επηεκβξίνπ 2008: «Βία θαηά Αλειίθσλ». Γηνξγάλσζε: Δξγαζηήξην
Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ.



Σεηάξηε 14 Οθησβξίνπ 2008: Παξνπζίαζε ηνπ πιινγηθνχ Σφκνπ θαη
Δπηζηεκνληθνχ Πεξηνδηθνχ, «Ζ Δγθιεκαηνινγία ζηελ Διιάδα ήκεξα,
Σηκεηηθόο Σόκνο ζηνλ ηέξγην Αιεμηάδε» θαη «Νένη, Έγθιεκα θαη

187

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

Κνηλσλία». Γηνξγάλσζε: Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ
Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ.


Ζκεξίδα: Παξνπζίαζε 3νπ Σεχρνπο πεξηνδηθνχ "Νένη, Έγθιεκα θαη
Κνηλσλία"

04/12/2009,

Αίζνπζα

Δθδειψζεσλ

Νένπ

Αξραηνινγηθνχ

Μνπζείνπ.


Σξίηε

26

Μαΐνπ

2009:

«Χξήζε

Δμαξηεζηνγόλσλ

νπζηώλ

θαη

παξαβαηηθόηεηα». Γηνξγάλσζε: Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο
ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο
Λέζβνπ ΚΔΘΔΑ.


Σεηάξηε 18 Μαξηίνπ 2009: «Νένη θαη Καηαλάισζε».

Γηνξγάλσζε:

Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Νεφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη ηνπ
Αζιεηηζκνχ θαη Έλσζε Καηαλαισηψλ Λέζβνπ.


Ζκεξίδα: Παξνπζίαζε 4νπ Σεχρνπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πεξηνδηθνχ "Νένη Έγθιεκα θαη Κνηλσλία", 27-01-2011, Αίζνπζα Α΄Σκήκα Γεσγξαθίαο, Λφθνο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.



Ζκεξίδα: Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: «Δλάληηα ζηελ Σειεηφηεηα: Ζ εζηθή ζηελ
επνρή ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο» ηνπ Michael J. Sandel., 01/06/2011,
Αίζνπζα Α΄ Σκήκα Θάιιαζαο, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

5. Φνξείο πλεξγαζίαο:


ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ- πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο Λέζβνπ.



ΚΔΚΜΟΚΟΠ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.



Σνκέαο

Δγθιεκαηνινγίαο,

Σκήκα

Κνηλσληνινγίαο,

Πάληεην

Παλεπηζηήκην.


Δξγαζηήξην

Πνηληθψλ

θαη

Δγθιεκαηνινγηθψλ

Δξεπλψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.


Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ Αζελψλ.



Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.



Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ.
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Ννζνθνκείν Αζάιαζζαο- Κχπξνο.



Παλεπηζηήκην Παηξψλ.



Florida State university –USA.



University of Toronto- Canada.



University of Damascus- Syria.



Christ University of Canterbury- G. Britain.



Γήκνο Ηζηηαίαο.



Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.

6. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:
Γηεύζπλζε: Υαξηιάνπ Σξηθνχπε θαη Φάσλνο,
Σ.θ. 81100
Μπηηιήλε
Σει. Δπηθνηλσλίαο: 2251036538
E-mail: eknexa@soc.aegean.gr
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3. EΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ & ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΘΔΠΚΥΛ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΧΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΟΛΟΓΗΑ
EΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ & ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΘΔΜΩΝ
Σαρπδξ. Γ/λζε : Θενθξάζηνπ 14- 81100 – Μπηηιήλε
Σειέθ. 2251036537
Fax2251036537
E-mail : ekpt@soc.aegean.gr

Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληθώλ & Πνιηηηθώλ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην ΦΔΚ 269/11
Ννε. 2002 εμππεξεηεί δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζε ζέκαηα ζεσξίαο,
έξεπλαο θαη ηεθκεξίσζεο δεδνκέλσλ ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.
o

Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή:

Να θαιχπηεη ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ηηο δηδαθηηθέο θη εξεπλεηηθέο
αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, θαζψο θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηα αληηθείκελα κε ηα νπνία αζρνιείηαη.
Να ηεθκεξηψλεη ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε ζε ζέκαηα Θεζκηθνχ ρεδηαζκνχ,
Κνηλσληνινγίαο ησλ Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη Πξαθηηθψλ.
Να παξάγεη Κνηλσληνινγηθφ & Παηδαγσγηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή. Δηδηθφηεξα, λα εθδίδεη βηβιία θαη πεξηνδηθά κε Αθαδεκατθνχο, Δξεπλεηηθνχο
θαη Παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο.
Να δηνξγαλψλεη εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, ζπκπφζηα, ζπλέδξηα θαη άιιεο εθδειψζεηο, κε
ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή εκβάζπλζε θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο φιεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Να εθηειεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ.
Να αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ έξγσλ απφ άιινπο
θνξείο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο.
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Να αλαπηχμεη ηελ δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα αληηθείκελα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ,
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιια αληίζηνηρα Δξγαζηήξηα,
Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Α.Δ.Η. ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Να νξγαλψζεη θαη λα ππνβνεζήζεη κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο έξεπλεο.
Ηδηαίηεξε ζρέζε έρεη δε αλαπηχμεη κε ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο «Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Δπξσπατθέο Κνηλσλίεο». Αληηθείκελν
ηνπ ελ ιφγσ Π.Μ.. είλαη λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά:
o Οη θνηλσληθέο-πνιηηηζκηθέο δπλακηθέο θαη πξνθιήζεηο πνπ εκθσιεχνπλ ζηνλ
επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν ηδηαίηεξα κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνο ηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή/ Ννηηναλαηνιηθή θαη Μεζνγεηαθή
Δπξψπε.
o νη δπλαηφηεηεο δφκεζεο ηνπ εληαίνπ θνηλσληθνχ επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ηεο
επξσπατθήο ηζαγέλεηαο (European Citizenship).
o Ζ δπλακηθή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κεκνλσκέλα αιιά θαη ζπλνιηθά σο
Δπξσπατθή Έλσζε ζε επξχηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλή
θνηλφηεηα.
ηφρνη ηνπ Π.Μ.. είλαη:
o Ζ θαηάξηηζε λέσλ εξεπλεηψλ ηθαλψλ γηα έξεπλα κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηεο
θνηλσληθήο δπλακηθήο θαη ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ θεληξνκφισλ θαη
θεληξφθπγσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ θνηλσληθή / νηθνλνκηθή θαη
ζεζκηθή νινθιήξσζε ηεο Δπξψπεο.
o Ζ κχεζε ηνπ θνηηεηή ζηε δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ησλ επξσπατθψλ
θνηλσληψλ, θαη ησλ πνιιαπιψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη
επξσπαίνη πνιίηεο – πνιηηηθψλ, ζεζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θαη
γεσπνιηηηθψλ.

Να ππνβνεζήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ ζεσξεηηθήο έξεπλαο ζηελ ρψξα καο, ζηα
αληηθείκελά ηνπ.
Να παξέρεη ππεξεζίεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 159/1984 (Α' 53), κε ην νπνίν
θαη ηδξχζεθε.

Μέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ :


Γ/ληήο : Κώζηαο Εώξαο, Καζεγεηήο
Μέιε :






Γηάλλεο Κάιιαο, Καζεγεηήο
Παλαγηώηεο Γξεγνξίνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Μηράιεο Φεκίηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Κώζηαο Ρόληνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
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Μαλνύζνο Μαξαγθνπδάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Νίθνο Ναγόπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Γηώξγνο Σζηώιεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Παλαγηώηεο Γηαβξίκεο, Λέθηνξαο
Γξ Βαζίιεο Γθίθαο, Δληεηαικέλνο Γηδαζθαιίαο
Γξ Γεκήηξεο Μπνύκπαο
Γηώξγνο αξαγάο, Τπνςήθηνο δηδάθησξ
Αγγειηθή Κίηζηνπ, Τπνςήθηα δηδάθησξ
Παλαγηώηεο Σζνπθαξέιιεο, Τπνςήθηνο δηδάθησξ

Δμσηεξηθνί πλεξγάηεο:















Οκ. Καζεγεηήο Ησάλλεο Μεηαμάο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Καζεγεηήο ηέιηνο Πεξξάθεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Καζεγεηήο Κσλ/λνο ηεθάλνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Καζεγεηήο άββαο Καηζηθίδεο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Γξ Μηράιεο Κξεηηθόο, Ννκηθή Τπεξεζία Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
Γξ Διέλε Παλαγησηαξέα
Γξ Νηθόιαο Κνπληνύξεο
Διέλε Πνιπκελνπνύινπ, Τπνςεθία Γηδάθησξ
Αζαλαζία Αλδξηνπνύινπ, Τπνςεθία Γηδάθησξ
Δπακεηλώλδαο Εεζηκόπνπινο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ
Μαίξε Αλάγλνπ, Τπνςεθία Γηδάθησξ
Θεόδσξνο Αιεμέιιεο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ
Αγλή Βίθε, σηεξία
πξκαθέζε – Ρόληνπ

Γηνηθεηηθή Γξακκαηεία – Δξεπλεηηθή Τπνζηήξημε:









Μπξζίλε Ρνπκειηώηνπ, Τπνςεθία Γηδάθησξ
Γηάλλεο Ναζηνύιαο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ
Γεκήηξεο Παπαλδξένπ, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ
Αηκηιία Μηραήινβα, Κνηλσληνιόγνο
Γηώξγνο Μαζηξνγηαλλόπνπινο, θνηηεηήο Κνηλσληνινγίαο,
Υάξεο αισκίδεο, θνηηεηήο Κνηλσληνινγίαο,
Μαξία Πξνβαηά, θνηηήηξηα Κνηλσληνινγίαο
Μάξηνο Παληεξάθεο, θνηηεηήο Κνηλσληνινγίαο

ην εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη πνιινί
κεηαπηπρηαθνί αιιά θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, πνπ εθπνλνχλ πηπρηαθέο ή
δηπισκαηηθέο εξγαζίεο

192

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο



ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
πλέδξην: "Γεκνθξαηία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο".

ην Σειιφγιεην Ίδξπκα Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14-16 Ματνπ ζπλέδξην κε ζέκα «Γεκνθξαηία Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο». Γηνξγάλσζε, Σκήκα Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Θεζκψλ, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δξγαζηήξην Πνιηηηθήο
Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα
Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Ο δηεπζπληήο ηνπ
εξγαζηεξίνπ, θαζεγεηήο, Κψζηαο Εψξαο, ππήξμε βαζηθφο εηζεγεηήο ησλ ζεκαηηθψλ
ηνπ ζπλεδξίνπ σο κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο γξακκαηείαο. Μέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ,ηα
νπνία κε άιινπο θαζεγεηέο ζπγθξφηεζαλ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ
ήηαλ ν θαζεγεηήο Κψζηαο Εψξαο, ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γηάλλεο Κάιιαο, ν
αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παλαγηψηεο Γξεγνξίνπ θαη ν επίθνπξνο θαζεγεηήο Νίθνο
Ναγφπνπινο. Σέινο, ν Βαζίιεο Γθίθαο, ζπλεξγάηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, δηδάζθνλ ηνπ
Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο παξνπζίαζε εηζήγεζε ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην
παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί.
Θεκαηηθέο ηνπ ζπλεδξίνπ:








Γεκνθξαηία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Η
Γεκνθξαηία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ΗΗ
Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή εθπξνζψπεζε
Γηακφξθσζε πνιηηηθψλ
Παξαγσγή εηδήζεσλ
Πνιηηηζηηθέο αμίεο

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
Πξφεδξνο: Ησάλλεο Μεηαμάο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο & Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Μέιε:
Υξηζηφδνπινο Γηαινπξίδεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ
& Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Παλαγηψηεο Γξεγνξίνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Έιζα Γειεγηάλλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Θαλάζεο Γηακαληφπνπινο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο,
Πάληεην Παλεπηζηήκην
Αζπαζία Γνπιθέξε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο &
ΜΜΔ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Κψζηαο Εψξαο, Καζεγεηήο, Αληηπξχηαλεο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
νθία Κατηαηδή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
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Γηάλλεο Κάιιαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Νίθνο Ναγφπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Άλλα Παλαγησηαξέα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο &
ΜΜΔ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γηάλλεο Παλνχζεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο & ΜΜΔ, Παλεπηζηήκην
Αζελψλ
Εήζεο Παπαδεκεηξίνπ, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Ννκηθφ Σκήκα, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γηψξγνο Πιεηφο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο & ΜΜΔ,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Γεκήηξεο Πνηακηάλνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ & Πνιηηηζκνχ,
Πάληεην Παλεπηζηήκην
Νηθφιανο εβαζηάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Μηράιεο πνπξδαιάθεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Ννκηθφ Σκήκα, Παλεπηζηήκην
Αζελψλ
Κψζηαο Υξπζφγνλνο, Καζεγεηήο, Ννκηθφ Σκήκα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
Μαξηάλλα Φχιια, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ &
Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Σν εξγαζηήξην, από ην 2009 έσο ην 2010 ζπκκεηείρε
σο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο
ζηελ Δηδηθή Αγσγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Σν παξφλ πξφγξακκα έρεη σο ζθνπφ ηελ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή εμεηδίθεπζε
εθπαηδεπηηθψλ (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θνηηεηψλ θαη άιισλ
επηζηεκφλσλ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ
γλψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κε
αμηνπηζηία θαη ζεσξεηηθή επάξθεηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε
παηδαγσγηθν-δηδαθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή βάζε. Ζ επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη
ελφηεηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο, ςπρνινγηθήο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο αλαπήξσλ αηφκσλ, γνλέσλ θαη δαζθάισλ,
αμηνιφγεζεο, δηάγλσζεο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ
ζηαηηζηηθψλ (SPSS) κέζσλ πνπ απαηηεί ε Δηδηθή Αγσγή.
Σν πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή απεπζχλεηαη ζε
εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ) θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Ο
αξηζκφο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα ηκήκαηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 50 θαη ηα άηνκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 60. Ζ
επηινγή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζα γίλεη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο
θαη ηελ επηηπρή παξνπζία ηνπο ζηελ εηζαγσγηθή ζπλέληεπμε ηνπ ζεκηλαξίνπ.
ην πξφγξακκα δηδάζθνπλ θαζεγεηέο ηνπ νηθείνπ ή άιισλ παλεπηζηεκίσλ κε
εηδηθφηεηα ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεδίν. Οη πξαθηηθέο
αζθήζεηο επνπηεχνληαη είηε απφ ηνπο δηδάζθνληεο, είηε απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο
αγσγήο κε κεγάιε πείξα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Σν πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο
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θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο «Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ» ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν θάζε εθπαηδεπφκελνο αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ
ξπζκφ κάζεζεο βαζηδφκελνο ζηε πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπ θαη ζηελ εξεπλεηηθή
πξνζπέιαζε ηεο γλψζεο.
Σν φιν πξφγξακκα είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζην
πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη 2000 €.
Φνξείο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηελ
Δηδηθή Αγσγή.
Σν πξφγξακκα ηνπ Έξγνπ πινπνηείηαη απφ:
1. Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Θεζκψλ (Γηεπζπληήο Εψξαο Κψζηαο,
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο).
2. Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο
λέεο Σερλνινγίεο (Γηεπζπληήο: Γεψξγηνο Σζνκπάλνγινπ, Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ)
3. Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο θαη Δπηθνηλσλίαο
(Γηεπζπληήο: Κσλζηαληίλα θαλαβή, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ)
4. πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ θαη ηα εξγαζηήξηα:
Οκάδα έξγνπ:
Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο: Δπζηξάηηνο Παπάλεο
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο: Γηαβξίκεο Παλαγηψηεο
Δπηζηεκνληθή Δπνπηεία: Κψζηα Εψξαο
Σα θαζήθνληα ηνπ επηζηεκνληθνχ επφπηε ήηαλ:
1. Δπαθέο κε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην
2. Δβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε επηζηεκνληθά ππεχζπλνπο & νκάδα έξγνπ
3. Σήξεζε θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο επηκφξθσζεο
4. Δπαθέο κε θνξείο ηνπηθψλ θνηλνηήησλ
5. Τπεχζπλνο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίν
6. Γηαζθάιηζε ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο πξνγξακκάησλ
7. Δπαθέο κε ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, ηηο πξπηαληθέο αξρέο θαη ηε χγθιεην
8. Γηεθπεξαίσζε ηπρφλ λνκηθψλ δεηεκάησλ


Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ππζαγφξεην ηεο άκνπ, (Ξελνδνρείν Doryssa Bay)
πλάληεζε Δλεκέξσζεο κε ζέκα: «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ελψπηνλ ησλ
πξνθιήζεσλ ηεο δηεχξπλζεο ηεο θαη ησλ λέσλ ζεζκηθψλ εμειίμεσλ (ΥΔΓΗΟ
ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ ΤΝΘΖΚΖ)».

πλάληεζε Δξγαζίαο "Γηαζπλνξηαθή θηλεηηθόηεηα εξγαδνκέλσλ ζηα
πιαίζηα ηεο δηεύξπλζεο ηνπ 2007".
πλάληεζε Δξγαζίαο, πνπ νξγαλψζεθε κε ηελ επζχλε ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Ρνδφπεο θαη ηεο Μ.Κ.Ο. ANCE (έηαηξνο ζην Πξφγξακκα Q-Label).
ε απηή ηε πλάληεζε Δξγαζίαο ε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ θαιχθζεθε απφ ηελ πιεπξά
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ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Θεζκψλ, αθνξνχζε ζηηο Δπξσπατθέο
Γηαξζξσηηθέο Πνιηηηθέο θαη ζηηο πλζήθεο Κνηλσληθήο ηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξψπε.


Καηά ηελ παξαπάλσ αθαδεκατθή πεξίνδν (Μάηνο 2005) νξγαλώζεθε
εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνπο Δπξσπατθνύο Θεζκνύο ζηηο Βξπμέιιεο
(Δπξσπατθή Έλσζε / Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πκβνύιην Τπνπξγώλ Δ.Δ.,
Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην) κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ επξσβνπιεπηή θ. Ν.
ηθνπλάθε. ηε ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζπκκεηείραλ δεθαέμη θνηηεηέο
θαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο ησλ Δπξσπατθώλ Θεζκώλ, θ.
Π. Γξεγνξίνπ.

Ζκεξίδα: « Έλα “ύληαγκα” Γηα Σελ Δπξώπε. Νέεο Αμίεο θαη ηόρνη ηεο
Δπξσπατθήο Οκνζπνλδηαθήο Δλνπνίεζεο»
ην θηίξην ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ (Πξνθπκαία), έγηλε εκεξίδα κε
ζέκα «Έλα “χληαγκα” γηα ηελ Δπξψπε. Νέεο Αμίεο θαη ηφρνη ηεο Δπξσπατθήο
Οκνζπνλδηαθήο Δλνπνίεζεο».




πλάληεζε Δξγαζίαο "Γηεύξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Δπηπηώζεηο
ζηελ Απαζρόιεζε ζηηο Παξακεζόξηεο Πεξηθέξεηεο θαη Πξαθηηθέο
Καηάξηηζεο ζε Δπηιεγκέλνπο Σνκείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο".
ην θηίξην ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ (Πξνθπκαία), έγηλε ζπλάληεζε
εξγαζίαο κε ζέκα "Γηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Δπηπηψζεηο ζηελ
Απαζρφιεζε ζηηο Παξακεζφξηεο Πεξηθέξεηεο θαη Πξαθηηθέο Καηάξηηζεο ζε
Δπηιεγκέλνπο Σνκείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο", ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Q-Label πνπ έρεη αλαιάβεη ην Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε
ζπλεξγαζία κε εζληθνχο θη επξσπατθνχο θνξείο.


