Το

Τμήμα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 1984 και

αποτελεί το αρχαιότερο Τμήμα Κοινωνιολογίας στη
χώρα μας. Με στόχο τη συστηματική μελέτη της
κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς, των
κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και
μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας, των
προβλημάτων και των κοινωνικών φαινομένων, το
Τμήμα Κοινωνιολογίας όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει
στη διδασκαλία και την εκπαίδευση των κοινωνιολόγων,
στην ανάπτυξη της γνώσης και της πρωτογενούς έρευνας, σε θεωρητικό, μεθοδολογικό
και πρακτικό επίπεδο. Τόσο η ιστορική εξέλιξη του Τμήματος, όσο και οι προκλήσεις για
το μέλλον του αντανακλούν την ουσιαστική συμβολή του Τμήματος Κοινωνιολογίας
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την επίδρασή του στις δημόσιες πολιτικές της χώρας. Το
Τμήμα Κοινωνιολογίας στελεχώνεται από 31 μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό
της Γραμματείας. Οι τομείς του Τμήματος είναι:
➢
➢
➢
➢

Ο Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Ο Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Ο Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Ο Τομέας Εγκληματολογίας

Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει στο Τμήμα μας διαμορφώθηκε με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών
είναι:
✓ προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, της έρευνας και των
πολιτικών,
✓ χρήσιμο για την κατάρτιση των φοιτητών και την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας,
✓ με εσωτερική συνοχή και λογική ακολουθία μεταξύ των γνωστικών
αντικειμένων και των εξαμήνων (παραγωγική λογική προς την εξειδίκευση),
✓ Απλό και κατανοητό, επιστημολογικά συνεκτικό και ευέλικτο με πολλές
επιλογές (τρίτο και τέταρτο έτος),
✓ δομημένο με ομάδες –κατηγορίες μαθημάτων επιλογής, κατευθύνσεις και
εξατομίκευση, και
✓ υπόκειται σε διαρκή ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από την Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με τους φοιτητές.
Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (ΥΠ), Υποχρεωτικά
Επιλογής (ΥΕ), σε Σεμινάρια, Πρακτικές Ασκήσεις και σε Μαθήματα Εκτός Τμήματος
(ΜΕΤ). Για όλα τα μαθήματα γίνεται αναφορά στις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) και
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται σε πέντε
Θεματικές Ενότητες μαθημάτων: γενικού πλαισίου Κοινωνιολογίας, Θεωρίας και
Εφαρμογών, Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, Εγκληματολογίας και
Σεμιναρίων-Ξένων Γλωσσών-ΜΕΤ. Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται και η
πρακτική άσκηση των φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας,
προκειμένου οι πτυχιούχοι μας να είναι εξοικειωμένοι με την αγορά εργασίας και τις
δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.
Ο αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου ανέρχεται στα 44 και περιλαμβάνει
22 υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον 22 υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής από
τις 5 Θεματικές Ενότητες σπουδών.

Οι φοιτητές μας έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμβάλλουν και να
παρακολουθούν και το έργο των Εργαστηρίων και των Ερευνητικών Κέντρων του
Τμήματος. Τα Ερευνητικά κέντρα & Εργαστήρια του Τμήματος είναι:









Εργαστήριο ‘Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση’
Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών
Κέντρο Κοινωνικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Ερευνας
Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας
Κέντρο Κοινωνικών και Πολιτισμικών Μελετών
Κέντρο Ιστορικής Κοινωνιολογίας
Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών, με αντικείμενα την Εγκληματολογία και την Κοινωνιολογία. Επίσης, το
Τμήμα Κοινωνιολογίας μετέχει από το 2015 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική’.
Αποτελεί υποχρέωσή μας η συνεργασία με τους φοιτητές μας, σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δίνουμε στους φοιτητές μας
κίνητρα για γνώση και έρευνα. Το Τμήμα παράγει επίσης σημαντικό ερευνητικό έργο
και πληθώρα ελληνικών και ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων. Ακριβώς λόγω του
εμπεριστατωμένου περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, της ενίσχυσης της
πρωτογενούς έρευνας καθώς και της αναπτυξιακής του προοπτικής, το Τμήμα
Κοινωνιολογίας αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους εξωτερικούς κριτές της Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Είναι
προφανές ότι η ανατροφοδότηση από τους φοιτητές μας για το πρόγραμμα σπουδών
και η καθημερινή εφαρμογή του στις αίθουσες διδασκαλίας του πανεπιστημίου θα
εμπλουτίσει και θα βελτιώσει τις όποιες πιθανές αδυναμίες του.
Σε όλους του φοιτητές του Τμήματός μας ευχόμαστε να αποκτήσουν μια
ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και αποδοτική γνωστική εμπειρία στην επιστήμη της
Κοινωνιολογίας.

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Αρτινοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια

