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Άρθρο 1.
Απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών
ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Bachelor, Επίπεδο EQF & Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 6
Άρθρο 2.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Η εισαγωγή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, όπως και συνολικά στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης αλλά και όπως και σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
γίνεται με κοινές διαδικασίες και ορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία.
α) με Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις
β) με Υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία (https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/tothema-exetaseis).
Ειδικές κατηγορίες θεωρούνται:


Αλλοδαποί/ές – αλλογενείς (απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε., απόφοιτοι
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής
καταγωγής)



Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων



Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες
στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η
Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων



Έλληνες και Ελληνίδες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που
λειτουργούν στο εξωτερικό



Υπότροφοι



Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης



υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις)



Αθλητές/αθλήτριες με ειδικές διακρίσεις



Διακριθέντες/είσες σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας
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Οι υποψήφιοι της κατηγορίας των αλλοδαπών – αλλογενών (πλην των Κυπρίων)
υποχρεούνται για την εγγραφή τους να προσκομίσουν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(δείτε

στο

σύνδεσμο

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-

enilikon/ellinomatheia).
γ) Από Μετεγγραφή
Εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι ή σοβαροί λόγοι υγείας,
δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους σε
αντίστοιχο της εισαγωγής τους Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδική εφαρμογή του
Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

Θρησκευμάτων

(https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), σε
χρονικό διάστημα που ορίζεται από αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων : http://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new
δ) με Κατατακτήριες Εξετάσεις
Δυνατότητα εισαγωγής δίνεται επίσης σε απόφοιτους Α.Ε.Ι., με συμμετοχή τους σε
ειδικές εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική
νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων
μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων ανά ακαδημαϊκό έτος.

Σχετικές πληροφορίες

υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.
Άρθρο 3.
Ειδικές Διευθετήσεις για την αναγνώριση πρότερης μάθησης
Οι ειδικές διευθετήσεις για την αναγνώριση πρότερης (τυπικής) μάθησης αφορούν
κυρίως στους φοιτητές που προέρχονται από κατατακτήριες. Οι φοιτητές, οι οποίοι
εισάγονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλουν αίτηση στη Συνέλευση του
Τμήματος για αναγνώριση μαθημάτων και η Συνέλευση αφού ελέγξει τη συνάφεια με
υφιστάμενα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος αποφασίζει σχετικά.
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Άρθρο 4.
Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών και κανονισμοί:
Το Τμήμα απονέμει πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη μετά την ολοκλήρωση
σπουδών διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Απαιτείται η επιτυχής εξέταση
σε σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα.
1. Το ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών, που ψήφισε η Συνέλευση του Τμήματος
στην 164η/14-06-2017 συνεδρίασή της, εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 και αφορά τους νεοεισακτέους/ες φοιτητές/τριες.
2. Για τους φοιτητές/ες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα έως και το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης,
για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44)
πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα και συνολικά 245 ECTS.
Α. Για τους νεοεισακτέους/ες φοιτητές/ες ισχύει το εξής πρόγραμμα σπουδών:
Το ΝΕΟ Πρόγραμμα

Σπουδών,

που

ψήφισε

η

Συνέλευση

του

Τμήματος

στην 164η/14-06-2017 συνεδρίασή της, εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 20172018 και αφορά τους νεοεισακτέους/ες φοιτητές/τριες.
Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους
οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η
επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα,
ως εξής:
Α) Είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ). (6 ects ανά μάθημα)
Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας. (5 ects ανά μάθημα)
Γ) Ένα (1) μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης (ΕΛΕΠ). (3 ects ανά μάθημα)
Δ) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια
(YΕΣ) (6ects ανά μάθημα) και δώδεκα (12) παραδόσεις (ΥΕΠ) (5 ects ανά μάθημα).
Στα έξι (6) σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται και το ΥΕΣ «Συγγραφή επιστημονικής
εργασίας» (ΣΕΕΠ570), το οποίο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει από το Γ΄
εξάμηνο φοίτησης. Ειδικότερα στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο μπορεί να το δηλώνει
επιπλέον των μαθημάτων που προβλέπεται ανά εξάμηνο φοίτησης. Εάν δηλωθεί στα
υπόλοιπα εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων.
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Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής
εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το
συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου (2 ΥΕΣ=12 ects).
ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δυο
(2) μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που
απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου (2 ΥΕΠ=10 ects).
Ζ) Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα
ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε
προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά
εξάμηνο έχει ως εξής:
Εξάμηνο
φοίτησης

Πλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων

Α

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά

Β

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
3 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά+1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο

Γ

τμήμα του Πανεπιστημίου

Δ

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά

Ε

3 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

ΣΤ

3 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

Ζ

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

Η

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η

κατανομή

των

μαθημάτων

στα

εξάμηνα

σπουδών

είναι

υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.
Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε
θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να
αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις
εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του
Σεπτεμβρίου.
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Β. Για τους φοιτητές/ες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 ισχύει το εξής πρόγραμμα σπουδών:
Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους
οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η
επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα,
ως εξής:
Α) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ) (6 ects ανά μάθημα).
Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας (5 ects ανά μάθημα).
Γ) Δύο (2) μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης (ΕΛΕΠ) (3 ects ανά μάθημα),
Δ) είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια
(YΕΣ) (7 ects ανά μάθημα) και τα υπόλοιπα δέκα τέσσερα (14) είναι παραδόσεις
(ΥΕΠ) (5 ects ανά μάθημα).
Στα έξι (6) σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται και το ΥΕΣ «Συγγραφή επιστημονικής
εργασίας» ΥΕΣ ΣΕΕΠ570, το οποίο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει από το Γ΄
εξάμηνο φοίτησης. Ειδικότερα στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο το δηλώνει επιπλέον των
μαθημάτων που προβλέπεται ανά εξάμηνο φοίτησης. Εάν δηλωθεί στα υπόλοιπα
εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται στον προβλεπόμενο αριθμό.
Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής
εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το
συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου (2 ΥΕΣ=14 ects).
ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δυο (2)
μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που απαιτείται
για τη λήψη του πτυχίου (2 ΥΕΠ=10 ects).
Ζ) Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα
ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε
προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά
εξάμηνο έχει ως εξής:
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Εξάμηνο
φοίτησης

Πλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων

4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά+ 1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο

Α

τμήμα του Πανεπιστημίου

Β

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
3 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά + 1 Ελεύθερη Επιλογή
από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου (ισχύει για τους

Γ

φοιτητές που κατά το χειμερινό εξαμηνο 2017-2018
βρίσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών)
5 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά (ισχύει για τους φοιτητές που κατά

Δ

το χειμερινό εξαμηνο 2017-2018 βρίσκονται στο δεύτερο έτος
σπουδών)

Ε

4 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

ΣΤ

4 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

Ζ

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

Η

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι
υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.
Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε
θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να
αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις
εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του
Σεπτεμβρίου.
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Άρθρο 5.
Κανονισμοί εξετάσεων, αξιολόγηση και βαθμολόγηση
Ο φοιτητής /τρια καταθέτει δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου για να έχει
δικαίωμα να παρακολουθεί τα

