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I. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΣ

Ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών

Σ

Συνέλευση (του Τμήματος)

ΔΕ

Δήλωση Επιλογής (Μαθημάτων)

ΔΕΜ

Δήλωση Επαναλαμβανόμενων Μαθημάτων

ΔΜ

Διδακτική Μονάδα

ΔΠΣ

Διατμηματικό και/ή Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας

ΕΕ

Εαρινό Εξάμηνο

ΕΔΜ

Εργασία Διδασκόμενου Μαθήματος

ΕΞ

Εξαμηνιαία Εργασία

ΕΠ

(Μάθημα) Επιλογής

ΕΣ

Επίπεδο Συνθετότητας

ΜΕΤ

Μάθημα εκτός Τμήματος

ΠΑ

Προαπαιτούμενο (Μάθημα)

ΠΕ

(Μάθημα) Προεπιλογής

ΠΤ

Πτυχιακή (Εργασία)

ΣΕ

Σεμινάριο

ΥΠ

Υποχρεωτικό (Μάθημα)

ΧΕ

Χειμερινό Εξάμηνο

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System (Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς και Συγκέντρωσης Ακαδημαϊκών Μονάδων)
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IΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πρύτανης:

Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη
Καθηγήτρια

Τμήματος

Δημόσιας

Διοίκησης

της

Σχολής

Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
Τηλ.: 210-9201013
Αναπληρωτής

Βασίλης Δ. Κουγέας

Πρυτάνεως

Καθηγητής Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου

Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων

και Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Προσωπικού:
Αναπληρωτής

Νίκος Λέανδρος

Πρυτάνεως

Καθηγητής Οικονομικών

Οικονομικού

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πρόεδρος:

Καθ. Δέσποινα Παπαδοπούλου
Τηλ: 210-9201732
Fax :210- 9221222

Γραμματέας:

e-mail:
dpapado@panteion.gr

Ελένη Τσουκαλά

e-mail:

Τηλ: 210-9201384, 1037

koinpol@panteion.gr

Fax: 210-9221222
Γραμματεία:

Για πληροφορίες:

Τηλ: 210-9201037

Ελένη Τσουκαλά

Τηλ:

210-

9201384

Θυρίδα Γραμματείας

Ευαγγελία Λαμπρίδου

Τηλ: 210-9201381

Θεόδωρος Χασόγιας

Τηλ: 210-9201036

Τρίτη 10.00-13.00

(ώρες για το κοινό):
Ιστοσελίδα:

http://socialpolicy.panteion
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.gr/
Αριθμός

1292

Φοιτητών/τριών:

III. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το προφίλ του
κάθε διδάσκοντα και τα μαθήματά του από την ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://socialpolicy.panteion.gr/people

ΟΝΟΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγγελική

Εργαστήρι

Αθανασοπούλου

Κοινωνικής

Ε.ΔΙ.Π.

Πολιτικής

ΤΗΛ.

aggathan@yahoo.gr.
2109237925

4ος όροφος

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/aggathan
antho@panteion.gr

Θεοδοσία Ανθοπούλου
Καθηγήτρια

E-MAIL

Δ11

210-9201745

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/antho
sakisgravaris@gmail.com

Διονύσιος Γράβαρης
Καθηγητής

Δ7

210-9201755

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/sakisgravaris
kostas05@panteion.gr

Κωνσταντίνος Δημουλάς
Αναπλ. Καθηγητής

ΣΤ20

210-9201813

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/kdimoul
dkaltsonis@gmail.com

Δημήτριος Καλτσώνης
Αναπλ. Καθηγητής

Δ13

210- 9201744

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/dkaltsonis

Μαρία Καραμεσίνη

mkarames@panteion.gr

Καθηγήτρια

mkarames@ath.forthnet.gr
Δ7

210-9201755

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/mkarames
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Μαρία Κορασίδου

mkorasid@panteion.gr

Επίκ. Καθηγήτρια

mkorasid@otenet.gr
Δ7

210-9201754

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/mkorasid

Ιωάννης Κουζής

ikou@inegsee.gr

Καθηγητής

ioannis_kouzis@yahoo.gr
Δ8

210-9201753

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/ioanniskouzis

Λουδοβίκος

Ιστοτόπος:

Κωτσονόπουλος

http://socialpolicy.panteion.gr/pe

Επίκ. Καθηγητής

ople/lkotsonopoulos

Κανάκης Λελεδάκης

leledakis@panteion.gr

Επίκ. Καθηγητής

leledakis@gmail.com
Δ11

210-9201765

kanakis.leledakis@gmail.com
Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/leledakis

Ηρακλής Μαυρίδης

irmavridis@gmail.com

Επίκ. Καθηγητής

imavridis@panteion.gr
ΣΤ20

210-9201830

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/irmavridis
memosk@panteion.gr

Κωνσταντίνος Μέμος

104

Ε.ΔΙ.Π.

