
                             ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 

Οι φοιτητές του δευτέρου  εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρονται στο 

εν λόγω εξάμηνο. Οι φοιτητές του τετάρτου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα που 

προσφέρονται στο τέταρτο εξάμηνο καθώς και στο δεύτερο εξάμηνο (μαθήματα που 

χρωστάνε),  το σύνολο όμως δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό  10 (δέκα).  

Φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο και τέταρτο εξάμηνο δεν δηλώνουν 

μαθήματα άλλων Τμημάτων. 

Οι  φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο κύκλο σπουδών δηλ. από το τρίτο έτος   

και άνω μπορούν να δηλώνουν μαθήματα (στα οποία απέτυχαν ή δεν τα είχαν 

δηλώσει ) και από τα προηγούμενα και από τα επόμενα εξάμηνα,  του εξαμήνου που 

βρίσκονται,  όχι  όμως περισσότερα από 10.  

Στο δεύτερο κύκλο σπουδών δηλ. από το τρίτο έτος οι φοιτητές μπορούν να 

δηλώσουν πρακτικές ασκήσεις , να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να 

επιλέξουν διατμηματικά μαθήματα . 

  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Στο δεύτερο κύκλο σπουδών, από το τρίτο έτος δίνεται η δυνατότητα  στους 

φοιτητές να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία που αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα επιλογής 

για τους εισαχθέντες φοιτητές ως και το 2006 και σε τρία μαθήματα επιλογής για 

τους εισαχθέντες φοιτητές από το 2007 και μετά. 

Στην περίπτωση επιλογής εκπόνησης πτυχιακής ο αριθμός των μαθημάτων 

της δήλωσης (10) μειώνεται κατά δύο ή τρία, ανάλογα με το έτος εισαγωγής 

τους ως εξής: 

Φοιτητές εισαγωγής έως και το 2006 δηλώνουν δύο μαθήματα λιγότερο (δηλ 8 και 

πτυχιακή) από αυτά που δικαιούνται στη δήλωσή τους στο εξάμηνο που θα επιλέξουν 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και φοιτητές εισαγωγής από το 2007 και μετά τρία 

μαθήματα λιγότερα (δηλ 7 και πτυχιακή ) από αυτά που δικαιούνται στη δήλωσή τους 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές από το 

πέμπτο εξάμηνο και άνω, όχι όμως οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων) 

Στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής περιλαμβάνονται και τα μαθήματα  των 

τμημάτων  Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας , Κοινωνιολογίας και  Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και  Επικοινωνίας  με τον περιορισμό ότι στο συνολικό αριθμό για 

τη λήψη πτυχίου, ο φοιτητής μπορεί να συμπεριλάβει μόνο τέσσερα  

διατμηματικά μαθήματα που προσφέρονται από τα τμήματα αυτά (με το 

χαρακτηριστικό Ε.Ε.).  

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του  μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερα 

από τέσσερα διατμηματικά μαθήματα, σ’ αυτή την περίπτωση όμως θα επιλέξει 

να συμπεριληφθούν στη λήψη του πτυχίου τέσσερα μαθήματα και με την 



προϋπόθεση ότι ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων που υπολείπεται, έχει 

συμπληρωθεί από μαθήματα του τμήματός του . 

Προσοχή: Τα διατμηματικά μαθήματα που φαίνεται να έχουν 

συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος (με το 

χαρακτηριστικό ΕΔΣ) δεν προσμετρώνται στα τέσσερα διατμηματικά 

που μπορεί να συμπεριλάβει ο φοιτητής στο πτυχίο, εντάσσονται στα 

μαθήματα ελεύθερης επιλογής του τμήματος, ακολουθούνται όμως από τις 

πιστωτικές μονάδες που έχει το εν λόγω μάθημα στο τμήμα προέλευσης.  