Γηεμαγσγή Γηεζλνύο πλεδξίνπ "Φχζε, Δπηζηήκε θαη Κνηλσληθά Κηλήκαηα"

Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μπηηιήλε ππό ηελ επηζηεκνληθή επζύλε
ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Μαλνύζνπ Μαξαγθνπδάθε. Μεηά ηελ θεληξηθή νκηιία
ηνπ Γνπίιηακ Νηέβαιι κε ηίηιν «Πξνζηαζία ηεο Βην-πνηθηιφηεηαο : Μηα Αηζηφδνμε
Μαηηά», νη ζεκαηηθέο πνπ αλαιύζεθαλ ζην ζπλέδξην κε ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ
αξηζκνύ θνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ από πνιιά Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα ήηαλ νη
εμήο:
Οξηζκνί, ιφγνη, θαη ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο θχζεο, Δπηζηήκε,
δηαθπβέξλεζε, θνηλσληθά θηλήκαηα, θαη ε αληίιεςε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, θαζψο θαη
ε ζεκαηηθή Αλζξσπφηεηα θαη θχζε – Φίινη ή ερζξνί;


Δπξσπατθή Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Δξγαζίαο "Γηαθπβέξλεζε θαη
Κνηλσληθή Δπξώπε: νη Θεζκηθέο, Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο
επηπηώζεηο ζε κηα κε αλαπηπγκέλε Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα."

Κχξηνη ζηφρνη ηεο εκεξίδαο ήηαλ νη εμήο: Ζ νξγάλσζε επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο
εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε βαζένο
πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ξφιν ηεο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο θνηλνηηθήο πεξηθέξεηαο (π.ρ. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ), ζην
πιαίζην κηαο Δπξψπεο ζε κεηαιιαγή, ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηεο θαζψο θαη ηνπο
ιφγνπο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη ηερλνινγηθήο πεξηζσξηνπνίεζήο ηεο, ε πξνβνιή
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ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ νξακάησλ γχξσ απφ ηελ επξσπατθή
νινθιήξσζε αιιά θαη ηνπ ζρεδίνπ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ ελφο παλεπηζηεκίνπ πνπ
ιεηηνπξγεί ζε κηα επξσπατθή πεξηθέξεηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ε πξνβνιή
ηεο επηινγήο απηνχ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο λα δηακνξθψζεη έλα δίθηπν
θνηλνηηθήο εκβέιεηαο Δπξσπατθψλ Δδξψλ Jean Monnet, πνπ αλήθνπλ ζε
παλεπηζηήκηα κε ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλσλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ θαη
ελδηαθέξνληαη εξεπλεηηθά γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ.

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


Q - LABEL: QUALIFYING LABOUR FOR ENLARGEMENT
ΟΜΑΓΔ, ΣΟΥΟΗ, ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ:

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο εληζρχζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ (ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή
πξνζέγγηζε), πνπ αλακέλεηαη θπξίσο λα επεξεαζζνχλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά,
ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.)πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο,
Αλαηνιηθήο θαη Μεζνγεηαθήο Δπξψπεο. Με ηελ βνήζεηα ηεο κειέηεο ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ, θξίλεηαη φηη αληηκεησπηζηήθαλ νη πξνθχπηνπζεο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Σν πξφγξακκα εζηηάδεη θπξίσο ζηε
γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, ειηθίαο κεηαμχ 18-55, ζηνπο ηνκείο ησλ
ππεξεζηψλ (ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπξηζκνχ θιπ). Απηφ ην πξφγξακκα εζηηάδεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ζηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο θηλεηηθφηεηαο,
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ κεηαμχ ηνπ
ζηνρνζεηεκέλνπ (target groups) εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
απαζρνιηζηκφηεηα ηνπο ζηηο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο εξγαζίαο θαη ηελ αζθνχκελε
επξχηεξε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε επξσπατθψλ, εζληθψλ ή θαη πεξηθεξεηαθψλ /
ηνπηθψλ πνιηηηθψλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα ελίζρπζε ηηο ζπλδέζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ ηνπηθή (θνηλνηηθή, θνηλσληθή θαη ηδησηηθή)
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εκπνξηθά επηκειεηήξηα θαη ηνπηθέο δεκφζηεο αξρέο,
πξνζεγγίδνληαο απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ηνπηθά δεηήκαηα αλεξγίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε
δφζεθε θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δηθηχσζεο, κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ησλ ηνπηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Σ.Μ.Δ.),
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αγνξψλ εξγαζίαο θαη λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ
πεξηνρψλ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε βειηίσζε ησλ
δεμηνηήησλ ηνπ.

Τπνςεθηόηεηεο ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα
Πξόγξακκα «Πνιηηηζκόο θαη Λάδη».
Σν πξφγξακκα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπηκειεηήξην Λέζβνπ θαη έρεη σο ζηφρν
ηνπ λα δηαθαλεί ε δηαζχλδεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λεζηνχ κε ηελ ειηά
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θαη ην ιάδη θαη παξάιιεια λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ απηνί πνπ
απαζρνινχληαη κε ηε παξαγσγή ειαηφιαδνπ, φζν θαη νη θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο.
Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε βηβιίνπ, ην νπνίν ζα δηαλεκεζεί ζε
εκπφξνπο, δεκνζηνγξάθνπο, εθπξνζψπνπο επίζεκσλ θνξέσλ, καζεηέο θ.α., ηελ
έθδνζε επηκέξνπο θπιιαδίνπ (πεξίπνπ 10 ζειίδσλ) ζε ηέζζεξηο (4) γιψζζεο,
ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά θαη γαιιηθά, ην νπνίν κπνξεί λα επηζπλάπηεηαη κε ηα
πξντφληα γηα λα αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηνπο, ηελ νξγάλσζε εκεξίδαο ζηελ Αζήλα θαη
ζηε Λέζβν θαη ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην
πξφγξακκα.
Πξόγξακκα γηα ηα «Αξρεία ησλ Φηιαλζξσπηθώλ Ηδξπκάησλ» ηεο Μεηξόπνιεο
Μπηηιήλεο
Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαηέζεζε πξφηαζε ζηελ
Μεηξφπνιε Μπηηιήλεο κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ην έξγν ηεο «θσδηθνπνίεζεο,
ςεθηνπνίεζεο θαη αλάιπζεο ησλ αξρείσλ ησλ Φηιαλζξσπηθψλ Ηδξπκάησλ
Μπηηιήλεο», ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ Μεηξφπνιε Μπηηιήλεο.
Intereg III
Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Θεζκψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Κνηλσληνινγίαο θαη
Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ Κξήηεο θαη Κχπξνπ,
αληίζηνηρα, γηα ην έξγν κε ηίηιν: Παξεκβάζεηο εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ
ραξαθηήξα γηα ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ππεξεζίεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγία
δηθηπψζεσλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, ζην «Πξφγξακκα Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο
INTERREG IIIA / ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΠΡΟ 2000-2006, Μέηξν 3.2 πλεξγαζία
Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ, Καηεγνξία Πξάμεο Η «Γξάζεηο
ππνζηήξημεο δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
θνξέσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ».
Σν ελ ιφγσ έξγν αθνξά ζε ηνκείο εηδηθψλ, ζπληνληζκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ
παξεκβάζεσλ εξεπλεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη επαηζζεηνπνίεζεο ψζηε λα
πεξηνξηζζνχλ, ή θαη λα αξζνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο επάισηεο
θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο ηξεηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Λέζβνο,
Κχπξνο θαη Κξήηε) θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ηζφηηκε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζή ηνπο
ζε ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε θαη ηελ έληαμή
ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ην Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Θεζκψλ
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε
θαζνξηζκέλν ππνέξγν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά
θαη εθπαηδεπηηθά επίπεδα παξεκβάζεσλ ζηνλ Ννκφ Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε απνθιεηζκέλσλ γπλαηθψλ απφ δχζβαηεο θαη
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νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη
ππνζηήξημεο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο.
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ
Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαηέζεζε ππνςεθηφηεηα ζηα
πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηνλ Σνκέα 6
(Δμσηεξηθέο ρέζεηο) θαη ζηνλ Σνκέα 5 (πληαγκαηηθέο Τπνζέζεηο θαη Δπξσπατθή
Γηαθπβέξλεζε).
Γηα ηνλ Σνκέα 6, ε πξφηαζε αθνξά ζηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε
Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη
ηνπ Plovdiv. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή, ε εμέηαζε ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθνχ θαη
πνιηηηθνχ πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη ηέινο ε παξαγσγή
πξνηάζεσλ γηα ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο.
Γηα ηνλ ηνκέα 5, ε πξφηαζε αθνξά ηε «γέλεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ επξσπατθνχ
δεκνζίνπ ρψξνπ». Σα πεδία αλάπηπμεο πξνβιεκαηηζκνχ είλαη:
Α. ε δνκηθή απινπνίεζε ιφγσ ζπγρψλεπζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ δνκψλ ησλ ηξηψλ
ππιψλσλ,
Β. ε δηακφξθσζε εληαίαο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο γηα ηελ Έλσζε,
Γ. ε αλαδηακφξθσζε ησλ θαηαζηαηηθψλ θεηκέλσλ (ζπλζήθεο),
Γ. ε απνδνρή ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ έλαληη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ,
Δ. ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ξφινπ θνηλνηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ (νκνζπνλδηαθή
πξννπηηθή).
Πξόγξακκα «Leonardo da Vinci»
Σν Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Θεζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξία
Με Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα «Ζ Εσή» θαηέζεζαλ θνηλή ππνςεθηφηεηα ζην
πξφγξακκα Leonardo da Vinci II ζην κέηξν θηλεηηθφηεηα κε ηνλ ηίηιν «Καηάξηηζε
Πξνζσπηθνχ».
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα
«Καηάξηηζεο ζε Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο».
Με ην Δ.Π.Κ.Θ. ηνπ Σκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη επίζεο :

Η. Ζ Δπξσπατθή Έδξα Jean Monnet, πνπ θαηέρεη ην κέινο
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Π.Γξεγνξίνπ.
Δπηζηεκνληθό πεδίν: «Δπξσπατθή Πνιηηηθή Οινθιήξσζε»
Γιώζζεο εξγαζίαο: Γαιιηθά, Διιεληθά, Αγγιηθά
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Πξώην αληηθείκελν ηεο Έδξαο, ην 2002 :
«Ο θνηλσληθόο θαη ζεζκηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο Δπξώπεο. Ζ Δπξσπατθή
Έλσζε ζε αλαδήηεζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ηαπηόηεηαο ηε δηεζλή ζθελή» .
Σν αληηθείκελν ηεο έδξαο επαλαπξνζδηνξίζζεθε ην 2010 κε ηελ επαλαζύζηαζε
ηεο Έδξαο σε «Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Δπξσπατθέο Κνηλσλίεο».
Λόγνη δεκηνπξγίαο ηεο Έδξαο Jean Monnet:
• Ζ παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε κηα πεξηνρή κε έληνλα αλαπηπμηαθά
ειιείκκαηα.
• Σν ελδηαθέξνλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδήηεζε κέζσλ θάιπςεο ησλ παξαπάλσ θελψλ, φπσο αλάπηπμε
δηαιφγνπ, πξνζέγγηζε ηεο πξννπηηθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθή ζπλνρήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθκεηάιιεπζε ηεο γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο κε ηελ Σνπξθία θαη
άιιεο ρψξεο ηεο λέαο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο(π.ρ. παξεπμείληεο ρψξεο)
θ.α. .
Ζ Γξάζε ηεο Έδξαο Jean Monnet ζεσξείηαη σο έλα εξγαιείν γηα ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ε
νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζπλεδξίσλ γχξσ απφ ζέκαηα επηθαηξφηεηαο φπσο ε
δηαθπβέξλεζε, ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή
θαη Μεζνγεηαθή Δπξψπε αιιά θαη ε ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ νπνία επέθεξε ε
πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο (2009), θάηη πνπ ε επξσπατθέο δηαδηθαζίεο απέηπραλ λα
επηθέξνπλ κε ηε ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε, πνπ ηειηθά δελ επηθπξψζεθε.
Με ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο Jean Monnet εληζρχεηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ
γηα ηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο αιιά θαη επξχηεξεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε επξσπατθέο
έδξεο Jean Monnet, ζε επξσπατθνχο πφινπο Jean Monnet θαη ζε ηαθηηθά επξσπατθά
καζήκαηα.
Δηδηθφηεξα, νη έδξεο Jean Monnet έρνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη αληηζηνηρνχλ ζε
έδξεο δηδαζθαιίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο ησλ νπνίσλ φια ηα καζήκαηα αλαθέξνληαη
απνθιεηζηηθά ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε.
Ο ηόρνο ηεο Δπξσπατθήο Έδξαο Jean Monnet
Ζ ζχζηαζε ηεο Έδξαο αληαπνθξίλεηαη ζην λέν ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ ηα
επξσπατθά παλεπηζηήκηα ζην πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο κηαο Δπξψπε ηεο γλψζεο
αιιά θαη απέλαληη ζηελ εμέιημε ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Έηζη
ινηπφλ, ηα επξσπατθά παλεπηζηήκηα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε κεηεμέιημήο ηνπο ζε
ζεκεία παγθφζκηαο αλαθνξάο.
Σν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ ζηελ Δπξψπε δνθηκάδεη πιένλ δπλαηφηεηεο εζληθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο κε ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ ην δηαθξίλεη,
θαη ηε κεηάιιαμή ηνπ ζε ζπλεθηηθφ, θαη ζπκβαηφ θαη αλζεθηηθφ ζε θάζε πεξίπησζε
ρψξν ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο
πξνυπνζέζεηο αλαδήηεζεο θνηλψλ κεζφδσλ πξνζαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ
παλεπηζηεκίσλ ζε έλαλ θφζκν πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη.
Ζ Δπξψπε αλαπηχζζεη δπλακηθά ηελ νηθνλνκία θαη θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ
ζπλδπαζκνχ ηξηψλ αιιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ:
-Σεο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο,
-Σεο ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη
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-Σεο αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ κε ζθνπφ ηε βειηησκέλε δηάδνζε
ηεο πιεξνθνξίαο.
Αθαδεκατθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Έδξαο Jean Monnet
1. Πξνζθεξόκελα Μαζήκαηα :
Α. Δπξσπατθνί Θεζκνί – Δπξσπατθή Κνηλσλία:
Πξφθεηηαη γηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο πξννπηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο,
ηεο εμέιημεο ηνπ θνηλνηηθνχ θαηλνκέλνπ, ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο ζε Δπξσπατθή Έλσζε, ηεο αλαδήηεζεο θνηλήο ηαπηφηεηαο γηα ηνλ
ελσζηαθφ ρψξν, ηεο πξννπηηθήο νκνζπνλδίσζεο ησλ επξσπατθψλ δηαδηθαζηψλ
ιήςεο απνθάζεσλ θαη, ηέινο, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ
νξγαληζκψλ, φπσο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηνπ ΝΑΣΟ, ηνπ Οξγαληζκνχ γηα
ηελ Αζθάιεηα θαη ηεο πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε θαη ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ
Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε.
Β. Εεηήκαηα Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ζηελ Δπξώπε
(ζεκηλάξην):
Πξνζθέξεηαη ε επθαηξία κειέηεο δεηεκάησλ, φπσο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
ζπλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ζρεκαηηζκνχ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ
πξνηχπνπ, ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο δηάζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο,
ηεο δηαθπβέξλεζεο σο λένπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
θξηηεξίσλ γηα ηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα φπσο
απηά ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, ησλ κεηνλνηηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ
θαηλνκέλσλ, ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ
ηδηνξξπζκηψλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ.

Γ. . Γηεζλέο Γίθαην:
Πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ (θξάηε, δηεζλείο
νξγαληζκνί), κε έκθαζε ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο. Ηδηαίηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα
ηελ κειέηε ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, θπξίσο εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζην πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
Γ. Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηνλ Πνιηηηζκό:
Αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
δεκνθξαηία, ελψ κειεηψληαη ζε βάζνο θαη νη αζθνχκελεο επηξξνέο απφ ηνλ
πνιηηηζκφ ζηηο επξσπατθέο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν κάζεκα αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ πνιηηηζηηθή δηαρείξηζε αιιά θαη ηηο
πξνβιεπφκελεο θνηλνηηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο. Δπηρεηξείηαη ινηπφλ λα δνζεί
απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ ε ηέρλε ηείλεη λα ππεξεηεί-θαη ζην θνηλνηηθφ πιαίζηνπξνδηαγεγξακκέλεο ζθνπηκφηεηεο ή ηειηθά ζεσξείηαη σο έλα ππεξ-πνιχηηκν εξγαιείν
ιφγσ αθξηβψο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο.
Φπζηθά, ζηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηνπ καζήκαηνο αλήθνπλ θαη νη θαλνληζηηθέο
πηπρέο πεξί πνιηηηζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε θαη ε πξνζηαζία ησλ
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.
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1. Δηδηθνί εκηλαξηαθνί ΚύθινηΑ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ ηεο:
Ζ επηινγή ηνπ ζεκηλαξηαθνχ απηνχ θχθινπ έγηλε κε βάζεη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο
Γεηηνλίαο θαη αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηηο ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο
ηξίηεο κεζνγεηαθέο ρψξεο θαη ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ζηελ θνηλνηηθή δηεχξπλζε
πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
ραξαθηήξα ησλ εμειίμεσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζηελ πξννπηηθή δηαπεξηθεξεηαθήο
θαη δηακεζνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ Έλσζε γηα ηελ Μεζφγεην.
Β. Γηακνξθσηέο(actors) πνιηηηθώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε:
Αλάιπζε ζεκάησλ φπσο ε λέα επξσπατθή δηαθπβέξλεζε,
ηα επξσπατθά
επαγγέικαηα, ην lobbying θαη ν ξφινο ησλ ειίη ζηα επξσπατθά θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα απφ ηνλ θνηλνηηθφ
κεραληζκφ.