(Γυάλινο Κτίριο)

kostas_memos@yahoo.gr
210-9201664

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/kostasmemos
kmichal@panteion.gr

Αικατερίνη
Μιχαλοπούλου

Δ10

210-9201748

Καθηγήτρια

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/kmichal
bagavospanteion@gmail.com

Χρήστος Μπάγκαβος
Καθηγητής

Δ9

210-9201733

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/bagavos

Σταύρος
Καθηγητής

Μαυρουδέας
Δ7

s.mavroudeas@panteion.gr
Ιστοτόπος:

8

http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/smavroudeas
dpapado@panteion.gr

Δέσποινα Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια

Δ20

210-9201732

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/dpapado

Χρίστος Παπαθεοδώρου

ch.papatheo@gmail.com

Καθηγητής

christos@socadm.duth.gr
Δ8

210- 9201752

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/chpapatheo
geopetr@panteion.gr

Γεωργία Πετράκη
Καθηγήτρια

Ε23

210-9201805

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/geopetr
eprokou@panteion.gr

Ελένη Πρόκου
Αναπλ. Καθηγήτρια

Ε23

210-9201784

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/eprokou
sgsakell@vivodinet.gr

Σπυρίδων
Σακελλαρόπουλος

Δ11

210-9201765

Καθηγητής

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/sakellaropouloss

Χριστόφορος Σκαμνάκης

cskamnak@panteion.gr

Επικ. Καθηγητής

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/cskamnak

Μαρία Στρατηγάκη

mstrati@panteion.gr

Αναπλ. Καθηγήτρια

mstrati@otenet.gr
Δ7

210-9201755

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/mstrati
msymeon@panteion.gr

Μαρία Συμεωνάκη
Αναπλ. Καθηγήτρια

Δ10

210-9201747

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/msymeonaki
iordanispsimme@yahoo.co.uk

Ιορδάνης Ψημμένος
Καθηγητής

Δ20

210-9201732

Ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/ipsimmenos
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)
vtouri@gmail.com

Παρασκευή Τουρή
Εργαστήριο
Σπουδών Φύλου

2109201516

ιστοτόπος:
http://socialpolicy.panteion.gr/pe
ople/vtouri

IV. ΝΕΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Την πρώτη εβδομάδα του ακαδημαϊκού έτους οργανώνεται από το Τμήμα μια σειρά
δραστηριοτήτων οι οποίες απευθύνονται στους νέους φοιτητές και στις νέες φοιτήτριες. Οι
δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν, μεταξύ των άλλων, στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών
σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και τις υπηρεσίες που
παρέχονται από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων, που πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες ώρες
διδασκαλίας των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου, και οι οποίες αφορούν στα εξής:

 Οι κοινωνικές επιστήμες γενικά και η κοινωνική πολιτική ειδικότερα.
 Παρουσίαση του Τμήματος, του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, του
προγράμματος

μεταπτυχιακών

σπουδών,

των

εργαστηρίων

του

Τμήματος,

των

επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων.
 Καθοδήγηση φοιτητών/τριών για επιλογές των μαθημάτων κ.λπ..
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - σύνδεση με έρευνα και
παραγωγή γνώσης.
 Διαδικασία μελέτης - Δομή μιας επιστημονικής εργασίας - Τρόποι βιβλιογραφικών
αναφορών.
 Παρουσίαση βιβλιοθήκης (από το προσωπικό της βιβλιοθήκης).
 Ενημέρωση από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
 Ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Ενημέρωση από το Τμήμα Δημοσιευμάτων.
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 Ενημέρωση από το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης.
 Ενημέρωση από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.
 Ενημέρωση από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης.
 Ενημέρωση από το Γυμναστήριο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

V. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

V.1.1 Σκοπός και χαρακτήρας του Τμήματος

Το Τμήμα και το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών είναι ένα νέο και καινοτόμο Τμήμα που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20042005. Προέρχεται από την κατάτμηση με το Π.Δ. 106/2004 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που είχε ιδρυθεί το 1989 με το Π.Δ.377/89 και λειτούργησε
από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

Η κοινωνική πολιτική αναφέρεται στην οργανωμένη παρέμβαση του κράτους ή των φορέων
άσκησης πολιτικών, η οποία μέσα από την αναγνώριση και ικανοποίηση αναγκών – σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο – στοχεύει στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής, την
αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης. Η επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας μέσω αναδιανομής πλούτου και ευκαιριών
αποτελεί ένα σημαντικό αλλά όχι μοναδικό στόχο. Η κοινωνική πολιτική συνδέεται άρρηκτα με
την κοινωνική αλλαγή και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επίτευξης των στόχων άλλων
πολιτικών, ιδιαίτερα σε εποχές εκτενούς αναδιάρθρωσης κοινωνικών δομών και σχέσεων. Ο
χαρακτήρας και το περιεχόμενό της συναρτώνται με το εκάστοτε ισχύον ιστορικό, κοινωνικό,
πολιτισμικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Στη σύγχρονη εποχή διαμορφώνεται σε εθνικό και
υπερεθνικό επίπεδο, από τα εθνικά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς
οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ) και υλοποιείται από ένα ευρύ φάσμα
φορέων του κράτους, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αγοράς και της κοινωνίας των
πολιτών. Τα επί μέρους πεδία της περιλαμβάνουν την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την
11

κοινωνική πρόνοια, που αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής και ευρύτερα, την
εκπαίδευση, την απασχόληση, την κατοικία, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό
και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

Η κοινωνική πολιτική, ως γνωστικό αντικείμενο, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και
προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Η μελέτη της περιλαμβάνει επομένως την
κατανόηση και την ανάλυση κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων καθώς και των
ασκούμενων πολιτικών στα επιμέρους πεδία της, υπό το πρίσμα διαφορετικών θεωρητικών
και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του αντικειμένου και η ανάγκη σύζευξης θεωρίας και
εφαρμογής καθορίζουν τη φυσιογνωμία, τους σκοπούς και την ακαδημαϊκή αποστολή του
τμήματος.

Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες στη μελέτη και
την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των
κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους με τελικό
στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους/τις
φοιτητές/-τριες του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, την κοινωνιολογία
του αγροτικού και αστικού χώρου, τη γεωγραφία του αγροτικού χώρου, τη δημογραφία και
την κρατική ή τη μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της
κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της
υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών
δικαιωμάτων, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της
στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων και του περιβάλλοντος.

Χαρακτήρας του Τμήματος

Σύμφωνα με την περιγραφή της αποστολής του, το Τμήμα, όπως διατυπώνεται στο ιδρυτικό
του Προεδρικό Διάταγμα, έχει ως βασικό του σκοπό “τη μελέτη και την ανάλυση των
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κοινωνικών δομών και τάσεων μετασχηματισμού της κοινωνίας” και “τον προγραμματισμό και
εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο”. Ο σκοπός του Τμήματος
συνδυάζει έτσι τη θεωρητική αναζήτηση με την πρακτική εφαρμογή. Το Τμήμα έχει δυναμικό
και καινοτόμο χαρακτήρα που του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις συνεχείς θεωρητικές
εξελίξεις καθώς και στις επιστημονικές και γνωσιολογικές προϋποθέσεις κατανόησης και
ικανοποίησης των αναγκών που ανακύπτουν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη ελληνική και
ευρωπαϊκή κοινωνία.

Για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του στις γνωστικές περιοχές που καλύπτει, το Τμήμα
αντλεί από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών όπως η Κοινωνιολογία, η Οικονομική
Επιστήμη, η Πολιτική Επιστήμη, η Νομική Επιστήμη, η Ιστορία, η Στατιστική, η Δημογραφία και
η Κοινωνική Γεωγραφία. Το Τμήμα έχει έτσι έναν έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα που
επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες του να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη της κοινωνικής
πραγματικότητας και της μεταβολής της, τόσο στο επίπεδο των διεργασιών όσο και στο
επίπεδο των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα με τη διδασκαλία, το Τμήμα προάγει την έρευνα μέσω του Εργαστηρίου
Κοινωνικής Πολιτικής (πρώην ΚΕΚΜΟΚΟΠ), του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και του
Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων. Η έρευνα στο Τμήμα
τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις διδακτικές ανάγκες και με τη σειρά της τροφοδοτεί τη
διδασκαλία και τις ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος με τα ευρήματα και
τα πορίσματά της.

Επίσης, αυτό που χαρακτηρίζει έντονα το Τμήμα είναι το άνοιγμά του στην Ευρώπη και τον
κόσμο. Το Τμήμα πιστεύει ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον σημερινό κόσμο
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπουν την εσωστρεφή τάση που κυριαρχούσε
παραδοσιακά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της σημερινής και της αυριανής κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ανοικτό
προς κάθε κατεύθυνση. Για αυτόν το λόγο, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει έντονο
συγκριτικό χαρακτήρα με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό.

V.1.2 Η αποστολή του Τμήματος

Προπτυχιακό επίπεδο
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Το Τμήμα αποσκοπεί:
 στην απόκτηση από τους/τις φοιτητές/τριες επιστημονικών γνώσεων και την ανάπτυξη
κριτικής σκέψης στα αντικείμενα που θεραπεύει,
 στην εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και έρευνας,
 στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξη των
φοιτητών/τριών στην αγορά εργασίας.

Αυτά επιτυγχάνονται μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων, της εποπτείας εργασιών και γενικά
του διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ, καθώς και μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών σε επιλεγμένους φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του Τμήματος στα θεωρητικά
ρεύματα, τις μεθόδους και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων και
μέτρων κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας
των κοινωνικών υπηρεσιών εν γένει.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Το Τμήμα στοχεύει:



Στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της
Κοινωνικής Πολιτικής και στους βασικούς τομείς που αυτή εστιάζει. Σκοπός είναι η
εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τα σύνθετα θεωρητικά και
ερευνητικά εργαλεία στην ανάλυση και κατανόηση του ρόλου της Κοινωνικής
Πολιτικής στις σύγχρονες κοινωνίες.



Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας, στη
διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων και την χάραξη και εφαρμογή
πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, αξιοποιώντας δημιουργικά επιστημονικά
εργαλεία από διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναγκαία
είναι η εμβάθυνση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα μεθοδολογίας
κοινωνικής έρευνας με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής.
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Αυτά επιτυγχάνονται μέσω της λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
«Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» και της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

Προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας

Το Τμήμα
 συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την έρευνα (εμπειρική και θεωρητική)
και την επιστημονική μελέτη της κοινωνικής πολιτικής, τόσο ως γνωστικού αντικειμένου,
όσο και ως υπαρκτών, εφαρμοζόμενων στην πράξη πολιτικών σε ιστορικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο,
 και προάγει τον επιστημονικό διάλογο ως προς τη μελέτη και τις μεθόδους προσέγγισης
της κοινωνικής πολιτικής και τον σχολιασμό και την κριτική ανάλυση των ασκούμενων
πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από το συγγραφικό και ερευνητικό έργο, τις επιστημονικές
δημοσιεύσεις, τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.
Στο έργο αυτό είναι καθοριστική η συμβολή των τριών Ερευνητικών Εργαστηρίων του
Τμήματος.