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Οι φοιτητές  εισαγωγής  ως και το 2006 θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς για 

τη λήψη του πτυχίου τους  μία πρακτική άσκηση /σεμινάριο 

Οι φοιτητές εισαγωγής από το 2007 και μετά θα πρέπει να παρακολουθήσουν  

επιτυχώς τρεις πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια για τη λήψη του πτυχίου τους   

Πρακτικές ασκήσεις που υπερβαίνουν τον απαιτούμενο αριθμό σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών, που ακολουθεί ο φοιτητής , θα προσμετρώνται ως μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής . 

Α’ κύκλος (υποχρεωτικά μαθήματα) 

2ο  Εξάμηνο  

   ECTS/Δ.Μ 

Ι-200 Εισαγωγή στην Ιστορία Εξερτζόγλου 5/3 

Ι-218 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της 
μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης 

Πλακωτός 5/3 

Ι-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος 

του Β’ ΠΠ μέχρι σήμερα 

Γιαννιτσιώτης 5/3 

Ι-265 Η Ευρώπη και η ιστορία των λαών «χωρίς 
ιστορία» 

Σταματογιαν-
νοπούλου 

5/3 

ΚΑ-120 Ανθρωπολογία της Συγγένειας Καντσά 5/3 

KA-123 Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης Τοπάλη 5/3 

 

4ο  Εξάμηνο   

   ECTS/Δ.Μ. 

Ι-214 Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική 
ιστορία του Βυζαντίου 

Σμαρνάκης 5/3 

ΚΑ-112 Ελληνική Εθνογραφία Παπαταξιάρχης 5/3 

ΚΑ-141 Ανθρωπολογική Θεωρία Γιαννακόπουλος 5/3 

ΚΑ-150 Οικονομική Ανθρωπολογία Μουτάφη 5/3 

ΚΑ-197 Ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας  Χατζούλη 5/3 

Φ-471 Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία Ιακώβου 5/3 

 

 

 



Β’ κύκλος (μαθήματα ελεύθερης επιλογής) 

6ο Εξάμηνο 

   ECTS/Δ.Μ. 

Ι-206 

 

Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα Καράβας 6/3 

Ι-213 Κοινωνική πολιτική, εργασία και εργατικό 
κίνημα στην Ευρώπη 

Χαντζαρούλα 6/3 

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο 

Γιαννιτσιώτης 6/3 

ΚΑ-142 Ανθρωπολογία του σώματος Γιαννακόπουλος 6/3 

ΚΑ-145 Ένδυση και πολιτισμός Πετρίδου 6/3 

ΚΑ-194 
 

Εκπαιδευτική πράξη  και κοινωνικές επιστήμες Μπούρατζη 6/3 

ΠΑ/Σ-
004 

ΠΑ/Σ: Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα 
αρχαιοελληνικής  ιστοριογραφίας και κριτικής 
των πηγών  

Αναστασιάδης 6/3 

ΠΑ/Σ-
039 

ΠΑ/Σ: Εθνογραφία της Μεσογείου 
 

Πλεξουσάκη 6/3 

ΠΑ/Σ-
045 

ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία, ένδυμα και μόδα Πετρίδου 6/3 

ΠΑ/Σ-
066 

ΠΑ.Σ: Κοινωνιογλωσσολογία 
 

Κανάκης  

ΠΑ/Σ-
067 

ΠΑ/Σ: Ελληνική οικονομία 1953-2000 
 

Μπέλλας 6/3 

ΠΑ/Σ-
070 

ΠΑ/Σ: Γλωσσικό τοπίο Κανάκης 6/3 

ΠΑ/Σ-
087 
 

ΠΑ/Σ: Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός Μπούρατζη 6/3 

 

 

8ο  Εξάμηνο  

    

Ι-243 Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία Αναστασιάδης 6/3 

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας Ποταμιάς 6/3 

ΚΑ-126 Ανθρωπολογία του Ισλάμ Κουργιώτης 6/3 

ΚΑ-196 

 

Ανθρωπολογία, βιολογία, τεχνολογία Χατζούλη 6/3 

ΠΑ-023 ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πλακωτός 

(συντονισμός) 

6/3 

ΠΑ/Σ- ΠΑ/Σ: Ιστορική Δημογραφία Καράβας 6/3 



026 

ΠΑ/Σ-

043 

ΠΑ/Σ: Φιλοξενία και πολιτισμική 

διαφοροποίηση  

Παπαταξιάρχης 6/3 

ΠΑ/Σ-

044 

ΠΑ/Σ:  Μνήμη, ιστορία και αναπαράσταση 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Η γενοκτονία 

των Εβραίων της Ευρώπης 

Χαντζαρούλα 6/3 

ΠΑ/Σ-

062 

ΠΑ/Σ: Πάθη και πολιτική στη νεότερη και 

σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία 

Ιακώβου 6/3 

ΠΑ/Σ-

069 

ΠΑ/Σ: Greek History in European Perspective  Εξερτζόλου - 

Σμαρνάκης 

6/3 

ΠΑ/Σ-
074 
 

ΠΑ/Σ: Ειδικά θέματα στην ανθρωπολογία της 
εκπαίδευσης 
 

Πλεξουσάκη 6/3 

ΠΑ/Σ-

086 

ΠΑ/Σ: Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας 

και ιδεολογία 

Ποταμιάς 6/3 

ΠΑ/Σ-

090  

ΠΑ/Σ: Ισλάμ και πολιτική Κουργιώτης 6/3 

ΔΙ0101 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                      1.Έτος εισαγωγής έως και το 1998 

1. Η επιτυχία στα 28 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων 

εξαμήνων συμπεριλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας ήτοι 24 μαθήματα και 

4 η ξένη γλώσσα 

2. Η επιτυχία σε 13 μαθήματα ελεύθερης  

3. Η επιτυχία σε 4  μαθήματα ΥΕ κατ’  επιλογήν υποχρεωτικά  κατεύθυνσης 

4. Η  επιτυχής παρακολούθηση μίας πρακτικής άσκησης /σεμιναρίου 

5. Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (46) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα τέσσερα (44) μαθημάτων και συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας. 

 Απαιτείται  συγκέντρωση τουλάχιστον 138 διδακτικών μονάδων.  

 

                             2. Έτος εισαγωγής 1999-2006. 

1. Η επιτυχία στα 26 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων 

πρώτων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας  ήτοι 22 

μαθήματα και 4 η  ξένη  γλώσσα 



2. Η επιτυχία σε 19 μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΕ  

3. Η επιτυχής παρακολούθηση μίας πρακτικής άσκησης /σεμιναρίου 

4. Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (46) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα τέσσερα (44) μαθημάτων και 

συγγραφή πτυχιακής εργασίας. 

Απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 138 διδακτικών μονάδων.  

             3. Έτος εισαγωγής 2007 -2010  

1. Η επιτυχία στα 26 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων 

εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας  ήτοι 22 και 4  μαθήματα η  

ξένη  γλώσσα 

2. Η επιτυχία σε 15 μαθήματα ελεύθερης επιλογής  

3. Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) πρακτικών ασκήσεων              

/σεμιναρίων 

 4.  Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα τέσσερα (44) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα ένα (41) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. 

Απαιτείται συγκέντρωση τουλάχιστον  132  διδακτικών μονάδων. Για τους 

φοιτητές έτους  εισαγωγής 2010, πλην των 132 διδακτικών μονάδων απαιτούνται 

240  πιστωτικές μονάδες.  

 

4. Έτος εισαγωγής  2011  

1. Η επιτυχία στα 24 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων 

εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων και μαθημάτων της ξένης γλώσσας . 

2. Η επιτυχία σε 17 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (συμπεριλαμβανομένων των 

μαθημάτων των Αγγλικών ΙΙΙ & IV σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που 

ακολουθεί ο φοιτητής κατά την εισαγωγή του . 

