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Πξόινγνο 

Tν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο ηδξχζεθε ζηηο 

6.9.1999 σο Σκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. βάζεη ηνπ ΦΒΚ αξ.θ. 179/η. Ώ΄. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ην Σ.ΐ.. εμαθνινπζεί λα αλαδεηά αθφκα ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.   

Βίλαη απηνλφεην θαη ζαθέο φηη ε ιεηηνπξγία ελφο παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο ζπληζηά 

ζπλάξηεζε φρη κφλν ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο δπλακηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, αιιά θαη ησλ πάζεο θχζεσο ππνδνκψλ (πιηθνηερληθψλ, ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θνηηεηηθήο 

κέξηκλαο), ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο φζν θαη ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα, 

ηνπ Τπ.Β.Π.Θ.   

Άκεζε απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Σ.ΐ.. ζηελ παξνχζα έθζεζε, νη 

ειιείςεηο ζε πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ επίπεδν ζπλδένληαη, θπξίσο, κε ηελ έιιεηςε ζηαζεξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ζπρλή αιιαγή πξνεδξεπφλησλ ζην Σκήκα ιφγσ 

ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κε απηνλνκίαο (ζηα ελλέα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ.ΐ.., ηέζεθαλ σο 

επηθεθαιήο ζην Σκήκα επηά πξνεδξεχνληεο). Ώπνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα 

επεξεάδεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ν νκαιφο θαη ζηαζεξφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

ηελ παξνχζα θάζε (Ενχληνο 2010) θαηαζέηνπκε ηελ εηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Σκήκαηφο καο. Δ εηήζηα έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ εγθξίζεθε ζηελ Π.Γ.. ηνπ 

Σ.ΐ.., αξ.103/2.6.2009. 
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1. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Π.Π..) 

1.1. Βηζαγσγή 

Σν Σ.ΐ.. ηδξχζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη νη αιιαγέο ζηα ΐαιθάληα θαη ηελ Βπξψπε κεηά ην 

1989 ζα δεκηνπξγνχζαλ λέεο πξννπηηθέο θαη δεδνκέλα γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Βιιάδαο κε ηηο 

ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ήηαλ αλαγθαία ε επαλαπξνζέγγηζή ηνπο 

θαη ε θαηαλφεζή ηεο βαιθαληθήο πνιηηηθννηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε 

φιεο ηεο ηηο πηπρέο απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο 

επηθνηλσλίαο.  

ΐαζηθνί ζηφρνη ηνπ Π.Π.. ηνπ Σ.ΐ.. είλαη: 

- Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, δειαδή 

ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην δίθαην, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηελ 

πνιηηηθή επηθνηλσλία αθελφο θαη ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία αθεηέξνπ, 

- λα θαζηζηά ε ζπλνιηθή εθπαίδεπζε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα ηθαλφ/ή λα πξνζεγγίζεη 

επηζηεκνληθά κε θξηηηθή δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα ηε γιψζζα, ηε ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 

- λα είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε εθκάζεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ 

βαιθαληθήο γιψζζαο ζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

ζπλελλφεζε, 

- λα έρεη ν/ε πηπρηνχρνο εθείλα ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά εθφδηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 

γηα λα εξγαζηεί ζην πεξηβάιινλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ Βιιάδα θαη ηελ 

αιινδαπή, 

-λα είλαη ζε ζέζε ν/ε πηπρηνχρνο λα αληηκεησπίδεη επηζηεκνληθά επί κέξνπο πξαθηηθά θαη 

ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ δηθαίνπ, ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο, 
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- λα κπνξεί, παξάιιεια, ν/ε πηπρηνχρνο λα κεηέρεη ελεξγά ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ηε 

δηεζλή αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε πνιχπιεπξεο γλψζεο, ηε ζσζηή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηηο αληίζηνηρεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, 

- λα αλαπηχζζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ επξχηεξε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε 

πνπ ζα ηνλ/ηελ βνεζήζεη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ/ηεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

- λα ζπγθεληξψλεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα πνπ δεηνχληαη 

ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΏΒΠ (παξνρή πηζηνπνίεζεο γλψζεο Δ/Τ, παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο, παηδαγσγηθή επάξθεηα γηα δηδαζθαιία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία). 

Ώπφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Σ.ΐ.. πξνζπάζεζε λα ππεξεηήζεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο 

πξαγκαηνπνηψληαο κεηαβνιέο θαη βειηηψζεηο ζην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, νη επαλαζηνρνζεηήζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππ‟ 

φςηλ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ αληηθξχζκαηνο ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Δ κέρξη ηψξα πνξεία θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ. Βληνπίδνληαη 

αδπλακίεο θαη ειιείςεηο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δ πξνζπάζεηα 

δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ είλαη ηέηνηα πνπ αξρίδεη θαη έρεη απνηειέζκαηα ηφζν ζην επίπεδν 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (κε ηηο ζπλεξγαζίεο θαη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη), φζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πηπρηνχρσλ ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη ζην 

δηεζλέο επίπεδν, ζηα ΐαιθάληα θαη ηελ Βπξψπε, κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζηνλ αθαδεκατθφ ιφγν θαη ηα δεκφζηα δεηήκαηα ησλ ΐαιθαλίσλ θαζψο θαη ζηα αθαδεκατθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαθφξσλ παλεπηζηεκίσλ. Τπάξρεη, φκσο, ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή δήηεζε ησλ πηπρίσλ ψζηε, λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πξνζαξκνγήο 

ζηα λέα δεδνκέλα.  

ρεηηθά κε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί πσο πξφθεηηαη γηα κία πηπρή ηνπ Π.Π.., ε νπνία απνηειεί δηαξθή επηδησθφκελν 

ζηφρν θάζε κνξθήο πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ησλ δηδαζθφλησλ κεκνλσκέλα. Γηα πξνθαλείο 

ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο ζηε ΝΏ Βπξψπε απφ ην 1989 θαη έπεηηα, αιιά θαη κε 

ηελ παξνχζα δηεζλή ζπγθπξία, ην Π.Π.. επηδηψθεη λα ελζσκαηψλεη δεδνκέλα πνπ 
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ελδπλακψλνπλ ηε δηεζλή ηνπ δηάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ, ζπλεξγαζίεο κε αθαδεκατθνχο θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα απφ ηα ΐαιθάληα, 

πξνζθιήζεηο δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ θαη εηδηθψλ. Δ δηεζλήο δηάζηαζε εληζρχεηαη, επηπιένλ, 

θαη απφ ηε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ ζε δηαπαλεπηζηεκηαθά δίθηπα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο.  

1.2. Γπάζειρ βεληίυζηρ Π.Π.. 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08, ην Σ.ΐ.. πξνρψξεζε ζε αλακφξθσζε ηνπ Π.Π.. κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο δχν δηαθξηηψλ, επίζεκσλ πξνπηπρηαθψλ θαηεπζχλζεσλ (1
ν
 θαη 2

ν
 έηνο θνηλφ 

γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο), νη νπνίεο θέξνπλ ηελ νλνκαζία «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» 

θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» αληηζηνίρσο. ηφρνο ηνπο είλαη λα έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε 

επαθή κε φια, θαηά ην δπλαηφλ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη λα απνθηήζνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα πεδία ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ν.Ώ.Βπξψπεο. Βμάιινπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπλαθφινπζε 

εμέηαζε ησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα 

εληαρζεί νκαιφηεξα ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμεη απφ ην Β΄ εμάκελν ησλ πνπδψλ ηνπ. 

Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ πεξηιακβάλεη 

ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα. Βίλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλν ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ λα απαηηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ, νθηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. ε θάζε εμακεληαίν 

κάζεκα αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο «δηδαθηηθψλ κνλάδσλ». Μηα δηδαθηηθή κνλάδα (ΑΜ) 

αληηζηνηρεί ζε κία ψξα εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ γηα 

απηνηειή δηδαζθαιία καζήκαηνο, θαη ζε κία κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη 

άζθεζεο επί έλα εμάκελν, φηαλ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε εξγαζηεξηαθέο 

ή θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

Δ θαηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» πεξηιακβάλεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

Οηθνλνκίαο, ηεο Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο, ησλ Αηεζλψλ ρέζεσλ, ηνπ 

Αηθαίνπ θαζψο θαη ησλ ΜΜΒ θαη ηεο Πνιηηηθήο Βπηθνηλσλίαο. Σα γλσζηηθά πεδία, ηα νπνία 

δηδάζθνληαη είλαη ε Μηθξν- θαη Μαθξννηθνλνκία, ε Αηνίθεζε ησλ Βπηρεηξήζεσλ, νη Αηεζλείο 

Οηθνλνκηθέο ρέζεηο, ην Μάξθεηηλγθ, ε Βπξσπατθή Οινθιήξσζε, νη Βμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο 

ΒΒ, ε Θεσξία ησλ Αηεζλψλ ρέζεσλ, ε Πνιηηηθή Φηινζνθία, ε πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηα 

ςπρξνπνιεκηθά θαη κεηα-θνκκνπληζηηθά ΐαιθάληα, ην Αεκφζην Αηεζλέο θαη ην Ώζηηθφ 
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Βκπνξηθφ Αίθαην, νη Αηεζλείο Οξγαληζκνί, ε Πνιηηηθή Βπηθνηλσλία θαη ηα έληππα θαη 

ειεθηξνληθά ΜΜΒ ζηα ΐαιθάληα.  

ηελ θαηεχζπλζε «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» εληάζζνληαη νη βαιθαληθέο γιψζζεο θαζψο θαη 

ε ξσζηθή γιψζζα, ε Εζηνξία, ε Ώξρηηεθηνληθή, ε Φηινζνθία ηεο Σέρλεο, ε Γεσγξαθία, ε 

Θξεζθεηνινγία θαη ε Κνηλσληθή Ώλζξσπνινγία. Αηδάζθνληαη ηα γλσζηηθά πεδία ηεο 

Φηινινγίαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, ηεο 

Εζηνξίαο ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Βιιάδαο, θαηά ηελ 

αξραηφηεηα, ηνπο Μέζνπο θαη ηνπο Νεφηεξνπο Υξφλνπο σο θαη ηηο κέξεο καο, ηεο λεφηεξεο 

θαη ζχγρξνλεο Βπξσπατθήο Εζηνξίαο, ηεο Υσξηθήο Οξγάλσζεο θαη Ώξρηηεθηνληθήο, ηεο 

Αηαρείξηζεο ηνπ Οηθηζηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ Ώπνζέκαηνο, ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

Ώηζζεηηθήο, ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Πνιηηηθήο Γεσγξαθίαο θαη ηεο ζρέζεο Υξηζηηαληζκνχ θαη 

Εζιάκ αιιά θαη άιισλ ζξεζθεηψλ, θαζψο θαη ηεο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο ηνπ 

ΐαιθαληθνχ ρψξνπ, ηεο ζεσξίαο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ησλ ηαπηνηήησλ ζηα ΐαιθάληα. 

Παξάιιεια, δηδάζθνληαη καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη ρεηξηζκνχ Δ/Τ θαζψο θαη 

δπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο. 

Σα δχν πξψηα έηε είλαη θνηλά θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα 

ππνρξεσηηθά, πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ, θαηά ην δπλαηφλ, φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα 

πεδία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ΐαιθάληα. Ώπφ ην ηξίην έηνο (Β΄εμάκελν), νη 

θνηηεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα.  

Ώλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Π.Π.. είλαη ε εθκάζεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ βαιθαληθήο γιψζζαο 

ζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή ζπλελλφεζε. Οη 

βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε ξσζηθή γιψζζα δηδάζθνληαη έμη (6) ψξεο ζε θάζε εμάκελν, έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην φξην πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ 

γισζζνκάζεηαο, φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ΏΒΠ πνπ είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο κηαο 

γιψζζαο. Σέινο, ε δηδαζθαιία ηεζζάξσλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο πηζηνπνηεί επίζεκα ηελ 

επάξθεηα γλψζεο ρεηξηζκνχ Δ/Τ κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΏΒΠ.  
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1.3.Γιδακηικό έπγο 

ηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην Σκήκα ΐαιθαληθψλ 

πνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν βαζηζκέλνη ζηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ 

καζεκάησλ (Τ2) πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. θαζψο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο Τ3 ηνπ καζεκάησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηφο 

καο ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10.  

ςγκενηπυηικά εςπήμαηα ζηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ μαθημάηυν ηυν μελών 

ΓΔΠ (Τ2/1
ν
 κέξνο) 

Βπεηδή ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζην Σΐ θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη ε 

θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο αιιά θαη αμηνιφγεζε ηφζν ζηα παξφληα κέιε ΑΒΠ 

ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη ζηνπο Βηδηθνχο Βπηζηήκσλεο θαη ζηνπο Ώπνζπαζκέλνπο.  

Έηζη,  ζπγθεληξψζεθαλ 13 απνγξαθηθά δειηία (Τ2/1
ν
 κέξνο), απφ κέιε ΑΒΠ θαη 10 απφ 

Βηδηθνχο Βπηζηήκσλεο & Ώπνζπαζκέλνπο. 

Ώλαιπηηθφηεξα σο πξνο ηα απνηειέζκαηα: 

Αηδαθηέα χιε 

ινη νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ, ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ, ησλ παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ θαη άιισλ.  Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο είλαη νη δηαιέμεηο, νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη νη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ.  Δ χιε 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο επηθαηξνπνηείηαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζχγρξνλεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν.   

ινη νη θαζεγεηέο δήισζαλ φηη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο έγηλε κε ηελ έλαξμε 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Καλείο θαζεγεηήο δελ αλέθεξε επηθάιπςε χιεο κε άιιν κάζεκα.  

Αηδαθηηθά βνεζήκαηα 

Σα δηαλεκφκελα ζηνπο θνηηεηέο βνεζήκαηα είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ησλ θαζεγεηψλ 

βηβιία πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80-90% ηεο δηδαζθφκελεο  χιεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

θαζεγεηέο, 11 ζηνπο 13, πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο δηδαθηηθνχ 
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εγρεηξηδίνπ. Αχν κέιε ΑΒΠ δήισζαλ φηη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα θαη 

πξνζθέξνπλ corpus ζεκεηψζεσλ ζηνπο θνηηεηέο.  

Οη δηδάζθνληεο δήισζαλ σο θχξηα πεγή γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο απφ ηε ζρεηηθή κε ην κάζεκα βηβιηνγξαθία. Οη θαζεγεηέο ζε γεληθέο 

γξακκέο δήισζαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ γίλεηαη αλαθνξά ζε επηζηεκνληθέο 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Βπίζεο, νη θαζεγεηέο παξαδίδνπλ 

ζηνπο θνηηεηέο επηπιένλ βηβιηνγξαθία, ηδηαηηέξσο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ 

εξγαζίεο.  

χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σ.ΐ.., ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο γλσζηνπνηείηαη ε χιε 

ηνπ θαη γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

ησλ θνηηεηψλ. Δ εμεηαζηέα χιε αλαξηάηαη, επίζεο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη ησλ γξαθείσλ ησλ θαζεγεηψλ, κε ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπ 

εμακήλνπ. Βπίζεο, αλαξηάηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ηνπ 

πζηήκαηνο Ώζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο  - ΏΣ (CoMPUs) - ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ππνζηήξημε 

ησλ καζεκάησλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Π.Α.Μ. Βληνχηνηο, ππάξρεη ην γεληθφηεξν αίηεκα σο 

πξνο ηελ αθφκα κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ θαη βηβιηνζεθψλ. 

Μέζα θαη ππνδνκέο γηα ην Π.Π.. 

Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεί ζε γεληθέο γξακκέο φηη νη αίζνπζεο 

δηδαζθαιίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Π.. Οπζηαζηηθά, κφλν νη 

θαζεγεηέο ησλ γισζζψλ ζεσξνχλ φηη, αλ θαη νη αίζνπζεο είλαη επαξθείο, ν εμνπιηζκφο ηνπο, 

εληνχηνηο, δελ  αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη ζα έπξεπε λα ππήξρε έλα εξγαζηήξην πιήξσο 

εμνπιηζκέλν κε νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα/DVD, CD θαη ηειεφξαζε κε εθπνκπέο ζηηο 

δηδαζθφκελεο ζην Σ.ΐ.. γιψζζεο, φπνπ νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 
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Ώμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) 

Οη ΣΠΒ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ 

εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, φπνηε ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα. κσο, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη κέζσλ επηδξά άκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  Ώπφ ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, 6 ρξεζηκνπνηνχλ data projector 

θαη Microsoft Powerpoint ζηα καζήκαηά ηνπο, ελψ 2 κέιε ηνπ ΑΒΠ έρνπλ πξνηίκεζε πξνο ην 

CoMPUs, φπνπ βξίζθνληαη φιεο νη εηζεγήζεηο ηνπ καζήκαηνο ςεθηνπνηεκέλεο θαη 

δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ ΏΣ. Βπηπιένλ, δηαηίζεληαη ςεθηαθά νδεγίεο γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο πξαθηηθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο εμάζθεζεο. Ώξθεηνί  

θαζεγεηέο ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο online επηζηεκνληθέο 

βηβιηνζήθεο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ησλ 

Βξγαζηεξίσλ ηνπ Σ.ΐ.. ηνπ Π.Α.Μ. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ, επηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηφο ηνπο ζην CoMPUs ή ζε 

άιιν server. 

Βπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηψλ/πλεξγαζίεο  

ινη νη δηδάζθνληεο έρνπλ αλαθνηλψζεη ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο. 

Βμάιινπ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο ππάξρεη, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

θαη ζε ψξεο εθηφο ησλ σξψλ ζπλεξγαζίαο. 

Χο πξνο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ζε γεληθέο γξακκέο νη δηδάζθνληεο αθνινπζνχλ 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία, φπσο, γηα παξάδεηγκα φηη ζην πξψην κάζεκα γίλεηαη μελάγεζε 

ζηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ αλαγλσζηεξίνπ, φπνπ νη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ βηβιίσλ θαη ηε δηαδηθαζία δαλεηζκνχ. Βπίζεο, ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιέμεσλ επηζεκαίλνληαη ηξφπνη αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο ηφζν ζε βηβιία, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά αιιά θαη ζην δηαδίθηπν. Βπηπξνζζέησο, αθνινπζνχληαη νη κέζνδνη θαζνδήγεζεο 

ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα κέζσ εθπφλεζεο εξγαζηψλ, επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ, 

ζπδεηήζεσλ, πεξηιήςεσλ θαη παξνπζηάζεσλ ή δηαιέμεσλ ζπλαδέιθσλ θαζεγεηψλ απφ άιια 

ΏΒΕ. 
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Ώξθεηνί θαζεγεηέο νξγαλψλνπλ εθδξνκέο ή παξαθηλνχλ ηνπο θνηηεηέο λα επηζθεθζνχλ 

βαιθαληθέο ρψξεο ή δηνξγαλψλνπλ ζρεηηθέο εκεξίδεο.  

πκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα 

Αελ ππάξρεη θάπνην γεληθφ κέηξν γηα ηελ  παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ. Ώπφ ηηο ζρεηηθέο 

δειψζεηο ησλ κειψλ ΑΒΠ, ζηα καζήκαηα πξνζέξρεηαη 20-40% ησλ εγγεγξακέλσλ θνηηεηψλ 

ζηα καζήκαηα επηινγήο ελψ ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ δχν πξψησλ θπξίσο εηψλ  

πξνζέξρεηαη ην 40-60% ησλ θνηηεηψλ θαη ζε θάπνηα απφ απηά ην 60-80%.  

Ώμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα 

Οη θαζεγεηέο εθαξκφδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φζα πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλ λα θα΄λνπλ κε ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο. Οη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, κε παξάιιειε πξφνδν (ελδηάκεζε εμέηαζε) θαη θαη΄ νίθνλ 

εξγαζία, ελψ άιινη θαζεγεηέο αμηνινγνχλ ηνπο θνηηεηέο κε εμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ, αλάζεζε γξαπηψλ  εξγαζηψλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Κάπνηα κέιε ΑΒΠ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ  πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ηηο αζθήζεηο ζην εξγαζηήξην, ηελ θαη‟ νίθνλ 

εξγαζία θαη ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ. 

ςγκενηπυηικά εςπήμαηα ζηα επυηημαηολόγια αξιολόγηζηρ εκ μέποςρ ηυν θοιηηηών ( 

Τ3) 

Ο νξηζκέλνο απφ ηνλ ζχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Σ.ΐ.. εθπξφζσπφο ηνπο –ζε ζπλελλφεζε κε ην 

θάζε κέινο ηνπ ΑΒΠ- κεηέθεξε ηνλ θάθειν κε ηα έληππα εξσηεκαηνιφγηα ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξνο αμηνιφγεζε καζεκάησλ, ηα νπνία αθνχ ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

θνηηεηέο, εζσθιείνληαλ ζηνλ θάθειν θαη παξαδίδνληαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σ.ΐ.. κε ηελ 

επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ θνηηεηψλ. 

 Ώλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ζην Σκήκα (Βξσηήζεηο 1-14), 

αμηνινγήζεθαλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ σο ηθαλνπνηεηηθά ή πνιχ θαιά. Βθηφο απφ ηηο 

εξσηήζεηο 11 θαη 12 πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ θαη 
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αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, πνπ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο σο κε ηθαλνπνηεηηθά 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη δελ γίλνληαη θξνληηζηήξηα. Σελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη 

νη αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηα καζήκαηα ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ 

απνζπαζκέλσλ ζε φηη αθνξά ζηηο εξσηήζεηο 1-10 θαη 13,14. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ 

δηαθέξνπλ ζηα εξψηεκαηα 11 & 12 πνπ έρνπλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ησλ κειψλ ΑΒΠ γεγνλφο πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηη φηη θάπνηνη απφ ηνπο 

εηδηθνχο δηδάζθνπλ θαη καζήκαηα κε ξγαζηήξηα θαη θξνληηζηήξηα (Μ.Ο 3.15 & 3.11 ζε 

ζρέζε κε 1.39 & 2.7 γηα ηα κέιε ΑΒΠ ζηηο εξσηήζεηο 11 &12 αληίζηνηρα). 

Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 1 κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ γίλνληαη απφ κέιε ΑΒΠ (Βξσηήζεηο 1-14): 
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1. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;  

2. Δ χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο;  

3. Δ χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε; 

4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο; 

5. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο, πξφζζεηε βηβιηνγξαθία) 

ρνξεγήζεθαλ εγθαίξσο; 

6. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ βξίζθεηε ην θχξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηψζεηο; 

7. Πφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή ΐηβιηνζήθε; 

8. Πφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο; 

9. Υξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. 

10. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ;  

11. Υξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ. 

12. Ώμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ. 

13. Πψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Αηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο; 

14. Αηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο. 