V.1.3 Ο κοινωνικός ρόλος του Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής επιδιώκει να αναπτύξει έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο:
 με την ανάπτυξη ενός κριτικού επιστημονικού λόγου για την τρέχουσα κοινωνική
πολιτική και τη δημοσιοποίησή του στην κοινωνία και τους φορείς άσκησης κοινωνικής
πολιτικής,
 με τη συμβολή του στη διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δημόσιων
πολιτικών και πρακτικών που άπτονται των αντικειμένων του.

Για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου, το Τμήμα αναπτύσσει συγκεκριμένες δραστηριότητες
που συστηματοποιούν και προβάλλουν το έργο του. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
 η οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και συμποσίων με
εθνικό και διεθνή χαρακτήρα πάνω σε επίκαιρα θέματα που άπτονται της κοινωνικής
πολιτικής,
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 η καλλιέργεια σχέσεων με αντίστοιχα τμήματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα με
στόχο την προώθηση ποικίλων επιστημονικών δράσεων, ανταλλαγών κ.λπ. σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο,
 η ευρεία χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προβολή του, αλλά και την
υιοθέτηση νέων μορφών για την επίτευξη των στόχων του,
 η ανάπτυξη σχέσεων με φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

V.1.4 Μαθησιακά αποτελέσματα και επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων

Οι πανεπιστημιακές σπουδές χαρακτηρίζονται όχι τόσο από την ευθύγραμμη και άμεση σχέση
με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο με τις διευρυμένες ανάγκες της οικονομίας
και κοινωνίας. Οι στέρεες πανεπιστημιακές γνώσεις θεωρητικού, αναλυτικού και
μεθοδολογικού χαρακτήρα παρέχουν στους/στις φοιτητές/τριες μας τις αναγκαίες
δυνατότητες ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες εξελίξεις που συντελούνται στην οικονομία,
την απασχόληση, τις ειδικότητες και τα επαγγέλματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με την επιτυχή ολοκλήρωση του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τη λήψη του πτυχίου:

Γνωρίζουν επαρκώς:


Τις θεωρίες, το εύρος και τις μεθόδους άσκησης της κοινωνικής πολιτικής όπως αυτές
αποτυπώνονται στη διεθνή και εθνική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.



Τις κύριες αντιλήψεις, τους θεσμούς, τις μεθόδους και τις πρακτικές που ακολουθούνται
συνολικά αλλά και στα επιμέρους πεδία άσκησης της κοινωνικής πολιτικής (υγεία,
κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, κατοικία, φροντίδα / πρόνοια, κοινωνικά δικαιώματα,
ανισότητα, φτώχεια, κοινωνική ενσωμάτωση / κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικός
δεσμός

και

ταυτότητες,

απασχόληση,

εργασία,

διακρίσεις,

οικογένεια,

ηλικία,

μεταναστευτικοί και προσφυγικοί πληθυσμοί, βιοπολιτική, διεθνής κοινωνική πολιτική,
προστασία του περιβάλλοντος).


Τα παραπάνω πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από την οριζόντια διάσταση του
φύλου.



Τα παραπάνω πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από την οριζόντια διάσταση του
χώρου και της εδαφικής συνοχής.

16



Την προέλευση, την ανάπτυξη και τις παρεμβάσεις των θεσμών κοινωνικής πολιτικής στην
Ελλάδα, την Ευρώπη και το διεθνές περιβάλλον.



Τις

τοπικές,

εθνικές

και

υπερεθνικές

διαστάσεις

της

κοινωνικής

πολιτικής

συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των κοινοτήτων και των θεσμικών οργάνων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του Εθνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπερεθνικών και
διεθνών οργανισμών.


Τις σημαντικότερες πηγές άντλησης δεδομένων και πληροφοριών για την ανάλυση και
αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής και τις κύριες ερευνητικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και την επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών
δεδομένων, και την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών στο ευρύτερο πεδίο αλλά και στα
επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

Διακρίνουν με ευχέρεια:


Τη διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση των ευρύτερων θεμάτων που εντάσσονται στο
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.



Τις διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις αναφορικά με τα κοινωνικά προβλήματα και
τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισής τους.



Την καταγραφή των προβλημάτων που συνδέονται με θέματα διακρίσεων σε όλες τις
ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, άτομα με ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό, ΑμΕΑ
κ.λπ.) και στις γυναίκες.



Τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τις διαφορετικές επιδράσεις των παρεμβάσεων της
κοινωνικής πολιτικής στις διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, εθνοτικές
και, γενικότερα, ευπαθείς ομάδες.



Τα προβλήματα και τις πολιτικές σε χωρικό επίπεδο στην τοπική, περιφερειακή και εθνική
κλίμακα.



Πώς οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τα άτομα αποκρίνονται στις πολιτικές και πώς
αντιπαρατίθενται για την κοινωνική πολιτική.



Τις αξίες και τις αρχές που διακατέχουν τις διαφορετικές μεθόδους άσκησης της
κοινωνικής πολιτικής.

Επίσης, όσοι/ες ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής μπορούν:
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Να κατανοούν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις καθιερωμένες θεωρίες και έννοιες
της Κοινωνικής Πολιτικής και των άλλων κοινωνικών επιστημών για να αναλύουν πώς οι
κοινωνικές ανάγκες, τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές μεταβολές και οι πολιτικές
αντιμετώπισής τους διαμορφώνονται και γίνονται κατανοητές στο εθνικό και το διεθνές
περιβάλλον.



Να αναζητούν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που
απορρέουν από τις κοινωνικές έρευνες και άλλες ερευνητικές δημοσιεύσεις.



