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Οργάνωση του Τμήματος

Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανήκει στη
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ιδρύθηκε το 1984 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές και
φοιτήτριες του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988.

Διοίκηση του Τμήματος:
Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλίκη Λαβράνου.
Αποφασιστικό όργανο για τη λειτουργία του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η Γενική
Συνέλευση των μελών Διοικητικού και Ερευνητικού Προσωπικού και η Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης.

Δομή και λειτουργία του Τμήματος:
Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας, το
Τμήμα είναι οργανωμένο σε Τομείς, στους οποίους κατανέμεται το διδακτικό του προσωπικό.
Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος που
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης. Οι Τομείς του Τμήματος είναι τρεις (3) και
λειτουργούν άτυπα.
• Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Μεθόδων
Ο Τομέας καλύπτει γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά της ιστορίας των κοινωνιολογικών
θεωριών, της κλασικής και σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας, της κοινωνικής και πολιτικής
φιλοσοφίας, της επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών και των μεθόδων των
κοινωνικών επιστημών.
• Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και Μεταβολής
Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνιολογίας του κράτους και των
οργανώσεων, της κοινωνιολογίας της οικογένειας, των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων,
της κοινωνικής δημογραφίας, της αστικής κοινωνιολογίας, της αγροτικής κοινωνιολογίας,
της περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας, της κοινωνιολογίας της γραφειοκρατίας, των
επιχειρήσεων και της οικονομικής κοινωνιολογίας. Καλύπτει, επίσης, τις θεωρίες κοινωνικής
αλλαγής και ανάπτυξης, τις κρατικές πολιτικές (με έμφαση στο κράτος πρόνοιας), το τοπικό
κράτος, τα κοινωνικά κινήματα, τα πολιτικά κόμματα, τις οργανώσεις συμφερόντων, την
πολιτική κοινωνιολογία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη μετανάστευση και τις θεωρίες
παγκοσμιοποίησης.
• Τομέας Πολιτισμού
Ο Τομέας Πολιτισμού καλύπτει την κοινωνιολογία του πολιτισμού, την κοινωνική
ανθρωπολογία, την κοινωνική ιστορία, την κοινωνιολογία της εργασίας, την κοινωνιολογία
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ιδεολογία και την κουλτούρα. Καλύπτει, επίσης,
μια σειρά αντικειμένων που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση και τον κοινωνικό έλεγχο,
την κοινωνιολογία της θρησκείας, την κοινωνιολογία της νεολαίας, την κοινωνιολογία της
λογοτεχνίας, την κοινωνιολογία της τέχνης, της επικοινωνίας και την κοινωνιολογία των
μειονοτήτων.

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος:

Κουμπουρλής Γιάννης,
Λέκτορας, Ιστορική Κοινωνιολογία της Νεότερης
Ελληνικής Κοινωνίας.

Αλεξάκης Εμμανουήλ,

Κούση Μαρία,

Επίκουρος Καθηγητής, Πολιτική Κοινωνιολογία:
Πολιτικά Κόμματα.

Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης,
Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία.

Αράπογλου Βασίλειος,

Κωνσταντινίδου Χριστίνα,

Επίκουρος Καθηγητής, Κοινωνιολογία των
Κοινωνικών Ανισοτήτων και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας.

Αχείμαστος Μύρων,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοινωνιολογία του
Πολιτισμού, Ιδεολογία και Κουλτούρα.

Γκούνης Κώστας,

Λαβράνου Αλίκη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κοινωνική και Πολιτική
Φιλοσοφία.

Παπαγεωργίου Γιώτα,

Επίκουρος Καθηγητής, Αστική Ανθρωπολογία.

Καθηγήτρια, Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνιολογικής
Ανάλυσης και Φύλο.

Ζαμπαρλούκου Στέλλα,

Παπαϊωάννου Σκεύος,

Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης.

Καθηγητής, Βιομηχανική Κοινωνιολογία,
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

Ζαϊμάκης Γιάννης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοινωνιολογία των
Τοπικών Κοινωνιών και του Πολιτισμού.

Καλογεράκη Στεφανία,

Πετροπούλου Ευγενία,
Λέκτορας, Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο
Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο.

Λέκτορας, Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογία.

Πετούση Βασιλική,

Καρακιουλάφη Χριστίνα,

Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία του Δικαίου και
της Παρέκκλισης.

Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία των
Εργασιακών Σχέσεων.

Ρωμανός Βασίλης,
Λέκτορας, Κοινωνική Θεωρία.