Οη θνηηεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζην Σκήκα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κία απφ ηηο δχν πςειφηεξεο βαζκίδεο (4 ηεο θιίκαθαο Likert) ζε φια ηα 

εξσηήκαηα κε εμαίξεζε ηηο εξσηήζεηο 17 θαη 20 (3-3,5 ηεο θιίκαθαο Likert).  Σν ίδην θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεκάησλ πνπ έγηλαλ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη απνζπαζκέλνπο. 
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Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 2 κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο ζην Σκήκα (Βξσηήζεηο 15-21): 

 

15. Σν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο; 

16. Δ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ινγηθή; 

17. Τπήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε; 

18. Τπήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα; 

19. Σα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά; 

20. Αφζεθε ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο; 

21. Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 

ε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο δηδάζθνληεο (ΑΒΠ ή άιιε θαηεγνξία) ηνπ 

Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηέηαξηε θιίκαθα, γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πςειή δηδαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο.  

Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 3 κε ηνπο κέζνπο φξνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο δηδάζθνληεο (Βξσηήζεηο 22-27): 
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22. Οξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα; 

23. Βπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 

24. Ώλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο 

παξαδείγκαηα;  

25. Βλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο; 

26. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε 

εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο); 

27. Βίλαη γεληθά πξνζηηφο ζηνπο θνηηεηέο;   

ε φια ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ηελ επάξθεηα 

ησλ εξγαζηεξίσλ, νη θνηηεηέο επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέηξηεο βαζκνινγίεο (ΜΟ. 3,26-

3,69). 

ηνλ Πίλαθαο 4 απνηππψλνληαη νη κέζνη φξνη αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο   (Βξσηήζεηο 28-32): 
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28. Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο; 

29.  Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ;  

30. Βίλαη επαξθείο νη ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο; 

31. Βμεγνχληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ησλ πεηξακάησλ / αζθήζεσλ; 

32.  Βίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ;  

Σέινο, ζηηο εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο, νη θνηηεηέο δήισζαλ ηθαλνπνηεηηθέο θπξίσο 

αμηνινγήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 34-36, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

δειψλνπλ φηη παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο (Μ.Ο. 4 ηεο θιίκαθαο Likert) αιιά ζε 

φ,ηη αθνξά ην ρξφλν κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο αθηεξψλνπλ θαηά Μ.Ο απφ 2-4 

ψξεο ηελ εβδνκάδα.  

ην αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 5) θαίλνληαη νη κέζνη φξνη αμηνιφγεζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο (Βξσηήζεηο 33-37): 
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33. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο. 

34. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα. 

35. Ώληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο  / αζθήζεηο 

36. Μειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε. 

37. Ώθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 

  1= <2 ξεο, 2=2-4 ξεο, 3=4-6 ξεο, 4=6-8 ξεο, 5= >8 ξεο 
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1.4. Δξεπλεηηθό έξγν 

Γεληθά 

Δ παξνχζα αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε ηα αηνκηθά απνγξαθηθά δειηία (Τ2/2
ν
 κέξνο) πνπ 

ππέβαιαλ ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. ζε δχν (2) καζήκαηά ηνπο. Κξίζεθε ζθφπηκν γηα ιφγνπο 

νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη επειημίαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, λα γίλεη εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε κφλν ζηα καζήκαηα ησλ κειψλ ΑΒΠ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

θαη κάιηζηα φζσλ ππεξεηνχλ θαλνληθά: δειαδή φρη φζσλ απνπζηάδνπλ κε εθπαηδεπηηθή 

άδεηα, θαζψο θαη φρη φζσλ δελ είλαη αθφκε δηνξηζκέλνη. Σειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 13 

απνγξαθηθά δειηία κειψλ ΑΒΠ θαη 10 δειηία Βηδηθψλ Βπηζηεκφλσλ θαη Ώπνζπαζκέλσλ. Δ 

παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεληαεηία 2006-2010.  

Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε ηαπηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ κε ηνπο δηδάζθνληεο, παξαηίζεληαη ζπλνιηθά 

ζηνηρεία θαη ζε κέζνπο φξνπο (Πίλαθεο Ώ1 θαη Ώ2) θαζψο θαη αλά βαζκίδα (Πίλαθεο ΐ1 θαη 

ΐ2).  

Παξνπζίαζε ησλ Βπξεκάησλ ζε πίλαθεο  

Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ 

Α. 1. ύλνιν γηα όια ηα κέιε ΓΔΠ θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά κέινο ΓΔΠ ηνπ 
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Πεγή: Βπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. 

Β.1.  ύλνιν θαη κέζνο όξνο (ζε παξέλζεζε) αλά βαζκίδα Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο – 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο- Λέθηνξεο 
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Πεγή: Βπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. 

Ώλάιπζε/ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ  

Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Ώ.1. πξνθχπηεη φηη ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. 

ζπγγξάθνπλ θαηά κέζν φξν έλα βηβιίν ή κνλνγξαθία αλά 3 ρξφληα θαη 1 άξζξν ζε 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο θάζε 2 ρξφληα. Βπηπιένλ, δεκνζηεχνπλ κηα εξγαζία ζε 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη κηα ζε ζπιινγηθφ ηφκν θάζε ρξφλν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 

έληνλε, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία, παξνπζία ησλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, Βίλαη, επίζεο, ελδεηθηηθφ ην φ,ηη ε πνιπζπιιεθηηθφηεηα ηνπ 

Σκήκαηνο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα απνηππψλεηαη ζηελ παλζπεξκία ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ 

ζε φια ηα  πεδία θαη είδε δεκνζηεχζεσλ ηνπ πίλαθα. εκαληηθφ θαη ελζαξξπληηθφ είλαη ην 

φ,ηη δηαθαίλεηαη κηα ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην απνγξαθηθφ δειηίν. 

Βμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν πξνβάδηζκα έλαληη ησλ άιισλ βαζκίδσλ 

κφλν ζηηο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο (βξαρχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο  

επίθνπξνπο θαζεγεηέο, ζαθέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ιέθηνξεο). Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ 

βξαρχ πξνβάδηζκα ζηηο κνλνγξαθίεο θαη ηα θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  θαη ζαθέο ζηα 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ρσξίο πξαθηηθά θαη θξηηέο. 

Σέινο, νη ιέθηνξεο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο 

θαη ρσξίο πξαθηηθά.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη άιινπ έξγνπ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα Ώ.2. δηαθαίλεηαη φηη ζην έξγν ησλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. γίλνληαη 4 εηεξναλαθνξέο 

θαη  2 αλαθνξέο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ αλά έηνο θαηά κέζν φξν, ελψ δέρνληαη θαηά 

κέζν φξν κηα πξφζθιεζε γηα δηάιεμε ζε δηεζλέο ζπλέδξην ην ρξφλν. Βπίζεο γίλεηαη κηα 

βηβιηνθξηζία αλά δχν έηε θαηά κέζν φξν ζηα βηβιία ηνπο.  

Βμεηδηθεχνληαο αλά βαζκίδα, ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ άιισλ δπν βαζκίδσλ ζηηο 

εηεξναλαθνξέο, θαη ζηηο πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Οη ιέθηνξεο έρνπλ 

ζαθέο πξνβάδηζκα ζηηο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ, ηηο βηβιηνθξηζίεο θαη ηηο 

ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ.  
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2. Α' Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Π.Μ..1)    

2.1. Διζαγυγή 

ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην Σ.ΐ.. πξνρψξεζε 

απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληνο απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 Π.Μ..1 κε ηνλ ηίηιν «ΐαιθαληνινγία» (ΦΒΚ, αξ. θ. 753, η. ΐ΄, 

19.05.2004) ζε λέν Π.Μ..1 κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε ΝΏ 

Βπξψπε» βάζεη ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ: 

 α) κε αξηζ. 96139/ΐ7/ΦΒΚ 2325, η. ΐ΄ 7-12-2007, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Π.Μ..1 

ζην Σ.ΐ..  

Οη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 έθαλαλ  ρξήζε ηεο 

ζρεηηθήο δηάηαμεο πεξί κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 12) ηνπ λένπ ηξνπνπνηεηηθνχ ΦΒΚ 

2325, η. ΐ΄ 7-12-2007 ηνπ Π.Μ..1, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνλεκεζεί ην λέν Μεηαπηπρηαθφ 

Αίπισκα Βηδίθεπζεο ζηελ «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Βπξψπε». 

ην πιαίζην απηήο ηεο αλακφξθσζεο, ην Π.Μ..1 ηνπ Σ.ΐ..: Ώπνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε 

θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο κε έκθαζε ζην 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο γίγλεζζαη, ζηελ ακνηβαία νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, αιιά θαη ζηε 

ζέζε ηνπο ζην επξσπατθφ θαη ζην παγθφζκην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Βπηδίσμε ηνπ 

Π.Μ..1 ηνπ Σ.ΐ.. είλαη ε αξηηφηεξε δπλαηή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

ζε ζέκαηα ησλ επξσπατθψλ θαη ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ κηαο εηδηθήο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, φπσο είλαη ε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε.  

Δ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ Π.Μ..1 εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ φξνπ «Αηαθπβέξλεζε» 

(Governance). Πξφθεηηαη γηα έλαλ επίθαηξν φξν, ν νπνίνο ζπλδέεη ην Κξάηνο θαη ηελ 

Οηθνλνκία ελ γέλεη κε ηε ιεγφκελε  Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Δ αλαδήηεζε απηήο ηεο λέαο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρψξσλ, ηνπ Κξάηνπο, ηεο Ώγνξάο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, 

πνπ επηρεηξείηαη ήδε ζην πιαίζην ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί ην πξνέρνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο «Αηαθπβέξλεζεο». Με ηνλ φξν «Αηαθπβέξλεζε» ζα πξέπεη 
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λα επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζην κεγάιν εχξνο ησλ δξψλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ 

λένη ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

θνπφο ηνπ Π.Μ..1 είλαη νη θνηηεηέο/-ηξηεο λα απνθηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλε γλψζε: 

• ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο  επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο, 

• ησλ νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηφζν 

γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Β.Β. φζν θαη γηα ρψξεο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο, 

• ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο  Βπξσπατθήο Έλσζεο, 

• ηεο ζπγθξηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ θξαηψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο, 

• ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Σν Π.Μ..1 ηνπ Σ.ΐ.., δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ην πεδίν 

ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Β.Β., απνβιέπεη: 

• ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ ηφζν ζηνλ δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ,  

• ζηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-

ηξηψλ ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή απηφλνκεο έξεπλαο κέζσ ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ζε ζχγρξνλεο 

εξεπλεηηθέο ζεκαηηθέο θαη κεζφδνπο, 

   • ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ηεο 

Βιιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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2.2. Γπάζειρ βεληίυζηρ Π.Μ..1 

ην Π.Μ. ηνπ Σ.ΐ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο γίλνληαη δεθηνί νη θάηνρνη 

πηπρίσλ ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο, Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ, Ννκηθψλ, Αηεζλψλ, 

Βπξσπατθψλ, ΐαιθαληθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, Σκεκάησλ Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Αηνηθεηηθήο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ 

(Β.Ώ.Π.), θαζψο θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Α.Ο.Ώ.Σ.Ώ.Π./πξψελ ΑΕ.Κ.Ώ.Σ..Ώ. Γίλνληαη, 

επίζεο, δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Σ.Β.Ε. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Π.Μ..1 είλαη 15, εθ ησλ νπνίσλ, 

ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δχν είλαη επηινγήο απφ 3 δεχγε επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ. 

Πξνζθέξνληαη, επίζεο θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθά ππνζηεξηθηηθά ηα νπνία δελ 

πηζηψλνληαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Σξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Βζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ..1, πξνθεηκέλνπ λα 

ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΒΚ 148/η. Ώ΄/16.7.2008), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3696/2008 (ΦΒΚ 177/η. Ώ΄/25.8.2008). 

ην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, πηνζεηήζεθε ζρεηηθή 6ζειηδε αίηεζε γηα ηελ έλαξμε δηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ κε ηελ θαηαγξαθή ζε αλαιπηηθή βάζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο/βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο, 

θσδηθνπνηήζεθαλ ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ..1 , θαζψο θαη νη πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο (ΐι. 

ΦΒΚ 2600, η. ΐ΄/22-12-2008).  

Δ θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ έρεη σο εμήο: 

Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) γηα ηε ιήςε ηνπ Μ.Α.Β. είλαη 90, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 70 πηζηψλνληαη κε ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ θαη νη 20 

κε ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο. ια ηα 

ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα καζήκαηα είλαη εμακεληαία, δηαξθνχλ δέθα εβδνκάδεο θαη 

δηδάζθνληαη δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη παξέρνπλ 30 πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 10 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην Ώ΄εμάκελν, 7,5 πηζησηηθέο 

κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην ΐ΄ εμάκελν θαη 5 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην Γ΄ 
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εμάκελν. Δ επηηπρία ζηα ππνρξεσηηθά ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα ηνπ Ώ΄ εμακήλνπ είλαη 

απαξαίηεηε, αιιά απηά ηα καζήκαηα δελ αληηζηνηρνχλ ζε πηζησηηθέο κνλάδεο.  

Καζνξίζηεθε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

πεξάησζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2004-

05 θαη 2005-06, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ην παιαηφ Π.Μ..1 κε ηνλ ηίηιν «ΐαιθαληνινγία». 

 2.3. Bεληίυζη ηηρ παπεσόμενηρ εκπαίδεςζηρ και ενζυμάηυζηρ ηυν νέυν ηεσνολογιών 

ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία 

Τπνρξέσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ..1 είλαη λα ππνβάινπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

εμακήλνπ πξνο δηαλνκή ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Π.Μ..1 ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (syllabus), πνπ 

ζα θαιχπηεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ηελ χιε γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ θαη ηε ζρεηηθή ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία.  Σαπηφρξνλα, απφ 

πνιινχο δηδάζθνληεο έγηλε αλάξηεζε Φεθηαθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζην Αηαδίθηπν κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο CoMPUs  κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία 

δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ..1 θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ 

πιηθνχ (εκεηψζεηο, Ώζθήζεηο, Αηαθάλεηεο Αηαιέμεσλ θ.ιπ.) γηα ρξήζε απφ ην δηαδίθηπν. 

ηφρνο είλαη, πνιχ ζχληνκα, φια ηα παξαπάλσ λα νξγαλσζνχλ κε εληαίν ηξφπν θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Ο ηζηφηνπνο ηνπ θάζε καζήκαηνο πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο, ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο, βηβιηνγξαθία, ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο εθ‟ φζνλ δηαλέκνληαη, δηαθάλεηεο ηνπ 

καζήκαηνο εθ‟ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη, εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο εθ‟ 

φζνλ πξνβιέπνληαη ζην κάζεκα, παιαηά ζέκαηα εμεηάζεσλ εθ‟ φζνλ ην επηζπκεί ν 

δηδάζθσλ/νπζα. 

2.4. Τποδομέρ ηος Π.Μ..1 

Σν Σ.ΐ.. θηινμελείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Π.Σ.Α.Β. θαη ζπλεπψο αληηκεησπίδεη ζηελφηεηα 

ρψξσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ην Π.Μ..1 ηνπ Σ.ΐ.. έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

μερσξηζηφ γξαθείν κε βηβιηνζήθε, 4 ζέζεηο ζηαζεξψλ Δ/Τ, 2 εθηππσηέο, 1 θνξεηφ video 

projector, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ζέζεηο εξγαζίαο γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη επίπισζε 

κε ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη πίλαθα. ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-08 

(νπζηαζηηθά, ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Π.Μ..1) ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα λα 
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εκπινπηηζηεί ην Π.Μ..1 ηφζν κε βηβιία φζν θαη κε εμνπιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ δηδαζθφλησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

ΤΝΟΠΣΕΚΟΕ ΠΕΝΏΚΒ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ Π.Μ..1 

 Πίλαθαο 2.1: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 2009-10 

 

Σίηινο Π.Μ..:         «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε» 

Mάζεκα 

 

 

Ηζηόηνπνο 

 

 

ειίδ

α 

Οδεγν

ύ 

πνπδ

ώλ 

Γηδάζθνληεο 

 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξεσηηθό / 

 

Καη'επηινγήλ 

Γηαιέμεηο 

 

 

      

Αηαθπβέξλεζε θαη Βπξσπατθή 

Έλσζε 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 Κ. Κεληξσηήο ππνρξεσηηθφ Ναη 

πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 Γ. Υξεζηίδεο ππνρξεσηηθφ Ναη 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Ώλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 Γ. Μαθξήο ππνρξεσηηθφ Ναη 

Μεζνδνινγία ησλ Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 

Ε. Μάλνο/Ώ. 

Αειεθάξε 

Τπνρξεσηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ  

Βθαξκνγέο ησλ Δ/Τ ζηελ έξεπλα 

ησλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 

Ν. 

Κνπηζνππηάο 

Τπνρξεσηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ Ναη 

Ώλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο 

ηεο Ν. Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 Ώ. αξξή ππνρξεσηηθφ  

Βπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 Υ. Νίθαο ππνρξεσηηθφ Ναη 

Γεηήκαηα Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 Ν. Γάηθνο ππνρξεσηηθφ  

Αηεζλείο ρέζεηο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html 62 

Α. 

Ώθξηβνχιεο ππνρξεσηηθφ  

Αηεζλέο Βπηρεηξεζηαθφ 

Μάλαηδκελη 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html  Ώ. αξξή Βπηινγήο  
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Αηαθπβέξλεζε ηνπ Αηεζλνχο 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html  

. Κάηζηνο 

(Εφλην 

Παλεπηζηήκην

) Βπηινγήο  

Βμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Άκπλα 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html  Κ. Κεληξσηήο Βπηινγήο  

Γεσπνιηηηθή ηεο Βλέξγεηαο θαη 

ησλ Μεηαθνξψλ 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html  

Φ. Πξνέδξνπ 

(Αξ. ΑΠΘ) Βπηινγήο  

Βηδηθά Θέκαηα Αηεζλνχο 

Οηθνλνκηθνχ Αηθαίνπ 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html  Ν. Γάηθνο Βπηινγήο  

Δ Μεηαλάζηεπζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uow

m.gr/ ep-

graduate.html  

Υ. Νίθαο-ΐ. 

ΐιαζίδεο Βπηινγήο  
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Πίλαθαο 2.2: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 2009-10 

Σίηινο Π.Μ..:          «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε» 

Μάζεκα 

 

 

Πνιιαπιή 

 

Βηβιηνγξαθία 

ύλνιν 

 

Ωξώλ 

Πηζησηηθέο 

Μνλάδεο 

Τπόβαζξνπ(Τ) 

Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο(ΔΠ) 

Γεληθώλ 

Γλώζεσλ(ΓΓ) 

Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ(ΑΓ) 

Κνξκνύ(Κν) 

Δηδίθεπζεο(Δ) 

Καηεύζπλζεο(Κα) 

Δγγεγξακκέλνη 

 

θνηηεηέο 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εμεηάζεηο 

Αξηζκόο Φνηηεηώλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή & 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

         

Αηαθπβέξλεζε θαη 

Βπξσπατθή Έλσζε Ναη 20 10 Τ Κν 12 12 12 

πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε 
Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε Ναη 20 10 Τ Κν 12 12 12 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Ώλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο Ναη 20 10 Τ Κν 12 12 12 

Μεζνδνινγία ησλ 

Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ Ναη 20 - ΓΓ Κν 12 12 12 

Βθαξκνγέο ησλ Δ/Τ ζηελ 
έξεπλα ησλ Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ Ναη 20 - ΓΓ Κν 12 12 12 

Ώλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν. Ώλαηνιηθήο 

Βπξψπεο 

 

 

Ναη 

 

 

20 

 

 

7,5 

 

 

Τ 

 

 

Κν 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 
Βπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε Ναη 20 7,5 Τ Κν 12 12 12 

Γεηήκαηα Αηεζλνχο Αηθαίνπ 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Βπξψπε Ναη 20 7,5  Κν 12 12 12 

Αηεζλείο ρέζεηο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε Ναη 20 7,5 Τ Κν 12 12 12 

Αηεζλέο Βπηρεηξεζηαθφ 

Μάλαηδκελη         

Αηαθπβέξλεζε ηνπ Αηεζλνχο 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ 
πζηήκαηνο         

Βμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη 

Άκπλα ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο         

Γεσπνιηηηθή ηεο Βλέξγεηαο 

θαη ησλ Μεηαθνξψλ         

Βηδηθά Θέκαηα Αηεζλνχο 
Οηθνλνκηθνχ Αηθαίνπ         

Δ Μεηαλάζηεπζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε         

 

Πίλαθαο 2.3: Δηζαρζέληεο θαη απνθνηηήζαληεο – Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

ζηελ «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Ν.Α. Δπξώπε»
 

Έηνο Βηζαρζέληεο Ώπνθνηηήζαληεο 

2004-05
1
 10 8 

2005-06
1
 14 9 

2006-07 13* 9 

2007-08 3 2 

2008-09 12 2 

2009-10 15** - 

*δηαγξαθή: 1 
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**δηαγξαθή: 1 
1
: Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο ζηε «ΐαιθαληνινγία» 

Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα ζηε ΐαιθαληνινγία: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

απελεκήζεζαλ δχν (2) δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ζηε «ΐαιθαληνινγία». 

 

Πίλαθαο 2.4: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, 

εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

(Π.Μ..) 

Σίηινο 

Π.Μ..: 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε» 

(ΠΡΟΚΒΕΣΏΕ ΓΕΏ ΝΒΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΟ ΟΠΟΕΟ ΛΒΕΣΟΤΡΓΒΕ ΏΠΟ ΣΟ 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΟ ΒΣΟ 2007-8) 

 
2009-2010 2008-2009 

2007-

2008 

2006-

2007 

2005-

2006 

Ώηηήζεηο (α+β) 29 48 60   

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκήκαηνο 
 22 7   

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

 26 53   

Πξνζθνξέο 15 15 15   

Βγγξαθέο 15 12 3   

Ώπφθνηηνη - 2 7   
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Πίλαθαο 2.5: Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σίηινο 

Π.Μ..: 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Βπξψπε» (ΠΡΟΚΒΕΣΏΕ ΓΕΏ ΝΒΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΟ ΟΠΟΕΟ 

ΛΒΕΣΟΤΡΓΒΕ ΏΠΟ ΣΟ ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΟ ΒΣΟ 2007-8) 

Έηνο 

Ώπνθνίηεζεο 

Καηαλνκή ΐαζκψλ (%) 

Μέζνο όξνο Βαζκνινγίαο  

(ύλνιν απόθνηησλ) 

5.0-

5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 

8.5-

10.0 

2004-2005      

2005-2006      

2007-2008   57,1 42,9 8,51 

2008-2009   76,9 23,1  

2009-2010  22,2 44,4 33,4  

ύλνιν      

Δπεμεγήζεηο: 

– Ώπφθνηηνη:  Ώξηζκφο Αηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά  ε ζηήιε. 