Σημείωση: τα Αγγλικά ΙΙΙ και ΙV όπως αναφέρεται πιο κάτω στις αναλυτικές 

οδηγίες για τα Αγγλικά ανά έτος εισαγωγής μπορεί να συμπεριληφθούν και στα 

υποχρεωτικά μαθήματα σύμφωνα με το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του 

φοιτητή, εάν δεν τα συμπεριλάβει στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, (σε 

συνεννόηση με τη γραμματεία προπτυχιακού) 

3. Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) πρακτικών ασκήσεων              

/σεμιναρίων 

 4.  Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα τέσσερα (44) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα ένα (41) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. 



Απαιτείται συγκέντρωση τουλάχιστον  132  διδακτικών μονάδων και τουλάχιστον 

240 πιστωτικών μονάδων. 

 

                        4.Έτος εισαγωγής  2012 

 

1.  Η επιτυχία στα 24 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων                

εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων και μαθημάτων της ξένης γλώσσας . 

2.Η επιτυχία σε 17 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (συμπεριλαμβανομένων των 

μαθημάτων των Αγγλικών ΙΙΙ & IV σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που 

ακολουθεί ο φοιτητής κατά την εισαγωγή του . 

Σημείωση: τα Αγγλικά ΙΙΙ και ΙV όπως αναφέρεται πιο κάτω στις αναλυτικές 

οδηγίες για τα Αγγλικά ανά έτος εισαγωγής μπορεί να συμπεριληφθούν και στα 

υποχρεωτικά μαθήματα σύμφωνα με το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του 

φοιτητή, εάν δεν τα συμπεριλάβει στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, (σε 

συνεννόηση με τη γραμματεία προπτυχιακού) 

3.Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) πρακτικών ασκήσεων              

/σεμιναρίων 

 4.  Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα τέσσερα (44) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα ένα (41) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. 

Απαιτείται συγκέντρωση τουλάχιστον  132  διδακτικών μονάδων και τουλάχιστον 

240 πιστωτικών μονάδων. 

 

                            4.Έτος εισαγωγής  2013 έως 2020  

1. Η επιτυχία στα 24 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων 

εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων (4) μαθημάτων της ξένης 

γλώσσας  

2. Η επιτυχία σε 17 μαθήματα ελεύθερης επιλογής  

3. Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) πρακτικών ασκήσεων              

/σεμιναρίων 

 4.  Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα τέσσερα  (44) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή 

πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα ένα (41) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. 

Απαιτείται συγκέντρωση τουλάχιστον  132  διδακτικών μονάδων και τουλάχιστον 

240 πιστωτικών μονάδων. 



 

Ειδικότερα- οδηγίες για το μάθημα των Αγγλικών 

 

   1.Φοιτητές εισαγωγής ως  το 2010 

Τα Αγγλικά ΙΙΙ και IV προσμετρώνται ως υποχρεωτικά   μαθήματα  με (6 

πιστωτικές μονάδες) για τους φοιτητές εισαγωγής έως και το 2010 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οποτεδήποτε κι αν εξεταστούν επιτυχώς σ’ 

αυτά. 

     

                      2.Φοιτητές εισαγωγής ακαδ.έτους 2011-12 και 2012-13 

Α. Τα Αγγλικά ΙΙΙ και IV προσμετρώνται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής με 

(6 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν ή 

και υποχρεωτικά σύμφωνα με το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή 

(σε συνεννόηση με τη γραμματεία προπτυχιακού) 

4.Φοιτητές εισαγωγής το ακαδ.έτους 2013-14 – 2020-2021 

 Για τους φοιτητές εισαγωγής από το ακαδ. έτος 2013-14 και μετά, τα Αγγλικά Ι, 

ΙΙ , ΙΙΙ και ΙV, προσμετρώνται ως υποχρεωτικά με (5 πιστωτικές μονάδες) 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους . 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τυχόν απορίες επικοινωνήστε άμεσα με 

τη γραμματεία, πριν προβείτε στη δήλωση μαθημάτων. 

  

                                                                 Από τη Γραμματεία προπτυχιακού 

 