Κονιόρδος Σωκράτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομική
Κοινωνιολογία.

Σαματάς Μηνάς,
Καθηγητής, Πολιτική Κοινωνιολογία του Σύγχρονου

Ελληνικού Κράτους.

Σερντεδάκις Νίκος,
Επίκουρος Καθηγητής, Κοινωνιολογία της
Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων.

Τζανάκης Μανώλης,
Λέκτορας, Κοινωνιολογία της ασθένειας και των
ιατρικών θεσμών.

Τσιώλης Γιώργος,
Επίκουρος Καθηγητής, Ποιοτικές Μέθοδοι στην
Κοινωνιολογική Έρευνα.

Φουρναράκη Ελένη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νεότερη Κοινωνική
Ιστορία.

Αφυπηρετούντα μέλη ΔΕΠ:

Ανδρέας Μοσχονάς,
Καθηγητής, Πολιτική Κοινωνιολογία.

Χάλαρης Γιώργος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοινωνιολογία της
Ανάπτυξης.

Συμμετοχή του Τμήματος στο
Πρόγραμμα Erasmus
University of Kent at Canterbury. London Metropolitan University, Department of Sociology. School
of Oriental and African Studies, Department of
Sociology and Anthopology, University of London.
University of East London, School of Law and Social
Sciences. University of Vienna. Universite Lumiere
(Lyon II). Universite de Metz. Universite Pierre
Mendes France de Grenoble. Universite de Toulouse –II- Le Mirail. Universite Picardie. Universite
de Corse Pasquale Paoli. Freie Universitat Berlin.
Ηumboldt Universitaet. Johann Wolfgang GoetheUniversitaet Frankfurt am Main. Universitaet Gottingen. Universitaet Jena. Universities Hannover.
University of Erfurt, Faculty of Economics, Law
and Social Sciences. Bamberg University. Universidad Complutense de Madrid, Politicas Sociologia.
Universidad de Sevilla. Universita degli studi di
Firenze, University of Trento. Universita di MilanooBicocca. Universita della Calabria. Uniwersitet
Jagiellonski. The AGH University of Science and
Technology PL KRAKOW 02. Krakowska Akademia,
Faculty of Humanities. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa. Ινστιτούτο ISEG του
Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας. Linkopings
Universitet. Maltepe University. Yalova Universitesi.
Kaunas University. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Frederic
University, School of Humanities Social Sciences.

Διαδικασίες Εισαγωγής
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις
από το ΥΠΑΙΘΠΑ, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
εγγράφονται επιτυχόντες και επιτυχούσες στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
Με κατάταξη (βαθμός πτυχίου ή κατατακτήριες
εξετάσεις). Το Τμήμα Κοινωνιολογίας διενεργεί
γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις για αποφοίτους ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ ή κατόχων αναγνωρισμένων πτυχίων της
αλλοδαπής, κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμοπλαίσιο.

Αναγνώριση μαθημάτων:
Για τους επιτυχόντες/επιτυχούσες στις κατατακτήριες
εξετάσεις, ο αιτούμενος αριθμός αναγνώρισης
μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των
απαιτούμενων μαθημάτων για την απόκτηση
πτυχίου. Η αναγνώριση μαθημάτων αφορά
πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Η σχετική αίτηση η οποία εγκρίνεται από την
Συνέλευση του Τμήματος υποβάλλεται άπαξ και
αναφέρει τους τίτλους των προς αναγνώριση
μαθημάτων καθώς και την προτεινόμενη αντιστοιχία
τους με τα μαθήματα του Τμήματος (επισυνάπτεται
η αναλυτική βαθμολογία και τα περιγράμματα των
προς αναγνώριση μαθημάτων επικυρωμένα από το
τμήμα προέλευσης).