 

2.3. Γιδακηικό έπγο 

ηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην Π.Μ.1. ηνπ Σ.ΐ.. 

βαζηζκέλνη ζηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ καζεκάησλ (Τ2/1ν κέξνο) πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. θαζψο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο Τ3 ηνπ 

καζεκάησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηφο καο 

ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-08.  

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10, ε θαηαλνκή ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. έρεη σο 

εμήο: 

- Ώλαπιεξσηέο Καζεγεηέο: 5 

- Βπίθνπξνη Καζεγεηέο: 3 

- Λέθηνξεο: 3 

- Πξνζθεθιεκέλνη Βπηζηήκνλεο: 2 

 

χκθσλα κε ηα Ώπνγξαθηθά Αειηία Βμακεληαίσλ Μαζεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην Π.Μ.., έρνπλ δηαηππσζεί ε πεξηγξαθή/πεξηερφκελν θαζψο θαη νη 
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καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ. Σα δηδαθηηθά βνεζήκαηα ηα νπνία πξνηείλνληαη 

επξίζθνληαη ζηε ΐηβιηνζήθε ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη ζηε ΐηβιηνζήθε ηνπ Σ.ΐ.. Οη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλαηξέρνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπο επίζεο θαη 

ζε ειεθηξνληθέο πεγέο. Δ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, πξφνδν θαη 

πξαθηηθή άζθεζε.  

 

Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

- ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 1-14, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα, ε γλψκε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη απφ κέηξηα 

έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή (ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,08 θαη 4,71, ζηελ 

θιίκαθα ηνπ 5). Αελ ππνινγίδνληαη νη εξσηήζεηο 11 θαη 12, επεηδή αθνξνχλ 

θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

- Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 15-21, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

εξγαζίαο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο,  παξνπζηάδεη ηελ 

ίδηα εηθφλα: θπκαίλεηαη κεηαμχ 3,43 θαη 4,59. 

- Πνιχ θαιχηεξε εκθαλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ (εξσηήζεηο 22-27), 

θαζψο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα απηήλ ηελ νκάδα εξσηήζεσλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 4,19 θαη 4,82. 

- ζνλ αθνξά ην εξγαζηήξην Δ/Τ (εξσηήζεηο 29-32), ν κέζνο φξνο ησλ 

απαληήζεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,9 θαη 4,1. 

Σέινο, απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 33-37, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηελ επηκέιεηα θαη ηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε εηθφλα ε νπνία πξνθχπηεη είλαη ηθαλνπνηεηηθή: ν 

αληίζηνηρνο κέζνο φξνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,77 θαη 4,94. 
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Πίλαθαο 2.6: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ 

 

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Αξιολόγηζη

22 23 24 25 26 27

Επώηηζη

 

Τςειέο γεληθά ήηαλ θαη νη βαζκνινγίεο ζηελ επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ, εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο κε εμαίξεζε θαη πάιη ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηε βηβιηνζήθε θαη ηε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Μ.Ο. 2,00 & 3,00 αληίζηνηρα).  

 

ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.., νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο (4&5), φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 2.7). 

Πίλαθαο 2.7: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο κειώλ ΓΔΠ 

0

0,5

1

1,5
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Αξιολόγηζη
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Επώηηζη
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Σέινο, ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπο, νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο επέιεμαλ ηηο ηηκέο ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ  ζπρλφηεηα  παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, αιιά θαη ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο ζε γξαπηέο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο (πίλαθαο 2.6). Οη παξαθνινπζήζεηο άιισζηε είλαη 

«ζρεδφλ» ππνρξεσηηθέο (Βξσηήζεηο 33-37). 

 

Πίλαθαο 2.8: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο θνηηεηώλ 

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Αξιολόγηζη

33 34 35 36 37

Επώηηζη

 

 

 

2.4. Δπεςνηηικό έπγο 

ΐι. αληίζηνηρν θεθάιαην ζην Π.Π.., 1.4. 

 

2.5. Μελλονηικοί ζηόσοι ηος Π.Μ..1 

Σν Π.Μ.. ηνπ Σ.ΐ.. απνζθνπεί ζηα πξνζερή ρξφληα ζηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

1. ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ θαζηέξσζή ηνπ ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ Βιιάδα.  

2. ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε αθφκα πεξηζζφηεξα βηβιία θαη πεξηνδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο 

εμεηδίθεπζήο ηνπ. 

3. ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ηνπ ππνδνκψλ (πξνγξακκαηίδεηαη ε 

πξνκήζεηα ειεθηξνληθoχ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα/interactive white board). 
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4. ζηελ αθφκα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή κε δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα θαζεγεηψλ, εξεπλεηψλ, 

αιιά θαη εθπξνζψπσλ θνξέσλ θαη ζεζκψλ απφ ηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

5. ζηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο 

ζηα δεηήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ζεκαηηθήο. 

6. ζηελ αλαδήηεζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπ ή ζπλεξγαζίαο ηνπ κε δηαηκεκαηηθά Π.Μ.. 

απφ άιια Παλεπηζηήκηα ζην πιαίζην νξγάλσζεο επηζηεκνληθνχ κεηαπηπρηαθνχ δηθηχνπ σο 

πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζεκαηηθή (π.ρ. ζε ζπλεξγαζία κε άιια Π.Μ.. ζηνλ ρψξν ησλ 

ιεγφκελσλ εηδηθψλ γεσγξαθηθψλ θαη γεσ-πνιηηηθψλ/νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ/area studies). 

 

Πίλαθαο 2.9: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο καζεκάησλ ΜΠ 
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3. Β' Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Β' Π.Μ.)    

3.1 Διζαγυγή 

Σν Σµήµα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ (Σ.ΐ..) ηνπ Παλεπηζηεµίνπ ∆πηηθήο Μαθεδνλίαο (Π.∆.Μ.) 

πξνζθέξεη ζηνπο ελδηαθεξφµελνπο πηπρηνχρνπο ειιελφθσλν Π.Μ.. ηεζζάξσλ εμαµήλσλ µε 

ηίηιν: «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο & ην Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο», πνπ 

εγθξίζεθε µε ην Φ.Β.Κ.1757 η. ΐ΄/25-08-2009. 

Σν ζπγθεθξηκέλν Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ - εξεπλεηψλ ζην ρψξν ησλ 

Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ - ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη παξέρεη ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

 Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο. 

 Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Ανκέο ζηελ Ν.Ώ. Βπξψπε. 

θνπφο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη λα «θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη γλψζε πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ην ζξήζθεπκα, ηε γιψζζα θαη 

ινγνηερλία, ηε θηινζνθία, ηελ παηδεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ΐαιθαληθψλ Λαψλ, λα πξνάγεη ηηο δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

ζρέζεηο ηεο Βιιάδαο θαη ηνπ Βιιεληζκνχ γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο ΐαιθαληθήο, ηεο 

Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηνπ Βπμείλνπ Πφληνπ θαηά ηξφπν πνπ λα επλννχλ ηελ θαιή 

γεηηνλία θαη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο επίζεο λα παξέρεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο φκνξεο βαιθαληθέο ρψξεο, ηηο ρψξεο ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηνπ 

Βπμείλνπ Πφληνπ». 

Ώληηθείκελν ηνπ ΐ' Π.Μ. είλαη ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, ελψ ζθνπφο ηνπ είλαη: 

α) Δ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κε εηδίθεπζε ζηηο 

αλσηέξσ γλσζηηθέο πεξηνρέο. 

β) Δ επηκφξθσζε πηπρηνχρσλ ΏΒΕ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο αλάιπζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο, ηεο ινγνηερλίαο κηαο εθάζηεο εμ 

απηψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 
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γ) Δ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο πνιηηηθέο δνκέο θαη ζπλζήθεο ησλ 

ρσξψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ. 

δ) Δ δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ ΐαιθαληθφ, ηνλ Βιιεληθφ θαη ηνλ 

επξχηεξν Ννηηναλαηνιηθφ Βπξσπατθφ ρψξν. 

Δ χπαξμε ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεμνδηθήο 

αλάιπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη παξέρεη, ζηνλ εθάζηνηε 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε ηνκείο φπσο ηεο 

Μεηάθξαζεο θαη Αηεξκελείαο, ηεο Αηδαζθαιίαο ησλ Γισζζψλ, ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, αληηθείκελν ησλ νπνίσλ απνηεινχλ νη ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο απηέο. Βπηπιένλ ζα 

παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Βπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαζψο νη 

απφθνηηνη ηνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη ην ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ ππφβαζξν θαζψο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα θαηαλννχλ ηελ πνξεία θαη ηνλ ηδηφκνξθν 

ραξαθηήξα ησλ ρσξψλ απηψλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη 

επεξεάδνπλ ηφζν ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ Βιιάδα. 

3.2. Γπάζειρ βεληίυζηρ Β' Π.Μ.. 

ην ΐ' Π.Μ. ηνπ Σ.ΐ.. ηνπ Π.∆.Μ. γίλνληαη δεθηνί:Οη πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: α) ΐαιθαληθψλ πνπδψλ Π.Α.Μ., β) 

Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ ησλ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ Α.Π.Θ., γ) ιαβηθψλ 

πνπδψλ Κ.Π.Ώ., δ) ΐαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ε) Παηδαγσγηθά, ζη) Φηινινγίαο, ε) Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ, ζ) 

Μεηάθξαζεο θαη Αηεξκελείαο, η) Κνηλσληθψλ θαη Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ, θ) 

Βπηθνηλσλίαο, Αεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, θαζψο θαη άιισλ 

Σκεκάησλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΒΕ ηεο εκεδαπήο θαη 

αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Εδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

Ε ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ: Γιψζζεο Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξσπεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην ΐ' Π.Μ. ζηελ πξψηε 

θαηεχζπλζε είλαη 16, εθ ησλ νπνίσλ, ηα 7 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα 3 επηινγήο  απφ 3 ηξηάδεο 

επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ.  
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ΕΕ ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ: Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Ανκέο ζηελ Ν.Ώ. Βπξψπε 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην ΐ' Π.Μ. ζηελ πξψηε 

θαηεχζπλζε είλαη 13, εθ ησλ νπνίσλ, ηα 7 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα 3 επηινγήο  απφ κηα 

δεμακελή 6 επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ.  

Δ θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ έρεη σο εμήο: 

Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) γηα ηε ιήςε ηνπ Μ.Α.Β. είλαη 120 εθ ησλ 

νπνίσλ νη 90 πηζηψλνληαη κε ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ θαη νη 30 

κε ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο. ια ηα 

ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα καζήκαηα θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ  είλαη εμακεληαία, 

δηαξθνχλ δέθα εβδνκάδεο θαη δηδάζθνληαη δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη παξέρνπλ 30 

πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα: 7,5 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε 

κάζεκα ζην Ώ΄εμάκελν , 10 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην ΐ΄εμάκελν θαη 10 

πηζησηηθέο κνλάδεο γηα θάζε κάζεκα ζην Γ΄εμάκελν θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ.  

Ώλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ΐ' Π.Μ. δείηε ηελ παξ.2.3. ηνπ παξφληνο.. 

 

3.3. Τποδομέρ ηος Β' Π.Μ. 

Σν ΐ' Π.Μ. θηινμελείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Π.Σ.Α.Β. θαη ζπλεπψο αληηκεησπίδεη ζηελφηεηα 

ρψξσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ην ΐ' Π.Μ. ηνπ Σ.ΐ.. έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

μερσξηζηφ γξαθείν κε βηβιηνζήθε, κηαο  ζέζεο ζηαζεξνχ Δ/Τ, 1 εθηππσηή, 3 θνξεηνχο video 

projector, 1 θνξεηφ ππνινγηζηή, ζέζεηο εξγαζίαο γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη επίπισζε κε 

ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη πίλαθα. ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10 

(νπζηαζηηθά, ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ΐ' Π.Μ.) ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα 

λα εκπινπηηζηεί ην ΐ' Π.Μ. ηφζν κε βηβιία φζν θαη κε εμνπιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ δηδαζθφλησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

Βπηπιένλ, ράξε ζε δσξεά πεληαθνζίσλ πεξίπνπ ηφκσλ βηβιίσλ απφ ηνλ νκ. Καζεγεηή 

Σαξλαλίδε ε βηβιηνζήθε ηνπ ΐ' Π.Μ. έρεη εκπινπηηζηεί ζεκαληηθά κε ηεθκήξηα ιαβηθψλ 
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πνπδψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ πξνο ρξήζε θαη κειέηε απφ ηνπο θνηηεηέο κεηά ηελ 

θαηαινγνγξάθεζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αίζνπζα δεκηλαξίσλ/αλαγλσζηήξην  πιεζίνλ ηεο 

θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ΠΑΜ ζηε Φιψξηλα. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ εληαρζεί φια ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ αιιά επί 

ηηο νπζίαο ην 2009-2010 δηδάρζεθαλ κφλν ηα επηά πξψηα αλά θαηεχζπλζε.  

 

3.4. Γιδακηικό Έπγο και Γπάζειρ ηος Β' Π.Μ. 

3.4.1. Γηδαζθόκελα Μαζήκαηα 

Πίλαθαο 3.1: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 2009-10 

 

Β'Π.Μ../Καηεπζπλζε :  Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο. 

Mάζεκα  

ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξ/θό ή 

Καη'επηινγή

λ Γηαιέμεηο 

      

1. ΐαιθαληθή Εζηνξία   Ώ. Αειηθάξε   

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο   Ε. Μάλνο    

3. Γεληθή Γισζζνινγία   Ώ. Πάππνπ   

4. Βηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο ηνπ ΐαιθαληθνχ 

ρψξνπ   Ε. ΐακβαθίδνπ    

5. ιαβνινγία 

  

 

Κ. Νηρσξίηεο    

6. Σνπξθνινγία   Γ. αιαθίδεο   

7. Ρσζηθφο πνιηηηζκφο   Ε. ΐακβαθίδνπ   

8.α. Κχξηιινο θαη Μεζφδηνο (Kyrillo-Methodievistika - 

Κπξηιινκεζνδηνινγία)   Κ. Νηρσξίηεο   

9.α. ιαβηθή Γξακκαηεία (9νο -14νο αη.).   Κ. Νηρσξίηεο   

10.α. Μειέηε ζιαβηθψλ πεγψλ   Κ. Νηρσξίηεο   

8.β. Εζιάκ θαη ΐαιθάληα   Κ. Νηρσξίηεο   

9.β. Μειέηε νζσκαληθψλ πεγψλ   Κ. Κακπνπξίδεο    

10.β. Εζηνξία ηεο ηνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο   Α. Μαξθάηε   

8.γ. ιαβηθή Γισζζνινγία 

  

Σ. 

Σξηαλαηθπιιίδνπ   

9.γ. Ρσζηθή Λνγνηερλία 19
νπ

 αη. 

  

Σ. 

Σξηαλαηθπιιίδνπ   

10.γ. Πνιηηηζκφο ησλ Βιιήλσλ ηεο Παξεπμείληαο 

δηαζπνξάο   

Β. 

Μπνπκπνπγηαηδή   
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Β'Π.Μ../Καηεπζπλζε :      Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο θαη Πνιηηηθέο Ανκέο ζηελ Ν.Ώ. Βπξψπε. 

Mάζεκα  

ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Γηδάζθνληεο 

(πλεξγάηεο) 

Τπνρξ/θό 

ή 

Καη'επηιν

γήλ 

Γηαιέμεηο 

 

 

1. ΐαιθαληθή Εζηνξία   Ώ. Αειηθάξε   

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο   Ε. Μάλνο   

3. Γεληθή Γισζζνινγία   Ώ. Πάππνπ   

4. Βηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο 

ηνπ ΐαιθαληθνχ ρψξνπ   Ε. ΐακβαθίδνπ   

5. "Βζλνγξαθία ηεο ΝΏ Βπξψπεο: 

Γεηήκαηα ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο"   Ε. Μάλνο    

6. Ώλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζηα 

ΐαιθάληα      

7. Κνηλσληθέο δνκέο ζηα ΐαιθάληα   Ώ. Κπξίδεο   

χγρξνλα πνιηηηθά δεηήκαηα ζηα 

ΐαιθάληα   Γ. Υξεζηίδεο   

Ώξρηηεθηνληθή Κιεξνλνκηά ζηα 

ΐαιθάληα: “πγγελείο Σφπνη” 

Μλεκεηαθήο Σαπηφηεηαο   Β.Γαβξά   

Σαπηφηεηεο θαη εηεξφηεηεο ζηα ΐαιθάληα   Ε. Μάλνο   

Μνξθέο ΐαιθαληθνχ πνιηηηζκνχ      
Εζηνξία ησλ πνιέκσλ ζηα ΐαιθάληα 
(1912-1945).   Β. Ανξδαλάο   
Οηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη αλάπηπμε ζηηο 
ρψξεο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο - 
επηρεηξεκαηηθφηεηα.   

Ώ. αξξή – 

Γ. Μαθξήο   

 

3.4.2. Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο Β'Π.Μ.. (Ώθ. έηνο 2009-2010) 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ (θνηλφ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο) 

 

Βαιθαληθή Ηζηνξία 

 Θεσξήζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ώ΄ ΐνπιγαξηθνχ θξάηνπο (πξνζθεθιεκέλνο ν Γξ. 

Ηζηνξίαο θ. Φ. Φηιίππνπ)  

 Δ δεκηνπξγία θαη ε επέθηαζε ηνπ ζεξβηθνχ θξάηνπο (πξνζθεθιεκέλνο ν Οκόηηκνο 

Καζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο θ. Η. Σαξλαλίδεο) 

 

Δηζαγσγή ζηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο ηνπ Βαιθαληθνύ Υώξνπ  

 Κέληξα πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ζηα ΐαιθάληα (Η.ίζηνπ) 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ θαιιηηερλψλ ζηα ΐαιθάληα (Η.ίζηνπ)  

 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο 
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 (Αγγ. Γειεθάξε) Δ έξεπλα ζε αξρείν 

 Βπίζθεςε - Βλεκέξσζε ζηηο βηβιηνζήθεο - αξρεία: Ώξρείν ηνπ Εδξχκαηνο "Μνπζείν 

Μαθεδνληθνχ Ώγψλα", ΐηβιηνζήθε Βηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα 

Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ, Εζηνξηθφ Ώξρείν Μαθεδνλίαο. 

 Βπίζθεςε - ελεκέξσζε ζηηο βηβιηνζήθεο - αξρεία: Ίδξπκα Παηεξηθψλ Μειεηψλ 

(Μνλή ΐιαηάδσλ), ΐηβιηνζήθε Θενινγηθήο ρνιήο Ώ.Π.Θ., πνπδαζηήξην 

ΐπδαληηλήο Εζηνξίαο θαη πνπδαζηήξην Νεφηεξεο Εζηνξίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

Ώ.Π.Θ. 

 

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  ΓΛΩΔ, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖ Ν.Α. 

ΔΤΡΩΠΖ  

 

Σνπξθνινγία 

 Βηζαγσγή ζηελ ηνπξθνινγία: Οη απαξρέο, ε ησξηλή θαηάζηαζε θαη ην κέιινλ κηαο 

επηζηήκεο (Γ. αιαθίδεο) – Σξίηε, 2 Μαξηίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξθηθψλ ηεο Σνπξθίαο (Γ. αιαθίδεο) – Σξίηε, 2 

Μαξηίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Δ ίδξπζε θαη ε αθκή ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο (1300-1600) (Κ. 

Κακπνπξίδεο) – Σξίηε, 16 Μαξηίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Οη ηειεπηαίνη αηψλεο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο (1600-1923) (Κ. 

Κακπνπξίδεο) – Σεηάξηε, 17 Μαξηίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Εζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο (1923-ζήκεξα) (Κ. Γώγνο) – Σξίηε, 

13 Ώπξηιίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Σν Εζιάκ θαη νη Σνχξθνη: Οξζνδνμία, εηεξνδνμία θαη πνιηηηθφ Εζιάκ (Κ. Γώγνο) – 

Σεηάξηε, 14 Ώπξηιίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Οη νζσκαληθέο πεγέο: Πεξηγξαθή θαη πξννπηηθέο ηεο έξεπλαο (Κ. Κακπνπξίδεο) – 

Σξίηε, 27 Ώπξηιίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Δ θεληξηθή θαη ε επαξρηαθή δηνίθεζε ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία (Φ. 

Κνηδαγεώξγεο) – Σεηάξηε, 28 Ώπξηιίνπ 2010, Φιψξηλα 

 Δ αγξνηηθή θνηλσλία ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία (Φ. Κνηδαγεώξγεο) – Σξίηε, 

11 ΜαΎνπ 2010, Φιψξηλα 

 Βιιελν-ηνπξθηθέο γισζζηθέο επαθέο: Βιιεληθά δάλεηα ζηελ ηνπξθηθή θαη ηνπξθηθά 

δάλεηα ζηελ ειιεληθή (Υ. πκεσλίδεο) – Σεηάξηε, 12 ΜαΎνπ 2010, Φιψξηλα 

 

 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΑ 

ΒΑΛΚΑΝΗΑ  

 

Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ ζηα Βαιθάληα 

 Κνηλσληθή-Βζλνγξαθηθή Σνπνγξαθία θαη Ώλάπηπμε. Δ πεξίπησζε ηεο Νφηην-

Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο (Παξ. Παπαδνπνύινπ)  

 Δ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο ζηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο γηα ηε βέιηηζηε ζρέζε θπζηθνχ-

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Δ πεξίπησζε ηεο ΝΏ Βπξψπεο 

(Παξ.Παπαδνπνύινπ) 

 Ώλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο ΝΏ Βπξψπεο: ε πεξίπησζε ηεο 
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παξαγσγήο ελέξγεηαο (Γ. Μαιαλδξάθεο)  

 Ώλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ – βηψζηκε αλάπηπμε θαη ρσξηθή επέκβαζε ζηελ Βιιάδα 

(Δ.Π.Γεκεηξηάδεο) 

 

3.4.3. Άιιεο Γξάζεηο Β'Π.Μ.. 

α. ΓΗΑΛΔΞΖ –ΒΗΒΛΗΟΠΑΡΟΤΗΑΖ-ΔΜΗΝΑΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ 

Ο Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΏΠΘ Ε. Σνπινπκάθνο  ζηηο 19 

Εαλνπαξίνπ 2010 έδσζε δηάιεμε βαζηζκέλε ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Δ Βιιάο θαη ην θξάηνο 

ησλ θνπίσλ, Παξαιεηπφκελα απφ κηα άηπρε ζπλέληεπμε».    