Να αναλαμβάνουν από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους τη διερεύνηση κοινωνικών
θεμάτων και προβλημάτων. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι δεξιότητες προσδιορισμού του
προβλήματος,

συλλογής,

αποθήκευσης

και

χειρισμού

των

στοιχείων

(συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών στοιχείων, άλλων πληροφοριών και της χρήσης
αρχειακών πηγών), καθώς και οι δεξιότητες διαμόρφωσης συνεκτικών και τεκμηριωμένων
απόψεων και παρουσίασης σαφών συμπερασμάτων και προτάσεων.


Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν προτεραιότητες και να επιλύουν κοινωνικά
προβλήματα, μέσω μεθοδικής και οργανωμένης προσέγγισης.



Να

αξιοποιούν

αποτελεσματικά

τις

σύγχρονες

τεχνικές

και

λογισμικό

που

χρησιμοποιούνται στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα των κοινωνικών προβλημάτων και
αναγκών.

Το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει μεγάλο φάσμα επαγγελματικών
δυνατοτήτων στους κατόχους του. Χάρη στο ευρύ υπόβαθρο που προσφέρεται, οι πτυχιούχοι
του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς κλάδους του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα. Οι Πτυχιούχοι του διαθέτουν επαγγελματικές προοπτικές γύρω από τον σχεδιασμό, την
εφαρμογή και την αξιολόγηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε μια σειρά από φορείς του
δημόσιου, του ιδιωτικού και του μη κυβερνητικού τομέα. Ειδικότερα, σχετικά με τους κλάδους
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στις παρακάτω ειδικότητες: α) ΠΕ
Κοινωνικής Πολιτικής, β) ΠΕ Κοινωνικών Επιστημόνων, γ) ΠΕ Κοινωνιολόγων, δ) ΠΕ
Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπου υπάρχει συνάφεια) και ε) ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών (ως
εκπαιδευτικοί κοινωνικοί επιστήμονες μετά την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας ως
επιπλέον του πτυχίου προσόντος).
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Επίσης, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης,
στην οποία παρέχεται εκπαίδευση στην κατεύθυνση της κοινωνικής διοίκησης. Οι
επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος ενισχύονται περισσότερο μέσα από
τη διευρυμένη κλίμακα επιλογής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για εμβάθυνση σε
ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών. Το
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικότερα, οι
πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:
 σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα,
 σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης,
 σε οργανισμούς και γραφεία μελετών,
 σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας,
 σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
 σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
 σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
 σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών με
αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης,
 σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση
και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και
κοινωνικής ανάπτυξης,
 στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές
σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.

VII. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Επιτροπή
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τμήματος.

Η φιλοσοφία των σπουδών στο Τμήμα αποβλέπει:
 να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ουσιαστικές γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαιτεί η επιστημονική επάρκεια και η επαγγελματική τους ένταξη,
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 να τους/τις βοηθήσει να καλλιεργήσουν μία ολοκληρωμένη αντίληψη για το
επιστημονικό ήθος, την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία που οφείλουν να
χαρακτηρίζουν τον επιστήμονα κοινωνικής πολιτικής.

Αυτή η επιδίωξη διατρέχει το σύνολο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και
αποτυπώνεται τόσο στην οργάνωση των μαθημάτων όσο και στις εν γένει δραστηριότητές του.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι προσαρμοσμένο στη
σύγχρονη πραγματικότητα και την προσεγγίζει σε όλα τα επίπεδα, στις μίκρο- και μάκροαναλύσεις των κοινωνικών προβλημάτων, την τοπική, εθνική και διεθνή διάσταση των
κοινωνικών φαινομένων και των εφαρμοσμένων πολιτικών.

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση:
 γενικών γνώσεων στις κοινωνικές επιστήμες,
 ειδικών γνώσεων σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που εξοπλίζει τον/την φοιτητή/τρια
τόσο με τις θεωρητικές όσο και με τις εφαρμοσμένες γνώσεις που θα του/της επιτρέψουν να
κάνει μία σωστά προσανατολισμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό το χαρακτηριστικό
του προγράμματος αποτυπώνεται στη λειτουργική διάρθρωσή του, στη διάκριση των
μαθημάτων σε υποχρεωτικά και επιλογής, σε μαθήματα κορμού και μαθήματα πεδίων. Η
ποικιλία συνδυασμών επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια να διαμορφώσει το δικό του/της
πρόγραμμα σπουδών και να το προσαρμόσει στις δικές του/της ανάγκες, προτιμήσεις και
προοπτικές.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 έως και το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 αποφοιτούν αφού συγκεντρώσουν εκατόν πενήντα (150) ΔΜ, από τις οποίες οι
εβδομήντα οκτώ (78) θα είναι από 26 ΥΠ μαθήματα και οι εβδομήντα δύο (72) από μαθήματα
24 ΕΠ (ή 21 ΕΠ και πτυχιακή εργασία). Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 48
μαθήματα και 150 ΔΜ. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος λαμβάνουν, επομένως, πτυχίο είτε με
τη συμπλήρωση 48 μαθημάτων συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας [σύνολο
διδακτικών μονάδων: (47x3)+9=150] είτε με τη συμπλήρωση 50 μαθημάτων (σύνολο
διδακτικών μονάδων: 50x3=150) άνευ πτυχιακής εργασίας. Κατά συνέπεια, ο βαθμός της

20

πτυχιακής εργασίας δεν θα πολλαπλασιάζεται επί τρία, αφού λογίζεται ως ένα μάθημα. Το
κάθε μάθημα του παλαιού Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχεί με 5 ακαδημαϊκές μονάδες του
συστήματος ECTS.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και στο εξής αποφοιτούν
αφού συγκεντρώσουν 240 ακαδημαϊκές μονάδες του συστήματος ECTS από τις οποίες οι
εκατό δύο (102) αντιστοιχούν στα δεκαεπτά (17) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), οι ενενήντα
(90) σε δεκαπέντε (15) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και οι σαράντα- οκτώ (48) σε τέσσερα (4)
σεμινάρια (ΣΕΜ).