Στόχοι του Τμήματος
Εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι:
Η κοινωνιολογία είναι μια εμπειρικά
προσανατολισμένη κοινωνική επιστήμη που
μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορική
και στη συγχρονική τους διάσταση. Στόχος του
Προγράμματος Σπουδών είναι να εξοπλίσει
θεωρητικά τους φοιτητές στα αντικείμενα της
κοινωνιολογίας, όπως επίσης και να τους
καταστήσει ικανούς στη χρήση των εμπειρικών
μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Οι σπουδές
προσανατολίζονται στην ανάπτυξη της αυτόνομης
και μεθοδολογικά αναστοχαστικής κοινωνιολογικής
σκέψης για την επιστημονική ανάλυση των
κοινωνικών προβλημάτων ενώ μεγάλη έμφαση
δίδεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών
να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς
τους στην κοινωνική πραγματικότητα. Οι σπουδές
στην Κοινωνιολογία στοχεύουν στη θεωρητικά και
μεθοδολογικά θεμελιωμένη εκπαίδευση για την
απόκτηση γνώσεων γύρω από την κοινωνική δομή,
την κοινωνική αλληλόδραση και τους κοινωνικούς
θεσμούς. Οι σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζουν την ευρύτερη κοινωνιολογική γνώση,
γνώσεις στα ιδιαίτερα πεδία της κοινωνιολογίας
και γνώσεις από άλλες πειθαρχίες των κοινωνικών
επιστημών.

Επαγγελματικοί στόχοι:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας
μπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές/
τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Το βασικό
πλεονέκτημα των αποφοίτων του Τμήματός μας
όταν αναζητούν μια θέση στην αγορά εργασίας
έγκειται στην συγκρότησή τους ως επιστημόνων που

έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να προσεγγίζουν
τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με θεωρητική
επάρκεια και να διαμορφώνουν ερευνητικά σχέδια
για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση
και αντιμετώπισή τους. Οι πτυχιούχοι κοινωνιολόγοι
είναι εφοδιασμένοι με ειδικές γνώσεις που τους
επιτρέπουν να μελετούν τις αλλαγές στην κοινωνική
δομή, σε μια συγκριτική διάσταση και να ερμηνεύουν
τις αντιλήψεις και τις πρακτικές που υιοθετούνται
από διάφορες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές
κατηγορίες πολιτών. Υπό αυτήν την έννοια, οι
απόφοιτοι του Τμήματος είναι οι καταλληλότεροι
επιστήμονες για τη διαμόρφωση ερευνητικών
προγραμμάτων που αφορούν σε σύγχρονα κοινωνικά
προβλήματα και για την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τις απαιτούμενες πολιτικές που
στοχεύουν στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό,
στο Πρόγραμμα Σπουδών μας, δίνουμε ιδιαίτερο
βάρος στα μαθήματα που αφορούν στο χειρισμό
των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων της
κοινωνιολογικής έρευνας, με στόχο να εξοπλίσουμε
τους φοιτητές μας με όλες τις απαιτούμενες
γνώσεις για την οργάνωση ερευνητικών σχεδίων
και την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση
των πιο σύγχρονων υπολογιστικών μέσων και
εργαλείων. Επιπλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος
Κοινωνιολογίας είναι σε θέση να αναλάβουν θέσεις
εργασίας σχετικές με την επιστημονική οργάνωση
και λειτουργία ποικίλων κοινωνικών θεσμών και
υπηρεσιών.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι
σε θέση να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών στις κοινωνικές
επιστήμες είτε ειδικευόμενοι σε συγκεκριμένες
επαγγελματικές δεξιότητες είτε ακολουθώντας
ακαδημαϊκά προσανατολισμένες σπουδές.

Κανονισμός και πρόγραμμα
προπτυχιακών σπουδών
Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.
Κεντρικοί άξονες/κατευθύνσεις του προγράμματος
σπουδών:
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει έναν
αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο
γνωστικό πεδίο της Κοινωνιολογίας: τη θεωρία
και τις μεθόδους της Κοινωνιολογίας, καθώς και
θεωρητικές και αναλυτικές γνώσεις σε επιμέρους
περιοχές και γνωστικά αντικείμενα του κλάδου. Στο
μέτρο του δυνατού, το Τμήμα έχει ως στρατηγική
την ανάπτυξη μαθημάτων που δεν θα έχουν
μόνο εισαγωγικό - θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά
περισσότερο αναλυτικό, εμπειρικό και συγκριτικό
περιεχόμενο.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
και τα μαθήματα που αυτό περιέχει, ο φοιτητής
καλείται να επιλέξει και να συγκροτήσει το δικό του
ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών. Για να διευκολύνει
αυτή τη διαδικασία, το Τμήμα έχει διαρθρώσει
το Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
- το βαθμό δυσκολίας και συνθετότητας των
μαθημάτων
- την ύπαρξη μαθημάτων που θεωρούνται
από επιστημολογική και διδακτική άποψη
προαπαιτούμενα για την επιλογή άλλων, πιο
σύνθετων ή πιο εξειδικευμένων, μαθημάτων
- την ύπαρξη μαθημάτων που προσφέρουν τις
απολύτως απαραίτητες κοινωνιολογικές βάσεις για
κάθε φοιτητή της Κοινωνιολογίας.
Με βάση αυτά τα κριτήρια, τα μαθήματα του
Προγράμματος χωρίζονται σε δυο ομάδες: (α)
τα Μαθήματα Κορμού και (β) τα Μαθήματα των
Κατευθύνσεων.

α. Μαθήματα Κορμού
Ο Κορμός περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν
σκοπό να προσφέρουν τα βασικά μεθοδολογικά
εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της
Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών
γενικότερα, καθώς και μια εισαγωγή στα επιμέρους
γνωστικά αντικείμενα του κλάδου. Τα Μαθήματα
Κορμού, που προσφέρονται αποκλειστικά από το
Τμήμα Κοινωνιολογίας, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο
ώστε αφενός να παρέχουν εγκύκλιο γνώση στο
ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της
Κοινωνιολογίας και αφετέρου να διευκολύνουν τη
μετάβαση προς τις επιμέρους θεματικές ενότητες
επιστημονικών κατευθύνσεων, βάσει των οποίων
αναπτύσσεται το Πρόγραμμα Σπουδών. Τα μαθήματα
αυτά είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, οι οποίοι
θα πρέπει να τα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά στο
πρόγραμμά τους. Είναι δηλαδή Υποχρεωτικά (ΥΠΟ)
και ο αριθμός τους ανέρχεται σε έντεκα (11).

β. Μαθήματα Κατευθύνσεων
Οι κατευθύνσεις συγκροτούν συστηματικές
θεματικές περιοχές επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστήμης
της Κοινωνιολογίας. Προσφέρουν τη δυνατότητα
περαιτέρω εμβάθυνσης και ευέλικτης συγκρότησης
του ιδιαίτερου επιστημονικού πεδίου προτίμησης
του φοιτητή.
Οι Κατευθύνσεις είναι:

Α. Κοινωνική Θεωρία - Μεθοδολογία
Β. Κοινωνική Ανάπτυξη - Κοινωνικός
Μετασχηματισμός
Γ. Πολιτική Κοινωνιολογία και
Δ. Πολιτισμός - Εργασία - Εκπαίδευση.

γ. Υποχρεωτικά Επιλεγόμενες Παραδόσεις
(ΥΕΠ)
Πρόκειται για μαθήματα που συγκροτούν τον

κύριο όγκο των θεματικών αντικειμένων που
περιλαμβάνουν οι κατευθύνσεις. Οι διδάσκοντες
μπορούν να καθορίζουν και προαπαιτούμενα, όπου
κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο.

δ. Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)
Τα Σεμινάρια, που είναι Μαθήματα Υποχρεωτικά
Επιλεγόμενα, χαρακτηρίζονται από τη σχετική
εξειδίκευση του αντικειμένου. Προϋποθέτουν
τη συστηματική ενεργοποίηση του φοιτητή στη
διεξαγωγή του μαθήματος, μέσα από την άσκησή
του στη συγκρότηση επιστημονικών εργασιών, οι
οποίες παρουσιάζονται προφορικά και κατατίθενται
και σε γραπτή μορφή. Για το λόγο αυτό, ο φοιτητής
υποχρεούται να παρακολουθεί συστηματικά το
Σεμινάριο που επιλέγει. Όσον αφορά τον αριθμό
των φοιτητών που μπορούν να εγγράφονται στα
Σεμινάρια κυμαίνεται από πέντε (5) έως είκοσι
(20). Τα Σεμινάρια έχουν ένα ή περισσότερα
προαπαιτούμενα μαθήματα ΥΠΟ ή/και ΥΕΠ, τα οποία
συνολικά λειτουργούν ως προετοιμασία του φοιτητή
και προσφέρουν σε αυτόν τη δυνατότητα επιτυχούς
συγγραφής σεμιναριακής εργασίας.

ε. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (EΛE)
Πρόκειται για μαθήματα διεπιστημονικής
κατάρτισης που συμπληρώνουν τα Υποχρεωτικά
και Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μαθήματα του
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και
προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης ή, έπειτα από ειδική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης από άλλα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι της
Ελλάδας ή του εξωτερικού.