 

β. ην ΐ'ΠΜ ηνπ Σΐ, κε ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ 

δχν Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ΏΠΘ 

Σνκέαο Βθθιεζηαζηηθήο Εζηνξίαο –Υξηζηηαληθήο Γξακκαηείαο - Ώξραηνινγίαο θαη Σέρλεο 

ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ΏΠΘ & 

Σνκέαο Εζηνξία- Αφγκα- Αηνξζφδνμεο- Αηαρξηζηηαληθέο ρέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ΏΠΘ 

Αηνξγάλσζαλ 

ΖΜΔΡΗΓΑ κε ζέκα 

Ζ Οξζνδνμία ζηε Ν.Α Δπξώπε 

Παξειζόλ – Παξόλ – Μέιινλ 

ζηηο 24/4/2010 ζηηο 10:30 

ζηελ Ώίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ Αήκνπ Φιψξηλαο 

ΟΜΕΛΔΣΒ 

 Παηήξ Υαηδεεθξαηκίδεο Βηξελαίνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο / Δ Οξζνδνμία σο χλδεζκνο 

Βηξήλεο Μεηαμχ ησλ Λαψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ. 

 Σξίηνο Μηραήι, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο Θενινγίαο, Θενινγηθή ρνιή 

ΏΠΘ 

Πξνβιήκαηα Οξζνδνμίαο ζηα ΐαιθάληα ήκεξα. 

 Νηρσξίηεο Κσλζηαληίλνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Σν Άγηνλ ξνο σο Πξφηππν Πλεπκαηηθήο Γσήο ζηνπο Οξζφδνμνπο Λανχο ηεο 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ. 

 Βπαγγέινπ Διίαο, Λέθηνξαο Σκήκαηνο Θενινγίαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ΏΠΘ 

Έιιελεο θαη ιάβνη Άγηνη. πγθξηηηθή Μειέηε ηεο Βιιεληθήο θαη ιαβηθήο 

Ώγηνινγηθήο Παξάδνζεο. Έλα δηδαθηηθφ εγρείξεκα. 

 Κνπκαξφβα Βπγελία, Τπνς. Αηδάθησξ Σκήκαηνο Θενινγίαο ΏΠΘ 

χγρξνλε Βθθιεζηαζηηθή Σέρλε ζηε ΐνπιγαξία. 

 ίζηνπ Εσάλλεο, Τπνς. Αηδάθησξ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ΠΑΜ 

Δ Μεηαθίλεζε Γσγξάθσλ ζηα ξηα ηεο Ώξρηεπηζθνπήο Ώρξίδαο 

 

γ. ΤΝΔΓΡΗΟ 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο», ζε ζπλεξγαζία κε ην Αήκν Ώκπληαίνπ θαη ην «χιινγν 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» κε έδξα ην Ώκχληαην, 
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ζπλδηνξγάλσζαλ Αηεζλέο πλέδξην ζηελ πφιε ηνπ Ώκπληαίνπ, ζηηο 21-22 ΜαΎνπ 2010, κε 

ζέκα «Δ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΣΧΝ ΏΓΕΧΝ ΚΤΡΕΛΛΟΤ ΚΏΕ 

ΜΒΘΟΑΕΟΤ Χ ΠΏΡΏΓΟΝΣΏ ΒΝΟΣΔΣΏ ΏΝΏΜΒΏ ΣΟΤ ΛΏΟΤ ΣΔ 

ΝΟΣΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΒΤΡΧΠΔ»। 

 

δ. ΔΜΗΝΑΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ 

Σελ Σξίηε 27 Ώπξηιίνπ 2010 ζηηο 19.३०, ζην πιαίζην ησλ εκηλαξηαθψλ Μαζεκάησλ ηνπ 

ΠΜ, πξαγκαηνπνηήζεθε δηάιεμε απφ ηνλ θ. ΐιάζην ΐιαζίδε, Λέθηνξα ηνπ Σΐ ηνπ ΠΑΜ 

κε ζέκα «Σα κέζα ελεκέξσζεο σο πεγέο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ΐνπιγαξίαο». 

 

ε. ΔΚΓΡΟΜΖ ζηελ ΑΥΡΗΓΑ 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο Ν.Ώ Βπξψπεο» δηνξγαλσζε κνλνήκεξε εθδξνκή ζηελ Ώρξίδα ηεο π.Γ.Α.Μ. ηελ 

Σεηάξηε 12 ΜαΎνπ. 

 

ζη. ΟΜΗΛΗΑ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο "Βζλνγξαθία ηεο ΝΏ Βπξψπεο" ηνπ ΠΜ κε 

ππεχζπλν θαζεγεηή ηνλ θ Εσάλλε Μάλν πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 11/5 (16.00) νκηιία-

παξνπζίαζε κε ζέκα «ην ζχλνξν: „Μεηαλάζηεπζε‟, ζχλνξα θαη ηαπηφηεηεο ζηελ ειιελν-

αιβαληθή κεζφξην» απφ ην ΐαζίιε Νηηζηάθν, θαζεγεηή ζην Σκήκα Εζηνξίαο θαη 

Ώξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ 
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3.4. Γιδακηικό έπγο 

 

H αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Β'Π.Μ.. ζρεηηθά κε ηηο 

πξνθνξηθέο/γξαπηέο εξγαζίεο  (εξσηήζεηο 15-21) ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα έδεημε πςεινχο 

κέζνπο φξνπο (φινη άλσ ηνπ 4.3 - πίλαθαο 3.5) 

 

Πίλαθαο 3.5: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ 

 
 

 

 

 

Οη κέζνη φξνη ζηηο εξσηήζεηο (αξ.22-27) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ΑΒΠ 

ηνπ Β'Π.Μ.., είλαη επίζεο ελζαξξπληηθά  πςεινί (φινη άλσ ηνπ 4,4), φπσο πξνθχπηεη απν ην 

παξαθάησ ξαπδφγξακκα  (πηλάθαο 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 

4,51 4,78 4,36 4,70 4,62 4,56 4,54 
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Πίλαθαο 3.6: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο κειώλ ΓΔΠ 

 

22 23 24 25 26 27 

4,51 4,44 4,43 4,50 4,70 4,68 

 

Μφλνλ ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε (εξ. 37) νη κέζνη φξνη δείρλνπλ ρακειέο ηηκέο (2,82) ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εξσηήζεσλ, κε πνιπ πςειή 

ηηκή ζηελ εξψηεζε 33 (πίλαθαο 3.7) 

 

 Πίλαθαο 3.7: Μέζνη όξνη απηναμηνιόγεζεο θνηηεηώλ 

 

33 34 35 36 37 
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4,75 4,46 4,57 3,90 2,82 

 

ρεηηθά κε ηνλ θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ (εξσηήζεηο 1-14), 

κε εμαίξεζε ηηο εξσηήζεηο 12 θαη 13 (κ.ν. 1,83 θαη 1,93) νη ηηκέο θπκάλζεθαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (άλσ ηνπ 3,8 - πίλαθαο 3.8). 
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Πίλαθαο 3.8: Μέζνη όξνη αμηνιόγεζεο καζεκάησλ Β'Π.Μ.. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4,32 4,26 4,31 4,35 4,28 4,14 4,19 3,98 3,86 3,35 1,83 1,93 3,80 4,38 

 

3.5. Δπεςνηηικό έπγο 

ΐι. αληίζηνηρν θεθάιαην ζην Π.Π.., 1.4. 

 

3.6. Μελλονηικοί ζηόσοι ηος Β'Π.Μ.. 

πκπιεξσκαηηθά ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξ. 2.5 πνπ ζαθψο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ Β'Π.Μ.., αλαθέξνπκε θαη ηελ πξνζπάζεηα αληαιιαγήο επηζηεκφλσλ 

θαη πξνζσπηθνηήησλ απφ ρψξεο ησλ ΐαιθαλίσλ, ηε Ρσζία θαη ηελ Σνπξθία γηα δηδαθηηθνχο 

θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

4. ρέζεηο κε θνηλσληθνύο πνιηηηζηηθνύο /παξαγσγηθνύο (ΚΠΠ) θνξείο 

4.1 Σα δεδομένα 

 

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ έσο ην 2003 ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή ΒΠΒΏΒΚ. Καηά ην 

δηάζηεκα 2003-2004 δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, δεδνκέλεο θαη 

ηεο κεηαβαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο (απφ Σκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. ζε αληίζηνηρν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο). Σα έξγα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη θαη κέζσ ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ 

ηνπ λενζχζηαηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο σο έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο, 

είλαη ηα αθφινπζα:  
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1. Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ίδηα κέζα 2. 

Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ ηνπ ΣΒ Φιώξηλαο 3. Γηαδξνκέο θαη Κόκβνη Δκπνξίνπ θαη 

Πνιηηηζκνύ ζηα Βαιθάληα 4. πλεξγαζία ηνπ Π.Γ.Μ. κε Δθπαηδεπηηθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα 

ηεο Π.Γ.Γ.Μ. 5. Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο Γεκηνπξγίαο θαη Βέιηηζηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξόηππνπ Κέληξνπ Αγξνηηθήο Φηινμελίαο θαη Δθπαίδεπζεο 6. Έξεπλα, Μειέηε Καηεπζύλζεσλ 

γηα ηε Γεκηνπξγία Πξόηππνπ Οηθηζηηθνύ Ππξήλα ζε ππό Ίδξπζε Οηθηζκό. Γηεξεύλεζε θαη 

Αλάδεημε ηνπ Υαξαθηήξα ηνπ Σόπνπ. 7. Γηεξεύλεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνύ, 

πνιηηηζηηθνύ θαη νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο ηνπ δήκνπ Υαιάζηξαο  

ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηψλ, επηδηψρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ 

θνξείο ηεο άκεζεο  θαη επξχηεξεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. πγθεθξηκέλα σο εμήο: ΤΠΒΞ (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο), Γξαθείν 

Βκπνξίαο θαη Οηθνλνκίαο ΐνξείνπ Βιιάδνο (Ο.Β.Τ.) -Τ.ΜΏ.Θ. Αηνηθεηήξην  Θεζζαινλίθε, 

Κέληξν Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο (Κνδάλε), ΑΕΠΒΚ (Αηαβαιθαληθφ θαη Παξεπμείλην 

Βπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν), δηάθνξα Βπηκειεηήξηα ηεο Βιιάδαο (Θεζζαινλίθεο, Αξάκαο, 

Έβξνπ, Καζηνξηάο, Κηιθίο, εξξψλ, Φιψξηλαο, Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, Ξάλζεο θ.α.), Ίδξπκα 

Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.), Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο 

(Β.Κ.Α.Α.Ώ.), Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία ηνπ ΤΠΒΞ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ Fulbright,  Σερληθφ 

Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ. Ώ.Β.), Οηθνλνκηθφ 

Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο ( ΏΝ.ΦΛΧ Ώ.Β.), Βζληθή Σξάπεδα 

ηεο Βιιάδνο, χλδεζκνο ΐηνκεραληψλ ΐνξείνπ Βιιάδνο  (ΐΐΒ), Ώξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,  ΣΒΒ/ Σκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθφ Ελζηηηνχην 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ΤΠΒΠΘ (ηκήκα κεηαπηπρηαθψλ), Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Κνδάλεο), Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Γξαθείν 

Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Βκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μνλαζηεξίνπ, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδνο ζηελ ηνπηγάξδε, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο-Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο ζηελ 

Θεζζαινλίθε, Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Ώγψλα, 

Εζηνξηθφ Ώξρείν Πξνζθπγηθνχ Βιιεληζκνχ Αήκνπ Καιακαξηάο, Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν 

Βηδήζεσλ, Σξάπεδα Eurobank, Europlan Ltd, Βθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κέληξν 

Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο, Ααζαξρείν Λακίαο, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, 

Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Ώεξνπνξίαο - Ώεξνδξφκην Μαθεδνλία, Βθεκεξίδα «Σν Βιεχζεξν ΐήκα ηεο 
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Φιψξηλαο», Βθεκεξίδα «Πνιίηεο», Βθεκεξίδα «Ώλαηξνπή», Βθεκεξίδα «Ώγγειηνθφξνο», 

Αήκνο Φιψξηλαο, Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, Β.Ρ.Ώ. Φιψξηλαο, Τπνπξγείν 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Αήκνο Ώκπληαίνπ, Αήκνο Κηιθίο, Έλσζε Πνληίσλ Ννκνχ Κηιθίο «Οη 

Ώξγνλαχηεο», Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην Ώξρηηεθηνληθήο «Ion 

Mincu» ΐνπθνπξεζηίνπ, Παλεπηζηεκηαθφ Κνιιέγην Σνχξλνπ εβεξίλ, Σξάπεδα Alpha Bank, 

Κέληξν Μειέηεο θαη Ώλάπηπμεο ηνπ Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ηεο 

ΝΏΘ, Έλσζε Βιιήλσλ Ρνπκαλίαο, Ελζηηηνχην πνπδψλ ΝΏ Βπξψπεο (ΐνπθνπξέζηη), 

Οξγαληζκφο Πξνβνιήο Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ (ηνπ ΤΠ.ΠΟ.), ρνιή  Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πξίιεπ (Bitola), Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Βλεξγνχ Πνιενδνκίαο 

Κνδάλεο (Α.ΒΠ.Β.ΠΟ.Κ. Ώ.Β.), Αήκνο Υαιάζηξαο. 

Γεληθφηεξα, ζην ζχλνιν φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ, βάζεη ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

ζηνηρείσλ ζηελ Βπηηξνπή Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζπκκεηείραλ (16) κέιε ΑΒΠ ηνπ 

Σκήκαηνο. Ώπφ ηα ζηνηρεία ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ (7) έξγσλ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά (140) 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, (6) κεηαπηπρηαθνί θαη (1) δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο, 

θαζψο θαη (20) εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (κέιε ΑΒΠ θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ή θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο). 

Δ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 

πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ελφο 

εθάζηνπ έξγνπ. Ώπηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο 

θαη ηεο Αηνίθεζήο ηνπ, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πξνβάιινπλ αληίζηνηρεο εθδειψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα: παξνπζηάζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ –θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

<http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη ζπλεξγαδφκελνπο ΚΠΠ θνξείο. 

Πεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 

Δ Δπηηξνπή Δξεπλώλ –κέζσ ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ΒΛΚΒ- απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

κεραληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε φιν ην Παλεπηζηήκην. Χο γλσζηφλ, κέζσ ησλ 

παξαπάλσ πινπνηνχληαη φιεο νη ζπλεξγαζίεο –ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν ή ζην επίπεδν ελφο 

εθάζηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηδίσο δε απηέο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο.  

ηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα, άιινο κεραληζκφο πέξαλ απηνχ ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ, - 

εηδηθφηεξα γηα ην ηκήκα - δελ ππάξρεη, εθηφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξίαο, ην νπνίν 
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δεκηνπξγήζεθε ην 2004, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΒΠΒΏΒΚ «Ώλακφξθσζε 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. θνπφο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη:  λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ησλ πεγψλ 

ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο (θπξίσο εθεκεξίδεο) θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο λα 

δηαζψζνπλ ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Σν 

Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο, δηαζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, έρεη 

ζπλεξγαζηεί κέρξη ζήκεξα κε ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, ην Κέληξν Εζηνξίαο 

ηνπ Αήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Καζηνξηάο, ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε 

Γηαλληηζψλ, ην χιινγν «Φίιηππνο» Γηαλληηζψλ θαη ην χιινγν «Μέγαο Ώιέμαλδξνο» 

Έδεζζαο, ην Ββξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, θαη δηάθνξνπο εθδφηεο ηεο πφιεο ηεο 

Φιψξηλαο, ςεθηνπνηψληαο εθεκεξίδεο απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αλαθνξάο. Οη εθεκεξίδεο απηέο βξίζθνληαη πιένλ ζε κνξθή cd-rom 

θαη δηαηίζεληαη γηα αλάγλσζε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο θαη ζην 

Ώλαγλσζηήξην ηεο ΐηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε Φιψξηλα.  

Παξάιιεια, ην Σκήκα –θαη κέζσ άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ αλαπηχζζεη 

ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε επίπεδν λνκνχ, 

πεξηθέξεηαο ή θαη εζληθφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαθέξνπκε σο εληζρπηηθνχο 

κεραληζκνχο απηνχο ηνπ Γξαθείνπ Αηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη απηφλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. 

ην πιαίζην ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο πνπδώλ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, ζην 

πιαίζην ηνπ 3
νπ

 Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Β.Π.Β.Ώ.Β.Κ. ΕΕ), εηδηθφηεξα ην Σκήκα 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο έρεη ζπλεξγαζηεί κε κηα ζεηξά απφ θνξείο: ΤΠΒΞ 

(Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο), Γξαθείν Βκπνξίαο θαη Οηθνλνκίαο ΐνξείνπ Βιιάδνο (Ο.Β.Τ.) 

Τ.ΜΏ.Θ. Αηνηθεηήξην Θεζζαινλίθε, Κέληξν Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο (Κνδάλε), ΑΕΠΒΚ 

(Αηαβαιθαληθφ θαη Παξεπμείλην Βπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν), δηάθνξα Βπηκειεηήξηα ηεο 

Βιιάδαο (Αξάκαο, Έβξνπ, Καζηνξηάο, Κηιθίο, εξξψλ, Φιψξηλαο, Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, 

Ξάλζεο θ.α.), Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.),  Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

θαη Ώπηνδηνίθεζεο (Β.Κ.Α.Α.Ώ.), Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία ηνπ ΤΠΒΞ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ 

Fulbright, Σερληθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ. 

Ώ.Β.), Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο ( ΏΝ.ΦΛΧ 

Ώ.Β.), Βζληθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο, χλδεζκν ΐηνκεραληψλ ΐνξείνπ Βιιάδνο  (ΐΐΒ), 
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Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΣΒΒ/ Σκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Πεξηθεξεηαθφ Ελζηηηνχην Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο, ΤΠΒΠΘ (ηκήκα 

κεηαπηπρηαθψλ), Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Κνδάλεο). 

Ώπφ ην έηνο 2005 θαη έπεηηα ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηείρε ζην 2ν 

Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο θαη Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ) Μέηξν 2.4 «Βπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο», Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.4.2 Ώ: «Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο- Γ 

Φάζε», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΤΠΒΠΘ απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε [Γ΄ 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαηά 75% Κνηλνηηθή πκκεηνρή (Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν) θαη 25% Βζληθνί Πφξνη / Βηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ΒΠΒΏΒΚ]. Μέζσ απηνχ 

πινπνηήζεθε ην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ. 

Βηδηθφηεξα ην παξαπάλσ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν πηζαλφηαηα 

ζην κέιινλ ζα θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ. Ήδε έρνπλ πινπνηεζεί (3) θχθινη εθπαίδεπζεο 

ηειεηφθνηησλ ηνπ Σ.ΐ. θαη ζπλνιηθά έρνπλ κεηάζρεη (108) θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πέηπρε ηνλ απψηεξν ζηφρν ηνπ, πνπ είλαη ε κφληκε απαζρφιεζε 

απνθνίησλ καο ζε θνξείο φπσο απηνχο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Παξαθάησ, αλαθέξνπκε ηνπο κέρξη ζήκεξα Φνξείο Τπνδνρήο 

Φνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηήκηνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο: Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Αηπισκαηηθή 

Ώθαδεκία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Τπνπξγείν 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Τπεξεζία Αηεζλψλ ρέζεσλ, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - 

Γξαθείν Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Βκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μνλαζηεξίνπ, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδνο ζηελ ηνπηγάξδε, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο - Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο 

ζηελ Θεζζαινλίθε, Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Βκπνξηθφ θαη 

ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Φιψξηλαο, Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Κνδάλεο, 

Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Καζηνξηάο, Βπηκειεηήξην Πέιιαο, Βηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Ώγψλα, Εζηνξηθφ Ώξρείν 

Πξνζθπγηθνχ Βιιεληζκνχ Αήκνπ Καιακαξηάο, Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ, Βζληθή 

Σξάπεδα, Σξάπεδα Eurobank, Europlan Ltd, Βθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κέληξν 

Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο, Ααζαξρείν Λακίαο, Καπεηάληνο Υξήζηνο - Γηαθάθεο Γεψξγηνο 
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Ο.Β., Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή 

Ώπηνδηνίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Ώεξνπνξίαο -Ώεξνδξφκην Μαθεδνλία, Βθεκεξίδα «Σν Βιεχζεξν ΐήκα ηεο Φιψξηλαο», 

Βθεκεξίδα «Πνιίηεο», Βθεκεξίδα «Ώλαηξνπή», Βθεκεξίδα «Ώγγειηνθφξνο», Αήκνο 

Φιψξηλαο, Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, Β.Ρ.Ώ. Φιψξηλαο, Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο. 

Σα κέιε ΑΒΠ / ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, πέξα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο –φπσο 

πξναλαθέξζεθε- ζηνπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο γηα ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ΚΠΠ 

θνξείο, επηπιένλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ζε δηάθνξα ζρήκαηα αληίζηνηρσλ 

ζπλεξγαζηψλ, εληζρχνπλ ην ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο ζε θφξα εζληθά θαη δηεζλή. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα. 

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο θαη δίθηπα παλεπηζηεκίσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή αληαιιαγή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, φπσο: ε Ένυζη ηυν Οικονομικών Πανεπιζηημίυν ηηρ 

Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ, ην Γίκηςο Βαλκανικών Πανεπιζηημίυν «Border Crossings», 

ην επξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet  θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Βπξψπεο φπνπ δηδάζθεηαη ην Αηεζλέο Αίθαην, ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Βπξσπατθήο Βηαηξείαο Αηεζλνχο Αηθαίνπ κε ζέκα «Υαξηνγξαθία ηνπ 

Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζηελ Βπξψπε» (Mapping International Law in Europe/ Cartographie du 

Droit International). Βπίζεο, απνζηνιέο θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηα δηεζλή Model United Nations, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θάζε ρξφλν ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία ζηε Θεζζαινλίθε. 

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε ην Ώ‟ Βπηζηεκνληθφ πλέδξηφ ηνπ ζηε 

Φιψξηλα, απφ 10-12 Ννεκβξίνπ 2006, κε ζέκα «Αηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή 

πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο». Μέζσ απηνχ έδσζε ηελ επθαηξία φρη κφλνλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ αθαδεκατθνί θαη επηζηήκνλεο απφ ην Σΐ θαη φιε ηελ Βιιάδα, αιιά θαη λα 

ζπλεξγαζζνχλ σο ρνξεγνί θαη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπδεηήζεηο ηνπηθνί θνξείο, φπσο ν Αήκνο 

Φιψξηλαο, ην Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Φιψξηλαο, ην «Πλεπκαηηθφ Ίδξπκα 

Αεκήηξεο θαη Μαξία Αειηβάλε», θαζψο θαη ηδηψηεο. Βπίζεο ε έθδνζε θαη ε δηάδνζε ηνπ 

ηφκνπ ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ ζπλεηέιεζε ζηελ πξνβνιή ηνπ Σΐ θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

γλσξηκία ηεο επηζηεκνληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ. Πεξηζζφηεξα επ‟ απηνχ ζην δηαδίθηπν θαη 

ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σΐ. Βηδηθφηεξα, βιπ.: Ώ΄ ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΟ ΤΝΒΑΡΕΟ: Αηαζηάζεηο ηεο 
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Μεηάβαζεο θαη ε Βπξσπατθή Πξννπηηθή ησλ Υσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο. URL / Πξαθηηθά: 

Βμψθπιιν / Πεξηερφκελα.  