μαθήματα και συνεπώς να έχει δικαίωμα να

συμμετέχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής
του Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 6.
Κανονισμός- Ρυθμίσεις Πρακτικής Άσκησης.
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετική δυνατότητα επιλογής των φοιτητών και
φοιτητριών, είναι οργανικά ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος. Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με
δυο (2) μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που
απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου (2 ΥΕΠ=10 ects).
Η πρακτική άσκηση απευθύνεται αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες
του Τμήματος οι οποίοι/οποίες έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος και δεν έχουν ασκηθεί
με αμοιβή στο παρελθόν. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει αποκλειστικά
μια φορά στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με
άλλους πόρους. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος έχουν
οι φοιτητές και φοιτήτριες 3ου, 4ου ή και μεγαλύτερου έτους, που έχουν περατώσει τις
βασικές τους υποχρεώσεις (επιτυχής ολοκλήρωση Υποχρεωτικών Μαθημάτων) Η
επιλογή των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται από την τριμελή
Επιτροπή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
- Υποβολή εμπρόθεσμης Αίτησης (στην οποία επισυνάπτεται και βιογραφικό
σημείωμα)
- Αναλυτική βαθμολογία ( από την οποία προκύπτει ο αριθμός των ΥΠΟ που
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και ο Μ.Ο. βαθμολογίας).
- Συνέντευξη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν
ολοκληρώσει όλα τα ΥΠΟ μαθήματα είναι περισσότεροι από τις, προς πλήρωση,
θέσεις λαμβάνεται κυρίως υπόψη το κριτήριο 2 (Μ.Ο. βαθμολογίας). Το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση, στην οποία οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα ΥΠΟ είναι
λιγότεροι από τις προκηρυχθείσες θέσεις και συνακόλουθα η Επιτροπή εξετάζει και
τις υποψηφιότητες όσων χρωστούν 1 ΥΠΟ για τις υπόλοιπες θέσεις.
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Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 πλήρεις μήνες, με έναρξη την 1η Ιουλίου
και λήξη την 31η Αυγούστου κάθε έτους, ενώ προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση και
ασφάλιση κατά ατυχήματος (βλ. αναλυτικά και Β.4.2. του Φακέλου Πρότασης
Πιστοποίησης όπως και http://political.soc.uoc.gr/el/page/9/61/programma-praktikisaskisis).
Άρθρο 7.
Κανονισμός- Ρυθμίσεις Κινητικότητας ERASMUS
Οι φοιτητές του Τμήματος δύνανται να συμμετάσχουν στα προγράμματα
κινητικότητας (ERASMUS+) και λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση που ορίζεται
από το σχετικό πλαίσιο. Οι φοιτητές μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα
κινητικότητας μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα
υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ), πέραν ενός. Οι διαδικασίες γίνονται σε συνεργασία
με το αρμόδιο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
(βλ. https://www.uoc.gr/intrel/) το οποίο είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση της
ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας, διοργανώνοντας
σχετικές ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις (για τον Κανονισμό και τα κριτήρια
συμμετοχή στο ERASMUS βλ. αναλυτικά τον σχετικό Κανονισμό, ήτοι το Β.4.3. του
Φακέλου Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ). Το Τμήμα έχει θεσπίσει
την ύπαρξη Συντονιστή Erasmus από τα μέλη ΔΕΠ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
ενημέρωση των φοιτητών ως προς το πρόγραμμα και τις συνεργασίες του Τμήματος
και για τον συντονισμό και συνεργασία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και το
Γραφείο

Διεθνών

Σχέσεων

του

http://political.soc.uoc.gr/el/page/7662/erasmus),

Πανεπιστημίου
ενώ

για

κάθε

Κρήτης

(Βλ.

συνεργαζόμενο

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού υπάρχει και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (διδάσκων του
Τμήματος- βλ. και Β.10.6 του Φακέλου Πιστοποίησης), ώστε να διευκολύνεται
περαιτέρω η συνεργασία στο πλαίσιο του ERASMUS. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Τμήμα έχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διεθνών συνεργασιών στο πλαίσιο του
Προγράμματος ERASMUS και ERASMUS + προκειμένου να διευκολύνεται η
κινητικότητα των φοιτητών, αποφοίτων (στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του
ERASMUS+) και διδασκόντων (Staff Mobility). Στο πλαίσιο της στρατηγικής
ενδυνάμωσης των διεθνών συνεργασιών και συνακόλουθα των δυνατοτήτων
κινητικότητας, το Τμήμα τα τελευταία δυο χρόνια έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες
με 3 επιπλέον σημαντικά Πανεπιστήμια. Τα τελευταία επίσης 2 χρόνια το Τμήμα έχει
ξεκινήσει να κάνει χρήση υφιστάμενων συνεργασιών άλλων όμορων Τμημάτων με
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Ιδρύματα του εξωτερικού προκειμένου να διευρύνει το ήδη εκτεταμένο δίκτυο
συνεργασιών του. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφίσταται το σύστημα
μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS) τηρώντας τις σχετικές ακαδημαϊκές
πρακτικές για την αναγνώριση της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μεταξύ
διαφορετικών τμημάτων και Ιδρυμάτων της Ευρώπης, σύμφωνα με τις αρχές της
Σύμβασης Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Προσόντων της Λισσαβόνας.
Άρθρο 8.
Πτυχιακή Εργασία
Σύμφωνα με το ΠΠΣ οι φοιτητές δύνανται προαιρετικά να εκπονήσουν πτυχιακή
εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 2 ΥΕΣ και συνακόλουθα λαμβάνει 12 ECTS. Tα 3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας όσο και το Υποχρεωτικό
Σεμινάριο συμβάλουν σημαντικά στην προετοιμασία των φοιτητών/ τριών για την
εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Οι προδιαγραφές ποιότητας για την εκπόνηση της
πτυχιακής εργασίας αντιστοιχούν στις προβλέψεις του Κώδικα Ακαδημαϊκής
Δεοντολογίας. Η διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης
της πτυχιακής τηρείται μέσω της κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στη
Γραμματεία του Τμήματος και της ίδιας της πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν ολοκληρωθεί και βαθμολογηθεί.
Άρθρο 9.
Διαδικασίες και Προβλέψεις για Ενημέρωση φοιτητών/ τριών για ζητήματα
δεοντολογίας, Πρόγραμμα Μαθημάτων, βαθμολόγηση, προσδιορισμό εξετάσεων,
διαδικασία αναβαθμολόγησης και βιβλιοθήκη.
Οι φοιτητές γνωρίζουν εξαρχής τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας αλλά και τις
ρυθμίσεις για τις εξετάσεις, που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
στο