στ. Ξένη Γλώσσα
Το μάθημα «Αγγλικά για Κοινωνιολόγους» που
προσφέρει το Τμήμα είναι Υποχρεωτικό Μάθημα
Κορμού. Ο φοιτητής ως το τέλος των σπουδών του,
πρέπει να έχει μάθει την αγγλική γλώσσα σε βαθμό
που να μπορεί να κατανοεί κείμενα κοινωνιολογικού
περιεχομένου. Τέλος, ο φοιτητής που επιθυμεί

να παρακολουθήσει άλλη γλώσσα (Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) είναι υποχρεωμένος
να την επιλέξει από το Τμήμα της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών στο οποίο διδάσκεται

ζ. Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση, εκτιμάται ως σημαντική
ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με
την εμπειρική πραγματικότητα και προβλέπει την
άσκηση του φοιτητή σε συνεργαζόμενους φορείς
που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα
που διδάσκονται. Στοχεύει τόσο στην εκπαίδευση
του φοιτητή σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες
και στην απόκτηση από μέρους του πολύτιμης
εργασιακής εμπειρίας όσο και στην κινητοποίηση
του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου
επαφών το οποίο θα στηρίζει την ομαλή ένταξη του
αποφοίτου στην αγορά εργασίας. H Πρακτική Άσκηση
είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί
μετά από το τρίτο (Γ’) έτος σπουδών.

η. Πτυχιακή Εργασία
Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική για τη λήψη
πτυχίου και αντιστοιχεί με δύο (2) ΥΕΠ και ένα (1)
ΥΕΣ. Για τον υπολογισμό του πτυχίου ισοδυναμεί με
τη βαθμολογία ενός μαθήματος. Δικαίωμα υποβολής
αίτησης για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας έχει
ο φοιτητής που δεν οφείλει πάνω από δέκα (10)
μαθήματα από το συνολικό αριθμό μαθημάτων που
απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου. Επίσης,
πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς μαθήματα του ίδιου
γνωστικού αντικειμένου ή παρόμοιου με αυτό που
επιθυμεί να μελετήσει ως θέμα της Πτυχιακής του
Εργασίας και να έρθει σε επαφή και συνεννόηση
με το διδάσκοντα που καλύπτει τη σχετική θεματική
περιοχή. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας
διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα. Δύναται δε να
παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από
αίτηση του φοιτητή και αιτιολογημένη έκθεση
προόδου του επιβλέποντος διδάσκοντα.

Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων: Η διάρκεια των
ακαδημαϊκών εξαμήνων για κάθε προσφερόμενο
μάθημα και σεμινάριο ορίζεται στις 13 εβδομάδες
ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα, εργαστήριο
και σεμινάριο διδάσκεται απαρέγκλιτα τρεις ώρες
εβδομαδιαίως.

Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων:
Η διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων για κάθε
προσφερόμενο μάθημα και σεμινάριο ορίζεται στις
13 εβδομάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα,
εργαστήριο και σεμινάριο διδάσκεται απαρέγκλιτα
τρεις ώρες εβδομαδιαίως.

Ομάδες μαθημάτων και ECTS

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠΟ)
Μαθήματα 			

Αριθμός μαθημ. (ECTS) ανά μάθημα

Παραδόσεις & εργαστήρια		
Ξένη Γλώσσα				

11			
4			

Σύνολο μονάδων ανά κατηγ. μαθήμ.

6			
5			

66
20

Β. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)
Μαθήματα 			

Αριθμός μαθημ. (ECTS) ανά μάθημα

Παραδόσεις				

3			

Σύνολο μονάδων ανά κατηγ. μαθήμ.

5			

15

Γ. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα (ΥΕΠ)
Μαθήματα 			

Αριθμός μαθημ. (ECTS) ανά μάθημα

Παραδόσεις				
			

16			

Σύνολο μονάδων ανά κατηγ. μαθήμ.

5			

80

Δ. Υποχρεωτικά επιλεγόμενα σεμινάρια (ΥΕΣ)
Μαθήματα 			

Αριθμός μαθημ. (ECTS) ανά μάθημα

Σεμινάρια				

6			

Σύνολο μονάδων ανά κατηγ. μαθήμ.

5			

30

Ε. Ελεύθερες επιλογές
(προαιρετικά - εφόσον δεν επιλεγούν συμπληρώνονται από μαθήματα ΥΕΚ και ΥΕΠ που προσφέρονται από το Τμήμα)

Μαθήματα 			

Αριθμός μαθημ. (ECTS) ανά μάθημα

Μαθήματα				

6			

Σύνολο μονάδων ανά κατηγ. μαθήμ.