Βπίζεο, ην Σκήκα – κέζσ ηνπ Ώ‟ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ, 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε» - δηνξγάλσζε κε 

απφιπηε επηηπρία ηε Αηεκεξίδα «Σα Γπηηθά Βαιθάληα ζε Κίλεζε. Δμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη 

πξννπηηθέο» (10–11/10/2008). πλδηνξγαλσηέο θνξείο, εθηφο ηνπ Σΐ, ήηαλ ε Βιιεληθή 

Βηαηξεία Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ, ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην 

Κέληξν Βπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe Direct. Μέζσ θαη ηνπ πξφζθαηνπ απηνχ 

γεγνλφηνο, ην Σκήκα ελεξγνπνίεζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο αθαδεκατθνχο, θνηλσληθνχο 

θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο.  

ηηο 16 - 18 Οθησβξίνπ 2009, ην Σΐ δηνξγάλσζε κε επηηπρία ην ζπλέδξην «Δίθνζη 

ρξόληα κεηά από ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο», κε 

ρνξεγνχο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ΣΒΑΚ Ννκνχ Φιψξηλαο θαη ηα Ληγληησξπρεία Ώριάδαο. ην 

πλέδξην απηφ, εθηφο ηεο επξχηαηεο ζπκκεηνρήο ζπλαδέιθσλ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

ΠΑΜ (ηδίσο δε, απηά ηεο Φιψξηλαο), εληππσζηαθή ππήξμε θαη ε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ –

κειψλ ΑΒΠ- δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ επξχηεξν αθαδεκατθφ ρψξν.  

Πην πξφζθαηα, ζηηο 24 Ώπξηιίνπ 2010, ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Ώ Βπξψπεο» ηνπ Σΐ κε ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ δχν Μεηαπηπρηαθψλ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ ΏΠΘ 

(Σνκέαο Βθθιεζηαζηηθήο Εζηνξίαο –Υξηζηηαληθήο Γξακκαηείαο - Ώξραηνινγίαο θαη Σέρλεο 

ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηνπ ΏΠΘ θαη Σνκέαο „Εζηνξία - Αφγκα- Αηνξζφδνμεο - 

Αηαρξηζηηαληθέο ρέζεηο‟ ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ ΏΠΘ) 

δηνξγάλσζε ζηε Φιψξηλα εκεξίδα κε ζέκα «Ζ Οξζνδνμία ζηε Ν.Α. Δπξώπε, Παξειζόλ – 

Παξόλ – Μέιινλ».  

ηηο 21 κε 22 ΜαΎνπ 2010 ην ίδην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σΐ - 

«πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο»- θαη ν Αήκνο 

Ώκπληαίνπ ζπλδηνξγάλσζαλ κε εμαηξεηηθή επηηπρία δηεζλέο ζπλέδξην ζην Ώκχληαην κε ζέκα 

«Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ, σο παξάγνληαο 

ελόηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανύο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο», κε εληππσζηαθή ζπκκεηνρή 

δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ. Σν δηεζλέο απηφ ζπλέδξην 

πιαηζηψζεθε απφ έθζεζε επνπηηθνχ πιηθνχ κε αλαθνξά ζηελ παξνπζία θαη ην έξγν ησλ 

Ώγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή (ΝΏ Βπξψπε).   

http://www.uowm.gr/bal06/
http://www.balkan.uowm.gr/images/bal06-proc.JPG


ΔΣΖΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ       2009-10 

 

 
54 

  

4.2 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Οη ΚΠΠ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ 

πνπδψλ ζεηηθά, θαζψο ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξεη ηα ερέγγπα γηα 

κηα επηηπρεκέλα ζπλεξγαζία, φπσο επίζεο πξνζδίδεη θαη απμεκέλν θχξνο ζηελ ίδηα ηελ 

ζπλεξγαζία.   

πσο πξναλαθέξζεθε, ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλα 

εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο ην Βξγαζηήξην Εζηνξίαο. Ο ζθνπφο θαη ε δξάζε ηνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν. Παξάιιεια,  ην Σκήκα δηαζέηεη ην Βξγαζηήξην 

Πιεξνθνξηθήο (Β.Π.), εληαγκέλν ζηελ αξρηθή ηδξπκαηηθή δνκή δεκηνπξγίαο ηνπ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο (απέλαληη απφ ην Β.Π. ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο). ην Β.Π. δελ εθηειείηαη έξγν πνπ λα κελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ηνπ Εδξχκαηνο. Οη ειεχζεξεο ψξεο, αθαηξνπκέλσλ ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλσκέλεο δηεμαγσγήο αζθήζεσλ, δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο.  

Οη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο αμηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο 

ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο, φπσο πξναλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα γηα ην Βξγαζηήξην 

Εζηνξίαο. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη κέζσ απηήο ηεο δνκήο έρεη ςεθηνπνηεζεί ηθαλφο 

αξηζκφο εθεκεξίδσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη ηφζν αηνκηθά, απφ ηα κέιε 

ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, φζν θαη απφ ην ίδην ην Σκήκα. Βπηπιένλ, ην Σκήκα - φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ- ζπκκεηέρεη, νξγαλψλεη θαη ππνζηεξίδεη εκκέζσο ή ακέζσο, κέζσ 

ησλ ηδξπκαηηθψλ δνκψλ -φπσο ην Γξαθείν Αηαζχλδεζεο- θαη κέζσ εθδειψζεσλ πνπ 

δηνξγαλψλεη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ -φπσο ην Ώ‟ επηζηεκνληθφ ζπλέδξην (2006), ε 

δηεκεξίδα (2008), ην ζπλέδξην (2009), ε ηειεπηαία εκεξίδα (2010) θαη ην δηεζλέο ζπλέξην 

(2010)- ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην 

παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο.   

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηαηεξεί επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ, ηδίσο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Αηαζχλδεζεο φπνπ 

ιακβάλεη ρψξα ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο γηα κηα πιεηάδα ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ.  
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Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο –αλ φρη θαη ηδηαηηέξσο 

ηαθηηθέο- εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά πεξίπησζε θαη νξγαλψλνληαη απφ 

κέιε ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ΚΠΠ θνξείο, ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ.  

Βπηπιένλ νξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ, θπξίσο, κέζσ ηνπ 

Γξαθείνπ Αηαζχλδεζεο, κε εηδηθή ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξίδσλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Βλδεηθηηθά θάπνηνη 

θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο απηέο ήηαλ: ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

(Ε.Κ.Τ.), ε Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ε ρνιή Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο, ην Ίδξπκα Fulbright, ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο 

(ΏΝ.ΦΛΧ Ώ.Β), ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ Ώ.Β), ν χλδεζκνο 

ΐηνκεραληψλ ΐνξείνπ Βιιάδαο (ΐΐΒ), ε Βζληθή Σξάπεδα Βιιάδνο, ην Κέληξν 

Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο θ.ά. Ώληίζηνηρεο νκηιίεο θαη ζεκηλάξηα δηνξγαλψλνληαη θαη 

κέζσ ησλ δπν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο κε επίιεθηνπο πξνζθεθιεκέλνπο 

νκηιεηέο. 

Καηά πεξίπησζε απαζρνινχληαη θαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο (ηφζν ζε 

πξνπηπρηαθφ, φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν). Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο θνξείο 

πξνέιεπζεο εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ, κέρξη ζήκεξα: Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ Ώ.Β), Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο (ΏΝ.ΦΛΧ.Ώ.Β.), Πεξηθέξεηα 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Βζλνγξαθηθφ - Λανγξαθηθφ Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 10
ε
 

Βθνξεία Ώγίνπ ξνπο ηνπ ΤΠ.ΠΟ, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, Βθνξεία 

ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ Καζηνξηάο.  

Οη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα απνβνχλ 

ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο ζην κέιινλ, γεγνλφο πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηε δηάζεζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.   

Μέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ θαη ΚΠΠ θνξέσλ. 

Παξάιιεια, κέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο 

ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα. Τπάξρεη φκσο ε πξφζεζε θαη ε 

ηθαλφηεηα απφ ηελ  πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζηψλ ζην 

κέιινλ, φπσο θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη 
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αλαπηπμηαθά φξγαλα, φπσο ππάξρεη θαη ε πξφζεζε θαη ε ηθαλφηεηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ηδηαηηέξσο, ε ζπκκεηνρή κειψλ ΑΒΠ ηνπ 

ηκήκαηνο (απφ θνηλνχ κε κέιε ΑΒΠ ηνπ ινηπνχ ΠΑΜ, ηνπ ΏΠΘ, θαζψο θαη εμσηεξηθνχο 

εξεπλεηέο / ζπλεξγάηεο) ζην πιαίζην εξεπλεηηθήο επηζηεκνληθήο νκάδαο ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε επζχλε ηεο Βηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Φιψξηλαο. Δ έξεπλα ε νπνία 

δηελεξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ λνκνχ θαη αλαηέζεθε ζηελ ΒΜ απφ ηε ΝΏ 

Φιψξηλαο, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο παξνπζηάζηεθε -ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε- ζηνπο 

θνηλσληθνχο  θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ε ελφηεηα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

πσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ –εηδηθφηεξα ζην πιαίζην δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη αθαδεκατθψλ δηθηχσλ- ην Σκήκα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα δηάθνξα 

δίθηπα ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζπλεξγάδεηαη άκεζα -ζε 

επίπεδν ηδξπκαηηθφ- κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Ώ‟ Βπηζηεκνληθνχ πλέδξηνπ ηνπ ζηε Φιψξηλα (10-

12 Ννεκβξίνπ 2006) κε ζέκα "Αηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ 

ρσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο", είρε ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ Βιιάδα. Οκνίσο, ε Αηεκεξίδα «Σα Απηηθά ΐαιθάληα ζε Κίλεζε. 

Βμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο» (10 – 11/10/2008), νξγαλσκέλε απφ ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε», ηελ Βιιεληθή Βηαηξεία Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ, 

ηελ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην Κέληξν Βπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe 

Direct, απεπζχλζεθε φπσο θαη ελεξγνπνίεζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο αθαδεκατθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο. Οκνίσο θαη ην ζπλέδξην «Βίθνζη ρξφληα κεηά απφ 

ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ ΐεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο» (16-18/10/2009), 

ελίζρπζε αληίζηνηρα ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ηκήκαηνο, φπσο άιισζηε θαη ε εκεξίδα «Δ 

Οξζνδνμία ζηε Ν.Ώ. Βπξψπε, Παξειζφλ – Παξφλ – Μέιινλ» (24/4/2010) δηνξγαλσκέλε απφ 

ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο Ν.Ώ Βπξψπεο» ηνπ Σΐ. Οκνίσο  θηλήζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ην 

δηεζλέο ζπλέδξην «Δ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ησλ Ώγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ, 

σο παξάγνληαο ελφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην 
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Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο» ηνπ Σΐ θαη ν Αήκνο Ώκπληαίνπ (21 – 22/05/2010) 

Βπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  ERASMUS-Lifelong Learning Κηλεηηθφηεηα 

Αηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κέιε ΑΒΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ΐνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη Πνισλίαο. 

Παξάιιεια, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS /Lifelong Learning, 2007-

2013» (πξψελ SOCRATES, δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη ππνηξνθίεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζνπλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS-LLP πνπ έρνπλ ππνγξαθεί αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ζε Βπξσπατθά Παλεπηζηήκηα, ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 έρεη σο εμήο (πεγή: Γξαθείν 

Αηεζλψλ ρέζεσλ ΠΑΜ/ 30.06.2010).  

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ έσο ην 2003 ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή ΒΠΒΏΒΚ. Καηά ην 

δηάζηεκα 2003-2004 δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, δεδνκέλεο θαη 

ηεο κεηαβαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο (απφ Σκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. ζε αληίζηνηρν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο). Σα έξγα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη θαη κέζσ ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ 

ηνπ λενζχζηαηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο σο έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο, 

είλαη ηα αθφινπζα:  

1. Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ίδηα κέζα 2. 

Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ ηνπ ΣΒ Φιώξηλαο 3. Γηαδξνκέο θαη Κόκβνη Δκπνξίνπ θαη 

Πνιηηηζκνύ ζηα Βαιθάληα 4. πλεξγαζία ηνπ Π.Γ.Μ. κε Δθπαηδεπηηθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα 

ηεο Π.Γ.Γ.Μ. 5. Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο Γεκηνπξγίαο θαη Βέιηηζηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξόηππνπ Κέληξνπ Αγξνηηθήο Φηινμελίαο θαη Δθπαίδεπζεο 6. Έξεπλα, Μειέηε Καηεπζύλζεσλ 

γηα ηε Γεκηνπξγία Πξόηππνπ Οηθηζηηθνύ Ππξήλα ζε ππό Ίδξπζε Οηθηζκό. Γηεξεύλεζε θαη 

Αλάδεημε ηνπ Υαξαθηήξα ηνπ Σόπνπ. 7. Γηεξεύλεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνύ, 

πνιηηηζηηθνύ θαη νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο ηνπ δήκνπ Υαιάζηξαο  

ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηψλ, επηδηψρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ 

θνξείο ηεο άκεζεο  θαη επξχηεξεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. πγθεθξηκέλα σο εμήο: ΤΠΒΞ (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο), Γξαθείν 

Βκπνξίαο θαη Οηθνλνκίαο ΐνξείνπ Βιιάδνο (Ο.Β.Τ.) -Τ.ΜΏ.Θ. Αηνηθεηήξην  Θεζζαινλίθε, 
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Κέληξν Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο (Κνδάλε), ΑΕΠΒΚ (Αηαβαιθαληθφ θαη Παξεπμείλην 

Βπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν), δηάθνξα Βπηκειεηήξηα ηεο Βιιάδαο (Θεζζαινλίθεο, Αξάκαο, 

Έβξνπ, Καζηνξηάο, Κηιθίο, εξξψλ, Φιψξηλαο, Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, Ξάλζεο θ.α.), Ίδξπκα 

Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.), Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο 

(Β.Κ.Α.Α.Ώ.), Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία ηνπ ΤΠΒΞ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ Fulbright,  Σερληθφ 

Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ. Ώ.Β.), Οηθνλνκηθφ 

Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο ( ΏΝ.ΦΛΧ Ώ.Β.), Βζληθή Σξάπεδα 

ηεο Βιιάδνο, χλδεζκνο ΐηνκεραληψλ ΐνξείνπ Βιιάδνο  (ΐΐΒ), Ώξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,  ΣΒΒ/ Σκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθφ Ελζηηηνχην 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ΤΠΒΠΘ (ηκήκα κεηαπηπρηαθψλ), Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Κνδάλεο), Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Γξαθείν 

Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Βκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μνλαζηεξίνπ, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδνο ζηελ ηνπηγάξδε, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο-Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο ζηελ 

Θεζζαινλίθε, Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Ώγψλα, 

Εζηνξηθφ Ώξρείν Πξνζθπγηθνχ Βιιεληζκνχ Αήκνπ Καιακαξηάο, Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν 

Βηδήζεσλ, Σξάπεδα Eurobank, Europlan Ltd, Βθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κέληξν 

Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο, Ααζαξρείν Λακίαο, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, 

Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Ώεξνπνξίαο - Ώεξνδξφκην Μαθεδνλία, Βθεκεξίδα «Σν Βιεχζεξν ΐήκα ηεο 

Φιψξηλαο», Βθεκεξίδα «Πνιίηεο», Βθεκεξίδα «Ώλαηξνπή», Βθεκεξίδα «Ώγγειηνθφξνο», 

Αήκνο Φιψξηλαο, Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, Β.Ρ.Ώ. Φιψξηλαο, Τπνπξγείν 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Αήκνο Ώκπληαίνπ, Αήκνο Κηιθίο, Έλσζε Πνληίσλ Ννκνχ Κηιθίο «Οη 

Ώξγνλαχηεο», Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην Ώξρηηεθηνληθήο «Ion 

Mincu» ΐνπθνπξεζηίνπ, Παλεπηζηεκηαθφ Κνιιέγην Σνχξλνπ εβεξίλ, Σξάπεδα Alpha Bank, 

Κέληξν Μειέηεο θαη Ώλάπηπμεο ηνπ Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ηεο 

ΝΏΘ, Έλσζε Βιιήλσλ Ρνπκαλίαο, Ελζηηηνχην πνπδψλ ΝΏ Βπξψπεο (ΐνπθνπξέζηη), 

Οξγαληζκφο Πξνβνιήο Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ (ηνπ ΤΠ.ΠΟ.), ρνιή  Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πξίιεπ (Bitola), Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Βλεξγνχ Πνιενδνκίαο 

Κνδάλεο (Α.ΒΠ.Β.ΠΟ.Κ. Ώ.Β.), Αήκνο Υαιάζηξαο. 

Γεληθφηεξα, ζην ζχλνιν φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ, βάζεη ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

ζηνηρείσλ ζηελ Βπηηξνπή Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζπκκεηείραλ (16) κέιε ΑΒΠ ηνπ 
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Σκήκαηνο. Ώπφ ηα ζηνηρεία ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ (7) έξγσλ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά (140) 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, (6) κεηαπηπρηαθνί θαη (1) δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο, 

θαζψο θαη (20) εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (κέιε ΑΒΠ θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ή θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο). 

Δ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 

πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ελφο 

εθάζηνπ έξγνπ. Ώπηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο 

θαη ηεο Αηνίθεζήο ηνπ, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πξνβάιινπλ αληίζηνηρεο εθδειψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα: παξνπζηάζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ –θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < 

http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη ζπλεξγαδφκελνπο ΚΠΠ θνξείο. 

Πεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 

Δ Δπηηξνπή Δξεπλώλ –κέζσ ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ΒΛΚΒ- απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

κεραληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε φιν ην Παλεπηζηήκην. Χο γλσζηφλ, κέζσ ησλ 

παξαπάλσ πινπνηνχληαη φιεο νη ζπλεξγαζίεο –ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν ή ζην επίπεδν ελφο 

εθάζηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηδίσο δε απηέο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο.  

ηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα, άιινο κεραληζκφο πέξαλ απηνχ ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ, - 

εηδηθφηεξα γηα ην ηκήκα - δελ ππάξρεη, εθηφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξίαο, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην 2004, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΒΠΒΏΒΚ «Ώλακφξθσζε 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. θνπφο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη:  λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ησλ πεγψλ 

ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο (θπξίσο εθεκεξίδεο) θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο λα 

δηαζψζνπλ ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Σν 

Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο, δηαζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, έρεη 

ζπλεξγαζηεί κέρξη ζήκεξα κε ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, ην Κέληξν Εζηνξίαο 

ηνπ Αήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Καζηνξηάο, ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε 

Γηαλληηζψλ, ην χιινγν «Φίιηππνο» Γηαλληηζψλ θαη ην χιινγν «Μέγαο Ώιέμαλδξνο» 

Έδεζζαο, ην Ββξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, θαη δηάθνξνπο εθδφηεο ηεο πφιεο ηεο 

Φιψξηλαο, ςεθηνπνηψληαο εθεκεξίδεο απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αλαθνξάο. Οη εθεκεξίδεο απηέο βξίζθνληαη πιένλ ζε κνξθή cd-rom 
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θαη δηαηίζεληαη γηα αλάγλσζε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο θαη ζην 

Ώλαγλσζηήξην ηεο ΐηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε Φιψξηλα.  

Παξάιιεια, ην Σκήκα –θαη κέζσ άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ αλαπηχζζεη 

ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε επίπεδν λνκνχ, 

πεξηθέξεηαο ή θαη εζληθφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαθέξνπκε σο εληζρπηηθνχο 

κεραληζκνχο απηνχο ηνπ Γξαθείνπ Αηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη απηφλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. 

ην πιαίζην ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο πνπδώλ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, ζην 

πιαίζην ηνπ 3
νπ

 Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Β.Π.Β.Ώ.Β.Κ. ΕΕ), εηδηθφηεξα ην Σκήκα 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο έρεη ζπλεξγαζηεί κε κηα ζεηξά απφ θνξείο: ΤΠΒΞ 

(Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο), Γξαθείν Βκπνξίαο θαη Οηθνλνκίαο ΐνξείνπ Βιιάδνο (Ο.Β.Τ.) 

Τ.ΜΏ.Θ. Αηνηθεηήξην Θεζζαινλίθε, Κέληξν Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο (Κνδάλε), ΑΕΠΒΚ 

(Αηαβαιθαληθφ θαη Παξεπμείλην Βπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν), δηάθνξα Βπηκειεηήξηα ηεο 

Βιιάδαο (Αξάκαο, Έβξνπ, Καζηνξηάο, Κηιθίο, εξξψλ, Φιψξηλαο, Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, 

Ξάλζεο θ.α.), Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.),  Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

θαη Ώπηνδηνίθεζεο (Β.Κ.Α.Α.Ώ.), Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία ηνπ ΤΠΒΞ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ 

Fulbright, Σερληθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ. 

Ώ.Β.), Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο ( ΏΝ.ΦΛΧ 

Ώ.Β.), Βζληθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο, χλδεζκν ΐηνκεραληψλ ΐνξείνπ Βιιάδνο  (ΐΐΒ), 

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΣΒΒ/ Σκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Πεξηθεξεηαθφ Ελζηηηνχην Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο, ΤΠΒΠΘ (ηκήκα 

κεηαπηπρηαθψλ), Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλαο, Κνδάλεο). 

Ώπφ ην έηνο 2005 θαη έπεηηα ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηείρε ζην 2ν 

Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο θαη Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ) Μέηξν 2.4 «Βπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο», Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.4.2 Ώ: «Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο- Γ 

Φάζε», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΤΠΒΠΘ απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε [Γ΄ 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαηά 75% Κνηλνηηθή πκκεηνρή (Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν) θαη 25% Βζληθνί Πφξνη / Βηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ΒΠΒΏΒΚ]. Μέζσ απηνχ 

πινπνηήζεθε ην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ. 