πεδίο

«Ακαδημαϊκή

Δεοντολογία»

(Βλ.

Η

εισαγωγή

http://political.soc.uoc.gr/el/page/6739/akadimaiki-deontologia).

μαθημάτων συνδιδασκαλίας (team- teaching) επιτρέπει την αξιολόγηση των φοιτητών
από περισσότερους από έναν εξεταστές ενώ ενισχύει φυσικά και τον διδακτικόμαθησιακό πλουραλισμό, ενώ ο κανονισμός ακαδημαϊκής δεοντολογίας, o οποίος
είναι δημοσιοποιημένος στην Ιστοσελίδα του Τμήματος για λόγους διαφάνειας και
ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων (των φοιτητών συμπεριλαμβανομένων) και
ορίζει τους κανόνες εξετάσεων, εφαρμόζεται ισόνομα σε όλους τους φοιτητές, ενώ
ορίζεται η επίσημη διαδικασία για φοιτητικές ενστάσεις καθώς και τα περιθώρια
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επιείκειας (Βλ. http://political.soc.uoc.gr/el/page/6739/akadimaiki-deontologia). Επί
παραδείγματι, εάν ένας προπτυχιακός/ ή φοιτητής/ τρια αποτύχει 3 φορές στο ίδιο
μάθημα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος να ορίσει
Eπιτροπή προκειμένου να τον/την εξετάσει. Σε όσες περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό, το
Τμήμα αποκρίθηκε θετικά και όρισε τη σχετική Επιτροπή. Επίσης, όπως αναφέρεται
και στο δημοσιοποιημένο κανονισμό δεοντολογίας, κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα
εφόσον το επιθυμεί και συνακόλουθα διαφωνεί με τον βαθμό που έλαβε ή θέλει
διευκρινίσεις να ζητήσει και να δει το γραπτό του, παρουσία του διδάσκοντα και να
συζητήσουν επί των ενστάσεων/αποριών του. Επιπρόσθετα για τη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (το οποίο είναι ενσωματωμένο στο
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών), έχει συγκροτηθεί από το Τμήμα Επιτροπή
Ενστάσεων, αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων ως προς τη διαδικασία και τα
αποτελέσματα της Επιλογής Φοιτητών.
Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και περιλαμβάνει
σημαντικό αριθμό τρέχουσας και παρελθούσας βιβλιογραφικής παραγωγής σχετικής
με τα αντικείμενα που θεραπεύει η πολιτική επιστήμη, καθώς επίσης επιτρέπει, μέσω
της συνδρομής του Πανεπιστημίου Κρήτης την ελεύθερη πρόσβαση σε μεγάλο
αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (η πρόσβαση σε αυτά τα περιοδικά
παρέχεται και μέσω της παροχής κωδικού VPN στους φοιτητές το οποίο
χρησιμοποιούν μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή). Οι πρωτοετείς φοιτητές/
τριες ενημερώνονται για τις δυνατότητες αξιοποίησης και τον τρόπο λειτουργίας της
βιβλιοθήκης μέσω ενημερωτικών δραστηριοτήτων που γίνονται στην αρχή της
φοίτησης τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα μετέχει συστηματικά στις δράσεις του
Πανεπιστημίου για την ενημέρωση μαθητών και υποψηφίων φοιτητών. Ο
Κανονισμός και ο Οδηγός Σπουδών βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του
Τμήματος ενώ πληροφορίες για το Τμήμα βρίσκονται και στο επίσημο φυλλάδιο του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ιστοσελίδα του Τμήματος, η οποία έχει πλήρως μεταφραστεί και στην αγγλική
γλώσσα, ελέγχεται και ανανεώνεται πολύ συχνά καθώς έχει συγκροτηθεί επιτροπή