5			

30

ΣΤ. Πτυχιακή εργασία
(προαιρετική - εφόσον επιλεγεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαλλάσσεται ενός σεμιναρίου και δύο υποχρεωτικά
επιλεγόμενων μαθημάτων
Πτυχιακή εργασία			
1			
15			
15

Ζ. Πρακτική άσκηση
(προαιρετική εφόσον επιλεγεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαλλάσσεται ενός υποχρεωτικά επιλεγόμενου μαθήματος)
Πρακτική άσκηση			
1			
5			
5
Συνολικός αριθμός μαθημάτων και ECTS για την απόκτηση πτυχίου
Σύνολο					
46 μαθήματα					

241 ECTS

Εξεταστικές περίοδοι και εξετάσεις:
Κατοχύρωση ECTS μέσω
του Προγράμματος Erasmus:
Το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σωκράτης/
Εrasmus» της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά
την ανταλλαγή καθηγητών και φοιτητών. Το Τμήμα
αναγνωρίζει μαθήματα που έχουν με επιτυχία
ολοκληρωθεί σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια,
στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων.

Βαθμολογία και προϋποθέσεις ανακήρυξης
του φοιτητή ως πτυχιούχου:
Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. H ολοκλήρωσή τους οδηγεί
στην απόκτηση πτυχίου Κοινωνιολογίας, για το
οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα
έξι (46) εξαμηνιαία μαθήματα (42 μαθήματα
στην Κοινωνιολογία και συναφή αντικείμενα
συν 4 εξαμηνιαία μαθήματα Ξένης Γλώσσας). Τα
μαθήματα αξιολογούνται στην κλίμακα από ένα
έως δέκα με βάση το πέντε.
Κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 4 αρθρ .14 Ν.
3549/07, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαιτέρων
επιδόσεων και στο βαθμό που δεν τίθεται σχετικός
περιορισμός από το πρόγραμμα σπουδών του
τμήματος, μετά από αίτηση του φοιτητή και με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του
τμήματος, μπορεί να χορηγηθεί το πτυχίο σε
φοιτητή που έχει επιτυχώς παρακολουθήσει όλα
τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών
μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, εφ όσον έχει
συμπληρώσει αριθμό εξαμήνων φοίτησης
κατά ένα μικρότερο από τον εκ του νόμου
προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων για τη
λήψη πτυχίου.(σχ. Απόφαση 298ης/23-2-2012
Συνεδρίας Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης).

Το ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε δύο (2) εξάμηνα.
Μετά την λήξη κάθε εξαμήνου και της εβδομάδας
προετοιμασίας αρχίζει η περίοδος των εξετάσεων.
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις :
1. του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου (μαθήματα
χειμερινού εξαμήνου)
2. του Ιουνίου ( μαθήματα εαρινού εξαμήνου)
3. του Σεπτεμβρίου (μαθήματα χειμερινού και
εαρινού εξαμήνου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)
* Παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 4009/2011
«οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας
του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα
που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής
δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων
πριν απο την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου».
Αναβαθμολογήσεις: Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να
αναβαθμολογήσει έως και έξι (6) μαθήματα από το
πέμπτο (Ε’) εξάμηνο σπουδών και εξής. H κατανομή των
μαθημάτων αυτών ανά εξάμηνο είναι δική του επιλογή. Η
δυνατότητα αναβαθμολόγησης του κάθε μαθήματος δίδεται
για μία και μόνο εξεταστική περίοδο. Οι αναβαθμολογήσεις
συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των επιτρεπόμενων /
δηλωθέντων μαθημάτων ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που
από την αναβαθμολόγηση προκύψει χαμηλότερος βαθμός
καταχωρείται ο αρχικός.
Διευκρινίζεται ότι: Αναβαθμολόγηση μαθημάτων δεν
επιτρέπεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων
που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Ο φοιτητής
θεωρείται πτυχιούχος από την ημερομηνία κατά την οποία
ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για την
λήψη του πτυχίου του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα
αυτό.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία
τους (αναβαθμολόγηση), ενώ θα μπορούσαν να
ανακηρυχτούν πτυχιούχοι, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση
αναβαθμολόγησης και αναστολής της ανακήρυξης τους ως
πτυχιούχοι.
Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται από τον φοιτητή στην
Γραμματεία του Τμήματος, 15 ημέρες μετά την λήξη
της τρέχουσας εξεταστικής. Σε κάθε περίπτωση, ως
«ημερομηνία Ανακήρυξης Πτυχιούχου» θα ορίζεται η
ημερομηνία καταχώρησης της βαθμολογίας στην εξέταση
αναβαθμολόγησης, έστω και αν τελικά καταχωρείται
η υψηλότερη βαθμολογία, την οποία είχε επιτυχή σε
προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Κατανομή μαθημάτων, πρότυπο πρόγραμμα
σπουδών:
Με βάση τα παραπάνω, από το σύνολο των σαράντα
έξι (46) μαθημάτων απαιτούνται για την απόκτηση
πτυχίου:
- έντεκα (11) μαθήματα είναι Υποχρεωτικά (ΥΠΟ)
- τέσσερα (4) μαθήματα Ξένης Γλώσσας
- τρία (3) μαθήματα από τις Υποχρεωτικά
Επιλεγόμενες Κατευθύνσεις (ΥΕΚ)
- δεκαέξι (16) μαθήματα είναι Υποχρεωτικά
Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)
- έξι (6) μαθήματα είναι Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα
Σεμινάρια (ΥΕΣ)
- έξι (6) μαθήματα μπορεί να είναι Ελεύθερης
Επιλογής (ΕΛΕ)
- Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΤYΚ 400, 401) είναι
προαιρετική
- Η Πρακτική Άσκηση (ΠΡΑΚ 500) είναι προαιρετική