Το κάθε υποχρεωτικό μάθημα ή μάθημα επιλογής του ΠΠΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
και εφεξής αντιστοιχεί με 6 ακαδημαϊκές μονάδες του συστήματος ECTS.
Το κάθε Σεμινάριο του ΠΠΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής αντιστοιχεί με 12
ακαδημαϊκές μονάδες του συστηματος ECTS.
Η Πτυχιακή Εργασία του ΠΠΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής αντιστοιχεί με 18
ακαδημαϊκές μονάδες του συστήματος ECTS.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι δεσμευτικό για τα υποχρεωτικά μαθήματα τα
οποία δηλώνονται κατά τα αντίστοιχα έτη που διδάσκονται (του πρώτου έτους το πρώτο έτος
και το δεύτερου έτος το δεύτερο). Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες, στα δύο (2) πρώτα έτη
σπουδών, αποκτούν γενικές βασικές γνώσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν
άνετα το πρόγραμμα του τρίτου και τέταρτου έτους, στη διάρκεια των οποίων ο στόχος είναι η
απόκτηση πιο εξειδικευμένων γνώσεων. Με την επιλογή αυτή, στα δύο (2) πρώτα έτη
σπουδών, οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν την παρακολούθηση του συνόλου των
υποχρεωτικών μαθημάτων (17), η επιτυχής εξέταση των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση
για τη λήψη του πτυχίου.

Έτσι, ο/η φοιτητής/τρια που εγγράφηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και
μετά, αφού ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, μπορεί να επιλέξει:
-τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και ένα (1) μάθημα επιλογής το Γ Εξάμηνο,
-τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και δύο (2) μαθήματα επιλογής το Δ Εξάμηνο,
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) το Ε Εξάμηνο,
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) το ΣΤ Εξάμηνο,
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-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) (ή δύο (2) μαθήματα επιλογής
(ΕΠ) και ένα σεμινάριο και πτυχιακή εργασία) το Ζ Εξάμηνο και
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) (ή τρία (3) μαθήματα επιλογής
(ΕΠ), και πτυχιακή εργασία) το Η Εξάμηνο.
Εάν οι φοιτητές/τριες επιλέξουν πτυχιακή εργασία, τότε αυτή ισοδυναμεί με ένα μάθημα
επιλογής και ένα σεμινάριο και έχει ετήσια διάρκεια.

Για τη λήψη του πτυχίου των πρωτοετών φοιτητών/τριών από το ακαδημαϊκό έτος 20172018 και στο εξής απαιτούνται τριάντα (36) μαθήματα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτος 2019-20 μπορείτε
να βείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος και πιο συγκεκριμένα στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυσνη:
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/curriculum

Επιπλέον, αναλυτικές πληροφορίες για το περίγραμμα των μαθημάτων του ΠΠΣ και τα
μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα βρείτε
στην ηλεκτρονική σελίδα του κάθε διδάσκοντα στην ιστοσελίδα του Τμήματος όπου
αναφέρεται η περιγραφή των μαθημάτων που διδάσκουν, μέσω της διεύθυνσης:
http://socialpolicy.panteion.gr/people

VIII. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να ενημρωθούν για τον κανονισμό που
διέπει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2019-20 απο το επίσημο κείμενο που είναι
αναρτημένο

στη

σελίδα

του

Τμήματος

στην

εξής

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

http://socialpolicy.panteion.gr/sites/default/files/inlinefiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5
%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%B1%CE%B5%202019-20_3.pdf
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ΙΧ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Όσοι/ες φοιτητές/τριες γράφονται για πρώτη φορά στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
κι έπειτα θα πρέπει να δηλώσουν:
-πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) το Α Εξάμηνο,
-πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) το Β Εξάμηνο,
-τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και ένα (1) μάθημα επιλογής (ΕΠ) το Γ Εξάμηνο,
-τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και δύο (2) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) το Δ Εξάμηνο,
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) το Ε Εξάμηνο,
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) το ΣΤ Εξάμηνο,
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) (ή δύο (2) μαθήματα επιλογής
(ΕΠ) και ένα σεμινάριο (ΣΕΜ) και πτυχιακή εργασία) το Ζ Εξάμηνο και
-τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και ένα (1) σεμινάριο (ΣΕΜ) (ή τρία (3) μαθήματα επιλογής
(ΕΠ), και πτυχιακή εργασία) το Η Εξάμηνο,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ 240
ECTS ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ.
Σημ.: Εάν οι φοιτητές/τριες επιλέξουν πτυχιακή εργασία, τότε αυτή ισοδυναμεί με ένα μάθημα
επιλογής και ένα σεμινάριο και έχει ετήσια διάρκεια.