διαχείρισης (βλ. http://political.soc.uoc.gr/el/commissions), η οποία έχει αναλάβει το
έργο τόσο του ελέγχου όσο και της επικαιροποίησης των πληροφοριών που
παρουσιάζονται.
Επιπρόσθετα, με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται
ημερίδα ενημέρωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών, οι οποίοι ενημερώνονται
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για όλα τα θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών (συμπειρλαμβανομένων των
ζητημάτων της Πρακτικής Άασκησης, των δυνατοτήτων κινητικότητας, της
δυνατότητας εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, αλλά και ζητημάτων σχετικών με τις
εξετάσεις, τη βαθμολόγηση κλπ), όπως και για την πολιτική ποιότητας του Τμήματος.
Άρθρο 10.
Ρύθμιση θεμάτων αντιγραφής, λογοκλοπής.
Όπως ρητά αναφέρεται στον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Τμήματος
«στις περιπτώσεις αντιγραφής, πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας δύναται να
επιβληθούν κυρώσεις σύµφωνα µε την περιγραφόµενη από τον Εσωτερικό
Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαδικασία. Επιπλέον ο Πρόεδρος του
Τµήµατος µετά από έγγραφη καταγγελία τρίτου προσώπου, επωνύµως και µε
στοιχεία, για αντιγραφή, πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία κατά τη διάρκεια
γραπτών εξετάσεων δύναται µετά από απόφαση της Συνέλευσης να διερευνήσει την
καταγγελία σε βάρος του φοιτητή, την οποία αναθέτει σε τριµελή Επιτροπή από µέλη
του ∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Η Επιτροπή οφείλει καταρχήν να καλέσει σε ακρόαση τον
φοιτητή, τους επιτηρητές και τον διδάσκοντα του µαθήµατος για να διακριβωθεί η
βασιµότητα ή µη της καταγγελίας σε βάρος του φοιτητή. Στις περιπτώσεις της
πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας ο Πρόεδρος του Τµήµατος καλεί και τους δύο
εµπλεκόµενους

φοιτητές»

(βλ.

αναλυτικά

http://political.soc.uoc.gr/el/page/6739/akadimaiki-deontologia ).
Άρθρο 11.
Παράρτημα Διπλώματος.
Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) εκδίδεται αυτόματα για όλους
τους πτυχιούχους του ΠΠΣ και επισυνάπτεται στο φάκελο που περιέχει το πτυχίο
κατά την τελετή αποφοίτησης. Μέσω αυτού οι φοιτητές έχουν σαφή και
ολοκληρωμένη εικόνα για τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ειδίκευση που
απέκτησαν, για το πλαίσιο γνώσεων, τη βαθμίδα, το περιεχόμενο και το επίπεδο των
σπουδών που ακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς.
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Άρθρο 12.
Τρόπος Φοίτησης
Η φοίτηση είναι Πλήρης, ωστόσο κάποιοι/ ες φοιτητές/ φοιτήτριες επιλέγουν ένα
μοντέλο μερικής φοίτησης, παρατείνοντας αναγκαστικά τις σπουδές τους.
Άρθρο 13.
Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών.
Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος, ο
οποίος Προεδρεύει και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών που έχει συσταθεί
από το Τμήμα και συνεδριάζει σε τακτική βάση. Αυτήν την περίοδο Διευθυντής του
Προγράμματος Σπουδών είναι ο Καθηγητής Θανάσης Γκιούρας, Πρόεδρος του
Τμήματος.