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων:
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
Υποχρεωτικά Α΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)
ΕΙΣΚ100
ΘΕΩΚ106
ΙΣΤΚ120
		
ΑΓΓΚ 010
ΓΑΛΚ010
ΓΕΡΚ010
ΙΣΠΚ 010
ΙΤΑΚ 010

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία I (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)			
Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί) (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)
Κοινωνική Ιστορία (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)					
Ξένη γλώσσα (επιλογή ενός από τα παρακάτω)
Αγγλικά Επίπεδο Α΄								
Γαλλικά Επίπεδο Α΄								
Γερμανικά Επίπεδο Α΄								
Ισπανικά Επίπεδο Α΄								
Ιταλικά Επίπεδο Α΄								

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικά Γ΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)
ΘΕΩΚ108
MΕΘΚ132
		
ΑΝΑΚ145
		
ΑΓΓΚ 030
ΓΑΛΚ030
ΓΕΡΚ030
ΙΣΠΚ 030
ΙΤΑΚ 030

Κοινωνική Θεωρία ΙΙI (Σύγχρονη) (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)			
Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι
(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)							
Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης (Περιλαμβάνει εργαστήριο)		
Ξένη γλώσσα (επιλογή ενός από τα παρακάτω)
Αγγλικά Επίπεδο Γ΄								
Γαλλικά Επίπεδο Γ΄								
Γερμανικά Επίπεδο Γ΄								
Ισπανικά Επίπεδο Γ΄								
Ιταλικά Επίπεδο Γ΄								

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενης Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)
ΥΓΑΚ208
ΕΛΕΚ215
ΠΕΡΚ221
ΙΔΕΚ247
ΒΙΟΚ275
ΚΑΠΚ206

Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας					
Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου						
Περιβάλλον και Κοινωνία							
Ιδεολογία και Κουλτούρα							
Βιομηχανική Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι				
Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός				

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)
ΕΙΣΚ201
ΚΟΙΚ232
ΠΛΗΚ253
ΚΤΜΚ266
ΠΟΛΚ266
ΔΗΜΚ268
ΜΕΘΚ291

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ							
Οικονομική Κοινωνιολογία							
Κοινωνιολογία της Κοινωνίας των Πληροφοριών και του Διαδικτύου		
Κοινωνικές ταυτότητες και βιογραφίες στη μεταβιομηχανική κοινωνία		
Κοινωνιολογία της Παρακολούθησης & της Ιδιωτικότητας				
Κοινωνική Δημογραφία Ι								
Μέθοδοι Έρευνας του Κοινωνικού Φύλου						

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Κοινωνικός αποκλεισμός - Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης στον Αστικό Χώρο		
Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας						
Ειδικά Θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική ΘεωρίαΙ					
Η Θέση του Βέμπερ για την Προτεσταντική Ηθική και η Σχετική Συζήτηση Σήμερα
Πολιτική Κουλτούρα και Πολιτική Συμμετοχή					
Πολιτικά Κόμματα και κοινωνική δράση στη μεταπολεμική Ελλάδα			
Βιοεξουσία και Βιοπολιτική: Ανθρωπολογικές αναγνώσεις				
Ειδικά θέματα στην κοινωνιολογία του διαδικτύου					
Ειδικά Θέματα στα Μέσα Επικοινωνίας και τις Κοινωνικές Ανισότητες		
Η βιογραφική και αφηγηματική προσέγγιση στην Κοινωνιολογία			