Χ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγγραφή Εργασιών
Μαθήματος ή Πτυχιακών Εργασιών Πτυχιακών που συντάχθηκαν από την Επιτροπή
Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (17-3-2017).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών η έκταση της περίληψης και του κειμένου
των Πτυχιακών Εργασιών έχει οριστεί ως εξής:

Περίληψη (ανώτατο όριο λέξεων): 150
Κείμενο (ενδεικτικός αριθμός λέξεων): τουλάχιστον 12.000
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Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις οδηγίες συγγραφής εργασιών θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://socialpolicy.panteion.gr/studies/guidelines

ΧΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
όπως αυτό υλοποιείται κεντρικά από το Πάντειο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που ορίζονται στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του ΠΠΣ.
Αναλυτικές

πληροφορίες

μπορείτε

να

βρείτε

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

http://praktiki.panteion.gr/

ΧΙΙ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα κινητικότητας του
Πανεπιστημίου (Erasmus κ.ά) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον Κανονισμό
Σπουδών του ΠΠΣ.
Αναλυτικές

πληροφορίες

μπορείτε

να

βρείτε

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/erasmus

ΧΙΙΙ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στο Τμήμα η κατάταξη πτυχιούχων γίνεται με εξετάσεις στα τρία (3) παρακάτω μαθήματα: Να
αλλάξουν τα μαθήματα εξετάσεων σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων
στις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος στην παρακάτω
διεύθυνση:
http://socialpolicy.panteion.gr/secretariat/announcements?search=&field_category_target_id
=37

Τίτλος μαθήματος

Ύλη μαθήματος
Κοινωνιολογία, Giddens Anthony 2η έκδ./2009 Εκδότης: Giddens, A., 2009 (2η εκδ) Αθήνα: Γ.

Βασικά στοιχεία Κοινωνιολογίας

ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Τα παρακάτω
κεφάλαια:
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
19, 20

24

Δημουλάς Κ. 2019. Σχεδιασμός Εφαρμογή και
Αξιολόγηση

Κοινωνικής

Πολιτικής.

Αθήνα:

Διόνικος.
Κοινωνικά
εφαρμογές

προβλήματα
της

και

Κοινωνικής Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόµου, Χ., Σκαµνάκης,

Πολιτικής

Χρ.,

Αγγελάκη,Μ.,

(επιμ.)

2018.

Κοινωνική

Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

•Το πρώτο μέρος από το βιβλίο Francois Ewald,
Ιστορία του Κράτους Πρόνοιας, Αθήνα, 2000.
•Το πρώτο μέρος από το βιβλίο Francois-Xavier
Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής Merrien, Αντιμέτωποι με τη Φτώχεια, Αθήνα, 1996.
•Το

πρώτο

μέρος

από

το

βιβλίο

Ολγα

Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας, Αθήνα, 1990.
•Επίσης τα κείμενα στο e-class.

Οι νέοι/ες φοιτητές/τριες που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης
πτυχιούχων, κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και απαλλάσσονται από την εξέταση των
μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, καθώς αυτά αντιστοιχούν σε
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Αναλυτικές πληροφορίες για την
κατάταξη πτυχιούχων και τις ημερομηνίες διενέργειας των κατατακτήριων εξετάσεων δίνονται
από τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΧΙV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής (http://socialpolicy.panteion.gr/research/units/kekmokop)

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί
μετεξέλιξη του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) που
ιδρύθηκε το 1990.

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 134, 176 71 Αθήνα (4ος και 5ος όροφος).
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Πληροφορίες:
Τηλ.: 210-9238473
Fax:

210-9238290

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (http://socialpolicy.panteion.gr/research/units/centregender-studies)

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2006 και
εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου, στην
κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές,
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Το Εργαστήριο διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Παρασκευή Τουρή.
Στεγάζεται στην Λ. Συγγρού 136 (Γυάλινο κτίριο). Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις
δραστηριότητές του (ερευνητικά προγράμματα, εκδηλώσεις, συνέδρια κ.τλ.) και τις υπηρεσίες
του (βιβλιοθήκη, ελεύθερη πρόσβαση και βιβλιογραφική αναζήτηση στο διαδίκτυο κ.λπ.),
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: www.genderstudies-panteion.gr
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2109201516
E-mail: genderpanteion@gmail.gr

Το

Εργαστήριο

Κοινωνικής

Στατιστικής

και

Ανάλυσης

Δεδομένων

(http://socialpolicy.panteion.gr/research/units/computer-lab)

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων είναι ένα άρτια εξοπλισμένο
Εργαστήριο με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και όλο το απαραίτητο υλικό (εκτυπωτές,
οπτικοακουστικά μέσα, προβολικά συστήματα) και λογισμικό. Στόχος του Εργαστηρίου είναι ο
συνδυασμός βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Υπολογιστικής
και της Κοινωνικής Στατιστικής, της Ανάλυσης Κοινωνικών Δεδομένων και της Κοινωνικής
Έρευνας προκειμένου τα ερευνητικά πορίσματα να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
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Διεύθυνση:
Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής και Ανάλυσης Δεδομένων βρίσκεται στο υπόγειο του
γυάλινου κτιρίου.