Άρθρο 14.
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Επιστημονική Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης είναι η Αν. Καθηγήτρια Βάλια
Αρανίτου. Επίσης υπάρχει και Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται
από την ΕΥ, την καθηγήτρια Ήβη Μαυρομούστακου (πρ. Πρόεδρο του Τμήματος)
και τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη (πρ. Πρόεδρο του Τμήματος).
Άρθρο 15.
Σύμβουλοι Σπουδών
Το Τμήμα έχει αποφασίσει όλα τα μέλη ΔΕΠ του να λειτουργούν ως Σύμβουλοι
Σπουδών, καθώς αποδίδει μεγάλη σημασία στο θεσμό του Συμβούλου Σπουδών.
Στην Ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτώνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
οι ώρες γραφείου κάθε διδάσκοντα- συμβούλου σπουδών, ώστε να γνωρίζουν οι
φοιτητές και φοιτήτριες πότε μπορούν να επισκέπτονται τα μέλη ΔΕΠ.
Άρθρο 16.
Προϋποθέσεις αποφοίτησης
Το Τμήμα απονέμει πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη μετά την ολοκλήρωση
σπουδών διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Απαιτείται η επιτυχής εξέταση
σε σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα και συνολικά 245
ECTS.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο
τμήμα που σκοπό έχει την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στην πολιτική
επιστήμη για την εμβάθυνση και κριτική διαχείριση των πολιτικών ζητημάτων αλλά
και την μετάδοση των απαραίτητων δεξιοτήτων, τεχνικών και μεθόδων. Σε αντίθεση
με τα περισσότερα αντίστοιχα τμήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια, που
διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο νομικών σχολών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της
Κρήτης συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση. Ακριβώς επειδή
συγκροτήθηκε χωρίς θεσμικές δεσμεύσεις με άλλους κλάδους ή γνωστικά
αντικείμενα, στους στόχους του περιλαμβάνεται η γνήσια διεπιστημονικότητα. Ο
συνδυασμός αυτός του επιτρέπει να αναδείξει τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
γνωστικού του αντικειμένου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να
συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών συνεργασιών για
την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας.
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες,
ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και διαχείρισης των
πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό
και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά
πεδία (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική,
δημόσιες πολιτικές, πολιτική κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και
δεξιότητες απαραίτητες στους σημερινούς φοιτητές (Αγγλικά, χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, χρήση SPSS, κ.α.). Στη βάση αυτή και σε συνδυασμό με τη συνεχή
επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση και παρουσία των μελών του, το Τμήμα
φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πολιτικής επιστήμης στην
Ελλάδα καθώς και στην αναβάθμιση του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της
ελληνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ.
Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:
Οι φοιτητές και φοιτήτριες:
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-

να αποκτήσουν εδραία γνώση και σύστοιχες δεξιότητες για την ανάλυση και
διαχείριση των διαχείρισης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης
δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο

-

να αποκτήσουν εδραία γνώση και σύστοιχες δεξιότητες ανάλυσης, έρευνας
και εφαρμογής στα βασικά πεδία- κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης
(πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή
πολιτική, δημόσιες πολιτικές, πολιτική κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις)

-

να αποκτήσουν και αναπτύξουν κρίσιμες οριζόντιες δεξιότητες (επάρκεια και
χρήση της αγγλικής γλώσσας, ψηφιακή ικανότητα και IT δεξιότητες,
δεξιότητες στην εφαρμογή στατιστικών πακέτων επεξεργασίας κοινωνικών
και πολιτικών δεδομένων κλπ)

-

να αναπτύξουν την ικανότητα αυτενέργειας και να αναπτύξουν ερευνητικές
δεξιότητες αναφορικά με τα βασικά πεδία της πολιτικής επιστήμης (μέσω
κυρίως των Σεμιναρίων αλλά και της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας)

-

να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους μέσω της Πρακτικής Άσκησης.

2. Eκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προφίλ των Αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι Πολιτικοί Επιστήμονες, με ισχυρό εκπαιδευτικό
προφίλ λόγω της σύστασης του προγράμματος σπουδών, αλλά και ενισχυμένο
επαγγελματικό προφίλ λόγω των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδυάζουν
εξειδίκευση και οριζόντιες δεξιότητες, όπως και με ενισχυμένη απασχολησιμότητα
λόγω της Πρακτικής Άσκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρακτική Άσκηση
αποτελεί

προαιρετική

δυνατότητα

επιλογής

των

φοιτητών

και

φοιτητριών, είναι οργανικά ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος και η επιτυχής υλοποίηση της οδηγεί στην αναγνώριση δύο (2) μαθημάτων
Υποχρεωτικών

Επιλεγόμενων

Παραδόσεων

(ΥΕΠ)

Εκτός της πολυδιάστατης, συστηματικής και ερευνητικά εδραιωμένης διδασκαλίας
των επιμέρους πεδίων του ευρύτερου αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης που
θεραπεύει το Τμήμα, κρίσιμη είναι επίσης η μεθοδική και εμπεριστατωμένη πρακτική
αξιοποίηση της προσκτηθείσας γνώσης και ακόλουθα η επικαιροποίηση και
ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων πολιτικών επιστημόνων,
προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω τις δυνατότητες και προοπτικές τους για να
καλύψουν αποτελεσματικά θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, σε ΟΤΑ, σε
Μ.Μ.Ε., σε εταιρείες πολιτικής έρευνας και έρευνας γνώμης, σε ερευνητικές δομές
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και

δομές

κοινωνικών

εταίρων,

σε

εταιρείες

και

επιχειρήσεις, αλλά και σε έτερους νευραλγικούς τομείς- πεδία της αγοράς εργασίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους το Τμήμα έδωσε εξαρχής ιδιαίτερη έμφαση στην
Πρακτική Άσκηση, η οποία συνεχίζεται ανελλιπώς και επιτυχημένα από το ακαδ.
έτος 2002- 2003.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης εργάζονται κυρίως στη Δημόσια
Διοίκηση και σε ΟΤΑ, σε ΜΜΕ, σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα Δομές
Κοινωνικών Εταίρων, στον ευρύτερο ιδιωτικό Τομέα, αλλά και κάποιοι εκ των
αποφοίτων κατέχουν ήδη ακαδημαϊκές θέσεις ως Διδάσκοντες- Μέλη ΔΕΠ σε
Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Λίγοι απόφοιτοι εργάζονται στη
2βάθμια εκπαίδευση, αφού παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της κατοχύρωσης
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Πολιτικής Επιστήμης από την
Πολιτεία, παρά τις συστηματικές παρεμβάσεις των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης.
3. Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έχουν πρόσβαση τόσο σε
προπτυχιακό (μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων) όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο
(μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών) σε μια σειρά από διαφορετικά ΠΠΣ και
ΠΜΣ, κυρίως στο πεδίο των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών και
Νομικών Επιστημών (συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ΠΜΣ του Τμήματος).
Σε ετήσια βάση αρκετοί από τους αποφοίτους του Τμήματος συνεχίζουν τις Σπουδές
τους (ειδικά σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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4. Σχεδιάγραμμα μαθημάτων με πιστωτικές μονάδες
1. Οδηγός σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εξής
21 ΥΠΟ χ 6 ects ανά μάθημα
Πολιτική Επιστήμη Ι – εννοιολογικές παράμετροι
Ελληνική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων χρόνων
Ποιοτικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική Θεωρία Ι – Θεωρία Αρχαίας Πόλης
Συνταγματικό Δίκαιο
Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης
Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Λειτουργικές Παράμετροι
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική
Πολιτική Θεωρία ΙΙ –Νεότερη πολιτική φιλοσοφία- φυσικό δίκαιο-φιλελευθερισμόςδημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ –Κάντ, Χέγκελ, Μάρξ, Βέμπερ
Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
Πολιτικά Κόμματα
Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ – Διεθνείς Σχέσεις
Ομάδες Συμφερόντων και Κοινωνικά Κινήματα
Εκλογική Κοινωνιολογία
Διοικητικό Δίκαιο
Πολιτική Επιστήμη ΙV- Εξωτερική Πολιτική, Γεωοικονομία και Ασφάλεια
Πολιτική Θεωρία ΙV – 20ος αιώνας και σύγχρονα ρεύματα στην πολιτική θεωρία
Αγγλικά (4χ 5 ects ανά μάθημα)
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’
ΥΕΠ (12 χ 5 ects ανά μάθημα)
Η εμβάπτιση της θεωρίας στα εμπειρικά δεδομένα
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Δημόσιες πολιτικές
Δημόσιες Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Όψεις Πολυτικοθεσμικού Εκσυχρονισμού
Πολιτική (και) Επικοινωνία
Βία και Πολιτική
Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις
Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία
ΥΕΣ (6 χ 6 ects ανά μάθημα)
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας POISSON LOGISTIC
REGRESSION
Πολιτικές Ενσωμάτωσης
Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Κόμματα και Διαδίκτυο
Δίκαιο – Δικαιώματα και Κινηματογράφος
2. Οδηγός σπουδών για τους φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί έως και το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:
18 ΥΠΟ χ 6 ects ανά μάθημα
Πολιτική Επιστήμη Ι – εννοιολογικές παράμετροι
Ελληνική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων χρόνων
Ποιοτικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική Θεωρία Ι – Θεωρία Αρχαίας Πόλης
Συνταγματικό Δίκαιο
Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική
Πολιτική Θεωρία ΙΙ –Νεότερη πολιτική φιλοσοφία- φυσικό δίκαιο-φιλελευθερισμόςδημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
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Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ –Κάντ, Χέγκελ, Μάρξ, Βέμπερ
Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
Πολιτικά Κόμματα
Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ – Διεθνείς Σχέσεις
Ομάδες Συμφερόντων και Κοινωνικά Κινήματα
Πολιτική Επιστήμη ΙV- Εξωτερική Πολιτική, Γεωοικονομία και Ασφάλεια
Πολιτική Θεωρία ΙV – 20ος αιώνας και σύγχρονα ρεύματα στην πολιτική θεωρία
Αγγλικά (4χ 5 ects ανά μάθημα)
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’
ΥΕΠ (12 χ 5 ects ανά μάθημα)
Η εμβάπτιση της θεωρίας στα εμπειρικά δεδομένα
Δημόσιες πολιτικές
Δημόσιες Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Όψεις Πολυτικοθεσμικού Εκσυχρονισμού
Πολιτική (και) Επικοινωνία
Βία και Πολιτική
Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις
Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία
ΥΕΣ (6 χ 7 ects ανά μάθημα)
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας POISSON LOGISTIC
REGRESSION
Πολιτικές Ενσωμάτωσης
Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον
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Κόμματα και Διαδίκτυο
Δίκαιο – Δικαιώματα και Κινηματογράφος