ΗΗ. To Κέληξν Δπξσπατθήο Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο «Γ.
Παπαδεκεηξίνπ»
Σν ΚΔΣ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έιαβε ην φλνκα ηνπ εθιηπφληνο Γηψξγνπ
Παπαδεκεηξίνπ ην 2010 σο δείγκα ηηκήο ζε έλαλ επηζηήκνλα ν νπνίνο αθηέξσζε ηε
δσή ηνπ ζηελ έξεπλα γχξσ απφ δεηήκαηα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο ε Βηβιηνζήθε ηνπ Κ.Δ.Σ. εληζρχζεθε ην 2010 απφ ηε
δσξεά πνπ έιαβε ην Κέληξν Δπξσπατθήο Σεθκεξίσζεο «Γηψξγνο Παπαδεκεηξίνπ».
πγθεθξηκέλα ε θπξία Άλλα Παπαδεκεηξίνπ, ζχδπγνο ηνπ εθιηπφληνο θαζεγεηή
Γηψξγνπ Παπαδεκεηξίνπ, δψξηζε ζην Κ.Δ.Σ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ φια ηα
βηβιία πνπ είρε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ βηβιηνζήθε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε βηβιηνζήθε
ηνπ Κ.Δ.Σ. απμήζεθε θαηά 420 ηίηινπο βηβιίσλ ζε ζέκαηα ηεο επξσπατθήο
νινθιήξσζεο θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.
Σα κέιε ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθήο Σεθκεξίσζεο «Γηψξγνο Παπαδεκεηξίνπ»:
o Γξεγνξίνπ
Παλαγηψηεο,
Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο
Σκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Δπηζηεκνληθφο θαη Αθαδεκατθφο
Τπεχζπλνο Κ.Δ.Σ.
o αξαγάο Γεψξγηνο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Δθηειεζηηθφο θαη Οξγαλσηηθφο Τπεχζπλνο
Κ.Δ.Σ.
o Γεξνχιηα Μαξία, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο,
Τπεχζπλε Γξακκαηείαο Κ.Δ.Σ.
o Γεσξγαθνχδεο Βαγγέιεο, Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Σκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο, Τπεχζπλνο Γξακκαηείαο Κ.Δ.Σ.
o Κειεζίδνπ
Αηθαηεξίλε,
Φνηηήηξηα
Σκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο Κ.Δ.Σ.
o Γθάζε Θενδψξα, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Καξαγγέιε Αλζή, Φνηηήηξηα Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
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o Καξβνπληάξε Αζαλαζία, Φνηηήηξηα Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Κνληνγεψξγνπ
Μαξία,
Φνηηήηξηα
Σκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Μετληή Γεσξιεφλα, Φνηηήηξηα Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Μπιφζθαο Νίθνο, Φνηηεηήο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Μπειηέθε Κσλζηαληίλα, Φνηηήηξηα Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o ηαζφπνπινο Ζιίαο, Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Παπαγεσξγίνπ Γεσξγία, Φνηηήηξηα Κνηλσληνινγίαο, Γξακκαηεία Κ.Δ.Σ.
o Βαζηιηθή Θενδσξίδνπ, Γηθεγφξνο
Γξάζεηο ην 2007
εκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Σ.
ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ «Ζ Πξννπηηθή
Οκνζπνλδίσζεο ηεο Δπξψπεο, 50 Υξφληα κεηά ηελ Τπνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο
Ρψκεο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 ζηε Μπηηιήλε, ην νπνίν
απνηειεί θαη ηελ πξψηε κεγάινπ βειελεθνχο δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κ.Δ.Σ.. ε απηφ
ζπκκεηείραλ αθαδεκατθνί απφ ηελ Δπξψπε, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Διιάδα, φπσο
επίζεο θαη Δπξσβνπιεπηέο.
Δπηπξνζζέησο, ην Κ.Δ.Σ. ζπλέβαιε ζηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο «50
ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Δ. Δμάιεηςε ησλ ∆ηαθξίζεσλ: Ζ Δπξψπε ησλ Ηζσλ
Δπθαηξηψλ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2007, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο &
Απνθέληξσζεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο / Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δλεκέξσζεο θαη δηνξγαλψζεθε απφ ην Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ
(Δ.Κ.Δ.Μ.), ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ ηνπ “Plan D”.
Σν Κ.Δ.Σ. ζπκκεηείρε ζην εκηλάξην Καηάξηηζεο πνπ δηνξγαλψζεθε ζηηο
Βξπμέιιεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ηηο 27-29 Ηνπλίνπ 2007, (ηίηινο
“Communication, Information, Project Management: a Newcomer’s Toolkit”), θαη
εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Γηψξγν αξαγά, εθηειεζηηθφ θαη νξγαλσηηθφ ππεχζπλν ηνπ
Κ.Δ.Σ., φπσο θαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Βαξζνβία απφ ηηο 17 έσο ηηο 19 Οθησβξίνπ 2007.
Με πξσηνβνπιία ηνπ Κ.Δ.Σ. πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά εθπαηδεπηηθφ
ζεκηλάξην γηα ηνπο θνηηεηέο Erasmus ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επξσπατθή Έδξα Jean
Monnet κε ζέκαηα επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Ηδέαο,
θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007. (16 Οθησβξίνπ 2007 – 18
Γεθεκβξίνπ 2007), κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ ζεκάησλ ζηνπο
θνηηεηέο Erasmus, θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαπηαζηνχλ κε ζέκαηα πνπ ζα είλαη πην
θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Σν ζεκηλάξην έγηλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζε απηφ
ζπκκεηείραλ
θαζεγεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, θπξίσο απφ ην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο. Οη παξνπζίεο ήηαλ ππνρξεσηηθέο.
Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο Δηήζηαο πλάληεζεο Γηθηχσλ Δπξσπατθήο
Πιεξνθφξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 5-7/12/2007, έιαβαλ κέξνο
δχν κέιε ηεο γξακκαηείαο ηνπ Κ.Δ.Σ., νη θπξίεο Γεξνχιηα Μαξία θαη Μνηξψηζνπ
Μαξία, φπσο επίζεο θαη ζηε πλάληεζε Κέληξσλ Δπξσπατθήο Σεθκεξίσζεο, ζηηο
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11-12/10/2007 ζηελ Αζήλα, φπνπ έιαβαλ κέξνο ν θχξηνο Γηψξγνο αξαγάο θαη ε
θπξία Μαξία Μνηξψηζνπ.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία 2007
o Οη θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ επηζθέθζεθαλ ην Κ.Δ.Σ. πξνέξρνληαλ ζε
ζπληξηπηηθφ βαζκφ (90%) απφ ην ηκήκα θνηλσληνινγίαο.
o ζνη ήξζαλ καο πιεξνθφξεζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ην Κ.Δ.Σ. απφ άιινπο
θαζεγεηέο, θνηηεηέο (60%) θαη ζε πνζνζηφ 30% απφ δξάζεηο ηνπ Κ.Δ.Σ. .
o Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο έδεημε ελδηαθέξνλ ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα
αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία, ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε.
o Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλεο εθδφζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Κ.Δ.Σ., θαζψο
θαη κε ηελ βνήζεηα απφ ην Κ.Δ.Σ. ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν
θαη ζπρλά απεπζπλζήθακε, επσθεινχκελνη ηεο ζεκαληηθήο εκπεηξίαο πνπ
δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε ηνπ ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν.
Γξάζεηο Κ.Δ.Σ. ην 2008
ηηο 23-24 Μαΐνπ 2008 ην Κ.Δ.Σ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλδηνξγάλσζε
καδί κε ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, ην Γξαθείν
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Διιεληθή Παλεπηζηεκηαθή
Έλσζε Δπξσπατθψλ πνπδψλ (ΔΠΔΔ) ηε δηεζλή επηζηεκνληθή ζπλάληεζε
«Πελήληα ρξφληα θνηλνηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ε κεηαξξπζκηζηηθή ζπλζήθε. Νέεο
αληηιήςεηο γηα ην επξσπατθφ ζεζκηθφ κέιινλ», πνπ δηεμήρζε ζηελ Αγία Παξαζθεπή
Λέζβνπ.
ηηο 23-24 Ηνπλίνπ 2008 ην Κ.Δ.Σ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα δηνξγάλσζε ηελ Δηήζηα
πλάληεζε ησλ Κ.Δ.Σ. ζηε Μπηηιήλε.
ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκα «Σν Αλαλεσκέλν Δπξσπατθφ
Μνληέιν» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 8 – 10 Οθησβξίνπ 2008,
ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηνπ Κ.Δ.Σ., Μαξία Μνηξψηζνπ θαη Γηψξγνο αξαγάο.
ην πιαίζην ηνπ έηνπο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ, ην Κ.Δ.Σ. Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ ζπλδηνξγάλσζε καδί κε ην Κέληξν Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο (Europe
Direct) Γπηηθήο Κξήηεο, ην Κ.Δ.Σ. Ρεζχκλνπ θαη ην Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ
εθδήισζε, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην Ρέζπκλν ζηηο 16-17 Γεθεκβξίνπ 2008 κε ζέκα
«Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή. Μεηαλάζηεο θαη Πξφζθπγεο. Ζ Δπξψπε ησλ Λαψλ θαη ε
Δπξψπε ησλ πλφξσλ».
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο
2008-2009, δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην (ζηελ Αγγιηθή γιψζζα) γηα ηνπο
θνηηεηέο Erasmus πνπ θνηηνχζαλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε ζέκα «Εεηήκαηα
Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο».Σν ζεκηλάξην παξαθνινχζεζαλ θαη Έιιελεο θνηηεηέο.
Σν πξφγξακκα ηνπ εκηλαξίνπ ήηαλ:
Lecture‟s date and time
20/10/08,15:00P.M.17:00P.M.(αηζ. Γ
Geography’s department)
21/10/08,15:00p.m.-

Lecture‟s subject

Lecturers

“early modern european
popular culture”

Dr Μascha Δfcharis

“Marine Protected Areas:

Professor Giorgos
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17:00p.m.(αηζ. Γ
Geography’s department)
31/10/08,18:00p.m.21:00p.m.(αηζ. Γ
Geography’s department)
05/11/08,18:00p.m.20:00p.m.(αηζ. γ
Geography’s department)
25/11/08,15:00p.m.18:00p.m.(αηζ. γ
Geography’s department)
02/12/2008
15:00p.m.-18:00p.m.(αηζ.
Γ Geography’s
department)

The case for Europe”
“Explanatory rethinking
and qualitative
methodology:”
“THE SOCIAL
ECONOMY AS THE
BASIS OF A SOCIAL
EUROPE:RECENT
DEVELOPMENTS”
“Multilingual
Communication in the
European Union”
“European Integration:
perspectives and
challenges”

09/12/08,15:00p.m.17:00p.m.(αηζ. Γ
Geography’s department)

“federalism and european
union”

16/12/08,15:00p.m.18:00p.m.(αηζ.Γ
Geography’s department)

“European Territorial
Cohesion: The case of
islands”

Kokkoris
Dr Manos Savvakis
Lecturer

Professor GIORGOS
TSOBANOGLOU

Mrs. Flora Tzelepoglou,
Lecturer

Professor Panagiotis
Grigoriou

Giorgos Saragas,
candidate

phd

Professor Giannis Spilanis

Γξάζεηο Κ.Δ.Σ. ην 2009
Σν Κ.Δ.Σ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπκκεηείρε ζην 2ν πλέδξην πνπ
δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Παλεπηζηεκηαθή Έλσζε Δπξσπατθψλ πνπδψλ (ΔΠΔΔ) κε
ηίηιν «Δμεπξσπατζκφο: Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη πγθξηηηθέο Αλαθνξέο» ζηηο 5
Ννεκβξίνπ 2009 θαη εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ & Αθαδεκατθφ
Τπεχζπλν Παλαγηψηε Γξεγνξίνπ (ν νπνίνο έθαλε θαη εηζήγεζε) θαζψο θαη απφ ηνλ
Δθηειεζηηθφ & Οξγαλσηηθφ Τπεχζπλν Γηψξγν αξαγά.
ηελ Δηήζηα Γεληθή πλάληεζε ησλ Κ.Δ.Σ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Ρέζπκλν ζηηο 10 – 11 επηεκβξίνπ 2009, ζπκκεηείρε ε ππεχζπλε επηθνηλσλίαο ηνπ
Κ.Δ.Σ., Καηεξίλα Κειεζίδνπ.
Σν Κ.Δ.Σ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πηζηφ ζηε ζπλήζεηα ηεο ζπκκεηνρήο
ζηα ζεκηλάξηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζπκκεηείρε ζην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ
ζεκηλάξην κε ηίηιν «Δπηθνηλσλψληαο γηα ηελ Δπξψπε», πνπ δηεμήρζε ζηελ Brugge
ηνπ Βειγίνπ απφ 04 έσο 05 Ηνπλίνπ 2009, κε ηνλ Δθηειεζηηθφ θαη Οξγαλσηηθφ
Τπεχζπλν Γηψξγν αξαγά.
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ην 2009 έδσζε ην Κ.Δ.Σ. ζηελ ππνζηήξημε θαη άξηηα
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ «Δπξσπατθέο Κνηλσλίεο θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε». Δπηδηψρηεθε λα
παξάζρεη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην Μ.Π..,
ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επξσπατθή
νινθιήξσζε. Δπηπιένλ ππνζηήξημε κε ην πιηθφ θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία ηνπ Π.Μ.. .
Γξάζεηο Κ.Δ.Σ. ην 2010
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ηελ Δηήζηα Γεληθή πλάληεζε ησλ Κ.Δ.Σ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Αζήλα ζηηο 7 – 8 Ηνπλίνπ 2010, ζπκκεηείρε ν Δθηειεζηηθφο θαη Οξγαλσηηθφο
Τπεχζπλνο ηνπ Κ.Δ.Σ. Γηψξγνο αξαγάο.
Δπηζθέςεηο ζην Κ.Δ.Σ. θαηά ην έηνο 2008
Καηά ην έηνο 2008, ην Κ.Δ.Σ. δηέλπζε ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα
κέιε ηνπ Κ.Δ.Σ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έδσζαλ πξνζνρή ζηελ
αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ Κέληξνπ, ψζηε λα ην επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο
θαη λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο δξάζεηο απεπζπλφκελν ζε φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξν αθξναηήξην.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Δ.Σ. δηπιαζηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή ρξφληα θαη
νη εζεινληέο πνπ βνεζνχλ ζην Κ.Δ.Σ. είλαη θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Δπηπξνζζέησο νη επηζθέςεηο (είηε κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο είηε κέζσ αίηεζεο
κε ειεθηξνληθφ κήλπκα) ζην Κ.Δ.Σ. ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή
ρξνληά. πλνιηθά ππήξμαλ 76 επηζθέςεηο θνηηεηψλ πνπ έζεζαλ αηηήκαηα ζην Κ.Δ.Σ.
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζεκαηηθέο φπσο ην πεξηβάιινλ, απαζρφιεζε,
θνηλσληθά ζέκαηα θαη ηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε.
ζνλ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κ.Δ.Σ. ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο είλαη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Καη θαηά θχξην
ιφγν απφ ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ
70%. Γη’ απηφ θαη νη ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ηα αηηήκαηά ηνπο είλαη θπξίσο ε
απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ηα θνηλσληθά ζέκαηα. Δπηπξνζζέησο νη πεξηζζφηεξνη
καζαίλνπλ γηα ην Κ.Δ.Σ. απφ ηα καζήκαηά ηνπο θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο 1,2 θαη 3 φπνπ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ
ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο ηνπ Κ.Δ.Σ. .

Γηάγξακκα 1: Δπηζθέπηεο ηνπ Κ.Δ.Σ..
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3%
Σροπτυχιακοί
Φοιτθτζσ

21%

Φοιτθτζσ Εrasmus

51%
25%

Ξεταπτυχιακοί/
Χποψ. Διδάκτορεσ
Άλλοι

Δπηζθέςεηο ζην Κ.Δ.Σ. θαηά ην έηνο 2009
Καηά ην έηνο 2009, ην Κ.Δ.Σ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αχμεζε ηνλ αξηζκφ
ησλ επηζθέςεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά. πλνιηθά ππήξμαλ 105
επηζθέςεηο κε αηηήκαηα ζην Κ.Δ.Σ. ζε ζεκαηηθέο ηεο απαζρφιεζεο, ησλ θνηλσληθψλ
ζεκάησλ, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζε ζεζκηθά ζέκαηα (φπσο ε ζπλζήθε ηεο
Ληζζαβφλαο) θαη ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Δ.Σ. δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2008 θαη
βαζίδεηαη ζε εζεινληέο θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
ζνλ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κ.Δ.Σ. ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζην
ζχλνιφ ηνπο ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. Καη θαηά θχξην ιφγν απφ ην
Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80%. Γη’
απηφ θαη νη ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ηα αηηήκαηά ηνπο είλαη θπξίσο ε απαζρφιεζε, ε
εθπαίδεπζε θαη ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, ε
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ είλαη κεηαπηπρηαθνί. ην γεγνλφο απηφ βνεζά ε ιεηηνπξγία
ηνπ ΠΜ «Δπξσπατθέο Κνηλσλίεο θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε» πνπ ιακβάλεη ρψξα
ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Κ.Δ.Σ.. Έηζη νη θνηηεηέο απηνί έρνπλ εχθνιε
πξφζβαζε ζην Κ.Δ.Σ. θαη ην πιηθφ ηνπ.
Δπηζθέςεηο ζην Κ.Δ.Σ. θαηά ην έηνο 2010
Σν Κ.Δ.Σ. έρεη απνθηήζεη ζηαζεξφ θνηλφ ζηνπο θνηηεηέο κε απμεηηθή πνξεία
θάζε ρξφλν. Ήδε έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 νη επηζθέςεηο ζην Κ.Δ.Σ. ζρεδφλ
δηπιαζηάζηεθαλ θαη έθηαζαλ ηηο 204. Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε
ηνπ Κ.Δ.Σ. γηα ην 2010 ζα παξνπζηαζηεί φπσο θάζε ρξφλν ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ
ηνπ επφκελνπ έηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ΚΔΣ απφ ην 2011 βξίζθεηαη ζην
Λφθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ θαη ζα ιεηηνπξγεί.

Πίλαθαο 1: Ηδηόηεηα Δπηζθεπηώλ
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0%
Σροπτυχιακοί
Φοιτθτζσ

40%
58%

Φοιτθτζσ Εrasmus
Ξεταπτυχιακοί/
Χποψ. Διδάκτορεσ

2%

Άλλοι

Σν Κέληξν Δπξσπατθήο Σεθκεξίσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
ππνζηεξίδεη επίζεο κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπ πεγέο εηδηθνχο εξεπλεηέο, ζην πιαίζην
ηνπ Centre d’ Etudes et de Recherches pour la Méditerranée Orientale (CREMO), πνπ
δεκηνπξγήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 κε ηε ζπληνληζηηθή επζχλε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσκεζνγεηαθφ Παλεπηζηήκην
(EMUNI), θαη πεξηιακβάλεη σο αθαδεκατθφ δίθηπν πεξί ηα ηξηάληα παλεπηζηήκηα
απφ θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ αιιά θαη ηξίηεο κεζνγεηαθέο ρψξεο.

Γηάγξακκα 2: Πνηεο θαηεγνξίεο αθνξά ην αίηεκα ζην Κ.Δ.Σ.;
8%
14%

22%
12%

28%

16%

Μοινωνικά Θζματα
Εκπαίδευςθ,
Ματάρτιςθ
Σεριβάλλον
Απαςχόλθςθ
Θεςμικά Θζματα

Γηάγξακκα 3: Από πνύ έκαζαλ νη επηζθέπηεο ηελ ύπαξμε ηνπ Κ.Δ.Σ.;
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Φοιτθτζσ

20%

Δράςεισ ΜΕΦ

42%
Ανακοίνωςθ
Διαδικτφου

34%

Μακθγθτζσ
Σανεπιςτθμίου

4%

ΗΗΗ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΗV. Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ
V. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ
VI. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ - ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ & ΓΖΜ.
ΓΗΟΗΚΖΖ
VII. ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
VIII. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
IX. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
X. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ - ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ
ΣΜΖΜΑ)
XI. UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS III - ΣΜΖΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ
XII. UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN (STRASBURG) - ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΔΠΗΣΖΜΖ

Πξόζθαην ζπγγξαθηθό έξγν
ΚΧΣΑ. Λ. ΕΧΡΑ, Κνηλσληνινγία ηνπ Πνιηηηθνύ πζηήκαηνο Η (ΓΔΝΗΚΟ
ΜΔΡΟ), Δθδφζεηο ΑΝΣ. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα,, 2008
ΚΧΣΑ Λ. ΕΧΡΑ & ΦΗΛ. ΜΠΑΝΣΗΜΑΡΟΤΓΖ (επηκ.), Οη θνηλσληθέο
επηζηήκεο ζήκεξα, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα, 2007
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Γ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ
 L’Europe unie et sa fédéralisation, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια- Bruylant,
Αζήλα- Βξπμέιιεο, 2009
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Οη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηάιπζεο ή αδξαλνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο δηεζλώλ
νξγαληζκώλ κεηά ηελ αλαζύλζεζε ησλ νξγαλσκέλσλ δνκώλ ηεο δηεζλνύο
θνηλόηεηαο θαηά ηελ δεθαεηία 1990 ζην η. Πεξξάθε (επηκ.), ύγρξνλεο καηηέο
ζηηο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο όςεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ- δηεζλνύο νξγάλσζεο,
Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ & Γηεζλψλ ρέζεσλ- Δθδφζεηο Αλη.Ν.
άθθνπια, Αζήλα, 2009
 La région et la rénovation du modèle institutionnel européen en fonction des
nouvelles doctrines de l’intégration européenne in Novos Estudos Juridicos,
vol. 14/n° 1/2009, pp. 61επ.
 Régions européennes et processus de prise de décisions dans le système
communautaire in Anna Krasteva & Antony Todorov (επηκ.), Engagement
citoyen, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, 2009
 Ο Δπξσπατθόο Χώξνο Διεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο θαη νη
εμσηεξηθέο δπλακηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην η. Πεξξάθε (επηκ.), Από
ην Σάκπεξε ζηε Χάγε θαη επέθεηλα: Παξόλ θαη κέιινλ ηνπ επξσπατθνύ ρώξνπ
ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο (Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην, 19.12.2006), Δθδφζεηο Αλη.Ν. άθθνπια, Αζήλα, 2009
 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο ζην
Δπξσπαίσλ Πνιηηεία, ηεύρνο 3/2008, Δθδόζεηο Αλη.Ν. άθθνπια
 “De la balkanisation à l’européanisation. La perspective fédérale en Europe»
in Lucica Matei (édit), The Impact of Europeanization on the Public
Administration, Proceedings of International Conference, Economica,
Bucarest, 2008
 La région européenne, la question fédérale à l’ère de l’élargissement de
l’Union européenne à l’Est (επηκέιεηα έθδνζεο), Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαBruylant, Αζήλα- Βξπμέιιεο 2007
 La portée de la citoyenneté européenne active dans le contexte
communautaire (Semnificatia cetateniei europene active in contextul
comunita) in Revue Roumaine de Droit Communautaire (Revista Romana de
Drept Comunitar/ Editions Wolters Kluwer (Roumanie), n° 4/2007.
 The issue of European Borders: the decisive step before the Political Union? in
Ingrid Shikova (edit), Together in Europe, International Conference’s
Proceedings Marking the 50th Anniversary of Rome Treaty, Sofia 2007
 Ζ έλλνηα ηνπ εδάθνπο θαη ε νκνζπνλδηαθή πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ζην Κ. Εψξα & Φίι. Μπαληηκαξνχδε (επηκ.), Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζήκεξα,
Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα, 2007
Π.Γ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΧΣ. ΥΣΟΤΡΖ (επηκ.), Μηθξά- κεζαία θξάηε θαη θνηλσλία
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2009
ΜΗΥ. ΦΖΜΗΣΖ
 Δηζαγσγή ζηα χγρξνλα Κνηλσληθά Κηλήκαηα, εθδφζεηο Αηξαπφο, Αζήλα,
2006 (488 ζειίδεο).
 “The Protest Cycle of the Spring of 2010 in Greece”, Social Movement
Studies, (ππφ δεκνζίεπζε).
 «Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη Κνηλσληθά Κηλήκαηα Βάζεο: Θεζκηθνί
θαη ζπγθξνπζηαθνί πξνζαλαηνιηζκνί», Διιεληθή Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο, η. 32, Γεθ. 2008, ζει. 64-94.
ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΠΑΠΑΝΖ- ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΗΑΒΡΗΜΖ
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«Καηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηελ εηδηθή αγσγή», Παπάλεο Δ., Γηαβξίκεο Π. θαη
Βίθε, Α. (2009), Δθδφζεηο ηδέξε, ζει. 390.
«Παξάγνληεο Κηλδχλνπ Τγείαο ην ρνιηθφ Πεξηβάιινλ», Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Τγείαο, 2008
«Δηδηθή Αγσγή, Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
θαη Απναζπινπνίεζε», Παπάλεο Δ., Γηαβξίκεο Π. θαη Βίθε, Α. Απηνέθδνζε,
2007,
Μπηηιήλε, ζει. 324. Βηβιίν πνπ δηαλέκεηαη ζην Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα ηνπ ΠΣΓΔ, Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
«Θέκαηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο», Γηαβξίκεο, Π., Παπάλεο, Δ., θαη
Ρνπκειηψηνπ, Μ. Απηνέθδνζε, 2007, Μπηηιήλε, ζει. 322. Βηβιίν πνπ
δηαλέκεηαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Σκήκα
Κνηλσληνινγίαο.
«Greek teacher’s perceptions about efficient and non-efficient students
development of an attribution questionnaire for teachers in the North Region»,
Journal of International Social Research, 2, 191-199.
«Teachers’ attitudes towards the introduction of new technologies into
primary school curricula and their contribution to the development of critical
thinking». Panagiotis Giavrimis & Efstratios Papanis (2009), The Journal of
International Social Research, 2

ΔΚΓΟΔΗ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ


Πνιπηερλείν
Κξήηεο,
Παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ,
Σερλνινγηθό
Δθπαηδπηηθό Ηλζηηηνύην Πεηξαηά, «Επγαζίερ ηος Διεθνούρ Σςνεδπίος:
Οι επιπηώζειρ ζηην Απαζσόληζη από ηην Διεύπςνζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ
Ένωζηρ και ηην Ανάπηςξη ηων Νέων Τεσνολογιών»,πληάθηεο: Ν.
Μαηζαηζίλεο, Κ. Γεκόπνπινο, Ν.Ναγόπνπινο, Γ. Γηαλλαθόπνπινο, Α.
ππξηδάθνο, Κξήηε 2005. Σν παξαπάλσ βηβιίν έρεη εθδνζεί θαη ζηελ
αγγιηθή γιώζζα κε ηίηιν: “Proceeding of the Qualifying Labour,
Social Issues and New Technologies, International Conference”.



Σκήκα Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, Δξγαζηήξην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Θεζκώλ,
Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δξγαζηήξην
Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ,
Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Δημοκπαηία και ΜΜΕ». Ο παξαπάλσ
ζπιινγηθόο ηόκνο εθδόζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011.
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ΠΡΟΦΑΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΜΔΛΧΝ ΔΡΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
ΔΤΣΡ. ΠΑΠΑΝΖ- ΠΑΝ. ΓΗΑΒΡΗΜΖ
-«Ζ απηνεθηίκεζε, νη αμίεο θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην εθήβσλ καζεηψλ ΠεηξαηάΚνξπδαιινχ-Νίθαηαο-Λέζβνπ». Έξεπλα εγθεθξηκέλε απφ ην Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην.
«Οξηδφληηα θαη Κάζεηε Γξάζε: Μειέηε Απαζρφιεζεο Απνθνίησλ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ»
- Πάληεην Παλεπηζηήκην (Β΄ θάζε). Αλάπηπμε ηεζη Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
- Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, (2007-2008). Γ' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο,
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ΗΗ, «Απνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ
νξγάλσλ ηεο εθπαίδεπζεο, Αλάπηπμε Απηνγλσζίαο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο».
- Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο θαη Δπηθνηλσλίαο, (20072008). Πξφγξακκα: ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
-Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο θαη Δπηθνηλσλίαο, Δθαξκνγή
Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ ζε ζηειέρε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε
Αηγαίν θαη Κξήηε ( επηέκβξηνο 2007- Ηνχληνο 2008)

ΜΗΥ.ΦΖΜΗΣΖ
- 2009-2010: ην πιαίζην ζπκθσλίαο κε ην Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην Κχπξνπ,
δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζέκα: «Σν πξνθίι ησλ καζεηψλ 3εο Λπθείνπ πνπ δελ έθαλαλ
πνηέ ρξήζε νπζηψλ εμάξηεζεο: Δληνπηζκφο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη νη
απφςεηο ηνπο γη’ απηνχο».
Π.ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ- ΜΗΥ. ΦΖΜΗΣΖ- Κ. ΕΧΡΑ
Q - Label: Δλίζρπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ
ηεο δηεχξπλζεο ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
Π.ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ
South-Eastern European developments on the administrative convergence and
enlargement of the European Administrative Space in Balkan states
Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Key Activity 1, Multilateral
Research Group
Partners:: National School of Political Studies and Public Administration, Romania,
University of the Aegean, Greece, New Bulgarian University, Bulgaria, University of
Rijeka, Croatia, European Public Law Organization, Greece

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΡΑ JEAN MONNETΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ
ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΔΠΔΔ)- ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ, Μνπζείν Διαηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο, Αγία
Παξαζθεπή Λέζβνπ, 23-24.5.2008 :
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«Πελήληα ρξφληα θνηλνηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο».

4. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΔΡΓΑΞΗΑ)
Σν Δξγαζηήξην έρεη ΦΔΚ Ίδξπζεο ην 2002 θαη απηφ απνηειεί θαη ην νξγαλσηηθφ ηνπ
θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο. Σα επηζηεκνληθά ζέκαηα ηνπ «ΔΡΓΑΞΗΑ» αθνξνχλ ηηο
εμήο ελέξγεηεο :


Σελ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ζηα αληηθείκελα
θνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο, ησλ επαγγεικάησλ κε έκθαζε ηηο λέεο ηάζεηο
θαη εμειίμεηο.

Απφ επηέκβξην 2008 κέρξη θαη επηέκβξην 2009, νξγάλσζε, ππνζηήξημε
δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζηα καζήκαηα: Κνηλσληνινγία ηεο
Δξγαζίαο,
Κνηλσληνινγία ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ
εκηλαξίνπ γηα ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ θαη ην Απνθιεηζκφ απφ ηελ Αγνξά
Δξγαζίαο, Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε θαζψο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζηα ζρεηηθά καζήκαηα, Σνπηθή
Αλάπηπμε ηεο Απαζρφιεζεο θαη Δκπεηξηθέο Πξνζεγγίζεηο ζε Θέκαηα Σνπηθήο
Αλάπηπμεο .
Πην ζπγθεθξηκέλα ζε φια ηα παξαπάλσ καζήκαηα θνηηεηέο πνπ είραλ αλαιάβεη
εξγαζίεο έθαλαλ ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σν εξγαζηήξην απνθηά κηα ηεθκεξίσζε
ζε έληππν πιηθφ ε νπνία ζπλερψο εκπινπηίδεηαη.
Σν εξγαζηήξην απνηειεί ηελ έδξα ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ΚνηλσληνηερληθήΚνηλσληνινγηθή Πξαθηηθή ηεο Γηεζλνχο Κνηλσληνινγηθήο Έλσζεο (International
Sociological Association- Research Committee on Sociotechnics-Sociological
Practice # 26 (ISA-RC26) κε δηεζλέο δίθηπν θνηλσληνιφγσλ εξεπλεηψλ.
ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ δηνξγαλψζεθε ην πξφγξακκα ηεο Δπηηξνπήο
ISA-RC26 γηα ην Παγθόζκην Φόξνπκ Κνηλσληνινγίαο πνπ δηνξγαλώζεθε ζε
ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Βαξθειώλεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008
Καη ζπκκεηέρεη κε ην δηθό ηεο πξόγξακκα ζην Παγθόζκην πλέδξην
Κνηλσληνινγίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ηνύιην ηνπ 2010 ζηελ νπεδία
(Goteborg) κε ζέκα «Sociology on the Move».
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Eπηζηεκνληθέο Γξαζηεξηόηεηεο :
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζπκκεηείρε ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε ζην Hilton Park
Hotel ηεο Λεπθσζίαο (21/10/2008) ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ζέκα ηελ
«Βησζηκόηεηα ηνπ ζρεδίνπ ύληαμεο ησλ Κξαηηθώλ Τπαιιήισλ». ην έξγν απηφ
ζπλεξγάζζεθαλ κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ (Γηεπζπληήο θαη Μέινο Αλ. Καζ. Γ. Κνξξέο
(Σκήκα Γεσγξαθίαο) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο ηεο Κχπξνπ
(ΗΠΔ), ηελ εηαηξεία αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ MUHANA, παξάξηεκα Λεπθσζίαο θαη
ην Americanos College ηεο Λεπθσζίαο,
πκκεηείρακε ζην «International Seminar on Measuring Generic Work Skills Using
the Job Requirements Approach (JRA) ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπξσπαηθφ
Ίδξπκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (CEDEFOP), Θεζζαινλίθε
θαη ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD), Παξίζη, ζηελ
Θεζζαινλίθε ζηηο 12-13/02/2009 κε εηζήγεζε «The OECD‟s JRA pilot survey:
individual country results (Greece)» κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γ.
Κνξξέ (Γεσξγαθία, Αηγαίνπ)θαη Κ. Κνθθίλνπ (Glasgow University).
εκηλάξην ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus Teaching Stuff Mobility Programme, ηίηινο
εηζήγεζεο “Building Social Capital at local level as government Policy,
European Trends and Greek participation” ζην Nottingham Trent University,
School of Social Sciences, College of Law, Business & Social Sciences, Nottingham,
England,
Καηφπηλ Πξνζθιήζεσο απφ ηελ

Prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari, Cathedra di

Sociologia dei fenomeni politici (A-L), SAPIENZA, UNIVERSITA DI ROMA,
δψζεθε ζεκηλάξην απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε ζέκα „Sustaining
Communal Empowerment”, ζηηο 11/05/2009, Facolta di Scienze Politiche,
Dipartimento di Studi politici, Ore 14 – Aula del Consiglio, SAPIENZA,
UNIVERSITA DI ROMA , Roma,
Παξάιιεια ζπκκεηείρακε σο εξγαζηήξην ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο ISA
(International

Sociological

Association)

Research

Committee

on

Workers

Participation (ISA-RC 10), κε ζέκα «Citizen Participation in Social Welfare, Social
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Policy and Community Involvement: Shaping trends and attitudes of social
responsibility”, Δπγελίδεην Ίδξπκα, Αζήλα,.22-24/05/2009. Ζ εηζήγεζε είρε ηίηιν
«Empowering the excluded-“Enhancing the delivery of services for social
cohesion”,
Πξφζθιεζε θαη ζπκκεηνρή ζην ηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα «Φηώρεηα θαη Παηδηθή
Ζιηθία» άββαην 30/05/2009 ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο,
28-31/05/2009, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Caravel Hotel, Αζήλα.
πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην ηνπ CEDEFOP “Matching Skills and Jobs :
Anticipating needs in Challenging Times”, 11-12/06/2009 Θεζζαινλίθε.
Δπηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ «Βησζηκόηεηα πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεο ησλ
Κξαηηθώλ Τπαιιήισλ» κε ηνπο Γ. Κνξξέ θαη Υ. Λνπθά, Λεπθσζία. Τπν έθδνζε
ην 2010, Λεπθσζία.
«Μηα δηαρξνληθή θαη δηα-ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Δ.Δ. : πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο»
ζην «Βησζηκόηεηα πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ

Κξαηηθώλ

Τπαιιήισλ», ππφ έθδνζε Λεπθσζία, 2010
πκκεηνρή κε εηζήγεζε “Δnvironmental issues and social capital : local
communities and agricultural tourism in economically depressed areas”,
European Sociological Association, (ESA) Lisbon, Sept. 2-5/09/09
πκκεηνρή ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα : “Σνπηθέο Κνηλσλίεο &
Σξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα : πλχπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε” , Ρφδνο
25-26-09-09 κε ζέκα « Παλεπηζηήκηα, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηνπηθή
αλάπηπμε Πξνζεγγίζεηο από ηνλ επξσπατθό θαη δηεζλή ρώξν” κε ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ εξγαζηεξίνπ Γ. Κνξξέ, Ζιία Κνπξιηνχξν, Γ. ηδεξφπνπιν.
Σν «Δξγαμία» ζπκκεηείρε ζην λέν Βηβιίν ησλ εθδφζεσλ Sage κε ηίηιν «The ISA
Handbook in Contemporary Sociology» (2009) κε ην θεθάιαην 4 κε ηίηιν
“Sociological Practice and the Sociotechnics of Governance” κε ηελ αηγίδα ηεο
Γηεζλνχο Κνηλσληνινγηθήο Έλσζεο.
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Γεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ, “Theory and Evidence from Entrepreneurship and rural
Growth”, Cyprus Journal of Science, Καινθαίξη 2009 κε ηνλ Γ. Κνξξέ.
Σν εξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Ο.Ο..Α. –ηελ Γηεχζπλζε Local Economic Employment
Development (LEED) θαη επηκειήζεθε ηελ θάησζη ειιεληθή έθδνζε κε ζέκα ηελ έληαμε ησλ
κεηαλαζηψλ ζε πέληε ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α.
2009 Σζνκπάλνγινπ, Γ. (Δπηκ. Διιεληθήο Έθδνζεο) ηνπ Από ηην Μεηανάζηεςζη ζηην
Ενζωμάηωζη : Τοπικέρ Δπάζειρ ζε μια Παγκόζμια Ππόκληζη, ησλ Sylvain Giguere &
Fransesca Froy,(Eds.), ΟΟΑ- ΗΜΔΠΟ, Αζήλα 2010
2009 Σζνκπάλνγινπ, Γ. «Δηζαγσγή» ζηελ Διιεληθή Έθδνζε ηνπ Από ηην Μεηανάζηεςζη
ζηην Ενζωμάηωζη : Τοπικέρ Δπάζειρ ζε μια Παγκόζμια Ππόκληζη, ησλ Sylvain Giguere
& Fransesca Froy,(Eds.), ΟΟΑ- ΗΜΔΠΟ, Αζήλα 2010
Δπίζεο ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ καο δξάζεσλ ζην ζέκα ηζφηεηαο θαη ελδπλάκσζεο
πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί ν θάησζη ηφκνο απφ ην Women’s Press, New Delhi.
2010 Tsobanoglou, G. (Ed.) Women, Socio-Economic Development and Empowermrnt, The
Womens Press, Series Editor Kiran Prasad, Women’s Press, New Delhi.
Καζψο θαη ην θάησζη άξζξν απφ ηηο εθδφζεηο Peter Lange, Berlin
2010 Tsobanoglou, G. & Giannopoulou, I., “Organizational Framework in the Public
Protection System in Greece: Does it Promote Child Protection ?’ Pending publication in
Nikolaou, L. (Edit.) Citizen Participation in Social Welfare, Social Policy and Community
Involvement: Shaping trends and attitudes of social responsibility, Peter Lange


ηα ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε πνπ ζπκκεηέρεη ην
Δξγαζηήξην δηαδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ κειψλ ηνπ θαη
πξνσζνχληαη ηα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα.. Ζ αλάιεςε δε εξγαζηψλ
απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΜΠ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο θαζψο θαη ησλ
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, ην Σκήκα Γεσγξαθίαο,
αιιά θαη ζε άιια Παλεπηζηήκηα, φπσο ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παληείνπ (3), ΑΠΘ (1) απνηειεί ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
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5. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ρξήζε θαη
εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνπο θιάδνπο ησλ Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
εθαξκνζκέλε θνηλσληθή έξεπλα, ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, θ.ι.π., εξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο ηαπηφρξνλα
ηα λέα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.
Πην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ιεηηνπξγεί 1 Kέληξν Ζ/ (Eξγαζηήξην), ην νπνίν είλαη ζηελ ειεχζεξε ρξήζε
ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαη επηπιένλ έρεη ζηφρν ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο παξαθάησ ηνκείο
δξάζεο ηνπ:
α. ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν,
β. ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ,
γ. ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη
δ. ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο.
Ρν Δξγαζηήξην Ζ/ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Παξαληαπφξνπ 2, ζην ηζφγεην, θαη
ιεηηνπξγεί απφ Γεπηέξα κέρξη Ξαξαζθεπή απφ 09:00 κέρξη 14:30 πιελ ησλ σξψλ
δηδαζθαιίαο.
1. ΑληηθεΫκελν θαη ρξΪζε ησλ ΔξγαζηεξΫσλ ΞιεξνθνξηθΪο (Δ.Ξ.)
1.1. Ρα Δξγαζηήξηα Ξιεξνθνξηθήο (Δ.Ξ.) απνηεινχλ απηφλνκε εξεπλεηηθή θαη
εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 7 ηνπ Λ.1268/82. Δδξεχνπλ
επί ηνπ παξφληνο ζηo θηίξηα Παξαληαπφξνπ 2 θαη Ρεξηζέηε & Κηθξάο Αζίαο θαη κπνξεί λα
κεηεγθαηαζηαζνχλ ή επεθηαζνχλ ζε άιινπο ρψξνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο
Ππλειεχζεσο θαη ηεο Θνζκεηείαο ηεο Πρνιήο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ.
1.2. Ν παξψλ Θαλνληζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θαη
ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, νπφηε θαη ζα
αλαπξνζαξκνζηεί αληηζηνίρσο θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο.
1.3. Ν πξνζσξηλφο Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ εθιέγεηαη απφ ηελ Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο
κεηαμχ κειψλ Γ.Δ.Ξ. πνπ ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζέζε απηή.
1.4. Πθνπφο ησλ Δ.Ξ. είλαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε επξχηεξσλ ζθνπψλ
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ πνπ νξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλά ηνπ. Νη δξαζηεξηφηεηεο
απηέο πεξηιακβάλνπλ:
(α) Ρε δηδαζθαιία θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζηα πιαίζηα καζεκάησλ, ηα νπνία παξέρνληαη
απφ ην Ρκήκα θαη ηα νπνία απαηηνχλ ηε ρξήζε ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
(β) Ρελ δηεμαγσγή δηαιέμεσλ θαη παξνπζηάζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο.
(γ) Ρελ εθπφλεζε απφ ηνπο θνηηεηέο εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ή
πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ.
(δ) Ρελ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Ξαλεπηζηήκην (Βηβιηνζήθε,
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θιπ.)
(ε) Ρελ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
(ζη) Ρελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Ρκήκα,
(δ) Ρελ δηεπθφιπλζε ηεο πάζεο θχζεσο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ‗πιεξνθνξηθφ ρψξν‘ εηο φθεινο
ηεο θήκεο θαη πξνβνιήο ηνπ Ρκήκαηνο.
Ν πεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαηαξηίδεη ην κεληαίν, εμακεληαίν θαη εηήζην πξφγξακκα
ιεηηνπξγίαο ηνπ δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο επξχηεξεο αλάγθεο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ.
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1.5. Νη ειεχζεξεο ψξεο δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο ππφ ηελ επίβιεςε
ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή άιιν εληεηαικέλνπ νξγάλνπ.
2. Γηεχζπλζε θαη ππνζηΪξημε ησλ ΔξγαζηεξΫσλ ΞιεξνθνξηθΪο
2.1. πεχζπλνο γηα ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ
εξγαζηεξίνπ είλαη ν Γηεπζπληήο (πξνζσξηλφο Γηεπζπληήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ
Ξ.Γ.) ν νπνίνο θαη επνπηεχεη θαη ηελ πεξεζία Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ηνπ Ρκήκαηνο
Θνηλσληνινγίαο ε νπνία απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
2.2. Πηα θαζήθνληα ηεο πεξεζίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη:
- Ζ δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ.
- Ζ αζθάιεηα θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.
- Ζ ζπλεξγαζία κε ηα ππεχζπλα κέιε Γ.Δ.Ξ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε εηδηθψλ εθαξκνγψλ
ινγηζκηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ.
3. ΙεηηνπξγΫα ησλ ΔξγαζηεξΫσλ ΞιεξνθνξηθΪο
3.1. Ξξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ ζπληάζζεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη
αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. Ρν σξνιφγην πξφγξακκα
πεξηιακβάλεη πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη ηελ
δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. Γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηα ελδηαθεξφκελα κέιε νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ
εγθαίξσο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Ζ αίζνπζα επηβάιιεηαη λα θελψλεηαη 15‘ πξηλ
ηελ έλαξμε θάζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία μαλά 15‘
κεηά ηελ ιήμε ηνπ. Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζην εξγαζηήξην
ππάξρεη ζηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.aegean.gr/sociology).
Θαηά ηελ δηάξθεηα καζεκάησλ θαη αζθήζεσλ δελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία άιισλ ζην ρψξν
εθηφο αλ ην επηηξέπεη ν δηδάζθσλ.
3.2. Ζ ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε κε
βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν θαη λα κελ
παξεκπνδίδεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ Ζ/ ζε άςνγε θαηάζηαζε, ζπλεπψο
απαγνξεχνληαη :
Ζ θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ, πνηψλ, θαγεηνχ θαη ην θάπληζκα.
Ζ ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη θάζε ελέξγεηα πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ήζπρε
ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Ζ κεηαθίλεζε ησλ εδξάλσλ, Ζ/ θαη θαισδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Ζ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζηηο ζπζθεπέο αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS).
Ζ δηαθίλεζε, αλαδήηεζε, απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο / αξρείσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε
κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο.
Ζ ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Ζ/ απφ ηνλ ίδην ρξήζηε ηαπηφρξνλα.
H εγθαηάζηαζε profile ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
H επέκβαζε ζην πιηθφ θαη ζην επηζήκσο εγθαηαζηεκέλν ινγηζκηθφ απφ ηνπο ρξήζηεο.
Ζ έμνδνο απφ ην εξγαζηήξην ρσξίο ηνλ ηεξκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο Ζ/ θαη
ηεο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.
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3.3. Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ εξγαζηεξίσλ έρνπλ κφλν νη πξνπηπρηαθνί θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο, νη θνηηεηέο ησλ άιισλ Ρκεκάησλ ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ έρνπλ δειψζεη καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο θαζψο
θαη άηνκα ζηα νπνία έρεη δνζεί έγγξαθε άδεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.1 παξ.3 ηνπ
παξφληνο
3.4. Γηα θάζε λφκηκν ρξήζηε, ν πεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ εθδίδεη αηνκηθφ θσδηθφ ηνλ
νπνίν θνηλνπνηεί εκπηζηεπηηθά ζηνλ δηθαηνχρν ηνπ. Ν θσδηθφο θάζε ρξήζηε είλαη απζηεξά
πξνζσπηθφο θαη γηα φηη ζπκβαίλεη ζε θάπνηνλ Ζ/ κε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ απηνχ, κφλνο
ππεχζπλνο είλαη ν θάηνρνο ηνπ. Ξαξαιακβάλεηαη κε ηελ εγγξαθή ζην Ρκήκα ή ηελ έλαξμε
νπνηαζδήπνηε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε απηφ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαηφπηλ
ζρεηηθήο αίηεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη έλα (1) κήλα κεηά ηε δηαγξαθή ή ηε ιήμε ηεο
ζπλεξγαζίαο κε απηφ, εθηφο αλ αιιηψο αηηηνινγεκέλα αηηεζεί.
3.5. Γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο ή ζε άιιεο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε κεξηθή ή
νιηθή αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Ξ. γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη. Ν ππεχζπλνο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα κέζσ ησλ
πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ Δ.Ξ.
θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, φπσο θαη γηα νπνηαδήπνηε εθηφο πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηφηεηα ησλ
Δ.Ξ.
3.6. Γηα θάζε παξάβαζε ηνπ παξφληνο επηβάιινληαη θπξψζεηο απφ ηνλ πξνζσξηλφ
Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νη παξαβάηεο ζα παξαπέκπνληαη
ζηε Ξξνζσξηλή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο γηα πεηζαξρηθφ έιεγρν.
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο πξνζσξηλφο δηεπζπληήο ησλ Δξγαζηεξίσλ Ξιεξνθνξηθήο
είλαη ν θ. Σηνχξεο Πσηήξεο, Θαζεγεηήο θαη Ρερληθφο πεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ν θ.
Ινπιαδέιεο Ξαλαγηψηεο, ΔΡΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.
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ΞαξΨξηεκα 3.
Έληππν αμηνιφγεζεο ΚΞΠ «Έξεπλα γηα ηελ ΡνπηθΪ ΑλΨπηπμε θαη ΘνηλσληθΪ
ΠπλνρΪ»
ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ – ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΦΝΗΡΖΡΥΛ
ΔΛΡΞΝ 1ν

εκεηψζηε έλα θχθιν γχξσ απφ ην γξάκκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πην θαηάιιειε
απνηίκεζε
1 – πκθσλψ Απφιπηα
2 – Μάιινλ πκθσλψ
3 – Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ
4 – Μάιινλ Γηαθσλψ
5 – Γηαθσλψ Απφιπηα
Σίηινο Μαζήκαηνο (1 αλά κάζεκα) __________________________________
1. Τπάξρεη Φάθεινο ηνπ Μαζήκαηνο: Ναη [ ] 1

ρη [ ] 2

Αλαθνξηθά κε ην Μάζεκα
2. Οη ζηφρνη, νη ζθνπνί, θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ θαζαξά θαη αθνινπζήζεθαλ πηζηά……

....1….2….3….4….5

3. Ζ δηδαζθαιία ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε θαη κε ινγηθή ηάμε. …….1….2….3….4….5
4. Σν κάζεκα ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη θαηαηνπηζηηθφ. ……………….1….2….3….4….5

5. πλνιηθά, κε άξηζηα ην 10 πψο βαζκνινγείηε ην κάζεκα; ______________
ρόιηα:
Σα πην ζεηηθά ζρεηηθά κε ην κάζεκα:
Σα πην αξλεηηθά ζρεηηθά κε ην κάζεκα:

Αλαθνξηθά κε ηνλ Φνηηεηή
6. Ήκνπλ παξψλ ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο…………………….….1….2….3….4….5
7. Αθηέξσζα θάπνηεο ψξεο θάζε εβδνκάδα
γηα λα πξνεηνηκαζηψ γηα ηηο παξαδφζεηο………………….. ….1….2….3….4….5
8. πκκεηείρα ελεξγά ζην κάζεκα κε εξσηήζεηο,
θαη παξεκβάζεηο. ………………………………………….…….1….2….3….4….5
9. Ήκνπλ πξφζπκνο λα αλαιάβσ εξγαζίεο θαη
λα εληξπθήζσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο
πέξα απφ ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο κνπ σο δηδαζθφκελνο…..….1….2….3….4….5

220

Έθζεζε ΔζσηεξηθΪο Αμηνιφγεζεο ΡκΪκαηνο ΘνηλσληνινγΫαο

ΔΝΣΤΠΟ 2ν
Αλαθνξηθά κε ηνλ Γηδάζθνληα (1 γηα θάζε θύξην δηδάζθνληα)
Σίηινο Μαζήκαηνο __________________________________
λνκα δηδάζθνληα __________________________________
10. Ο δηδάζθσλ έδεημε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ
γηα ην κάζεκα……………………………………….………..….1….2….3….4….5
11. Ο δηδάζθσλ γλψξηδε ην ζέκα πνιχ θαιά. …………..…… .1….2….3….4….5
12. Ζ βηβιηνγξαθηθή χιε αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο
ηνπ καζήκαηνο………………………………………………..….1….2….3….4….5
13. Ο δηδάζθσλ ελζάξξπλε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ηεο ηάμεο ζην κάζεκα……………………………………. …….1….2….3….4….5
14. Ο δηδάζθσλ ήηαλ πάληνηε δίθαηνο θαη αληηθεηκεληθφο
κε φινπο ηνπο θνηηεηέο. ………………………………….….….1….2….3….4….5
15. Ο δηδάζθσλ παξνπζίαζε φια ηα δηδαθηηθά ζέκαηα
κε ηξφπν θαηαλνεηφ. …………………………………………….1….2….3….4….5
16. Ο δηδάζθσλ αθνινχζεζε πηζηά ην πξφγξακκα πξνζέιεπζεο
θαη απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο……………..1….2….3….4….5
17. Ο δηδάζθσλ ήηαλ εχθνια πξνζεγγίζηκνο θαη
πξφζπκνο λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππέβαια..….…. 1….2….3….4….5

ρόιηα:
Σα πην ζεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ Καζεγεηή:

Σα πην αξλεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ Καζεγεηή:
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ΔΝΣΤΠΟ 3ν
Αλαθνξηθά κε ηηο Τπνδνκέο (1 αλά θνηηεηή)
18. Ζ αίζνπζα ήηαλ άλεηε θαη θαζαξή…………………… ….1….2….3….4….5
19. Ζ αίζνπζα πξνζέθεξε φιεο ηηο θαηάιιειεο δηεπθνιχλζεηο
γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο…………… ….1….2….3….4….5
20. Ζ αίζνπζα θιηκαηηδφηαλ θαηάιιεια……………… ….….1….2….3….4….5
21. Ζ αίζνπζα θσηηδφηαλ θαηάιιεια……………………….….1….2….3….4….5
22. Ζ αίζνπζα ήηαλ αξθεηά επξχρσξε γηα λα ρσξά
φινπο ηνπο θνηηεηέο………………………….…………… ….1….2….3….4….5
23. Ζ αίζνπζα δηέζεηε φιν ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ..…… .1….2….3….4….5
24. πνηε ρξεηάζηεθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιεια
εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα……………………………………….1….2….3….4….5
25. Τπήξρε πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθε………………………….1….2….3….4….5
26. Τπήξρε πξφζβαζε ζε Ζ/Τ ……..……………………….….1….2….3….4….5
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ΞαξΨξηεκα 4.
ΓεληθΪ ΑλΨιπζε Αμηνιφγεζεο Φνηηεηψλ ΚΞΠ «Έξεπλα γηα ηελ ΡνπηθΪ ΑλΨπηπμε
θαη ηελ ΘνηλσληθΪ ΠπλνρΪ»

ΒΑΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Με βάζε ηα πξψηα απνηειέζκαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε ηνπ θάζε
καζήκαηνο πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
1. Ζ κέζε βαζκνινγία φισλ ησλ καζεκάησλ θαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο (118
απαληήζεηο) είλαη 8,1 κε άξηζηα ην 10. Ζ βαζκνινγία απνδεηθλχεηαη αξθεηά
νκνηνγελήο θαζψο απνθιίλεη θαηά 1,3 βαζκνχο απφ ην κέζν ή 15,8 % ηεο κέζεο
βαζκνινγίαο.
2. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία είλαη 10 θαη ε ρακειφηεξε 2.
3. Ζ κέζε βαζκνινγία αλά κάζεκα είλαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2 (ζηήιε
Mean).
4. Ζ δηαζπνξά θαηά κάζεκα πνηθίιεη απφ 10-21,7 %. Ζ κεγάιε δηαζπνξά ηνπ
καζήκαηνο «Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο…..» νθείιεηαη ζηε βαζκνιφγεζε κε 2 ζε 1
πεξίπησζε.
5. Θα αθνινπζήζεη άκεζα αλαιπηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ην θάζε κάζεκα, ηνπο θνηηεηέο (απηναμηνιφγεζε) θαη ηηο ππνδνκέο.

Πίνακας 1: Μέζη βαθμολόγηζη ηοσ ΜΠΣ

N

Minimum

πλνιηθά, κε άξηζηα ην
10, πώο βαζκνινγείηε
ην κάζεκα;

118

Valid N (listwise)

118

Maximum

2

Mean

10

Std. Deviation

Coefficient of
Variation (C.V
%)

1,3

15,8

8,1

Πίνακας 2: Σσνολικά, με άριζηα ηο 10, πώς βαθμολογείηε ηο μάθημα;

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

CV %

Μέζνδνη & Σερληθέο
Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο
Αλάιπζεο

19

8,5

,841

7

10

9,9

Θεσξία θαη Κνηλσληνινγία
ησλ Οξγαλώζεσλ

19

8,0

1,000

6

9

12,5

Θεσξεηηθή θαη Πξαθηηθή
Πξνζέγγηζε ηεο Σνπηθήο
Αλάπηπμεο

20

7,0

,999

5

9

14,2

Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο,
Δπάισηεο Κνηλσληθέο
Οκάδεο θαη Μνξθέο

20

8,3

1,814

2

10

21,7

Μεζνδνινγία ρεδηαζκνύ
Δκπεηξηθώλ Δξεπλώλ

20

8,5

,887

7

10

10,7

Κνηλσληνινγηθέο
Πξνζεγγίζεηο ζην Έγθιεκα
θαη ηελ Αληηκεηώπηζε

20

8,1

1,336

6

10

16,4

118

8,1

1,281

2

10

15,8

Total
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ΞαξΨξηεκα 5.
Έληππν αμηνιφγεζεο ΚΞΠ «ΔπξσπατθΩο ΘνηλσλΫεο θαη ΔπξσπατθΪ ΝινθιΪξσζε»

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ – ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ
Σίηινο Μαζήκαηνο
Γηδάζθσλ
Αθαδεκατθφ Έηνο
Δμάκελν

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

εκεηψζηε έλα θχθιν γχξσ απφ ην γξάκκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πην θαηάιιειε
απνηίκεζε
Α – πκθσλψ Απφιπηα
 – πκθσλψ
Γ – Γηαθσλψ
ΓΑ – Γηαθσλψ Απφιπηα
Αλαθνξηθά κε ηνλ Γηδάζθνληα
Οη ζηφρνη, νη ζθνπνί, θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ θαζαξά θαη αθνινπζήζεθαλ πηζηά……....Α….….Γ….ΓΑ
Ζ δηδαζθαιία ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε θαη κε ινγηθή ηάμε. …….Α….….Γ….ΓΑ
Σν κάζεκα ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη θαηαηνπηζηηθφ. ……………….Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ έδεημε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ
γηα ην κάζεκα……………………………………….………..….Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ γλψξηδε ην ζέκα πνιχ θαιά. …………..………..….Α….….Γ….ΓΑ
Ζ βηβιηνγξαθηθή χιε αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο
ηνπ καζήκαηνο………………………………………………..….Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ ελζάξξπλε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ηεο ηάμεο ζην κάζεκα……………………………………. …….Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ ήηαλ πάληνηε δίθαηνο θαη αληηθεηκεληθφο
κε φινπο ηνπο θνηηεηέο. ………………………………….….….Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ παξνπζίαζε φια ηα δηδαθηηθά ζέκαηα
κε ηξφπν θαηαλνεηφ. …………………………………………….Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ αθνινχζεζε πηζηά ην πξφγξακκα πξνζέιεπζεο
θαη απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο……………..Α….….Γ….ΓΑ
Ο δηδάζθσλ ήηαλ εχθνια πξνζεγγίζηκνο θαη
πξφζπκνο λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππέβαια..….….Α….….Γ….ΓΑ

Αλαθνξηθά κε ηνλ Φνηηεηή
Ήκνπλ παξψλ ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο…………………….….….Α….….Γ….ΓΑ
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Αθηέξσζα θάπνηεο ψξεο θάζε εβδνκάδα
γηα λα πξνεηνηκαζηψ γηα ηηο παξαδφζεηο…………………..…….Α….….Γ….ΓΑ
πκκεηείρα ελεξγά ζην κάζεκα κε εξσηήζεηο,
θαη παξεκβάζεηο. ………………………………………….…….Α….….Γ….ΓΑ
Ήκνπλ πξφζπκνο λα αλαιάβσ εξγαζίεο θαη
λα εληξπθήζσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο
πέξα απφ ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο κνπ σο δηδαζθφκελνο…..…….Α….….Γ….ΓΑ

Αλαθνξηθά κε ηελ Αίζνπζα
Ζ αίζνπζα ήηαλ άλεηε θαη θαζαξή………………………………….Α….….Γ….ΓΑ
Ζ αίζνπζα πξνζέθεξε φιεο ηηο θαηάιιειεο δηεπθνιχλζεηο
γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο (εμνπιηζκφο θιπ)….Α….….Γ….ΓΑ
Ζ αίζνπζα θιηκαηηδφηαλ θαηάιιεια………………………………….Α….….Γ….ΓΑ
Ζ αίζνπζα θσηηδφηαλ θαηάιιεια…………………………….……….Α….….Γ….ΓΑ
Ζ αίζνπζα ήηαλ αξθεηά επξχρσξε γηα λα ρσξά
φινπο ηνπο θνηηεηέο………………………………………….………..Α….….Γ….ΓΑ

πλνιηθά, κε άξηζηα ην 10 πψο βαζκνινγείηε ην κάζεκα; ______________

ρόιηα:
Σα πην ζεηηθά ζρεηηθά κε ην κάζεκα:

Σα πην αξλεηηθά ζρεηηθά κε ην κάζεκα:
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ΞαξΨξηεκα 6.
ΣξΪζεηο πεγψλ θαη αθαδεκατθΪ δενληνινγΫα
ΡΚΖΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΣΟΖΠΔΗΠ ΞΖΓΥΛ, ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΘΑΗ ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΖ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ
Γεληθφο ζηφρνο
Πχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ θπξίαξρα δηθαηψκαηα
ησλ θνηηεηψλ απνηεινχλ ην δηθαίσκα ζηε κάζεζε θαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, ζην
πιαίζην πνπ επηβάιιεη ν ζεβαζκφο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη
εζηθήο ηεο έξεπλαο. Θαηά απηή ηελ έλλνηα, θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ /
νδεγνχ δελ είλαη ηφζν ε ππνγξάκκηζε θαη ε ππελζχκηζε ησλ δεδνκέλσλ πεηζαξρηθψλ
ζπλεπεηψλ ζε πξάμεηο ινγνθινπήο (πνπ επηζχξνπλ ζπρλά θαη λνκηθέο θπξψζεηο) κε ηελ
αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ινγηζκηθψλ πνπ αληρλεχνπλ πηζαλέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απφ ην
δηαδίθηπν, Θχξηνο ζηφρνο είλαη ε απνθπγή ησλ πξάμεσλ απηψλ, δηεπθξηλίδνληαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εθηεηακέλνπ απηνχ θαηλνκέλνπ, αλαιχνληαο ηα αίηηα
πνπ ην πξνθαινχλ θαη παξαζέηνληαο ηζρπξνχο ιφγνπο απνηξνπήο ηνπ.
Δπηρεηξεί ινηπφλ λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλαγθαηφηεηα ελφο νδεγνχ πνπ απνζθνπεί ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ δελ ζπλίζηαηαη θαη δελ εμαληιείηαη ζηα πεηζαξρηθά
κέηξα θαη ηηο θπξψζεηο, πξηλ λα γίλνπλ απνιχησο γλσζηέο θαη θαηαλνεηέο ζηνπο θνηηεηέο θαη
ηηο θνηηήηξηεο φιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ λννχληαη σο ινγνθινπή, έηζη ψζηε λα δνζεί κεγάιε
έκθαζε ζηελ απνθπγή θαη ηελ απνηξνπή θαη επηπιένλ λα κελ ππάξρνπλ πηζαλέο
παξαλνήζεηο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο αθνχζηαο ινγνθινπήο. πελζπκίδεη φκσο φηη ππάξρεη
αλά πάζα ζηηγκή θαη ε δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία
πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαζεγεηή πνπ αμηνινγεί θάπνηα εξγαζία θαη κπνξεί λα ηα
ελεξγνπνηήζεη. Πηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν φηη
ππάξρνπλ, θπξψζεηο.
Δπηρεηξεί επίζεο λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο αθαδεκατθήο
δενληνινγίαο θαηά ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ (πηπρηαθψλ/δηπισκαηηθψλ) θαη λα δψζεη
πξαθηηθέο νδεγίεο ζπκκφξθσζεο θαη παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή. Πε θάζε πεξίπησζε
επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη έγθαηξα, ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο, γλσζηνχο ηνχο
ηππηθνχο θαη πνηνηηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη εξγαζίεο (πηπρηαθέο, δηπισκαηηθέο)
πνπ θαηαηίζεληαη, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε άγλνηα, ή ε ακέιεηα ζηα ζνβαξά ζέκαηα ηεο
αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, πνπ αθνξνχλ ζε πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο. Πηνρεχεη επίζεο ζην
λα απνηξαπεί ην δπζάξεζην θαηλφκελν ησλ θπξψζεσλ, αιιά θαη ηεο δπζθήκηζεο ηνπ ίδηνπ
ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ηδξχκαηνο, φηαλ κέζα ζε απηφ παξνπζηάδνληαη παξφκνηα θαηλφκελα ζε
πςειή ζπρλφηεηα.
πνγξακκίδεηαη φηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ
επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ βαζίδνληαη ζηνπο θαλφλεο θαη ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε αθαδεκατθή
ειεπζεξία θπξίσο ζηελ θαηνρχξσζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ
εξεπλεηψλ. Ξαξ' φιν πνπ ελδέρεηαη λα κελ ππάξρεη πξφζεζε εμαπάηεζεο θαη ε παξαβίαζε
λα είλαη απνηέιεζκα απξνζεμίαο ή άγλνηαο, είλαη απαξαίηεην, λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
θαη επηκέιεηα ζηελ ηήξεζε θάπνησλ βαζηθψλ θαλφλσλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νπνηαζδήπνηε
κνξθήο ζηνηρεία, ηδέεο, απνζπάζκαηα ή θείκελα απφ άξζξα, βηβιία, άιιεο εξγαζίεο ή
δηαδηθηπαθέο πεγέο. Δξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη
θξνληηζηεξίσλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ πξέπεη λα
είλαη πξντφληα εξγαζίαο ησλ ίδησλ.
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Ζ ελνρΪ ηεο επθνιΫαο
Ξξηλ απφ ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ινγνθινπήο ππάξρνπλ ζπρλά ζθέςεηο γηα κηα γξήγνξε
θαη εχθνιε νινθιήξσζε ελφο ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο, ήδε ζε
έλα πξψην επίπεδν, δηαζηξεβιψλνπλ ηελ απνζηνιή ηεο αλάιεςεο κηαο εξγαζίαο θαη
ππνβαζκίδνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζ ρακειή πνηφηεηα θαη ε κε εμέιημε ηεο γλψζεο
αληαλαθιά ηφζν ζε απηνχο πνπ επηρεηξνχλ θάηη ηέηνην, κηα θαη απνπζηάδεη ε δηθή ηνπο
ζπλεηζθνξά ζηελ επηζηήκε, φζν θαη ζηα Ξαλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη ζηα Ρκήκαηα ζηα
νπνία εκθαλίδνληαη ηα θαηλφκελα απηά.
Ππγθεθξηκέλα, ζην ζηάδην απηφ ππάξρεη ζπρλά ζχγρπζε αλάκεζα αθελφο ζηελ «αλαδήηεζε»,
ζηνλ «εληνπηζκφ» θαη ηελ «αλάδεημε» ησλ πεγψλ θαη αθεηέξνπ ζηε γλψζε πνπ παξάγεηαη,
ηειηθά, κέζα απφ ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ
πεγψλ απηψλ. Κε ιίγα ιφγηα, ε αλάπηπμε ελφο ζέκαηνο κε επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο
πξνυπνζέηεη κηα πξνεξγαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ ησλ πεγψλ πνπ
έρνπλ αλαδεηεζεί θαη εληνπηζζεί θαη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Δπηπιένλ κε ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζίζηαηαη επθνιφηεξε θαη
ακεζφηεξε ε πξφζβαζε ζε πνηθίιεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ρσξίο ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία
απφ ηε κεξηά ησλ ζπνπδαζηψλ δελ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε γλψζεηο. Ζ αλαδήηεζε θαη ν
εληνπηζκφο ζηνηρείσλ θαη πξφζθνξνπ πιηθνχ απφ πεγέο ζε ηζηνζειίδεο θαη ςεθηαθέο
βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη θξηηηθά κε ηελ αλάιπζε θαη εθ λένπ ζχλζεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηελ θαηάιιειε παξαπνκπή ζην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηελ πεγή
ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη πάληα θαη εκθαλίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
θαηλφκελα ινγνθινπήο θαη κεηαπνίεζεο θεηκέλσλ θαη έξγσλ άιισλ ζπγγξαθέσλ.
ΙνγνθινπΪ : παξΨθξαζε θαη κεηαπνΫεζε
Ρφζν ε ινγνθινπή, φζν θαη ε κεηαπνίεζε θεηκέλσλ φρη κφλν δελ πξνάγνπλ, αιιά επηπιένλ
αληηκάρνληαη ηε γλψζε. Ινγνθινπή είλαη νπνηαδήπνηε, εθνχζηα ή αθνχζηα, αλαθνξά ζην
έξγν, ηα ιφγηα, ή ηηο πξσηφηππεο ηδέεο ελφο άιινπ ρσξίο λα γίλεηαη ζαθήο παξαπνκπή ζηελ
πεγή. Ζ έθηαζε ηεο ινγνθινπήο κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ κηα κεκνλσκέλε θξάζε, πξφηαζε ή
εδάθην κέρξη θαη νιφθιεξε εξγαζία, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν ή πξνέξρεηαη απφ
άιιε πεγή, δεκνζηεπκέλε ή κε. Ζ ινγνθινπή κπνξεί λα είλαη «άκεζε», δειαδή λα είλαη κηα
απιή αληηγξαθή κε ηελ απνπζία παξαπνκπψλ, ή «έκκεζε», σο πξντφλ ζχλζεζεο
απνζπαζκαηηθά κεηαθεξνκέλσλ απηνχζησλ εδαθίσλ ζε λέα κνξθή θεηκέλνπ, πάιη ρσξίο
παξαπνκπή. Κπνξεί λα έρεη ην ραξαθηήξα «παξάθξαζεο», ε νπνία ζηελ νπζία είλαη κηα
θινπή απφςεσλ θαη επηζηεκνληθψλ ηνπνζεηήζεσλ θαη απνηειεί κηα κνξθή «παξαιιαγήο» ή
«κεηαπνίεζεο» ηνπ πξσηνηχπνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δίδεηαη παξαπνκπή. Κπνξεί
επίζεο λα είλαη κηα ειιεηπήο αλαθνξά θαη αλαγλψξηζε ηεο πεγήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δίδεηαη κελ παξαπνκπή, αιιά κφλν γηα έλα κέξνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θεηκέλνπ, ελψ ην
ππφινηπν εμαθνινπζεί λα είλαη πξντφλ ινγνθινπήο. Λα αλαθεξζεί επίζεο φηη νξηζκέλεο
ελέξγεηεο δελ απνηεινχλ κφλν αλαγλσξίζηκεο πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο, φπσο ε αληηγξαθή
ηκεκάησλ θεηκέλνπ απφ θάπνηα πεγή ρσξίο αλαθνξά θαη ρσξίο εηζαγσγηθά, αιιά θαη
πξάμεηο εμαπάηεζεο, πνπ παξαβηάδνπλ βάλαπζα ηνπο θψδηθεο ηεο αθαδεκατθήο
αθεξαηφηεηαο.
.
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Ρέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη:
1. Ζ αλάζεζε ζε ηξίην πξφζσπν ηεο εθπφλεζεο κέξνπο ή νιφθιεξεο κηαο εξγαζίαο θαη
εηδηθφηεξα ε αγνξά, ε θινπή ή ν δαλεηζκφο κηαο έηνηκεο εξγαζίαο.
2. Ζ αληηγξαθή κηαο εξγαζίαο ή ελφο άξζξνπ απφ ην δηαδίθηπν.
3 Ζ ζπλεξγαζία θνηηεηψλ γηα ηε ζπγγξαθή κηα εξγαζίαο ρσξίο απηφ λα δεισζεί θαη
ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ δηδάζθνληα.
4 Ζ εθπφλεζε κέξνπο ή φινπ κηαο εξγαζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ (κε πιεξσκή ή ρσξίο
πιεξσκή).
5 Ζ αληηγξαθή ηκεκάησλ θεηκέλνπ απφ θάπνηα πεγή ρσξίο αλαθνξά θαη ρσξίο
εηζαγσγηθά.
6 Ζ ρξήζε κηαο κνλαδηθήο εξγαζίαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ή φηαλ κηα εξγαζία
ή εθηεηακέλν κέξνο ηεο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θνξκφ ηεο πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο ρσξίο κάιηζηα λα γίλεηαη θάπνηα ζρεηηθή αλαθνξά.
7 Ζ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηξίηνπ σο πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο
ΞξαθηηθνΫ θαλφλεο απνθπγΪο ηεο ινγνθινπΪο
Κεξηθνί ζεκαληηθνί θαη πξαθηηθνί θαλφλεο εξγαζίαο πξνο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ θνηηήηξηεο σο
πξνο ηελ απνθπγή ηεο ινγνθινπήο είλαη νη εμήο:
• Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηνχζην ην θείκελν απφ θάπνηα άιιε εξγαζία λα ην
ελζσκαηψλεηε ζε εηζαγσγηθά (ή λα ρξεζηκνπνηείηε πιάγηα γξακκαηνζεηξά) θαη λα
πξνζζέηεηε ηελ παξαπνκπή. Γεληθά λα απνθεχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηνχζηα
θείκελα εθηφο αλ είλαη νξηζκνί ή ζπγθξνηνχλ πνιχ ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα.
• Λα εξκελεχεηε ηα θείκελα πνπ δηαβάδεηε θαη λα παξνπζηάδεηε ηελ εξκελεία ζαο ζηελ
εξγαζία, κε ρξήζε βέβαηα παξαπνκπήο θαη λα απνθεχγεηε θαηά ην δπλαηφλ ηηο
ζπλερείο κεηαθνξέο απηνχζησλ απνζπαζκάησλ αιισλ θεηκέλσλ. .
• Λα επηρεηξείηε λα δηαιχζεηε κηα πηζαλή ζχγρπζε θαη λα θάλεηε μεθάζαξν πνην είλαη ην
απφζπαζκα πνπ κεηαθέξεηε απφ ηελ πεγή θαη πνηα ε δηθή ζαο εξκελεία, πξνθαλψο
κε θαιή θαη ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη παξαπνκπή.
• Λα κελ ππνθχπηεηε ζηνλ πεηξαζκφ κηαο εχθνιεο ηδεν-θινπήο θαη λα παξνπζηάδεηε
΄πξσηφηππεο ηδέεο άιισλ σο δηθέο ζαο. Λα θάλεηε μεθάζαξν πνηνο έρεη ηελ ηδέα.
Αθφκα θαη αλ ηελ πεξηγξάθεηε κε δηθά ζαο ιφγηα. Ξάιη κε παξαπνκπή.
• Λα κελ κεηαθξάδεηε. Ξνιινί θνηηεηέο κεηαθξάδνπλ γηα λα κειεηήζνπλ ζηα Διιεληθά
θαη ελ ηέιεη κεηαθέξνπλ ηελ κεηάθξαζε ζηε δηπισκαηηθή θαη ρσξίο παξαπνκπή,
επηρεηξψληαο λα δφζνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη απφςεηο είλαη δηθέο ηνπο. Δίλαη κεγάιν
ιάζνο, θαη επίζεο εληνπίδεηαη θαη επαιεζεχεηαη εχθνια.
• Γεληθφηεξα, λα ζηέθεζηε εμεηαζηηθά – θξηηηθά απέλαληη ζε φ,ηη δηαβάδεηε. Ζ θξηηηθή
αληηκεηψπηζε ζίγνπξα απαηηεί θάπνηα σξηκφηεηα θαη απνθηάηαη κε ηελ ππνκνλή θαη
ην ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε θαηά ηελ ελαζρφιεζή ζαο κε κηα πηπρναθή ή
δηπισκαηηθή εξγαζία.
Γηα λα αληηκεησπίζεη θάπνηνο θξηηηθά ην ζέκα ηνπ νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα:
• έρεη πξνζδηνξίζεη έλαλ - έζησ αζαθή - ζηφρν ψζηε λα αληηκεησπίδεη ζηελ πνξεία ηα
παξαδείγκαηα, ηηο έλλνηεο θαη ζπλνιηθά ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ππφ ην πξίζκα
απηνχ ηνπ ζηφρνπ,
• λα εμεηάδεη ηελ αμηνπηζηία θάζε αλαθνξάο ζπγθξίλνληάο ηελ κε άιιεο ψζηε λα εληνπίζεη
θαη λα επεμεξγαζζεί ηηο πην ζεκαληηθέο θαη λα ηηο απνδφζεη ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο.
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ΞαξαπνκπΩο
Απνηειεί ππνρξέσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, θαηά ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο ή ηεο δηαηξηβήο
ηνπο, λα μερσξίδνπλ ζαθψο πνην κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη δηθφ ηνπο θαη πνην κέξνο έρεη
πηνζεηεζεί, θαζψο επίζεο λα παξέρνπλ πιήξεηο θαη ζπζηεκαηηθέο παξαπνκπέο γηα θάζε
είδνπο «δάλεην» πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Ξαξαπνκπέο δελ ρξεηάδνληαη κφλν γηα ηε ρξήζε θξάζεσλ ή απνζπαζκάησλ θεηκέλνπ, αιιά
επίζεο γηα ηε ρξήζε γξαθεκάησλ, ραξηψλ, ζθαξηθεκάησλ, δηαγξακκάησλ, πηλάθσλ,
εξσηεκαηνινγίσλ, ηαηληψλ, βίληεν, εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ, κνπζηθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Δμάιινπ, ε δεκνζίεπζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ ή πιηθψλ ρσξίο
αλαθνξά ζηελ πεγή, αιιά θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ παξαβηάδεη ην λφκν γηα
ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.
Όηαλ ζε κηα εξγαζία ππάξρνπλ παξαζέκαηα ιέμε-πξνο-ιέμε ή πηζηή αλαπαξαγσγή θάπνηνπ
πιηθνχ δελ αξθεί λα γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζηελ πεγή. Κηα ηέηνηα παξάιεηςε απνηειεί
κνξθή «θξπκκέλνπ» παξαζέκαηνο θαη άξα κνξθή ινγνθινπήο. Ππλεπψο, φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηα ζηνηρεία, απνζπάζκαηα, θξάζεηο ή αθφκα θαη μερσξηζηέο ιέμεηο
απφ θάπνηα έληππε ή ειεθηξνληθή πεγή πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε δηπιά εηζαγσγηθά («...»)
θαη λα ζεκεηψλεηαη ε ζειίδα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Δάλ δε ην παξάζεκα μεπεξλά ηηο
ηξεηο- ηέζζεξηο γξακκέο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη, φρη κφλν ζε εηζαγσγηθά, αιιά, ζε
μερσξηζηή παξάγξαθν θαη κε κεγαιχηεξν πεξηζψξην αξηζηεξά θαη δεμηά απφ ην θπξίσο
θείκελν.
Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε «δεπηεξεχνπζεο πεγέο», δειαδή ζηνηρεία ή παξαζέκαηα ελφο
ζπγγξαθέα πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνηνλ άιινλ, φπνηα κνξθή θαη αλ έρεη απηή ε αλαθνξά,
ζα πξέπεη, αθνχ γίλεη έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηεο αλαθνξάο (εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ), λα
γίλεηαη ζαθέο φηη ην παξάζεκα πξνέξρεηαη φρη απφ ην αξρηθφ βηβιίν, άξζξν θιπ, αιιά απφ
άιιε πεγή. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα παξαπέκςεη ηφζν ζηελ
πεγή ηνπ αξρηθνχ απνζπάζκαηνο, πιηθνχ θιπ φζν θαη ζηελ πεγή ζηε νπνία έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα. Γεληθά, νη θνηηεηέο/ηξηεο δελ πξέπεη λα θάλνπλ «θαηάρξεζε»
ηεο αλαθνξάο ζε δεπηεξεχνπζεο πεγέο θαη λα θαηαθεχγνπλ ζε απηέο κφλν φηαλ δελ είλαη
δπλαηή ε πξφζβαζε ζηελ αξρηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά (δειαδή ζην αξρηθφ βηβιίν, άξζξν,
θ.ιπ.). Λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε εηθνληθψλ παξαπνκπψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην έλνρεο
παξαηππίεο θαηά ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ θαη ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα εμαπάηεζε ησλ
ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.

ΞαξαδεΫγκαηα βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πιήξεο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά κε ηελ έθδνζε, o ηφπνs θαη o
ρξφλνs έθδνζεο θιπ. Ξαξάδεηγκα:

Βηβιία: Sassen, Saskia, Υσξίο έιεγρν; Ζ εζληθή θπξηαξρία, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε ηδηόηεηα ηνπ
πνιίηε ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, Αζήλα: Κεηαίρκην 2003, ζει. Σ
Θείκελν ζε πιινγηθό Σόκν: Bhabha, Homi K., «Culture‘s In-Between», ζην St. Hall, P. du
Gay (επηκ.), Questions of cultural identity. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage
2003, ζει. 53-60
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Άξζξα: Brubaker Roger θαη Cooper Frederick, «Beyond ‗identity‘». Theory and Society.
Renewal and Critique in Social Theory, 29/2000, ζει. 1-47
Πεγέο από ην δηαδίθηπν: Ξαξαηίζεηαη ε ηζηνζειίδα (link: www….) θαη ε κέξα ηεο ηειεπηαίαο
ζαο πξφζβαζεο ζε απηή
Ξ.ρ. «UNHCR Position on important aspects of Refugee Protection in Greece»,
February 2006: http://www.unhcr.gr/protect.htm (ηειεπηαΫα πξφζβαζε
5/12/2009)
TππνπνηΪζεηο αλαθνξψλ/ βηβιηνγξαθΫαο Harvard

Author-date
In the author-date method, the in-text citation is placed in parentheses after the sentence or
part thereof that the citation supports, and includes the author's name, year of publication,
and a page number where appropriate (Smith 2008, p. 1) or (Smith 2008:1). A full citation is
given in the references section: Smith, John (2008). Name of Book. Name of Publisher.
How to cite
The structure of a citation under the author-date method is the author's surname, year of
publication, and page number or range, in parentheses, as illustrated in the Smith example
near the top of this article.
• The page number or page range is omitted if the entire work is cited. The author's
surname is omitted if it appears in the text. Thus we may say: "Jones (2001)
revolutionized the field of trauma surgery."
• Two authors are cited using "and" or "&": (Deane and Jones, 1991) or (Deane & Jones,
1991). More than two authors are cited using "et al.": (Smith et al., 1992).
• In some documentation systems (e.g., MLA style), an unknown date is cited as having
"no date of publication" by the abbreviation for "no date" (Deane n.d.).