ΧV. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 κι εφεξής προσφέρει
μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης στην κοινωνική πολιτική με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής». Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, ερευνητικά
κέντρα, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους οργανισμούς του δημοσίου
καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς με σκοπό αφενός τη μελέτη των
σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://socialpolicy.panteion.gr/studies/postgraduate

Γραμματεία Προγράμματος:
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210-9201381, 210-9201036
Fax:

210-9221222

E-mail: koinpol@panteion.gr

ΧVI. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής απονέμει διδακτορικό δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα τα
οποία θεραπεύονται από αυτό. Κατά την κείμενη νομοθεσία, εφόσον στο Τμήμα λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί τη
δεύτερη φάση των μεταπτυχιακών σπουδών και προϋποθέτει αναγνωρισμένο τίτλο
μεταπτυχιακών σπουδών. Η διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
παρουσιάζεται

λεπτομερώς

στον

Κανονισμό

Διδακτορικών

Σπουδών
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(http://socialpolicy.panteion.gr/studies/doctoral)
Γραμματεία Προγράμματος:
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210-9201381, 210-9201036
Fax:

210-9221222

E-mail: koinpol@panteion.gr
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ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του/της κάθε διδάσκοντα/ουσας στην
ιστοσελίδα του Τμήματος παρέχονται πληροφορίες για τις ημέρες και ώρες υποδοχής και
ενημέρωσης φοιτητών/τριών από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα.

XVII. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διδακτικά Βιβλία

Στους/στις φοιτητές/τριες χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήματα, καθώς και
σημειώσεις και φάκελοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Πληροφορίες:
Διεύθυνση Δημοσιευμάτων
Τηλ.: 210-9201045-6, 210-9201393

Υγειονομική Περίθαλψη

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναλύεται σε δικαίωμα επίσκεψης/νοσηλείας σε Δημόσια
Νοσοκομεία και παροχή φαρμάκων χωρίς συμμετοχή, αφού θεωρηθούν από το Τμήμα
Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται
και στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου όλων των κύκλων Σπουδών
(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα) με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Πληροφορίες:
Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης
Τηλ.: 210-9201647

Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για τη σίτιση, στέγαση, την έκδοση βιβλιαρίων
ασθενείας και την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ). Τις παραπάνω παροχές
δικαιούνται οι φοιτητές/τριες για (4 χρόνια + 2) σύνολο 6 χρόνια εφόσον δεν έχουν ορκιστεί.
Πληροφορίες:
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
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Τηλ.: 210-9201642
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.ΦΟΙ.) είναι αρμόδιο για την έκδοση των εξής
πιστοποιητικών: για στρατολογική χρήση, βεβαίωση κατάταξης πτυχιούχων σε ορκωμοσία και
αναλυτική βαθμολογία σε προτυπωμένο χαρτί. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα χορηγούνται
στους φοιτητές/τριες με την επίδειξη του βιβλιαρίου σπουδών.
Λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30-14.30 και Τετάρτη - Πέμπτη 7.30-17.00
Τηλ.: 210-9201141-42

Βιβλιοθήκη

Η Bιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού,
νεοκλασικού κτιρίου και εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα. Καταλαμβάνει έκταση 1.750 τ.μ. και
διαθέτει 350 θέσεις ανάγνωσης. Στον χώρο της βιβλιοθήκης βρίσκονται τερματικά για
αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (CD ROMs, on line) και στο Internet.
Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών από 8:00 – 20:00.
Πληροφορίες:
Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου
Τηλ.: 210-9201001
Fax: 210-9248774
E-mail: libp@panteion.gr
Ιστοσελίδα: http://library.panteion.gr

Αθλητισμός

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Γυμναστήριο όπου όλοι/όλες οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη
δυνατότητα να μετέχουν σε αθλητικά προγράμματα κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένων
γυμναστών. Το Γυμναστήριο βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 36, στο Νέο Κόσμο.
Πληροφορίες:
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Τηλ.: 210-9025717

30

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά. Για τη λήψη
του πτυχίου τους οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία (1) από τις
παραπάνω γλώσσες. Για τον λόγο αυτό, κατά την αρχική τους εγγραφή, οι φοιτητές/τριες
δηλώνουν την υποχρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνατότητα να την
αλλάξουν μόνο μία (1) φορά.
Φοιτητές/τριες που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί
ισοτιμία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της υποχρεωτικής γλώσσας.
Πληροφορίες:
Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Γραφείο 310, Β' όροφος, πτέρυγα Στασινόπουλου
Τηλ.: 210-9201590, 210-9201610

Γραφείο Σταδιοδρομίας - Διασύνδεσης

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας (Διασύνδεσης) είναι μια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου
προς τους φοιτητές και αποφοίτους του, η οποία ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και
εργασίας. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου.
Πληροφορίες:
Γραφείο Σταδιοδρομίας (Διασύνδεσης)
Τηλ.: 210-9201097

Υποτροφίες επίδοσης και βραβεία

Το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές/τριεςσπουδαστές/τριες που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στα Ιδρύματα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή β) επίδοσης στα Εξάμηνα Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους με
επιτυχία στο σύνολο των μέγιστων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν ανά έτος.

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Κάθε
χρόνο η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα των
υποψηφίων υποτρόφων και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.
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Χρήσιμα τηλέφωνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διεύθυνση Δημοσιευμάτων

210-9201046

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης

210-9201647

Ιατρείο

210-9201648

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

210-9201642

Βιβλιοθήκη

210-9201001

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

210-9025717

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

210-9574842

Γραφείο Σταδιοδρομίας - Διασύνδεσης

210-9201097

Θυρωρείο – Φυλάκιο

210-9219715

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

2109201141-1142

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

210-9201047

Δημόσιας Διοίκησης

210-9201067

Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

210-9201062

Οικονομικής

και

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

210-9201425

Ψυχολογίας

210-9201057

Κοινωνιολογίας

210-9201075

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

210-9201043

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

210-9201042
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