LOGOS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Αυτό το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήματος
είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς
«διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων
σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή
της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των
σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται
ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το Παράρτημα.
Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα δίδεται η σχετική εξήγηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ
1.1 ΕΠΩΝΥΜΟ:
1.2 ΟΝΟΜΑ:
1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ) ………………………….. - ΤΟΠΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………. - ΧΩΡΑ:…………………………
1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.2

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.3

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.4

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΙΔΙΟ ΜΕ 2.3.

2.5

ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ (σε ορισμένα

μαθήματα).

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

3.1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ: Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.2

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 4 ΕΤΗ (8 ΕΞΑΜΗΝΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες
εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS = 25-30 ώρες φόρτου εργασίας του/της φοιτητή/τριας).
3.3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
4.1

ΤΡΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ, ΕΑΡΙΝΑ)
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΤΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ (ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ).
4.2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ:

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται:

Ο/Η φοιτητής/τρια να έχει συμπληρώσει οκτώ εξάμηνα φοίτησης από την αρχική
του/της εγγραφή. Δεν θεωρείται εξάμηνο φοίτησης το εξάμηνο στο οποίο ο/η

φοιτητή/τρια δεν υπέβαλε δήλωση εγγραφής ή επιλογής μαθημάτων ή δήλωση
επαναλαμβανόμενων μαθημάτων.

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).
Η παρουσία στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 240 ECTS ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ.
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.



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
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής μπορούν:



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.

4.3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ:
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΕΞΑΜΗΝ

ΒΑΘ

ΜΑΘΗΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΝΙΑ

Ο

ΜΟΣ

ΑΤΟΣ

ΟΣ

(ΧΕ-

(ΥΠ-ΕΕ-

ΕΕ)**

ΣΕΜ)*

ECTS

*

ΥΠ=ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ,

ΕΕ=ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ,

ΣΕΜ=ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

**

ΧΕ=ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, ΕΕ=ΕΑΡΙΝΟ

4.4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 0 ΕΩΣ ΤΟ 10, ΧΩΡΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗ): 5
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ:
0 – 4 = ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ
5 - 6 = ΚΑΛΩΣ
7 - 8 = ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
9 – 10 = ΑΡΙΣΤΑ

4.5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ:
ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΚΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ:
ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ:

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Ο ΤΙΤΛΟΣ
5.1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ 2Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΑΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΞΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

5.2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ):

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. Α) ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ, Β) ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΩΣ Π.Ε. 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ).

6.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η ίδρυση Σχολών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ισχύει από την 1Η Σεπτεμβρίου 2013 (Π.Δ. 76/2013 Α’119).

6.2

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: https://www.panteion.gr/index.php/el/
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
http://socialpolicy.panteion.gr/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: https://www.minedu.gov.gr/
ΔΟΑΤΑΠ: http://www.doatap.gr/
ΣΥΣΤΗΜΑ EURYDICE: https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/index_en.php_en

7.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

7.1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

7.2

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

7.3

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ……………….., Ο/ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ………………..

7.4

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_el