[5]

• In such documentation systems, works without pagination are referred to in the
References list as "not paginated" with the abbreviation for that phrase (n. pag.).

[5]

• "No place of publication" and/or "no publisher" are both designated the same way (n.p.)
and placed in the appropriate spot in the bibliographical citation (Harvard
[5]

Referencing. N.p.).

• A reference to a republished work is cited with the original publication date either in
square brackets (Marx [1867] 1967, p. 90) or separated with a virgule (Marx,
[6]

1867/1967, p. 90). The inclusion of the original publication year qualifies the
suggestion otherwise that the publication originally occurred in 1967.
• If an author published several books in 2005, the year of the first publication (in the
alphabetic order of the references) is cited and referenced as 2005a, the second as
2005b and so on.
• A citation is placed wherever appropriate in or after the sentence. If it is at the end of a
sentence, it is placed before the period, but a citation for an entire block quote
immediately follows the period at the end of the block since the citation is not an
actual part of the quotation itself.
• Complete citations are provided in alphabetical order in a section following the text,
usually designated as "Works cited" or "References." The difference between a "works
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cited" or "references" list and a bibliography is that a bibliography may include works not
directly cited in the text.
• All citations are in the same font as the main text.
Examples
Examples of book references are:
• Smith, J. (2005a). Dutch Citing Practices. The Hague: Holland Research
Foundation.
• Smith, J. (2005b). Harvard Referencing. London: Jolly Good Publishing.
In giving the city of publication, an internationally well-known city (such as London, The
Hague, or New York) is referenced as the city alone. If the city is not internationally well
known, the country (or state and country if in the U.S.) are given.
An example of a journal reference:
• Maynard Smith, John (1998). "The origin of altruism," Nature 393: 639–40.
An example of a newspaper reference:
• Bowcott, Owen (October 18, 2005). "Protests halt online auction to shoot stag",
The Guardian.
ΣξΪζεηο Γηαδηθηπαθψλ Ξεγψλ
Πην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ νπνηαδήπνηε θείκελα. Ζ ρξήζε ηνπο απαηηεί
αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ αμία ηνπο σο πεγέο δεπηεξνγελεΫο ή πξσηνγελεΫο.
Απφ πνηά πεγή πξνέξρεηαη έλα θείκελν; Ξ.ρ., απφ
-Αηνκηθά bloggs,
-Δξεπλεηηθνχο θνξείο (π.ρ. εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζπρλά δεκνζηεχνπλ ηα απνηειέζκαηα
εξεπλψλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθψλ Δξεπλψλ : Ρίηινο έξγνπ:
Ξνηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο (Γεκηνπξγία Θφκβνπ Γεπηεξνγελνχο Δπεμεξγαζίαο θαη
Αλάιπζεο Θνηλσληθψλ Γεδνκέλσλ θαη Γεηθηψλ), Δπηζηεκνληθνί ππεχζπλνη: Ρ. Θαθεηδήο
θαη Η. Ρζίγθαλνπ, Δθδφζεηο ΔΘΘΔ, 2005,
-Δπίζεκνπο ζεζκηθνχο θνξείο, φπσο, π.ρ. ηζηνζειίδεο θξαηηθψλ θνξέσλ, ππνπξγείσλ, ηεο
αζηπλνκίαο, θνκκάησλ, ζπιιφγσλ, δηεζλψλ/ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ π.ρ. ΝΖΔ, ΔΔ,
ΚΘΝ, θ.ι.π.
Γεκηνπξγψ θαηεγνξΫεο πεγψλ/πιεξνθνξηψλ κεηΨ απφ αμηνιφγεζε ηεο πεγΪο:
δεπηεξνγελΪο Ϊ πξσηνγελΪο πεγΪ;
Γηαδίθηπν σο Βηβιηνζήθε (Γεπηεξνγελείο πεγέο: βηβιία/άξζξα online)
• Βηβιία (scanned)
• Άξζξα απφ πεξηνδηθά (online). Ππρλά ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε
πεξηνδηθά εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ
Γηαδίθηπν σο αξρεηαθφο ηφπνο (πξσηνγελείο πεγέο), π.ρ.
-Φνξείο πνπ έρνπλ πάξεη ζέζε ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε
(ζχιινγνη/νξγαλψζεηο/νξγαληζκνί θ.ιπ.)
-Αλαθέξνπκε ζηηο εξγαζίεο καο νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηνχκε απφ ην δηαδίθηπν.
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Θάζε θείκελν ειεθηξνληθά δεκνζηεπκέλν έρεη ηελ αμία πεγήο (είηε πξσηνγελνχο είηε
δεπηεξνγελνχο), παξαηίζεηαη πΨληα ζε εηζαγσγηθά θαη γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε κε ηελ νπνία έρεη δεκνζηεπηεί.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ αξθεί ε απιή θαη γεληθή παξαπνκπή ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο,
αιιά ε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηνιφγην πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηήλ θαη ην νπνίν
ζπλδέεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε ινγηθή ηνπ ζπλάθεηα κε ηα ζηνηρεία πνπ
παξαζέηνπκε ή ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ
θεηκέλνπ καο θαη ζην νπνίν ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ παξαπνκπή πξνο ελίζρπζε ηεο ζέζεο καο
ή πξνο παξάζεζε λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη πάληα ε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πξφζβαζεο πνπ είρακε
ζηελ ηζηνζειίδα.
Ξαξάδεηγκα: Ζ Ύπαηε Αξκνζηείαο ηνπ ΝΖΔ γηα ηνπο Ξξφζθπγεο νξίδεη σο θχξην έξγν ηεο
1

ηελ «πξνζηαζία πεξίπνπ 20 εθαηνκκπξίσλ μεξηδσκέλσλ αλζξψπσλ».
«UNHCR Position on important aspects of Refugee Protection in Greece», February 2006:
http://www.unhcr.gr/protect.htm (ηειεπηαία πξφζβαζε 5/12/2009).
Ζ παξάιεηςε ηεο αλαθνξάο ζηελ πεγή (φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ) ζεσξείηαη ινγνθινπή
ΝθΩιε απφ ηελ ηΪξεζε ηεο αθαδεκατθΪο δενληνινγΫαο ζηε ζπγγξαθΪ
Ζ ζπκκφξθσζε ζηελ αθαδεκατθή δενληνινγία θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθψλ ή
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ έρεη ηηο εμήο ζεηηθέο επηπηψζεηο:
• Γείρλεη έλα πςειφ επίπεδν πξνζεγκέλεο δνπιεηάο ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα γεληθά
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θάζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
•

Βνεζάεη ηνπο αμηνινγεηέο ηεο εξγαζίαο λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηελ
επίδξαζε/ζπκβνιή θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Αζάθεηεο σο πξνο ηα παξαπάλσ
δεκηνπξγνχλ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα. Ζ ζαθήλεηα σο πξνο ηα παξαπάλσ δείρλεη
επίγλσζε ησλ νξίσλ ζηα νπνία θηάλεη ε εξγαζία απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή - επίζεο
έλα ζεκαληηθφ γεληθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο.

• Δθφζνλ γίλνληαη παξαπνκπέο ζε πξφζθαηε θαη ζεκαληηθή δνπιεηά θαη εξγαζίεο,
εληζρχεηαη ε αμηνπηζηία ηεο εξγαζίαο θαη απνθαιχπηεηαη πςειφ επίπεδν γλψζεο γηα
ην πεδίν ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εξγαζία – θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ γεληθφ θξηηήξην
αμηνιφγεζεο θάζε πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
• Δίλαη έλα κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ζηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε.
ΓΝ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΓΗΑ ΛΑ ΓΗΛΝΛ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΛΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΘΝΛ ΝΗ
ΞΡΣΗΑΘΔΠ ΘΑΗ ΝΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
1. Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο παξαπνκπψλ, δελ αλαθέξνληαη νη
ειεθηξνληθέο πεγέο ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη ρξήζε, ή δελ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο
ζπγγξαθήο (πηπρηαθψλ ε δηπισκαηηθψλ) εξγαζηψλ επηζηξέθνληαη ή δελ βαζκνινγνχληαη.
Δπνκέλσο γίλνληαη απνδεθηέο γηα αμηνιφγεζε κφλν νη εξγαζίεο πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνππνζέζεηο απηέο
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο (πηπρηαθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ)
απαηηείηαη λα ππνγξαθεί απφ ηνλ θνηηεηή//ηελ θνηηήηξηα δήισζε ηήξεζεο ηεο αθαδεκατθήο
δενληνινγίαο , ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα εμήο:
Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε (πηπρηαθΪ Ϊ δηπισκαηηθΪ) εξγαζΫα εΫλαη εμ’ νινθιΪξνπ δηθφ κνπ Ωξγν θαη
θαλΩλα κΩξνο ηεο δελ εΫλαη αληηγξακκΩλν απφ Ωληππεο Ϊ ειεθηξνληθΩο πεγΩο, κεηΨθξαζε απφ
μελφγισζζεο πεγΩο θαη αλαπαξαγσγΪ απφ εξγαζΫεο Ψιισλ
εξεπλεηψλ Ϊ θνηηεηψλ. Όπνπ Ωρσ βαζηζηεΫ ζε ηδΩεο Ϊ θεΫκελα Ψιισλ, Ωρσ πξνζπαζΪζεη κε φιεο κνπ ηηο
δπλΨκεηο λα ην πξνζδηνξΫζσ ζαθψο κΩζα απφ ηελ θαιΪ ρξΪζε αλαθνξψλ αθνινπζψληαο ηελ
αθαδεκατθΪ δενληνινγΫα.
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ΞαξΨξηεκα 7.
Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ΚΞΠ «Έξεπλα γηα ηελ ΡνπηθΪ ΑλΨπηπμε θαη ΘνηλσληθΪ
ΠπλνρΪ

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ
ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΞΝΓΥΛ
«Έξεπλα γηα ηελ Ρνπηθή Αλάπηπμε θαη Θνηλσληθή Ππλνρή

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σν πξφγξακκα δηνηθείηαη απφ ηελ Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο, ε νπνία εηζεγείηαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηελ χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Πξνζσξηλήο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
πνπ έρνπλ αλαιάβεη δηδαθηηθφ έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ.
Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Πξνζσξηλήο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη κέινο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή σο Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε
ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. ηνλ
Γηεπζπληή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κπνξεί λα επηηξαπεί, κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ,
κεξηθή απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. Ο Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
πξνεδξεχεη ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ζπληνλίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
επνπηεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο θαη ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
-Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΜΠ θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζα νξίδνληαη θάζε δχν
κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα νξίδνληαη θαη πάιη ρσξίο λα ηίζεηαη
ζέκα αζπκβίβαζηνπ.
-Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο ζπληνληζηέο ησλ καζεκάησλ ηνπ
ΜΠ
- πγθξνηείηαη γξακκαηεία ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία κέιε: ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ ΜΠ, ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζπληή ηνπ ΜΠ, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεη ηνλ
δηεπζπληή θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη έλα κέινο
ππεχζπλν γηα ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ γξακκαηεία ζα ζπληνλίδεη φια ηα ηξέρνληα
πξνβιήκαηα ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο.
Σελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ επνπηεχεη ε Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, αξκφδηα γηα θάζε ζέκα δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ
ραξαθηήξα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Έξεπλα Δθαξκνζκέλε ζηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ
Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» πινπνηείηαη απφ ην
Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο
2004-2005 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 25110/Β7/ 6.05.2004 θαη ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ Ν. 2083/1992.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΚΟΠΟ
Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ. "Έξεπλα Δθαξκνζκέλε ζηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Σνπηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή" είλαη ε παξαγσγή θαη κεηάδνζε
γλψζεσλ, ηερλνγλσζίαο, κεζνδνινγηψλ, ιεηηνπξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ελ γέλεη εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ζην ρψξν ηεο Δθαξκνζκέλεο Κνηλσληθήο Έξεπλαο.
Σν Π.Μ.. θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κε αληηθεηκεληθνχο
ζθνπνχο:
• Να παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο εμεηδηθεπκέλεο εξεπλεηηθέο γλψζεηο, λα θαιιηεξγήζεη ηελ
θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε θαη λα αλαπηχμεη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θνηλσληθψλ
ζεκάησλ.
• Να δεκηνπξγήζεη ζηειέρε ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο
• Να ελδπλακψζεη ζεσξεηηθά ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο πνηθίιεο εξεπλεηηθέο
ηερληθέο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απνδεηθηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο
• Να θαηαξηίζεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ,
ζηηο ηερληθέο ζπιινγήο ηνπο θαη λα ηνπο εηζαγάγεη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ δηδάζθνληαο
ηξφπνπο πξφζβαζεο
• Να ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηα επηζηεκνληθά θείκελα θαη ηηο
ζεσξίεο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηελ δηεμαγσγή δηθήο ηνπο
έξεπλαο
• Να εμαζθήζεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ, πνπ απέθηεζαλ θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο
ζπνπδέο ηνπο θαη λα ηηο εληζρχζεη κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ
Σν ΠΜ «Έξεπλα Δθαξκνζκέλε ζηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ
Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» απνλέκεη
α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «Έξεπλα Δθαξκνζκέλε ζηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ
Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή».
β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Δπηζηήκε ηεο Κνηλσληνινγίαο.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
Σν Σκήκα Κνηλσληνινγίαο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Δηδίθεπζεο «Έξεπλα Δθαξκνζκέλε ζηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Σνπηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» κνλνεηνχο δηάξθεηαο απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005.
5.1 ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θαηά έηνο ζην ΠΜ «Έξεπλα Δθαξκνζκέλε ζηελ Αλάπηπμε
Καηλνηφκσλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» νξίδεηαη
θαη’ αλψηαην φξην ζηνπο ηξηάληα (30).
5.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΑΗΣΖΔΧΝ

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ

Ζ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζην ΠΜ δεκνζηεχεηαη ζηνλ
εκεξήζην ηχπν κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πεξηέρεη
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
νξίδεηαη απφ ηελ Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Οη αηηήζεηο είλαη έγθπξεο αλ
ππνβιεζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή ηαρπδξνκεζνχλ εληφο ηεο νξηζζείζεο
πξνζεζκίαο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ νινθιεξψλεηαη ην επηέκβξε.
5.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ
ΔΗΓΗΚΔΤΖ
Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη:
1. Αίηεζε πξνο ην ΠΜ
2. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα
3. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα πηπρίσλ/ δηπισκάησλ
4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Μ.Ο.)
5. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο (λνκίκσο επηθπξσκέλε)
6. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
7. Απνδεηθηηθά μέλσλ γισζζψλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα (εάλ ππάξρνπλ)
8. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ)
9. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ)
10. Αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαη γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο.
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Σέινο, ν/ ε ππνςήθηνο /α κπνξεί λα θαηαζέζεη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ, ζχκθσλα κε ηελ
γλψκε ηνπ/ ηεο, ζα ζπλέβαιε ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε
άπνςε.
ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ΑΔΗ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΗΚΑΣΑ.
ην ΠΜ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί, κεηά
απφ ζπλέληεπμε θαη ζπλεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηνλ
Ν. 2083/1992 πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ,
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, Θεηηθψλ
Δπηζηεκψλ, Ννκηθήο, Ηαηξηθήο θαη Δπηζηεκψλ Πιεξνθνξηθήο ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ
αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη αμησκαηηθνί ησλ ηξαηησηηθψλ
ρνιψλ, εθφζνλ ην πηπρίν ηνπο είλαη ηζφηηκν κε ηηο αλσηέξσ Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο.
Δπίζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί πηπρηνχρνη ηκεκάησλ ΣΔΗ, αληηζηνίρσλ κε ηα παξαπάλσ
ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξζξ. 5, παξ 12, εδαθ. γ ηνπ Ν. 2916/2001. ε πεξηπηψζεηο
θαηεγνξηψλ πηπρηνχρσλ πνπ ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ
ειιείςεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., ε Π.Γ.., απνθαζίδεη γηα ηε
παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε καζεκάησλ ζην πξνπηπρηαθφ ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ησλ
πηπρηνχρσλ ή θαη ζε άιιν ηκήκα ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ.
Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ βαζίδεηαη:
α) ζηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο
β) ζε γξαπηή εμέηαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα (Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ
δχλαηαη λα δερηεί δηθαηνινγεηηθά πνπ βεβαηψλνπλ ηελ άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ή άιιεο
δηαδεδνκέλεο επξσπατθήο γιψζζαο θαη λα εμαηξέζεη ππνςεθίνπο απφ ηελ εμέηαζε)
γ) ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ
5.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο νξίδεη Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ απνηεινχκελε απφ κέιε
ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ, ζπλππνινγίδεη ηηο
επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα επηινγήο. ην ζπλππνινγηζκφ απηφ,
ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα (ηππηθά πξνζφληα θιπ) αμηνινγνχληαη κε ηξφπν, νχησο ψζηε ε
ηειηθή εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηφλ, λα πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξνο
ηνχην ζπληάζζεηαη ηειηθφ πξσηφθνιιν ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη φξνη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ
επηδφζεσλ θαη ηππηθψλ θξηηεξίσλ θαη ην νπνίν επηθπξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή
θαηαξηίδεη θαηάινγν επηινγήο ησλ επηηπρφλησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη ησλ
επηιαρφλησλ θαη παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηελ Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο. Ο αλσηέξσ θαηάινγνο επηθπξψλεηαη απφ ηε χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο.
5.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
Γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο
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νινθιήξσζε 51 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην
ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα θαη ζηνλ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
(ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2083/1992, άξζξν 12, παξ. 4). Με απφθαζε ηεο Π.Γ.. κπνξνχλ λα
αλαγλσξηζηνχλ δηδαθηηθέο κνλάδεο απφ άιια Π.Μ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή άιια
ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα.
5.6. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 12 κελψλ πιήξνπο θνίηεζεο, κε ην ηειεπηαίν
ηξίκελν λα δηαηίζεηαη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.
5.7. ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ -ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ζ γλσζηηθή πεξηνρή, ην αθξηβέο ζέκα ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο θαζψο θαη ν Δπηβιέπσλ
θαζεγεηήο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέινο ΓΔΠ ή Γηδάζθσλ Π.Γ.
407/80 ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί δηδαζθαιία κεηαπηπρηαθνχ
καζήκαηνο, δειψλεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν δήισζεο
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Ο πλεπηβιέπσλ (αλ νξηζηεί) κπνξεί λα είλαη είηε κέινο ΓΔΠ ή
δηδάζθσλ ηνπ ΠΓ 407/80 ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, είηε εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ
Σκήκαηνο αλαγλσξηζκέλεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο κε ζπλάθεηα πξνο ην αληηθείκελν ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή θαηαηίζεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα, πξηλ
ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία παξνπζίαζεο ζηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Ζ Σξηκειήο
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο κεηά απφ
πξφηαζε ηεο Π.Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη ν
Δπηβιέπσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Δπηβιέπσλ είλαη δηδάζθσλ ηνπ ΠΓ 407/80 ηφηε πξέπεη λα
ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκεκαηνο Κνηλσληνινγίαο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΠ άιισλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή Δξεπλεηέο
Α’ ή Β’ βαζκίδαο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
Ζ ηειηθή δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο απφ ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ε Σξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή
ηελ αμηνινγεί θαη ηε βαζκνινγεί. Ζ βαζκνινγία θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνβάιιεη έλα
(1) αληίγξαθν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
ζε έληππε κνξθή θαη ηελ ειεθηξνληθή ηεο έθδνζε [έλα (1) αληίηππν] ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ (θαηά πξνηίκεζε αξρείν .doc ή αξρείν PDF), απνζεθεπκέλε ζε CD-ROM.
5.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε
άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) νξίδνληαη σο εμήο:
α) Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη κέζα ζε δχν (2) δηδαθηηθά εμάκελα. Κάζε εμάκελν
καζεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην 13 πιήξεο εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο. Σα δχν εμάκελα
πεξηιακβάλνπλ 6 καζήκαηα έθαζην.
β) Κάζε κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη αληηζηνηρεί
ζε ηξεηο δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή δηαηξηβή αληηζηνηρεί ζε δεθαπέληε
(15) δηδαθηηθέο κνλάδεο.