Βηδηθφηεξα ην παξαπάλσ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ ηνπ 
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Σκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν πηζαλφηαηα 

ζην κέιινλ ζα θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ. Ήδε έρνπλ πινπνηεζεί (3) θχθινη εθπαίδεπζεο 

ηειεηφθνηησλ ηνπ Σ.ΐ. θαη ζπλνιηθά έρνπλ κεηάζρεη (108) θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πέηπρε ηνλ απψηεξν ζηφρν ηνπ, πνπ είλαη ε κφληκε απαζρφιεζε 

απνθνίησλ καο ζε θνξείο φπσο απηνχο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Παξαθάησ, αλαθέξνπκε ηνπο κέρξη ζήκεξα Φνξείο Τπνδνρήο 

Φνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηήκηνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο: Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Αηπισκαηηθή 

Ώθαδεκία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Τπνπξγείν 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Τπεξεζία Αηεζλψλ ρέζεσλ, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - 

Γξαθείν Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Βκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μνλαζηεξίνπ, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Βιιάδνο - Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδνο ζηελ ηνπηγάξδε, Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο - Κεληξηθή Τπεξεζία, Πξνμελείν ηεο Λεηνλίαο 

ζηελ Θεζζαινλίθε, Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Βκπνξηθφ θαη 

ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Φιψξηλαο, Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Κνδάλεο, 

Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Καζηνξηάο, Βπηκειεηήξην Πέιιαο, Βηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Ώγψλα, Εζηνξηθφ Ώξρείν 

Πξνζθπγηθνχ Βιιεληζκνχ Αήκνπ Καιακαξηάο, Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ, Βζληθή 

Σξάπεδα, Σξάπεδα Eurobank, Europlan Ltd, Βθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κέληξν 

Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο, Ααζαξρείν Λακίαο, Καπεηάληνο Υξήζηνο - Γηαθάθεο Γεψξγηνο 

Ο.Β., Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, Ννκαξρηαθή 

Ώπηνδηνίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Ώεξνπνξίαο -Ώεξνδξφκην Μαθεδνλία, Βθεκεξίδα «Σν Βιεχζεξν ΐήκα ηεο Φιψξηλαο», 

Βθεκεξίδα «Πνιίηεο», Βθεκεξίδα «Ώλαηξνπή», Βθεκεξίδα «Ώγγειηνθφξνο», Αήκνο 

Φιψξηλαο, Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο, Β.Ρ.Ώ. Φιψξηλαο, Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο. 

Σα κέιε ΑΒΠ / ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, πέξα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο –φπσο 

πξναλαθέξζεθε- ζηνπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο γηα ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ΚΠΠ 

θνξείο, επηπιένλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ζε δηάθνξα ζρήκαηα αληίζηνηρσλ 

ζπλεξγαζηψλ, εληζρχνπλ ην ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο ζε θφξα εζληθά θαη δηεζλή. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα. 
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Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο θαη δίθηπα παλεπηζηεκίσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή αληαιιαγή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, φπσο: ε Ένυζη ηυν Οικονομικών Πανεπιζηημίυν ηηρ 

Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ, ην Γίκηςο Βαλκανικών Πανεπιζηημίυν «Border Crossings», 

ην επξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet  θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Βπξψπεο φπνπ δηδάζθεηαη ην Αηεζλέο Αίθαην, ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Βπξσπατθήο Βηαηξείαο Αηεζλνχο Αηθαίνπ κε ζέκα «Υαξηνγξαθία ηνπ 

Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζηελ Βπξψπε» (Mapping International Law in Europe/ Cartographie du 

Droit International). Βπίζεο, απνζηνιέο θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηα δηεζλή Model United Nations, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θάζε ρξφλν ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία ζηε Θεζζαινλίθε. 

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε ην Ώ‟ Βπηζηεκνληθφ πλέδξηφ ηνπ ζηε 

Φιψξηλα, απφ 10-12 Ννεκβξίνπ 2006, κε ζέκα «Αηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή 

πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο». Μέζσ απηνχ έδσζε ηελ επθαηξία φρη κφλνλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ αθαδεκατθνί θαη επηζηήκνλεο απφ ην Σΐ θαη φιε ηελ Βιιάδα, αιιά θαη λα 

ζπλεξγαζζνχλ σο ρνξεγνί θαη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπδεηήζεηο ηνπηθνί θνξείο, φπσο ν Αήκνο 

Φιψξηλαο, ην Βκπνξηθφ θαη ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Φιψξηλαο, ην «Πλεπκαηηθφ Ίδξπκα 

Αεκήηξεο θαη Μαξία Αειηβάλε», θαζψο θαη ηδηψηεο. Βπίζεο ε έθδνζε θαη ε δηάδνζε ηνπ 

ηφκνπ ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ ζπλεηέιεζε ζηελ πξνβνιή ηνπ Σΐ θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

γλσξηκία ηεο επηζηεκνληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ. Πεξηζζφηεξα επ‟ απηνχ ζην δηαδίθηπν θαη 

ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σΐ. Βηδηθφηεξα, βιπ.: Ώ΄ ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΟ ΤΝΒΑΡΕΟ: Αηαζηάζεηο ηεο 

Μεηάβαζεο θαη ε Βπξσπατθή Πξννπηηθή ησλ Υσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο. URL / Πξαθηηθά: 

Βμψθπιιν / Πεξηερφκελα.  

Βπίζεο, ην Σκήκα – κέζσ ηνπ Ώ‟ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ, 

«Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε» - δηνξγάλσζε κε 

απφιπηε επηηπρία ηε Αηεκεξίδα «Σα Γπηηθά Βαιθάληα ζε Κίλεζε. Δμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη 

πξννπηηθέο» (10–11/10/2008). πλδηνξγαλσηέο θνξείο, εθηφο ηνπ Σΐ, ήηαλ ε Βιιεληθή 

Βηαηξεία Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ, ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην 

Κέληξν Βπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe Direct. Μέζσ θαη ηνπ πξφζθαηνπ απηνχ 

γεγνλφηνο, ην Σκήκα ελεξγνπνίεζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο αθαδεκατθνχο, θνηλσληθνχο 

θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο.  

http://www.uowm.gr/bal06/
http://www.balkan.uowm.gr/images/bal06-proc.JPG
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ηηο 16 - 18 Οθησβξίνπ 2009, ην Σΐ δηνξγάλσζε κε επηηπρία ην ζπλέδξην «Δίθνζη 

ρξόληα κεηά από ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο», κε 

ρνξεγνχο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ΣΒΑΚ Ννκνχ Φιψξηλαο θαη ηα Ληγληησξπρεία Ώριάδαο. ην 

πλέδξην απηφ, εθηφο ηεο επξχηαηεο ζπκκεηνρήο ζπλαδέιθσλ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

ΠΑΜ (ηδίσο δε, απηά ηεο Φιψξηλαο), εληππσζηαθή ππήξμε θαη ε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ –

κειψλ ΑΒΠ- δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ επξχηεξν αθαδεκατθφ ρψξν.  

Πην πξφζθαηα, ζηηο 24 Ώπξηιίνπ 2010, ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Ώ Βπξψπεο» ηνπ Σΐ κε ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ δχν Μεηαπηπρηαθψλ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ ΏΠΘ 

(Σνκέαο Βθθιεζηαζηηθήο Εζηνξίαο –Υξηζηηαληθήο Γξακκαηείαο - Ώξραηνινγίαο θαη Σέρλεο 

ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηνπ ΏΠΘ θαη Σνκέαο „Εζηνξία - Αφγκα- Αηνξζφδνμεο - 

Αηαρξηζηηαληθέο ρέζεηο‟ ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ ΏΠΘ) 

δηνξγάλσζε ζηε Φιψξηλα εκεξίδα κε ζέκα «Ζ Οξζνδνμία ζηε Ν.Α. Δπξώπε, Παξειζόλ – 

Παξόλ – Μέιινλ».  

ηηο 21 κε 22 ΜαΎνπ 2010 ην ίδην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σΐ - 

«πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο»- θαη ν Αήκνο 

Ώκπληαίνπ ζπλδηνξγάλσζαλ κε εμαηξεηηθή επηηπρία δηεζλέο ζπλέδξην ζην Ώκχληαην κε ζέκα 

«Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ησλ Αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ, σο παξάγνληαο 

ελόηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανύο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο», κε εληππσζηαθή ζπκκεηνρή 

δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ. Σν δηεζλέο απηφ ζπλέδξην 

πιαηζηψζεθε απφ έθζεζε επνπηηθνχ πιηθνχ κε αλαθνξά ζηελ παξνπζία θαη ην έξγν ησλ 

Ώγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή (ΝΏ Βπξψπε).   

 

Οη ΚΠΠ θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ 

πνπδψλ ζεηηθά, θαζψο ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξεη ηα ερέγγπα γηα 

κηα επηηπρεκέλα ζπλεξγαζία, φπσο επίζεο πξνζδίδεη θαη απμεκέλν θχξνο ζηελ ίδηα ηελ 

ζπλεξγαζία.   

πσο πξναλαθέξζεθε, ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλα 

εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο ην Βξγαζηήξην Εζηνξίαο. Ο ζθνπφο θαη ε δξάζε ηνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν. Παξάιιεια,  ην Σκήκα δηαζέηεη ην Βξγαζηήξην 

Πιεξνθνξηθήο (Β.Π.), εληαγκέλν ζηελ αξρηθή ηδξπκαηηθή δνκή δεκηνπξγίαο ηνπ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο (απέλαληη απφ ην Β.Π. ηεο 
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Παηδαγσγηθήο ρνιήο). ην Β.Π. δελ εθηειείηαη έξγν πνπ λα κελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ηνπ Εδξχκαηνο. Οη ειεχζεξεο ψξεο, αθαηξνπκέλσλ ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλσκέλεο δηεμαγσγήο αζθήζεσλ, δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο.  

Οη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο αμηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο 

ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο, φπσο πξναλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα γηα ην Βξγαζηήξην 

Εζηνξίαο. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη κέζσ απηήο ηεο δνκήο έρεη ςεθηνπνηεζεί ηθαλφο 

αξηζκφο εθεκεξίδσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη ηφζν αηνκηθά, απφ ηα κέιε 

ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, φζν θαη απφ ην ίδην ην Σκήκα. Βπηπιένλ, ην Σκήκα - φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ- ζπκκεηέρεη, νξγαλψλεη θαη ππνζηεξίδεη εκκέζσο ή ακέζσο, κέζσ 

ησλ ηδξπκαηηθψλ δνκψλ -φπσο ην Γξαθείν Αηαζχλδεζεο- θαη κέζσ εθδειψζεσλ πνπ 

δηνξγαλψλεη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ -φπσο ην Ώ‟ επηζηεκνληθφ ζπλέδξην (2006), ε 

δηεκεξίδα (2008), ην ζπλέδξην (2009), ε ηειεπηαία εκεξίδα (2010) θαη ην δηεζλέο ζπλέξην 

(2010)- ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην 

παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο.   

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηαηεξεί επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ, ηδίσο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Αηαζχλδεζεο φπνπ 

ιακβάλεη ρψξα ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο γηα κηα πιεηάδα ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ.  

Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο –αλ φρη θαη ηδηαηηέξσο 

ηαθηηθέο- εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά πεξίπησζε θαη νξγαλψλνληαη απφ 

κέιε ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ΚΠΠ θνξείο, ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ.  

Βπηπιένλ νξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ, θπξίσο, κέζσ ηνπ 

Γξαθείνπ Αηαζχλδεζεο, κε εηδηθή ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξίδσλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Βλδεηθηηθά θάπνηνη 

θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο απηέο ήηαλ: ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

(Ε.Κ.Τ.), ε Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ε ρνιή Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο, ην Ίδξπκα Fulbright, ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο 

(ΏΝ.ΦΛΧ Ώ.Β), ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ Ώ.Β), ν χλδεζκνο 

ΐηνκεραληψλ ΐνξείνπ Βιιάδαο (ΐΐΒ), ε Βζληθή Σξάπεδα Βιιάδνο, ην Κέληξν 

Αηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο θ.ά. Ώληίζηνηρεο νκηιίεο θαη ζεκηλάξηα δηνξγαλψλνληαη θαη 
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κέζσ ησλ δπν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο κε επίιεθηνπο πξνζθεθιεκέλνπο 

νκηιεηέο. 

Καηά πεξίπησζε απαζρνινχληαη θαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο (ηφζν ζε 

πξνπηπρηαθφ, φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν). Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο θνξείο 

πξνέιεπζεο εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ, κέρξη ζήκεξα: Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο (ΏΝ.ΚΟ Ώ.Β), Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο (ΏΝ.ΦΛΧ.Ώ.Β.), Πεξηθέξεηα 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Βζλνγξαθηθφ - Λανγξαθηθφ Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 10
ε
 

Βθνξεία Ώγίνπ ξνπο ηνπ ΤΠ.ΠΟ, Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, Βθνξεία 

ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ Καζηνξηάο.  

Οη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα απνβνχλ 

ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο ζην κέιινλ, γεγνλφο πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηε δηάζεζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.   

Μέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ θαη ΚΠΠ θνξέσλ. 

Παξάιιεια, κέρξη θαη ζήκεξα δελ είρε δνζεί ε επθαηξία γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο 

ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα. Τπάξρεη φκσο ε πξφζεζε θαη ε 

ηθαλφηεηα απφ ηελ  πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζηψλ ζην 

κέιινλ, φπσο θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη 

αλαπηπμηαθά φξγαλα, φπσο ππάξρεη θαη ε πξφζεζε θαη ε ηθαλφηεηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ηδηαηηέξσο, ε ζπκκεηνρή κειψλ ΑΒΠ ηνπ 

ηκήκαηνο (απφ θνηλνχ κε κέιε ΑΒΠ ηνπ ινηπνχ ΠΑΜ, ηνπ ΏΠΘ, θαζψο θαη εμσηεξηθνχο 

εξεπλεηέο / ζπλεξγάηεο) ζην πιαίζην εξεπλεηηθήο επηζηεκνληθήο νκάδαο ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε επζχλε ηεο Βηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Φιψξηλαο. Δ έξεπλα ε νπνία 

δηελεξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ λνκνχ θαη αλαηέζεθε ζηελ ΒΜ απφ ηε ΝΏ 

Φιψξηλαο, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο παξνπζηάζηεθε -ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε- ζηνπο 

θνηλσληθνχο  θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ε ελφηεηα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

πσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ –εηδηθφηεξα ζην πιαίζην δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη αθαδεκατθψλ δηθηχσλ- ην Σκήκα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα δηάθνξα 
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δίθηπα ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζπλεξγάδεηαη άκεζα -ζε 

επίπεδν ηδξπκαηηθφ- κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Ώ‟ Βπηζηεκνληθνχ πλέδξηνπ ηνπ ζηε Φιψξηλα (10-

12 Ννεκβξίνπ 2006) κε ζέκα "Αηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ 

ρσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο", είρε ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ Βιιάδα. Οκνίσο, ε Αηεκεξίδα «Σα Απηηθά ΐαιθάληα ζε Κίλεζε. 

Βμειίμεηο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο» (10 – 11/10/2008), νξγαλσκέλε απφ ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε», ηελ Βιιεληθή Βηαηξεία Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ, 

ηελ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Φιψξηλαο θαη ην Κέληξν Βπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe 

Direct, απεπζχλζεθε φπσο θαη ελεξγνπνίεζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο αθαδεκατθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο. Οκνίσο θαη ην ζπλέδξην «Βίθνζη ρξφληα κεηά απφ 

ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ ΐεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο» (16-18/10/2009), 

ελίζρπζε αληίζηνηρα ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ηκήκαηνο, φπσο άιισζηε θαη ε εκεξίδα «Δ 

Οξζνδνμία ζηε Ν.Ώ. Βπξψπε, Παξειζφλ – Παξφλ – Μέιινλ» (24/4/2010) δηνξγαλσκέλε απφ 

ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο Ν.Ώ Βπξψπεο» ηνπ Σΐ. Οκνίσο  θηλήζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ην 

δηεζλέο ζπλέδξην «Δ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ησλ Ώγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ, 

σο παξάγνληαο ελφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ησλ 

Υσξψλ ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο» ηνπ Σΐ θαη ν Αήκνο Ώκπληαίνπ (21 – 22/05/2010) 

Βπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  ERASMUS-Lifelong Learning Κηλεηηθφηεηα 

Αηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κέιε ΑΒΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ΐνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη Πνισλίαο. 

Παξάιιεια, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS /Lifelong Learning, 2007-

2013» (πξψελ SOCRATES, δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη ππνηξνθίεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζνπλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS-LLP πνπ έρνπλ ππνγξαθεί αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ζε Βπξσπατθά Παλεπηζηήκηα, ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 
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ΐαιθαληθψλ πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 έρεη σο εμήο (πεγή: Γξαθείν 

Αηεζλψλ ρέζεσλ ΠΑΜ/ 30.06.2010).  

 

ΑΕΜΒΡΒΕ ΤΜΦΧΝΕΒ ΣΜΔΜΏΣΟ ΐΏΛΚΏΝΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ  

Πεξί-νδνο Παλεπη-ζηήκην Δμεξρόκελνη 

θνηηεηέο 

Δμεξρόκελνη 

θαζεγεηέο 

Δηζεξρόκελνη θνηηεηέο Δηζεξρόκελνη θαζεγεηέο  

  Αξηζκόο  ύλνιν 

δηάξθεηα

ο 

επίζθες

εο 

(κήλεο) 

Αξηζκόο  Γηάξθεηα 

επίζθεςεο 

(εβδνκάδα) 

Αξηζκόο  ύλνιν 

δηάξθεη-αο 

επίζθε-ςεο 

(κήλεο) 

Αξηζκόο  ύλνιν 

δηάξθεηαο 

επίζθεςεο 

(εβδνκάδα) 

2009-2010 

Renewal 

sent out  

Andrzeja Fycza 

Kodrzewskiego 

Krakow University  

-Poland  

2 10 1 1 

8hpw 

2 10 1 1 

8hpw   

2008-2010 

Renewal 

sent out 

University of Iasi  

-Romania  

3 

Undergra

d/ 

postgrad 

15 1 2 

8hpw 

3 18 1 2 

8hpw 

2008-2013 University of 

Babes Bolyai 

Cluj-Napoca  

-Romania 

2 10 2 2 

8hpw 

2 10 1 1 

8hpw 

2008-2013 University of Alba 

Iulia  

-Romania 

3 15 1 

 

2 

5hpw 

3 15 1 2 

5hpw 

2008-2013 University of 

Sibiu  

-Romania 

2 10 2 

 

1 

8hpw 

2 10 2 1 

8hrw 

2007-2013 South-Western 

University of 

“Neofit- rilski”  

-Bulgaria  

  1 1  

8hpw 

  1 1 

8hpw 

2009-2013 

 

Sofiiski University 

“Sveti Kliment 

Ohridski”  

-Bulgaria 

2 10 2 1 

8hpw 

2 10 2 1 

8hpw 

2007-2013 

 

Ion Mincu 

University of 

Architecture and 

Urbanism 

Bucharest  

-Romania 

2 20 1 2 

6hpw 

2 20 1 2 

6hpw 

2007-2013 

 

University of 

Pitesti  

-Romania 

2 12 1 2 

8hpw 

2 12 1 2 

8hpw 

 

 

Ώο ζεκεησζεί φηη, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ απφ πιεπξάο ησλ 

κειψλ ΑΒΠ / ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιια εθπαηδεπηηθά 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αληηζηνίρσο («Πχιε γηα ηελ Βιιεληθή 

Γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε» ηνπ Κέληξνπ Eιιεληθήο Γιώζζαο, «Βιιάδα-ΐαιθάληα: 
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Πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα θαη Ώληη-εζληθηζηηθφο Λφγνο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

“GUESS: Global University Entrepreneurial Spirit Student‟s Survey” ησλ Swisss Institute of 

Small Business & Entrepreneurship, University of St. Gallen, θαη International University 

Schloss Reinchartshausen, Central Europe Centre for Research and Documentation (Δ.Π.Ώ.), 

Fondation pour la Memoire dea la Shoah (Γαιιία), Institut fur Byzanzforschung (Ώπζηξία), 

Centar za Crkvene Studije (εξβία), Kirilo-Metodievski Naucen Centar (ΐνπιγαξία), Early 

Fall School in Semiotics (New Bulgarian University) British International Studies 

Association, Political Studies Association, European Consortium for Political Research. ε 

θάζε πεξίπησζε θαη απηέο νη ζπκκεηνρέο ζεσξεηηθά απνηεινχλ επάμηα εθπξνζψπεζε ηνπ 

Σκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ. 

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη 

δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα. Βηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε αθαδεκατθά δίθηπα (Έλσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, Αίθηπν ΐαιθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ «Border 

Crossings», Βπξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet). Βπίζεο, θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή / ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΑΒΠ / ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, ην ηειεπηαίν  

εθπξνζσπείηαη ή θαη ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο ή δίθηπα γηα παξνρή 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη πην θάησ.   

Ώπφ ην εμσηεξηθφ: CICOP (International Center for the Rehabilitation of the 

Architectural Heritage), L‟Association Nationale des Villes et Pays d‟Art et d‟Histoire et des 

Villes à secteurs sauvegardés et protégés -France, United Nations Development Program 

(UNDP) “Beautiful Romania”, ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), 

Παξάξηεκα γηα ηελ ειιελνξνπκαληθή ζπλεξγαζία ηνπ επξσπατθνχ Εδξχκαηνο Titulescu (κε 

έδξα ην ΐνπθνπξέζηη).  

Ώπφ ην εζσηεξηθφ: Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Βηαηξεία Βιιελν-Βπξσπατθψλ 

Μειεηψλ, Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Ώγψλα (Θεζζαινλίθε), Βιιεληθή Βηαηξία Αηεζλνχο 

Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ, Κέληξν Έξεπλαο Μαθεδνληθήο Εζηνξίαο θαη Σεθκεξίσζεο 

(ΚΒΜΕΣ) ηνπ Εδξχκαηνο Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Ώγψλα (ΕΜΜΏ), Ελζηηηνχην Αηεζλψλ 

ρέζεσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Ελζηηηνχην Αηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, 

Βιιεληθφο Βξπζξφο ηαπξφο, Βιιεληθή Βηαηξεία ιαβηθψλ Μειεηψλ (Θεζζαινλίθε), 

Βπηζηεκνληθφ Ίδξπκα Ώγίσλ Κχξηιινο θαη Μεζφδηνο (Θεζζαινλίθε), Μαθεδνληθφ θαη 
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Ώζελατθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ (ΜΠΒ), χιινγνο θαη Πεξηνδηθφ «Ώξηζηνηέιεο» 

(Φιψξηλα).  

Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ιεο νη εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Σκήκα έρνπλ ραξαθηήξα εμσζηξέθεηαο θαη απεπζχλνληαη ζε επξχηεξε, δηαθνξεηηθή θαηά 

πεξίπησζε, νκάδα ή νκάδεο θνηλνχ. Σα ζπλέδξηα θαη νη εκεξίδεο ηνπ Σκήκαηνο, νη θνξπθαίεο 

ζεζκηθά θαη νπζηαζηηθά εθδειψζεηο ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απεπζχλζεθαλ θαη 

ελεξγνπνίεζαλ –εθηφο ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

ππεξηνπηθψλ θνξέσλ- επηπιένλ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ηδηψηεο.  

εηξά εθδειψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο δηνξγαλψλεηαη επίζεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο «Αεκήηξεο θαη Μαξία Αειηβάλε», απεπζχλνληαη δε ζην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ επξχηεξα ελδηαθέξνπζεο ζεκαηηθέο. 

