
                             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 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, Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και  Επικοινωνίας  και Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 

Βιοεπιστημών 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-267 Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία 

(τέλη 18ου αι- αρχές 20ού αι.) 

Γιαννιτσιώτης 5/3 

ΚΑ-112 Ελληνική εθνογραφία Πανόπουλος 5/3 

ΚΑ-120 Ανθρωπολογία της συγγένειας Καντσά 5/3 

ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της 

τελετουργίας και των συμβολικών 

συστημάτων 

Τοπάλη 5/3 

ΚΑ-140 Ιστορία της κοινωνικής ανθρωπολογίας Πετρίδου 5/3 

ΞΓΛ-02 Αγγλικά ΙΙ Νικολαρέα 5/3 

 

 

4ο  Εξάμηνο   

   ECTS/Δ.Μ. 

Ι-214 Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική 

ιστορία του Βυζαντίου 

Σμαρνάκης 5/3 

Ι-218 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της 

μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης 

Πλακωτός 5/3 

ΚΑ-141 Ανθρωπολογική θεωρία Γιαννακόπουλος 5/3 

ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας Χατζούλη 5/3 



ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής Μπέλλας 5/3 

ΞΓΛ-04 Αγγλικά IV Νικολαρέα 5/3 

 

 

Β’ κύκλος (μαθήματα ελεύθερης επιλογής) 

6ο Εξάμηνο 

   ECTS/Δ.Μ. 

Ι-246 

ΝΕΟ 

Ιστορία της σεξουαλικότητας: Ευρωπαϊκές 

και ελληνικές αναγνώσεις, 19ος-20ος αι. 

 

Βασιλειάδου 6/3 

ΚΑ-102 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας Ι Τσεκένης 6/3 

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: 

Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 

Τοπάλη 6/3 

ΚΑ-150 Οικονομική Ανθρωπολογία Αμαριανάκης 6/3 

KA-151 Πολιτική Ανθρωπολογία Πατεράκη 6/3 

ΚΑ-191 Ανθρωπολογία του ήχου Πανόπουλος 6/3 

ΕΔΣ 216 Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία Ναγόπουλος 6/3 

ΠΑ/Σ-004 ΠΑ/Σ: Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα 

αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και 

κριτικής των πηγών 

Αναστασιάδης 6/3 

ΠΑ/Σ-070 ΠΑ/Σ: Γλωσσικό τοπίο Κανάκης 6/3 

ΠΑ/Σ-080 ΠΑ/Σ: Ιστορία και ιστορικό φιλμ Εξερτζόγλου 6/3 

ΠΑ/Σ-095 

ΝΕΟ 

ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία του σώματος Γιαννακόπουλος 6/3 

ΠΑ/Σ-096 

ΝΕΟ 

ΠΑ/Σ: Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του 

πολιτικού 

Πατεράκη 6/3 

 

 

8ο  Εξάμηνο  

   ECTS/Δ.Μ 

Ι-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι 

σήμερα 

Γιαννιτσιώτης 6/3 

Ι-240 Κράτος και κοινωνία στον ελληνο-

οθωμανικό χώρο, 1770-1821 

Γκαρά 6/3 

Ι-243 Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία Αναστασιάδης 6/3 

Ι-247 

ΝΕΟ 

Ευρώπη, αυτοκρατορίες και παγκοσμιότητα 

στη πρώιμη νεότερη περίοδο 

 

Πλακωτός 6/3 

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας Ακαδ. Υπότροφος 6/3 

ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ Τσεκένης 6/3 

ΕΔΣ ΓΕΩ 

107 

Κοινωνική Γεωγραφία Χωριανόπουλος 5/3 

ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση Ιακώβου 6/3 



(συντονισμός) 

ΠΑ/Σ-020  ΠΑ/Σ: Πηγές για την ιστορία των 

οθωμανικών Βαλκανίων 

Γκαρά 6/3 

ΠΑ/Σ-059 ΠΑ/Σ: Η Δημόσια ιστορία Εξερτζόγλου 6/3 

ΠΑ/Σ-067 ΠΑ/Σ: Η ελληνική οικονομία το δεύτερο 

ήμισυ του 20ου αι. 

Μπέλλας 6/3 

ΠΑ/Σ-086 ΠΑ/Σ: Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας 

και ιδεολογία 

Ακαδ. υπότροφος 6/3 

700 

Social 

Sciences 

Issues 

 

Μάθημα Erasmus Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών  

Συνδιδασκαλία 6/3 

ΔΙ0101 Πτυχιακή Εργασία   

 

 

 

 

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 

http://www.apple.com/uk


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 - 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. 

 

                            5.Έτος εισαγωγής  2013 - 2022  



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  2011 και 2012 

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 2013  έως και 2022 

➢ 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 



 