237

Αθαδεκατθφ Ωηνο 2009-2010

γ ) Μέξνο ησλ καζεκάησλ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε Οκάδεο Δξγαζίαο,
εβδνκαδηαία εληαηηθά ζεκηλάξηα θαη ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ.
γ) Αλαιπηηθφηεξα ην πξφγξακκα καζεκάησλ έρεη σο εμήο:
Α΄ ΈΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
1. Κνηλσληθή ζπλνρή, Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο θαη Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο.
Κνηλσληθέο δνκέο θαη κνξθέο απνθιεηζκνχ / θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη θνηλσληθή
επαλέληαμε
2. Σνπηθή θνηλσλία θαη πνιηηηθέο αλάπηπμεο
3. Θεζκηθφ πιαίζην θαη δνκέο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ εληζρχνπλ
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε
4. Πνηφηεηα δσήο ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ηελ χπαηζξν. Κνηλσληθφ θαη Φπζηθφ Πεξηβάιινλ
5. Οξνινγία - Γισζζηθή Δθπαίδεπζε θαη Ζιεθηξνληθά Μέζα ελεκέξσζεο θαη ηεθκεξίσζεο
ζηα ζέκαηα αλάπηπμεο, πνηφηεηαο δσήο, θαη ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
6. Νέεο κνξθέο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο. Καιέο πξαθηηθέο γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Β’ ΈΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
1. Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Έξεπλαο, Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο έξεπλαο.
2. Γεπηεξνγελήο αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο (Πεξηγξαθηθή
ηαηηζηηθή θαη Γεκηνπξγία Γεηθηψλ)
3. Πνηνηηθή έξεπλα. Σερληθέο ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο θαη έξεπλαο δξάζεο
4. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε, δηαρείξηζε, ηεθκεξίσζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο
5. Παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο. Δπξσπατθή
θαη ειιεληθή εκπεηξία
6. Δπξσπατθά Πιαίζηα Αλάπηπμεο [ρέδηα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Δπξσπατθά Σακεία,
Δπξσπατθέο, Δζληθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Πξσηνβνπιίεο]. Υξεκαηνδνηηθά εξ-γαιεία.
δ) Σν πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δηδίθεπζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ
εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
5.9 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
Οη θνηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνβάιινληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ζε αμηνιφγεζε ζε
φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζην εμάκελν απηφ. Μέξνο ή ην ζχλνιν ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ θνηηεηψλ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη κε εξγαζίεο ζην αληίζηνηρν κάζεκα Οη
βαζκνινγίεο ησλ θνηηεηψλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο εληφο δχν εβδνκάδσλ απφ ηελ ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ Γξακκαηεία
κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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Αλ έλαο θνηηεηήο απνηχρεη ζε θάπνην κάζεκα ηνπ ρεηκεξηλνχ ή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ έρεη
δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή. Ζ δεχηεξε εμεηαζηηθή ηνπνζεηείηαη
ρξνληθά ην επηέκβξην, ελψ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο απνθαζίδεη ε Π.Γ..
Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ απνηειεί ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ
θαζψο θαη ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο. Ζ ζηάζκηζε γίλεηαη αλάινγα κε ηηο
δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάζε έλα απφ απηά.
5.10 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ ζέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε ζπλελλφεζε κε έλαλ
επηβιέπνληα θαζεγεηή. Ζ ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην
ηειεπηαίν ηξίκελν (Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην). Μεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ ΜΠ
θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΠΓ, είλαη δπλαηφ λα
παξαηαζεί ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
Ζ Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε επηθπξψλεη ηελ αλάζεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηνλ
νξηζκφ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ.
-Ζ θαηάζεζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ζα γίλεηαη ζε έληππε
κνξθή ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
-Οη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο εθπνλεί θάζε θνξά ε ΔΠ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζα αλαξηεζνχλ
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ αξρέο γηα παξάζεζε ζσζηψλ
βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη ζπλνιηθήο βηβιηνγξαθίαο.
-Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ζεκαηηθνχο θχθινπο
πνπ νξίδνπλ ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Οη ζπληνληζηέο καζεκάησλ πξνζδηνξίδνπλ
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ΜΠ 2 ζεκαηηθέο θχθινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κάζεκα ηνπο.
Μπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θνηλνχο ζεκαηηθνχο θχθινπο κε άιια καζήκαηα. Γηα θάζε
ζεκαηηθφ θχθιν πξνηείλνληαη ηξηκειείο επηηξνπέο νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ην ζπληνληζηηθφ.
ηε ζπλέρεηα κε βάζεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο θχθινπο δηακνξθψλνληαη νη ηίηινη
ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
έγθαηξε θαηάζεζε ιίζηαο ζεκάησλ γηα δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, δηαζθαιίδεη ηελ θαιή
πξνεηνηκαζία ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ζην πεξηερφκελφ
ηνπο , αθνχ ηα ζεκεία 1 θαη 2 ζεσξνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε. Βεβαίσο κπνξεί
λα ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή επειημία ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη φηη
δελ δηαηαξάζζεηαη ην φιν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ.
-Καηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζεκαηηθψλ θχθισλ θαη ησλ ηξηκειψλ επηηξνπψλ ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε φηη κεξηθνί απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνέξρνληαη απφ άιια ηκήκαηα
θαη δελ έρνπλ ηζρπξέο θνηλσληνινγηθέο γλψζεηο. Οξηζκέλνη πξνέξρνληαη απφ άιιεο
εηδηθφηεηεο θαη επηιέγνπλ ην ΜΠ γηαηί ν ηίηινο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ δίδνπλ έκθαζε ζηα
πεδία έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ. Πξέπεη λα επηρεηξνχκε ζπλζέζεηο θαη λα πξνζδηνξίδνπκε ηνπο
ζεκαηηθνχο θχθινπο, ηηο ηξηκειείο επηηξνπέο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηίηισλ ησλ
δηπισκαηηθψλ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζδνθίεο θαη απηψλ ησλ ππνςεθίσλ θαη νη
δηδάζθνληεο λα αζθνχλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ην έξγν ηνπο.
-Ζ δηαθάλεηα θαη ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ζεζκνζεηείηαη ε νξγάλσζε κηαο εθδήισζεο κε ην ηέινο θάζε θχθινπ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σελ νξγάλσζε ηεο εκεξίδαο αλαιακβάλεη ηξηκειήο
επηηξνπή απφ ηνπο ζπληνληζηέο πνπ νξίδεηαη κε ηελ έλαξμε θάζε κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ.
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ηελ εκεξίδα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ην πηπρίν ηνπο. ηελ εκεξίδα θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ εξγαζία ηνπο:
a. φινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ βαζκνινγήζεθαλ ή ζηνρεχνπλ λα βαζκνινγεζνχλ κε
άξηζηα (9 ή 10).
b. ινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο ππνρξεσηηθά.
c. Μέιε ΓΔΠ θαη εξεπλεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ

-Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο εληάζζνληαη ζε ζεκαηηθή βάζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ε νπνία πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιεληθή Σξάπεδα Κνηλσληθψλ Γεδνκέλσλ.
Τπεχζπλνο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζεκαηηθήο βάζεο νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο ζπληνληζηέο.
Ζ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη δεκφζηα, ελψπηνλ ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο εληφο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο
5.11 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ
Οη θνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνη:
- λα παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ
- λα ππνβάιινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο.
- λα πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο.
- λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή
δενληνινγία.
Ζ κε ηήξεζε κέξνπο ή φισλ ησλ παξαπάλσ, ρσξίο ζνβαξή θαη ηεθκεξησκέλε δηθαηνινγία,
απνηειεί βάζε απνξξηπηηθνχ βαζκνχ ή απνθιεηζκνχ απφ ην Πξφγξακκα.
5.12 ΑΝΑΣΟΛΖ ΦΟΗΣΖΖ
Αλαζηνιή θνίηεζεο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο είλαη δπλαηφλ λα εγθξηζεί απφ ηε χγθιεην
Δηδηθήο χλζεζεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Π.Γ.. ζε εμαηξεηηθέο θαη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο.
5.13 ΓΗΓΑΚΣΡΑ - ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΠΜ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, χςνπο 880,40€, ηα
νπνία ζα θαηαβάιινληαη ζε δχν δφζεηο, 440,20€ θαηά ηελ εγγξαθή θαη 440,20€ θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ.
ε θνηηεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο επηδφζεηο, ην ΠΜ δχλαηαη λα δηαζέζεη
ππνηξνθίεο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρνξεγίεο, ή άιινπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Σν χςνο ησλ ππνηξνθηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο . Σν πξφγξακκα
ησλ ππνηξνθηψλ ή ε απαιιαγή απφ κέξνο ησλ δηδάθηξσλ, είλαη δπλαηφ λα ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σν έξγν απηφ ζα πξέπεη λα
έρεη ζρέζε κε αθαδεκατθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ – εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο (βηβιηνζήθε,
εξγαζηήξηα)
5.14 ΑΠΟΝΟΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (επηηπρήο εμέηαζε ζηα εμακεληαία καζήκαηα θαη
έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο), απνλέκεηαη ζηνλ Μεηαπηπρηαθφ Φνηηεηή ην
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ην Γίπισκα αλαθέξνληαη ν ηίηινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο «Δθαξκνζκέλε Έξεπλα ζηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Σνπηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή», ην Σκήκα πξνέιεπζεο ηνπ
απνθνίηνπ, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, o αξηζκφο ηνπ Γηπιψκαηνο, ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ
ζπνπδψλ, ν βαζκφο θαη ε εκεξνκελία απνλνκήο. Σν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο
ππνγξάθεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ
Γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.
Ο ηχπνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο σο πξνο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,
φπσο νη δηαζηάζεηο, ην ρξψκα, ην ηκήκα, ην φλνκα, ην επψλπκν, ην φλνκα παηέξα θαη ηνλ
ηφπν θαηαγσγήο ηνπ απνθνίηνπ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ηχπν ηνπ πηπρίνπ, φπσο απηφο αλαιπηηθά
νξίδεηαη ζην άξζξν 48 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ
6.1 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
ην πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο γίλνληαη δεθηνί, κεηά απφ ζπλέληεπμε θαη
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Νφκνπ 2083/1992 πεξί Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πηπρηνχρνη
Π.Μ.. δηπιψκαηνο εμεηδίθεπζεο ζηελ Δθαξκνζκέλε Κνηλσληθή Έξεπλα, ηεο εκεδαπήο ή
νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. ε εμαηξεηη-θέο πεξηπηψζεηο, κεηά
απφ έγθξηζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη απφθαζε ηεο Π.Γ..
κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί θάηνρνη άιισλ Π.Μ.. δηπισκάησλ εμεηδίθεπζεο ή κε θάηνρνη
δηπισκάησλ εμεηδίθεπζεο.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςήθηνπο, απηνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζην πξφγξακκα γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα
αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12) αλά αθαδεκατθφ έηνο.
6.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ
Τπνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη κε ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα
απφ πξνθήξπμε ηνπ Σκήκαηνο. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
εκπξφζεζκα νη ππνςήθηνη είλαη:
1. Αίηεζε
2. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ/ δηπιψκαηνο
4. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ
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5. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Μ.Ο.)
6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ

(κε αθξηβή Μ.Ο.)
7. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο,
8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ηνπιάρηζηνλ λα πξνέξρεηαη απφ θαζεγεηή
ν νπνίνο έρεη δηδάμεη ηνλ ππνςήθην.
9. Απνδεηθηηθφ μέλεο γιψζζαο
10. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ),
11. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ).

12. Αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαη γηα Μεηαπηπρηαθέο /Γηδαθηνξηθέο πνπδέο.
Σέινο, ν/ ε ππνςήθηνο/ α κπνξεί λα θαηαζέζεη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ, ζχκθσλα κε ηελ
γλψκε ηνπ/ ηεο, ζα ζπλέβαιε ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε
άπνςε.
ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΗΚΑΣΑ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, νη ππνςήθηνη γηα Γ.Γ. ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ έλα
ζπλνπηηθφ ρέδην Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
Α. Πξνηεηλφκελν ζέκαηνο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
Β. Πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.
Γ. θηαγξάθεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί
Γ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
Δ. Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα
Γη’ απηνχο πνπ γίλνληαη δεθηνί, ε χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο
Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ε νπνία είλαη
αξκφδηα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
εδαθ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ζην εδαθ. α΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/92
φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
6.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΉ ΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Ο νξηζκφο Δπηηξνπήο ππεχζπλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνςεθηνηήησλ
θαζψο θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ
Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε θη επηθπξψλεηαη απφ ηε χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο.
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Ζ Δπηηξνπή θαηαζέηεη, γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ ΠΓ. αλαιπηηθή εηζήγεζε γηα ηνλ θάζε
ππνςήθην.
6.4 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ
Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σκήκα, θαη κέζα ζε πξνζεζκία 18 κελψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ
ζέκαηνο ηεο δηαηξηβήο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαηαζέηεη ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή ηνπ
επηηξνπή νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή πξφηαζε, ζηελ νπνία εθζέηεη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο
δηαηξηβήο ηνπ, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελν
απηφ, ηελ πξνγελέζηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηά φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο
δηαηξηβήο.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο ηνπ, ν ππνςήθηνο απαζρνιείηαη κεξηθψο
ζε εξγαζηεξηαθέο, εξεπλεηηθέο θξνληηζηεξηαθέο ή θαη εμεηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεδίν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ απαζρφιεζε απηή κπνξεί λα
εμεηδηθεχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2083/92.
Γηα ηελ απνλνκή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απαηηνχληαη:
α) ε θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
ή άιινπ ηκήκαηνο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ηνπ
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο
απφθαζεο απηήο, ε Π.Γ.. κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
δελ απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ Μ.Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ.
β) Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε πξφζζεησλ απφ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ
κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ έηζη ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ζπλνιηθά 72 δηδαθηηθέο κνλάδεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 51 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Δηδίθεπζεο ζηελ Δθαξκνζκέλε Κνηλσληθή Έξεπλα. Γηα ηνπο κε θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Δθαξκνζκέλε Κνηλσληθή Έξεπλα πνπ φκσο έρνπλ άιιν
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη άιια κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο Π.Γ.. λα αλαγλσξηζηνχλ γηα κεηαθνξά δηδαθηηθέο κνλάδεο
απφ ηα αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζεζεί.
γ) Δπηηπρήο δνθηκαζία ζε γεληθέο θαη εηδηθέο εμεηάζεηο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο φπσο
πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά απφ ηνλ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
δ) πγγξαθή θαη ππνζηήξημε πξσηφηππεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα
ηνπ Π.Μ.. ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11,12, θαη 13ηνπ Ν. 2083/1992.
Οη απαηηήζεηο θαη ην πξφγξακκα καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ
κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Π.Γ.., ηεο πγθιήηνπ θαη ηξνπνπνίεζε
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
6.5 ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηα απαηηνχκελα καζήκαηα
κπνξνχλ λα είλαη:
1) Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ ζεξηλψλ θχθισλ, (αλ ππάξμνπλ).
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2) Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ άιια Π.Μ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή άιια
ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα.
3) Μαζήκαηα αλαγλσξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξηκειή ηνπο επηηξνπή, φπσο νξίδεηαη απφ ην Ν. 2083/1992.
Ζ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έμη (6)
δηδαθηηθά εμάκελα, νχηε κεγαιχηεξε απφ δψδεθα (12). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
δίδεηαη παξάηαζε ηνπ κεγίζηνπ ρξφλνπ γηα δχν (2) αθφκε εμάκελα, χζηεξα απφ εηδηθά
αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο
πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη
εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο θαηφπηλ πξνηάζεσο ηεο
Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη δπλαηφλ λα κελ πξνζκεηξάηαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδνο ζηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο.
6.6 ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ – ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΑ

ΑΝΑΓΟΡΔΤΖ

ΚΑΗ

ηαλ ν ππνςήθηνο νινθιεξψζεη ηε δηαηξηβή, ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηελ
Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηε ζπγθξφηεζε Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.2083/92.
Ζ Δμεηαζηηθή επηηξνπή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππνςήθην νξίδεη ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα
θαη ηνλ ηφπν ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο. Ζ νξηζζείζα εκεξνκελία
θαη ψξα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Γξακκαηεία, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
δεκφζηαο αλαθνίλσζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο ηελ
ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επηά (7) αληίηππα. Ζ
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζπληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ, ζηα πιαίζηα
δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζπληάζζεηαη ζε άιιε γιψζζα, ν ππνςήθηνο
ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη εθηεηακέλε πεξίιεςε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπγθαιεί, εληφο κελφο απφ
ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν (1) ππνβνιή ηεο δηαηξηβήο, κε εηδηθή πξφζθιεζε ηελ εμεηαζηηθή
επηηξνπή, ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, ελψπηνλ ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο
αλαπηχζζεη δεκφζηα ηε δηαηξηβή ηνπ.
ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε δηαδηθαζία παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο
δηαηξηβήο απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα είλαη δεκφζηα θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ηελ
παξαθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο. H πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο.
Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε
παξνπζία ησλ 5 ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο απφ ηνλ ππνςήθην, ππνβάιινληαη ζρεηηθέο κε ην
ζέκα εξσηήζεηο απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζηηο νπνίεο απαληά ν ππνςήθηνο.
ηε ζπλέρεηα απνρσξνχλ φινη, ψζηε ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή λα ζπλεδξηάζεη θαη' ηδίαλ. Ζ
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Δπηηξνπή θξίλεη ην πξσηφηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή
ηεο ζηελ επηζηήκε.
Δθ' φζνλ ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ςεθίζνπλ ηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε δηαηξηβή ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Μεηά ηελ έγθξηζε
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη, κε ςεθνθνξία, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο
ηνπ ππνςεθίνπ κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο : «Άξηζηα», «Λίαλ Καιψο»,
«Καιψο». Γηα ηνλ πην πάλσ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απ' φια ηα παξφληα κέιε ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζηε Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θη
αθνινχζσο ζηε χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο.
ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο δηαβάδεηαη ην πξαθηηθφ ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνινπζεί ε θαζνκνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε αλαγφξεπζε
ηνπ ζε δηδάθηνξα.
Ζ απνλνκή ησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηπισκάησλ γίλεηαη δεκφζηα θαη ζπγρξφλσο κε ηελ απνλνκή
ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ εηδίθεπζεο θαη ησλ πηπρίσλ ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο. Καηά
ηελ ηειεηή νη δηδάθηνξεο πξνεγνχληαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
θαη ησλ πηπρηνχρσλ. Πξηλ ηελ θαζνκνιφγεζε, ε δηαηξηβή ζα πξέπεη λα έρεη ηππσζεί θαη
βηβιηνδεηεζεί κε ηελ θξνληίδα ηνπ δηδάθηνξα. Ο δηδάθηνξαο θαηαζέηεη αληίηππα ηεο
δηαηξηβήο ηνπ σο εμήο:
- Απφ έλα αληίηππν ζηα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο
- Σξία αληίηππα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
- Γχν αληίηππα ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο
- Γχν αληίηππα ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο
- Γχν αληίηππα ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη
- Έλα αληίηππν ζην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο.
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