Βπίζεο, κε ηελ πξσηνβνπιία θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή κειψλ ΑΒΠ / ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, ην 

ηειεπηαίν ζπκβάιινληαο ή εθπξνζσπνχκελν, πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ηελ εηθφλα ηνπ ζην 

άκεζν ή θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Βπηπιένλ, ζην Σκήκα έρεη ζπζηαζεί, εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, θαη ιεηηνπξγεί –ππφ ηελ 

επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ κέινπο ΑΒΠ- Οκάδα Πνιηηηζηηθήο Αξάζεο θαη Παξέκβαζεο. 

ηελ νκάδα απηή ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηνπ Σΐ θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο. Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο επηιεγκέλσλ 

ηαηληψλ απφ ηνλ παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν, αλάπηπμε επίθαηξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ απφ 

νκάδεο θνηηεηψλ θαη debates, κνπζηθά γεγνλφηα είλαη κεξηθέο απφ ηηο κέρξη ηψξα 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκάδαο.  
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5. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο  

5.1. Διζαγυγή 

Δ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο απνζθνπεί ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε απηψλ θαη φρη ζηελ αμηνινγηθή 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζεηηθά ή αξλεηηθά. Δ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε νξηδφληηα 

επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ Σνκέσλ ησλ Αηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ 

εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Πξνζσξηλψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ 

ηνπ Σκήκαηνο.  Σν ζεηηθφ πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ είλαη 

πξσηίζησο απφξξνηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαη ιηγφηεξν επαξθνχο 

ζεζκηθήο ή νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. 

 

5.2. Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών 

Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γξακκαηείαο, παξά ηελ έιιεηςε επαξθνχο ζηειέρσζεο θαη 

εκπεηξίαο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ελ γέλεη λεπηαθή ηζηνξία ηνπ Π.Α.Μ. σο 

απηνηεινχο Παλεπηζηεκίνπ, θηλείηαη ζε πνιχ αμηφινγα επίπεδα κε ηάζεηο βειηίσζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο δηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ. Ώξθεηά 

απνηειεζκαηηθή απνδεηθλχεηαη, επίζεο, παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη ηε γεσγξαθηθή 

απφζηαζε δηαζπνξάο ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ Φιψξηλαο θαη Κνδάλεο,  ε ζπλεξγαζία ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Π.Α.Μ.  

 

5.3. Μέζα και ςποδομέρ 

ια ηα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ρξνλίδνλ δήηεκα ηεο μερσξηζηήο 

ζηέγαζεο ηνπ Σ.ΐ.. Δ επί δεθαεηία «θηινμελία» ηνπ Σκήκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο, ρσξίο, δειαδή, ηνπο δηθνχο ηνπ ρψξνπο, έρεη άκεζε αξλεηηθή 

επίπησζε ζηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο αθαδεκατθήο ηνπ εηθφλαο θαη ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ 

ηνπ. 

Αίθοςζερ διδαζκαλίαρ: 

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

Αηαηίζεληαη  8 αίζνπζεο.  Ώλαιπηηθφηεξα: 

 

Ώίζνπζα Υσξεηηθφηεηα  (άηνκα) 

 

Ε1  50  

Ε2  35  

Ε3  44  

Ε4  45  

Ε5  32  

ΝΚ1  104  



 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο /Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ  
 

71 

ΝΚ2  36  

ΝΚ3  48  

 

ιεο νη παξαπάλσ αίζνπζεο βξίζθνληαη ζηα θηίξηα αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ηεο Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο ηνπ Π.Α.Μ., φπνπ θαη θηινμελείηαη ην Σ.ΐ..  

 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα  

Τπάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα επάξθεηαο κεγάισλ αηζνπζψλ θαη ακθηζεάηξσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα ακθηζέαηξα ζηα θηίξηα ησλ αηζνπζψλ είλαη κφλνλ δχν (πεξίπνπ 400 θαη 

150 ζέζεσλ αληίζηνηρα) θαη δελ είλαη δηαζέζηκα ζην ηκήκα παξά κφλνλ πεξηζηαζηαθά (γηα ηηο 

εμεηάζεηο, ηηο νξθσκνζίεο θαη θάπνηεο εθδειψζεηο), θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα 

παξαδφζεηο καζεκάησλ θαη άιιεο αλάγθεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο.  

 

(γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Μέζσ ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ.ΐ.. γίλεηαη εκθαλήο ε εληαηηθή ρξήζε ησλ 

αηζνπζψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. ηηο ίδηεο αίζνπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαδφζεηο καζεκάησλ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ 

Μφλνλ ζε δχν απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο (Ε1, ΝΚ1) ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο 

ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), πνπ πεξηιακβάλεη, κνλάδα Δ/Τ, ζπζθεπή 

ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη αληίζηνηρε θαισδίσζε.  

 

5.4. Δκπαιδεςηικά επγαζηήπια: 

 

Νεζίδα Ζ/Τ  Σ.Β..  

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

Βίλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 32 ζηαζκνί εξγαζίαο (Αεο «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: 

Δμνπιηζκόο Νεζίδαο Ζ/Τ Σ.Β..») ζε αίζνπζα δηαζηάζεσλ 40 η.κ. πεξίπνπ. 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ 

Οη ρψξνη θξίλνληαη αλεπαξθείο. Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιακβάλνληαο ππ΄ 

φςηλ ην πιήζνο ησλ ζηαζκψλ, ζα έπξεπε λα είλαη θαηά 50% κεγαιχηεξν.  

 (γ) Βαζκόο ρξήζεο 

Μέζσ ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ.ΐ.. γίλεηαη εκθαλήο ε εληαηηθή ρξήζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Βπηζεκαίλεηαη φηη απφ ην εξρφκελν εμάκελν, κε ηελ αλακελφκελε έιεπζε 

ηερληθνχ πιεξνθνξηθήο (απνζπαζκέλνπ ΑΒ) νη ψξεο ειεχζεξεο δηάζεζεο ζα απμεζνχλ.  

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 

Ο εμνπιηζκφο αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα σο πξνο ηηο θεληξηθέο κνλάδεο (θαηά ην εαξηλφ „08 

εμάκελν) , ελψ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη νη νζφλεο (ρεηκεξηλφ εμάκελν '08)  
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(ε) Δπάξθεηα απνζεθώλ (εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, αληηδξαζηεξίσλ, θ.ιπ.)  

Δ ππάξρνπζα απνζήθε ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο θξίλεηαη αλεπαξθήο, θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα Σκήκαηα ηνπ Π.Α.Μ. ζηε Φιψξηλα γηα ηελ απνζήθεπζε 

ζπζθεπψλ πξνο θαηαζηξνθή (ζε αλακνλή έθδνζεο πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο), ηελ 

δηαηήξεζε αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη γξαθηθήο χιεο, αιιά θαη ηίηισλ βηβιίσλ πξνο 

θαηαινγνγξάθεζε.  

Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο 

(α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

Βίλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε ρψξν δηαζηάζεσλ 10 η.κ. 

πεξίπνπ. 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ 

 Ώλεπαξθήο ρψξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ζχγρξνλεο. 

(γ) Βαζκόο ρξήζεο 

ε εβδνκαδηαία βάζε. 

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 

Ο ρψξνο είλαη αλεπαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ. κσο ν εμνπιηζκφο ηνπ είλαη 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ γξαθείσλ.  

Με ηελ πξφζιεςε λέσλ δηδαζθφλησλ (εθιέρηεθαλ ζπλνιηθά 3 κέιε ΑΒΠ θαη 3 ΒΒΑΕΠ), ε 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε γξαθεία δηδαζθφλησλ θαη ρψξνπο 

ζπλεξγαζίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαζψο επίθεηληαη 3 αθφκε εθινγέο κειψλ ΑΒΠ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ήδε ηα γξαθεία ησλ θηινμελνχλ δπν δηδάζθνληεο, ελψ 

κε ηηο λέεο πξνζιήςεηο αλακέλεηαη λα απαηηεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζπγρψλεπζε ηξηψλ 

γξαθείσλ δηδαζθφλησλ ζηνλ ίδην ρψξν. 

 

Πξνζσπηθό Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(α) Αξηζκόο θαη εηδηθόηεηεο 

ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ππεξεηνχλ δχν άηνκα Π.Β. θαη έλα Α.Β. Βίλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σ.ΐ.. ηφζν ζε ζρέζε κε ην Π.Π.. 

φζν θαη κε ην Π.Μ.. 

(β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ  

Βπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο/πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ηερληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ Δ/Τ. 

 

Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)   

Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνύ 

θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ). 

Βίλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε θνηηεηή θαη ηνπ θάζε κέινπο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ επέιηθηε 

αλάξηεζε εγγξάθσλ (π.ρ. νδεγνί ζπνπδψλ), ηζηνζειίδσλ (π.ρ. πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο κειψλ 
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ΑΒΠ), αλαθνηλψζεσλ (π.ρ. εκεξίδεο) κέζσ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content 

Management System). 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πώο; 

Οη ΣΠΒ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ θπξίσο ζηηο αίζνπζεο, φπνπ 

ππάξρεη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο (Νεζίδα Δ/Τ Σ.ΐ.., Βξγαζηήξην Δ/Τ Εζηνξίαο, Ώηζ. Ε1, 

Ώηζ. ΝΚ1) , αιιά θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ. 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πώο; 

Οη ΣΠΒ αμηνπνηνχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην εγθαηεζηεκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο (Κνδάλε) 

ζχζηεκα Ώζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (CoMPUs – http://compus.uowm.gr) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ - ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία 

δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ. 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Δ λεζίδα Δ/Τ Σ.ΐ.. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο θπξίσο ησλ καζεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο. Βπηπιένλ, ην πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα (CoMPUs) ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

ηελ αλάξηεζε ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ εμάζθεζεο θπξίσο ζηα καζήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο, ελψ ην ίδην εξγαζηήξην είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ γηα εμάζθεζε εθηφο 

σξαξίνπ καζεκάησλ (Αεο  «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο Νεζίδαο Ζ/Τ Σ.Β..») 

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 

Σν ζχζηεκα CoMPUs παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη αμηνπνηείηαη 

θπξίσο απφ ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ππνρξεσηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ 

εξγαζηψλ εμάζθεζεο.  

Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηώλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πώο; 

Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θάζε θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ζε Σκήκα ηνπ Π.Α.Μ. ιακβάλεη 

ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ mail server (http://mailgate.uowm.gr) γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Βπηπιένλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ 

δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Φνηηεηηθνχ πιιφγνπ ηνπ Σ.ΐ.. (http://fsbalkan.blogspot.com). Σέινο, αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ CoMPUs, νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, θαζψο θαη λα επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα 

θαη ακθίδξνκα κέζσ ηεο επηινγήο «Κνπβέληα». 
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6. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

θνπφο ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ (Σΐ) ζηε Φιψξηλα  είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα 

πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη γλψζε πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα θαη ινγνηερλία, ηελ 

ηζηνξία, ηε θηινζνθία, ηελ παηδεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ ΐαιθαληθψλ Λαψλ, λα πξνάγεη ηηο δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

ζρέζεηο ηηο Βιιάδαο θαη ηνπ Βιιεληζκνχ γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο ΐαιθαληθήο, ηεο 

Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηνπ Βχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηξφπν πνπ λα επλννχλ ηελ θαιή 

γεηηνλία θαη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο επίζεο λα παξέρεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο φκνξεο  ΐαιθαληθέο ρψξεο, ηηο ρψξεο ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηνπ 

Βχμεηλνπ Πφληνπ. 

Δ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ Σΐ πξνζαξκφζηεθε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο -επνρή θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΐαιθαληθέο ρψξεο θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο- θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο κε απφθαζε ηεο ΠΓ πξνηάζεθε ε 

δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ κε ηνπο ηίηινπο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» θαη «Οηθνλνκία 

θαη Πνιηηηθή», κε ηελ πξνζδνθία απηφ λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηάξηηζε λέσλ 

επηζηεκφλσλ εηδηθεπκέλσλ ζηα παξαπάλσ ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε πξνζπάζεηα γηα παξνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο θαη παξάιιειε επηδίσμε παξνρήο πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο 

κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία ησλ βαιθαληθψλ γιψζζψλ ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο. Έηζη απφ ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 2008 νη βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε ξσζηθή γιψζζα ζα δηδάζθνληαη έμη 

(6) ψξεο ζε θάζε Βμάκελν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην φξην πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ζηνλ ΏΒΠ πνπ είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο 

κηαο γιψζζαο. Δ άξηζηε εθκάζεζε κηαο βαιθαληθήο (βνπιγαξηθήο, ζεξβηθήο, ξνπκαληθήο, 

ηνπξθηθήο, αιβαληθήο) ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο απνηειεί αλακθίβνια ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Σΐ. Άιισζηε εθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο 

θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο», γηα ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα σο ειεχζεξε επηινγή, ψζηε λα θαηνρπξψλνπλ θαη απηνί, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. . Φπζηθά ε ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ 

Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Φιψξηλα πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο 

θαη πηπρηνχρνπο ηνπ Σΐ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) πνπ 

επηζπκνχλ ή αθφκε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε θαη άιισλ γισζζψλ. Βπίζεο ην Σΐ 

βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε Παλεπηζηήκηα ηεο Ρσζίαο, ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σΐ εμεηάζεηο γηα ηελ επάξθεηα 

γισζζνκάζεηαο. 

 

ηo πιαίζην απηφ νη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Σΐ κε 

ηεηξαεηή νξίδνληα πινπνίεζεο επηθεληξψλνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: 

 ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ έξγνπ 

 ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

 ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο 

νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο -βειηίσζε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο θιπ., ηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ θνηηεηηθή κέξηκλα. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ Σΐ 
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Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 

Βεληίωζη 
διδακηικού και 

μαθηζιακού έπγος 

Βεληίωζη και 
ανάπηςξη 

επεςνηηικού 
έπγος 

Μέσα επίτευξης 

Βεληίωζη-Ανάπηςξη 
ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ 

Βεληίωζη θοιηηηικήρ 
μέπιμναρ 

Ανάπηςξη επεςνηηικών 
ππογπαμμάηων και 

δπάζεων 

Βεληίωζh-Αύξηζη 
διδακηικού πποζωπικού 

Βεληίωζη-Αύξηζη 
διοικηηικού πποζωπικού 
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 ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη θαη ρξνλνδηάγξακκα 

 

Υξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 ηόρνη Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκόο 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1
ν
 

εμάκ. 

2
ν
 

εμάκ. 

1 Αλάπηπμε 

δηδαθηηθνύ θαη 

καζεζηαθνύ έξγνπ 

× × × × × × × × 

1.1 Τιηθνηερληθή 

ππνδνκή 

× × × × × × × × 

1.1.1 Έθηαζε δηαζέζηκσλ 

ρώξσλ 
 × × × × × × × 

1.1.2 Βηβιηνζήθε  × × × × × × × 

1.1.3 Γίθηπν × × × × × × × × 

1.1.4 Δμνπιηζκόο 

αηζνπζώλ 
× × × × × × × × 

1.1.5 Δμνπιηζκόο 

εξγαζηεξίσλ 
 × × × × × × × 

1.1.6 Δμνπιηζκόο 

γξαθείσλ 

δηδαζθόλησλ 

  × × × × × × 

1.2. Ώχμεζε δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 
× × × × × × × 

× 

1.2.1 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

κειώλ ηνπ Γ.Δ.Π. 

 ×  ×  ×  × 

1.2.2 ηαζεξνπνίεζε ησλ 

ε.ε. λ.407/80 

× × × × × × × × 

1.2.3 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ Δ.Η.Γ.Η.Π. 

 ×  ×  ×  × 

1.2.4 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ Δ.Σ.Δ.Π. 

 ×  ×  ×  × 

2 Αλάπηπμε 

δηνηθεηηθνύ έξγνπ  

× × × × × × × × 

2.1 Ώχμεζε 

δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

× × × × × × × × 

2.2 Πξφζιεςε 

γξακκαηέσλ 

 ×  ×  ×  × 

2.3 Πξφζιεςε 

Ε.Α.Ώ.Υ. 

 ×  ×  ×  × 

3 Αλάπηπμε 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

× × × × × × × × 

  Δ βειηίσζε ηνπ παξερνκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο βειηίσζεο ηνπ παξερνκέλνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ αλαιχνληαη μαλά.   

 

 Μέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ  

- Έθηαζε δηαζέζηκσλ ρψξσλ: ην Σκήκα ζπζηεγάδεηαη κε άιια δχν ηκήκαηα (Π.Σ.Α.Β. 

θαη Π.Σ.Ν.) ζε αλεπαξθείο σο πξνο ηελ έθηαζε ρψξνπο (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

γξαθεία δηδαζθφλησλ, εξγαζηήξηα, θιπ.). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην Σκήκα 
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ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 8 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρσξεηηθφηεηαο 50-120 αηφκσλ, 10 

γξαθεία δηδαζθφλησλ, ρψξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ  

εξγαζηεξίσλ. 

- ΐηβιηνζήθε: απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνζήθε εμππεξεηνχληαη 4 παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα, ελψ νη δηαζέζηκνη ρψξνη ηεο δελ θζάλνπλ νχηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο 

ηκήκαηνο. Βθηφο απηνχ ππάξρεη άκεζε αλάγθε αγνξάο λέσλ βηβιίσλ, ζχλδεζήο ηεο κε 

ΐάζεηο Αεδνκέλσλ θαη αγνξάο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. 

- Αίθηπν: Δ ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδεηαη ζηα 3 Mbps γηα 4 ηκήκαηα πνπ 

θηινμελνχλ 1.200 πεξίπνπ θνηηεηέο, 60 κέιε ηνπ Α.Β.Π. θαη 40 πεξίπνπ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο ηνπ ΠΑ 407/80. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα κφιηο πνπ 

αξθεί γηα έλα απιφ νηθηαθφ δίθηπν ηξηψλ ρξεζηψλ. 

- Βμνπιηζκφο αηζνπζψλ: Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζξαλία θαη θαξέθιεο απφ ηελ Ώ/ζκηα θαη ηελ ΐ/ζκηα εθπαίδεπζε. 

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο αίζνπζεο απφ απηέο 

πνπ ηνπ αλαινγνχλ κε επίπισζε πνπ ηαηξηάδεη ζε παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. 

- Βμνπιηζκφο γξαθείσλ δηδαζθφλησλ: Τπάξρνπλ θάπνηα γξαθεία ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη παιηά έπηπια θαη ππάξρνπλ θαη ππνινγηζηέο πξνεγνχκελεο 

ηερλνινγίαο. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο φινη νη 

ζπλάδειθνη λα δηαζέηνπλ πιήξσο εμνπιηζκέλα γξαθεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο ζα απαηηεζνχλ 15 λέα γξαθεία (δελ ππάξρεη ζρεηηθφο ρψξνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο), θαζψο θαη ε αλαλέσζε ηεο επίπισζεο 3 γξαθείσλ πνπ έρνπλ 

παιηά επίπισζε. 

 

 ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

 

Σν Σκήκα πξνηίζεηαη λα απνηηκά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη‟ έηνο θαζψο θαη ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο (δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο), 

επηθεληξψλνληαο ηε δξάζε ηνπ πξνο ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 

1. Βπίηεπμε ζηφρσλ 

2. Βπάξθεηα πφξσλ 

3. χγθξηζε κε άιια ζπλαθή ηκήκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία  
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 πξναγσγή θαηλνηνκίαο, αξηζηείαο, ρξήζε Σ.Π.Δ. 

 

Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο, είηε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ, είηε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, είηε, ηέινο, σο εξγαιείν παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο. Δ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ 

Α.Β.Π. θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο παξά ηηο δνκηθέο δπζθνιίεο είλαη 

αμηνπξφζεθηε θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα θηλείηαη αλνδηθά. Βηδηθφηεξα, νη ΣΠΒ αμηνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ θπξίσο ζηηο αίζνπζεο φπνπ ππάξρεη ν αλάινγνο 

εμνπιηζκφο, αιιά θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ. Βπίζεο, νη ΣΠΒ αμηνπνηνχληαη απφ κηθξφ 

αξηζκφ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην 

εγθαηεζηεκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο (Κνδάλε) ζχζηεκα Ώζχγρξνλεο 

Σειεθπαίδεπζεο (Compus – http://compus.uowm.gr) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε 

εθπαηδεπηηθνχ - ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία δηδάζθνληα-

δηδαζθνκέλνπ. Ώθφκε, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, θάζε θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ζε Σκήκα 

ηνπ ΠΑΜ ιακβάλεη ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ mail server 

(http://mailgate.uowm.gr) γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Βπηπιένλ, δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ ει. πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Φνηη. πιιφγνπ ηνπ Σΐ (http://fsbalkan.blogspot.com/). Σέινο, 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Compus, νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαξηνχλ 

αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, θαζψο θαη λα 

επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα θαη ακθίδξνκα κέζσ ηεο επηινγήο «Κνπβέληα».  

 

β) κέξηκλα γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό:  

 ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη εξγαζίαο  

 

Δ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο, ε νπνία έρεη θαηαγξαθεί σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ φιν ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα βειηησζνχλ θαηά ηελ 

επηθείκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο 

αιιά θαη φισλ φζνη ππεξεηνχλ ππφ δηάθνξεο ηδηφηεηεο ζ' απηφ (εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ΠΑ 407/80, Βηδηθφ Βξεπλεηηθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΒΒΑΕΠ), 
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απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο). ΐαζηθή 

πξνυπφζεζε απνδνηηθήο εξγαζίαο φισλ απηψλ είλαη ε δηαζθάιηζε ρψξσλ εξγαζίαο κε φιεο 

ηηο ζχγρξνλεο ππνδνκέο (γξαθείν, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ηειέθσλν, ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θιπ.).  

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία, ζα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε απηή λα 

είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

επνπηηθήο δηδαζθαιίαο (πιήξεο ειεθηξνληθφο θαη ινηπφο ηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο, πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο νη ειιεληθέο αιιά θαη δηεζλείο 

ειεθηξνληθέο βάζεηο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, θιπ.).  

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ έξεπλαο απαηηείηαη ελίζρπζε ησλ κειψλ ΑΒΠ -θπξίσο 

ησλ ρακειφβαζκσλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα εζληθνχ αιιά θαη δηεζλνχο επηπέδνπ θαη ηηο επθαηξίεο παξαθνινχζεζεο 

ειιεληθψλ αιιά θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, φπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο ζηνπο ηνκείο πνπ ζεξαπεχνπλ αιιά θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Εδξχκαηνο ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ.  