Στους ακόλουθους Πίνακες φαίνεται η πλήρης κατανομή μαθημάτων ανά έτος
σπουδών

για

το

τρέχον

ακαδ.

έτος

(2019-

2020-

βλ.

και

http://political.soc.uoc.gr/el/page/9/56/prosferomena-mathimata αλλά και για το
ωρολόγιο πρόγραμμα http://political.soc.uoc.gr/el/page/9/57/wrologio-programmamathimatwn). Η κατανομή στο 3ο και 4ο έτος γίνεται με βάση τις προβλέψεις του
νέου προγράμματος σπουδών, όπως παρατίθεται στην 4-5 σελίδα του παρόντος,
όπου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα αντίστοιχα ΥΕΠ και ΥΕΣ,
από το pool των ΥΕΠ και ΥΕΣ που εμφανίζονται στον Πίνακα σωρευτικά στο 3ο
έτος (π.χ. Ζ εξάμηνο: 3 ΥΕΠ και 2 ΥΕΣ και Η εξάμηνο 3 ΥΕΠ και 2 ΥΕΣ).
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Σημείωση: Όπως ήδη επισημάναμε, η κατανομή στο 3ο και 4ο έτος γίνεται με βάση
τις προβλέψεις του νέου προγράμματος σπουδών, όπως παρατίθεται στην 4-5
σελίδα του παρόντος. Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει και στο 4ο Έτος τα αντίστοιχα ΥΕΠ και ΥΕΣ, από το pool των ΥΕΠ και
ΥΕΣ που εμφανίζονται στον Πίνακα σωρευτικά στο 3ο έτος.
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