Ειδικά Θέματα στην Αγροτική Κοινωνιολογία: Αγροτική Κοινωνία, Ανάπτυξη, 			
Μετασχηματισμός, Περιβάλλον και Νέοι Προσανατολισμοί 				
5 ECTS
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2013-2014
Υποχρεωτικά Β΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)
ΘΕΩΚ107
ΣΤΑΚ130
ΠΟΛΚ140
ΠΟΚΚ149
		
ΑΓΓΚ 020
ΓΑΛΚ 020
ΓΕΡΚ 020
ΙΣΠΚ 020
ΙΤΑΚ 020

Κοινωνική Θεωρία ΙΙ - Κλασικοί Θεωρητικοί (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)		
Κοινωνική Στατιστική(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)				
Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)		
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού (Περιλαμβάνει και εργαστήριο)			
Ξένη γλώσσα (επιλογή ενός από τα παρακάτω)
Αγγλικά Επίπεδο Β΄ 								
Γαλλικά Επίπεδο Β΄								
Γερμανικά Επίπεδο Β΄								
Ισπανικά Επίπεδο Β΄								
Ιταλικά Επίπεδο Β΄								

ΜΕΘΚ 131
		
		
ΑΓΓΚ 040
ΓΑΛΚ 040
ΓΕΡΚ 040
ΙΣΠΚ 040
ΙΤΑΚ 040

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι
(Περιλαμβάνει και εργαστήριο)							
Ξένη γλώσσα (επιλογή ενός από τα παρακάτω)
Αγγλικά Επίπεδο Δ΄								
Γαλλικά Επίπεδο Δ΄								
Γερμανικά Επίπεδο Δ΄								
Ισπανικά Επίπεδο Δ΄								
Ιταλικά Επίπεδο Δ΄								

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικά Δ΄ Εξαμήνου (ΥΠΟ)
6 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενης Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)
ΚΑΠΚ307
ΥΓΑΚ309
ΘΕΩΚ311
ΘΕΩΚ317
ΠΟΛΚ339ΝΕΟ
ΠΟΛΚ324
ΑΝΘΚ 338
ΠΟΚΚ355
ΜΜΕΚ356
ΜΕΘΚ390

ΑΓΡΚ 393
		
ΠΤΥΚ 400
ΠΡΑΚ 500

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

ΚΝΩΚ186
ΙΣΤΚ218
ΕΠΙΚ251
ΘΡΗΚ285

Θεωρίες Κοινωνικοποίησης							
Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας						
Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας							
Κοινωνιολογία της Θρησκείας							

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)
ΥΓΑΚ210
ΚΟΜΚ245
ΑΣΤΚ273
ΣΥΝΚ278

Κοινωνιολογία του σώματος							
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων				
Αστική Κοινωνιολογία								
Κοινωνιολογία του Συνδικαλιστικού Κινήματος					

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

ΦΥΡΚ295
ΚΟΙΚ294
ΕΚΠΚ249

Κράτος και Φεμινιστικό Κίνημα							
Κοινωνικές Όψεις της Κρίσης στην Ελλάδα					
Κοινωνιολογία της εργασίας και της εκπαίδευσης					

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)
ΚΟΙΚ322
KEKK349
ΠΟΛΚ341
ΜΜΕΚ354
ΜΕΘΚ394
ΜΕΘΚ398
ΠΤΥΚ401
ΠΡΑΚ500

Οικονομική Κοινωνιολογία							
Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του Συνδικαλισμού				
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας 						
Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των ΜΜΕ					
Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων							
Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Σύγχρονη Ιστορική Κοινωνιολογία			
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Δυνατότητες χρηματοδότησης προπτυχιακών φοιτητών.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφία εισαγωγής για τον/
την πρώτο/πρώτη εισαχθέντα/εισαχθείσα στο Τμήμα φοιτητή/φοιτήτρια και ανά
ακαδημαϊκό έτος υποτροφίες στους φοιτητές με τις καλύτερες βαθμολογικές
επιδόσεις, αντίστοιχα προς το έτος φοίτησής τους.

Πληροφορίες.
(α) Ηλεκτρονική διεύθυνση Τμήματος.:
regist@social.soc.uoc.gr
(β) Ιστότοπος Τμήματος:
http://www.soc.uoc.gr/sociology

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