 

 θνηηεηηθή κέξηκλα 

α. ζίηηζε 

ηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ην Σΐ θξνληίδεη ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ λα 

δηαβηνχλ θαη λα εθπαηδεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΠΑΜ ζε φζν ην δπλαηφλ πην θαιέο 

ζπλζήθεο. κσο νη ππάξρνληεο θνηλφρξεζηνη ρψξνη (θνηηεηηθή ιέζρε, θπιηθείν θ.ιπ.) δελ 

θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. Μεηά ηελ έληαμε 

θαη θηινμελία ζηνπο ρψξνπο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο καο 

θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο  Βηθαζηηθψλ & Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ε θνηηεηηθή ιέζρε 

αζθπθηηά. Σηο ψξεο αηρκήο ε αλακνλή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ, ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αιιά θαη ησλ κειψλ ΑΒΠ πνπ ζηηίδνληαη ζ‟ απηήλ είλαη πνιχ 

κεγάιε θαη νη ρψξνη εζηίαζεο αλεπαξθείο. 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ Σΐ είλαη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηεο 

θνηηεηηθήο ιέζρεο θαη βειηίσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ θπιηθείνπ.  
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β. ζηέγαζε 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ην Σΐ είλαη ε έιιεηςε θνηηεηηθήο ζηέγεο. Δ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο δηαζέηεη αξθεηά θαηαιχκαηα, νη ηηκέο ηνπο φκσο είλαη πςειέο θαη δηαπηζηψλεηαη 

άκεζε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ εζηηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ψζηε νη 

θνηηεηέο πνπ ην επηζπκνχλ λα βξίζθνπλ ζηέγε εθεί. 

γ. θνηηεηηθφ εηζηηήξην 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ φια ηα πξνλφκηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν 

(Τπ. Πξάμε 99/22-08-90), ε ηηκή φκσο ηνπ εηζηηεξίνπ, επί ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ζρεηηθή 

έθπησζε, είλαη αξθεηά πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Ώζήλα, 

Θεζζαινλίθε), φπνπ ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ επηδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Θα 

επηδησρζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο λα εμεπξεζεί ηξφπνο πεξαηηέξσ κείσζεο ηεο ηηκήο 

ηνπ θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ, κε δεδνκέλν φηη πνιινί απφ ηνπο θνηηεηέο καο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

αζηηθή ζπγθνηλσλία δχν ή θαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. 

 

 δηαζθάιηζε αθαδεκατθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ δηδαζθόλησλ θαη 

απνθνίησλ 

Δ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ καο 

κπνξεί λα βειηησζεί κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηε δεκηνπξγία ησλ δχν 

θαηεπζχλζεσλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην εηζαγσγηθφ κέξνο. Οη απφθνηηνη ηνπ 

Σκήκαηφο καο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

Βηδηθφηεξα απφ ην Γξαθείν Αηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηνηρεία ηα νπνία καο 

πιεξνθνξνχλ φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηφο καο:  

1. Μπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΏΒΠ πνπ 

πξνυπνζέηνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

 2. Μπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

 3. Να δεκηνπξγήζνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε 

 4. πλερίδνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ζε ζπλαθή ηκήκαηα 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Αηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο άζθεζεο», ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε ην Σκήκα καο, επηρεηξήζεθε ε ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο 
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καο κε ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε έληαμή ηνπο 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (βι. παξαθάησ).  

 

 ηζόηηκε κεηαρείξηζε αηόκσλ δηαθνξεηηθνύ θύινπ, δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο θαη 

γιώζζαο, Α.Μ.Δ.Α. 

Γηα ηα Ώ.Μ.Β.Ώ. θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε θίλεζε θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ρνιήο λα γίλεηαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο δπζθνιίεο, 

κηα πξνζπάζεηα πνπ δε ζηακαηάεη πνηέ θαη ζα απνηειέζεη βαζηθφ κέιεκά καο θαη θαηά ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

Κξίζηκν ζέκα είλαη ε ππνζηήξημε θνηηεηψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη γιψζζαο, 

νη νπνίνη είηε κε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ (π.ρ. Erasmus) είηε κε πξνζσπηθή ηνπο επηινγή 

ζέινπλ λα θνηηήζνπλ ζην Σκήκα καο. Με πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηφο πξφθεηηαη ζχληνκα λα 

αξρίζεη ν ζρεδηαζκφο κηαο ζεηξάο καζεκάησλ (Host country studies), πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη γιψζζαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρψξα 

καο (πνιηηηζκφ, γεσγξαθία, νηθνλνκία θιπ.) θαζψο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε κέινο ΑΒΠ ζε 

επίπεδν «εγθιηκαηηζκνχ-» ζηε ρψξα θαη ζην Σΐ ( personal advisor).  

θνηλσληθή δηθαηνζύλε: ζηήξημε θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ κε ρακειό εηζόδεκα, κειώλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ έθηαθηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα,  

Οη πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή 

θάπνηνπ είδνπο "θνηλσληθήο πνιηηηθήο" πξνο ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ ρακειφ εηζφδεκα ή 

πξνο ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ έθηαθηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα. Χζηφζν, ε αθαδεκατθή καο θνηλφηεηα έρεη δψζεη δείγκαηα αηνκηθήο 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα ην δείμεη φπνηε ρξεηαζηεί.  

 

γ) ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

 

 ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο ζε ηνπηθό, 

πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν  

Σν Σκήκα είρε ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Φιψξηλα, Κνδάλε, 

Καζηνξηά, Θεζζαινλίθε θιπ.) ζηα πιαίζηα ηνπ Βξγαζηεξίνπ Εζηνξίαο, ηνπ Γξαθείνπ 

Αηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ Αηαδξνκέο θαη Κφκβνη Βκπνξίνπ θαη Πνιηηηζκνχ ζηα ΐαιθάληα 
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θαζψο θαη ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγίαο θαη βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξφηππνπ θέληξνπ αγξνηηθήο θηινμελίαο. 

 

 δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύηεξν θνηλό θαη εξεπλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπηθνύ / πεξηθεξεηαθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Σν Σκήκα νξγαλψλεη ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν θνηλφ ηεο 

Φιψξηλαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο «Αεκήηξεο & Μαξία Αειηβάλε). 

Σα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο επραξίζησο δίλνπλ, επίζεο, δηαιέμεηο πάλσ ζε ζέκαηα 

ησλ γλσζηηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, θπξίσο κέζσ ηνπ γξαθείνπ 

δηαζχλδεζεο κε εηδηθή ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξίδσλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θιπ.  

Βπηπιένλ ζην Σΐ ιεηηνπξγεί «νκάδα πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη παξέκβαζεο» ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ησλ 4
σλ

 Σκεκάησλ ηνπ ΠΑΜ ζηε Φιψξηλα θαη δηνξγαλψλνπλ 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο επηιεγκέλσλ ηαηληψλ, debates, κνπζηθά 

γεγνλφηα θιπ.  

 

o Τπνδνκή θαη Δμνπιηζκόο: θαηαγξαθή πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη έξεπλα θαη πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ επόκελε ηεηξαεηία 

Αίζνπζεο: Τπάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα επάξθεηαο αηζνπζψλ (δηαηίζεληαη  8 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίεο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηελ 

Παηδαγσγηθή ρνιή) θαη κεγάισλ αηζνπζψλ θαη ακθηζεάηξσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ακθηζέαηξα 

ζην θηίξην ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο είλαη κφλνλ δχν ( πεξίπνπ 400 θαη 150 ζέζεσλ 

αληίζηνηρα) θαη δελ είλαη δηαζέζηκα ζην Σκήκα παξά κφλνλ πεξηζηαζηαθά (γηα ηηο εμεηάζεηο, 

ηηο νξθσκνζίεο θαη θάπνηεο εθδειψζεηο), θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα παξαδφζεηο 

καζεκάησλ θαη άιιεο αλάγθεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. Βπηπιένλ, ζηηο ίδηεο αίζνπζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαδφζεηο καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, κφλνλ ζε δπν απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο (Ε1, ΝΚ1) ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο 

εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ (data show), πνπ πεξηιακβάλεη, κνλάδα Δ/Τ, 

ζπζθεπή ςεθηαθψλ πξνβνιψλ θαη αληίζηνηρε θαισδίσζε.  
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Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:  

Τπάξρεη έλα εξγαζηήξην «Νεζίδα Δ/Τ Σ.ΐ..» φπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη 

ιεηηνπξγνχλ 32 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε αίζνπζα δηαζηάζεσλ 40ηκ πεξίπνπ. Οη ρψξνη θξίλνληαη 

αλεπαξθείο. Σν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ εξγαζηεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο ησλ 

ζηαζκψλ, ζα έπξεπε λα είλαη θαηά 50% κεγαιχηεξν. Ο εμνπιηζκφο αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα 

σο πξνο ηηο θ.κνλάδεο (θαηά ην εαξηλφ εμάκελν 2008). ηηο κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο 

ζπγθαηαιέγνληαη: ε αληηθαηάζηαζε/αλαβάζκηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ (ΥΡ) θαη ησλ εθαξκνγψλ 

(π.ρ. γξαθείνπ) κε λεφηεξεο εθδφζεηο θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε/απφζπξζε ησλ νζφλσλ 

ηχπνπ CRT ζε LCD.  Βπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα  scanner A3 γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ώλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθφ, πξνηείλεηαη ε αγνξά 10 ηνπιάρηζηνλ 

αθαδεκατθψλ αδεηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Windows XP θαζψο θαη ηνπ MS Office v.11.  

Δ ππάξρνπζα απνζήθε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 

θξίλεηαη αλεπαξθήο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιν ην Σκήκα γηα ηελ απνζήθεπζε 

ζπζθεπψλ πξνο θαηαζηξνθή (ζε αλακνλή έθδνζεο πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο), ηελ 

δηαηήξεζε αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη γξαθηθήο χιεο, αιιά θαη ηίηισλ βηβιίσλ πξνο 

θαηαινγνγξάθεζε.  

Τπάξρεη έλα «Βξγαζηήξην Εζηνξίαο» πνπ ελψ ιεηηνπξγεί ζε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 

έρεη ζπλδεδεκέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ζηαζκνί εξγαζίαο ζε ρψξν δηαζηάζεσλ 10ηκ πεξίπνπ 

πνπ είλαη αλεπαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

πνπδαζηήξηα: 

Υξεζηκνπνηείηαη ην Ώλαγλσζηήξην ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. 

 

Οη παξαπάλσ αδπλακίεο έρνπλ επηζεκαλζεί από θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην απνγξαθηθό δειηίν ησλ καζεκάησλ ή ηα δειηία αμηνιόγεζεο ησλ 

καζεκάησλ. ηελ επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξέπεη νπσζδήπνηε όιεο νη αίζνπζεο 

λα αλαθαηληζηνύλ θαη λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ζηαζεξνύ επνπηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ λα επηηξέπεη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ηα 

ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα (ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, επίδεημε DVD, 

ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν, νζόλεο, δπλαηόηεηα ζπζθόηηζεο θιπ.). 

 

o Φνηηεηέο / ζπνπδαζηέο: 

α) θαηαγξαθή ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ αλά ηκήκα, αλά επηζηεκνληθή 

νκάδα θαη νκάδα επηζηεκνληθνύ θόζηνπο  
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Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Ώθαδεκατθά 

Έηε 

ΒΓΓΒΓΡΏΜΜΒΝΟΕ 

πξνπηπρηαθνί λ* πξνπηπρηαθνί λ+* κεηαπηπρηαθνί ππ. δηδάθηνξεο 

2009-2010 761 165 70 22 

2008-2009 780 159 33 7 

2007-2008 526 152 35 8 

2006-2007 493 109 33 7 

2005-2006 507 74 24 8 

2004-2005 501 44 10 6 

* σο λ πξνζδηνξίδνληαη νη θνηηεηέο εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθά έηε ζπνπδψλ θαη  

σο λ+ νη εγγεγξακκέλνη ζε έηε ζπνπδψλ πέξαλ ησλ θαλνληθψλ ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε: 

Οη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο 

Ώθαδεκατθά Έηε πξνπηπρηαθνί κεηαπηπρηαθνί δηδάθηνξεο 

2009-2010 51 7  

2008-2009 113  1 

2007-2008 48 3  

2006-2007 103 1 1 

2005-2006 99   

2004-2005 101   

   

 

β) πξνγξακκαηηζκφο θαη εηζήγεζε γηα αξηζκφ εηζαθηέσλ αλά ηκήκα ηελ επφκελε 

ηεηξαεηία. 

Με δεδνκέλεο ηηο πιηθνηερληθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην «ππνδνκή 

- εμνπιηζκφο», νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην Σκήκα 

πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε δξαζηηθά κέηξα θάιπςεο φισλ ησλ αλσηέξσ αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ 

ε θνίηεζε λα έρεη εμαζθαιηζκέλεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  
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Με ηελ πξνυπφζεζε απηή ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ηα επφκελα αθαδεκατθά έηε ζα 

κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί σο εμήο:  

 

Πξόηαζε αξηζκνύ εηζαθηέσλ 

αθαδεκατθά έηε πξνπηπρηαθνί 

2009-2010 80 

2010-2011 80 

2011-2012 100 

2012-2013 100 

 

 

o Πξνζσπηθό: Καηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνύ θάζε θαηεγνξίαο (ηαθηηθό θαη 

έθηαθην δηδαθηηθό, ηόζν θύξην όζν θαη επηθνπξηθό, θαζώο θαη δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό) θαη πξνγξακκαηηζκόο ζέζεσλ γηα ηελ επόκελε ηεηξαεηία. 

Ώπηή ηε ζηηγκή ζην Σκήκα ππεξεηνχλ 17κέιε ΑΒΠ θαηαλεκεκέλα σο εμήο: 7 ζηε 

βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή, 2 ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή, θαη 7 ζηε 

βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα. Ώλακέλεηαη ν δηνξηζκφο 8 ιεθηφξσλ θαη εθθξεκνχλ 4 λένη δηνξηζκνί 

θαη εθινγέο κειψλ ΑΒΠ. Βπίζεο έρνπλ δηνξηζηεί 3 κέιε ΒΒΑΕΠ. 

ην Σκήκα ππεξεηνχλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο 7 κέιε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 

(κε ζχκβαζε θαηά ην ΠΑ 407/80). Μεξηθνί απφ απηνχο θαιχπηνπλ βαζηθέο δηδαθηηθέο 

αλάγθεο ηνπ, θαζψο δηδάζθνπλ ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο καζήκαηα, ηα νπνία ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο ησλ απνθνίησλ καο.  

Καηά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ππάξμνπλ ηφζν αλειίμεηο ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζην Σκήκα κειψλ ΑΒΠ, ζε αξηζκφ πνπ δελ είλαη αζθαιψο δπλαηφλ λα 

πξνδηαγξαθεί θαζψο ελαπφθεηηαη ελ πνιινίο ζηελ απφθαζε ησλ ίδησλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

αλέιημή ηνπο, φζν θαη πξνθεξχμεηο λέσλ ζέζεσλ ζε βαζκίδεο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

ζα θξίλεη ην Σκήκα, αλάινγα κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο δηαηηζέκελεο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο πηζηψζεηο. 

Δ παξνχζα θαη ε πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

απεηθνλίδεηαη ζαθέζηεξα σο εμήο:  

 

Σν Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ 

 Καζεγεηέο Ώλαπιεξσηέο Βπίθνπξνη  Λέθηνξεο 



 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο /Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ  
 

87 

Καηαγξαθή   7 5 9* 

Βηζήγεζε λέσλ 

ζέζεσλ   2 3 

* 4 ζε αλακνλή δηνξηζκνχ 

  

Σν έθηαθην δηδαθηηθφ, ην εηδηθφ δηδαθηηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ έρεη σο εμήο: 

Σν έθηαθην, ην Δηδηθό Γηδαθηηθό θαη ην Σερληθό Πξνζσπηθό 

 Αηδάζθνληεο ΠΑ 407 ΒΒΑΕΠ ΒΣΒΠ 

Καηαγξαθή  10 3  

Βηζήγεζε λέσλ ζέζεσλ 8 2 5 

 

Δ ησξηλή θαη ε πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα: 

Σν Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο 

 Μφληκν ΕΑΏΥ 

Καηαγξαθή  4 

Βηζήγεζε λέσλ ζέζεσλ 2 2 

 

Καηαξρήλ δελ ππάξρεη νχηε έλα κφληκν κέινο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Σκήκα 

(νχηε θαλ ζηε γξακκαηεία), γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  

Οη επηπιένλ πξνηεηλφκελεο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Γξακκαηεία) είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ην Σκήκα, θαζψο ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ είλαη επηθνξηηζκέλν 

κε δπζβάζηαθηεο αξκνδηφηεηεο θαη είκαζηε αλαγθαζκέλνη ― γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ― λα απαζρνινχκε γξακκαηέα πνπ ακείβεηαη απφ 

πξνγξάκκαηα ΒΠΒΏΒΚ. χκθσλα κε ηνλ αλακνξθσκέλν πξφγξακκα απαηηνχληαη επηπιένλ 

ζέζεηο γξακκαηέσλ γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν 

αλακέλεηαη λα απμεζεί.  

 

o Πξόγξακκα πνπδώλ  

α) πξνπηπρηαθφ επίπεδν: ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη 

θαη δηάθξηζε κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήο  

ην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξνληαη 26 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (66 

δηδαθηηθέο κνλάδεο) ζηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη πεξηζζφηεξα απφ 70 θαη‟ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα, πνπ κνηξάδνληαη ζηηο 2 θαηεπζχλζεηο θαη απφ ηα νπνία  νη θνηηεηέο 

επηιέγνπλ 20 θαζψο θαη πεξηζζφηεξα απφ 20 καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο απφ ηα νπνία νη 
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θνηηεηέο επηιέγνπλ 4 ζηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν Πξφγξακκα 

πνπδψλ έρεη ήδε αλακνξθσζεί κε ηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ «Γιψζζεο θαη 

Πνιηηηζκφο» θαη «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή». Καηά ηελ αλακφξθσζή ηνπ ιήθζεθαλ ππφςε 

νη λέεο επηζηεκνληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζην ειιεληθφ αιιά θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη 

θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θνηηεηέο καο λα δηακνξθψζνπλ ηφζν ηελ επηζηεκνληθή φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα.  

 

β) κεηαπηπρηαθφ επίπεδν: ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη 

θαη δηάθξηζε κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήο 

ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην Σ.ΐ.. 

πξνρψξεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληνο απφ 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-05 Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν «ΐαιθαληνινγία» (ΦΒΚ, αξ. θ. 753, η. ΐ΄, 

19.05.2004) ζε λέν Π.Μ.. κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε ΝΏ 

Βπξψπε» βάζεη ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ: 

 α) κε αξηζ. 96139/ΐ7/ΦΒΚ 2325, η. ΐ΄ 7-12-2007, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Π.Μ.. ζην Σ.ΐ.. θαη β) κε αξηζ. 91831/ΐ7/ΦΒΚ 2600, η. ΐ΄ 22-12-2008. 

Οη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 έθαλαλ 

ρξήζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πεξί κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 12) ηνπ λένπ 

ηξνπνπνηεηηθνχ ΦΒΚ 2325, η. ΐ΄ 7-12-2007 ηνπ Π.Μ.., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνλεκεζεί ην 

λέν Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο ζηελ «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Αηαθπβέξλεζε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε». 

 

ην πιαίζην απηήο ηεο αλακφξθσζεο, ην Π.Μ.. ηνπ Σ.ΐ..: 

1. απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο κε έκθαζε ζην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο γίγλεζζαη, ζηελ 

ακνηβαία νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, αιιά θαη ζηε ζέζε ηνπο ζην επξσπατθφ θαη ζην παγθφζκην 

ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Βπηδίσμε ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σ.ΐ.. είλαη ε αξηηφηεξε δπλαηή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα ησλ επξσπατθψλ θαη ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κηαο εηδηθήο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, 

φπσο είλαη ε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε.  
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Δ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ Π.Μ.. εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ φξνπ «Αηαθπβέξλεζε» 

(Governance). Πξφθεηηαη γηα έλαλ επίθαηξν φξν, ν νπνίνο ζπλδέεη ην Κξάηνο θαη ηελ 

Οηθνλνκία ελ γέλεη κε ηε ιεγφκελε  Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Δ αλαδήηεζε απηήο ηεο λέαο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρψξσλ, ηνπ Κξάηνπο, ηεο Ώγνξάο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, 

πνπ επηρεηξείηαη ήδε ζην πιαίζην ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί ην πξνέρνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο «Αηαθπβέξλεζεο». Με ηνλ φξν «Αηαθπβέξλεζε» ζα πξέπεη 

λα επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζην κεγάιν εχξνο ησλ δξψλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ 

λένη ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

θνπφο ηνπ Π.Μ.. είλαη νη θνηηεηέο/-ηξηεο λα απνθηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλε γλψζε: 

• ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο  

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, 

• ησλ νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο 

ηφζν γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Β.Β. φζν θαη γηα ρψξεο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο, 

• ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο  Βπξσπατθήο Έλσζεο, 

• ηεο ζπγθξηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ θξαηψλ ηεο Ν.Ώ. 

Βπξψπεο, 

• ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Σν Π.Μ.. ηνπ Σ.ΐ.., δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ην πεδίν 

ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Β.Β., απνβιέπεη: 

• ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ ηφζν ζηνλ δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ,  

• ζηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή απηφλνκεο έξεπλαο κέζσ ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ζε 

ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο ζεκαηηθέο θαη κεζφδνπο, 

   • ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ηεο 

Βιιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ην Π.Μ. ηνπ Σ.ΐ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο γίλνληαη δεθηνί νη 

θάηνρνη πηπρίσλ ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο, Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ, Ννκηθψλ, 
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Αηεζλψλ, Βπξσπατθψλ, ΐαιθαληθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, Σκεκάησλ Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Αηνηθεηηθήο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ (Β.Ώ.Π.), θαζψο θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, 

εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Α.Ο.Ώ.Σ.Ώ.Π./πξψελ 

ΑΕ.Κ.Ώ.Σ..Ώ. Γίλνληαη, επίζεο, δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Σ.Β.Ε. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζην Π.Μ.. είλαη 15, εθ ησλ 

νπνίσλ, ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δχν είλαη επηινγήο απφ 3 δεχγε επηιεγνκέλσλ 

καζεκάησλ. Πξνζθέξνληαη, επίζεο θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθά ππνζηεξηθηηθά ηα νπνία 

δελ πηζηψλνληαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΒΚ 148/η. 

Ώ΄/16.7.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3696/2008 (ΦΒΚ 

177/η. Ώ΄/25.8.2008), ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ν Βζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Π.Μ.. ην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο κεηαπηπρηαθψλ 

θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, πηνζεηήζεθε ζρεηηθή 6ζειηδε αίηεζε γηα ηελ έλαξμε 

δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε ηελ θαηαγξαθή ζε αλαιπηηθή βάζε ησλ πξνζφλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο/βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηε ζπγγξαθή ηεο 

δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο, θσδηθνπνηήζεθαλ ηα καζήκαηα ηνπ ΠΜ , θαζψο θαη νη πηζησηηθέο 

ηνπο κνλάδεο (ΐι. ΦΒΚ 2600, η. ΐ΄ 22-12-2008). 

Χζηφζν ε δεκηνπξγία ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη πνιηηηζκφο» πξφβαιε ηελ 

αλάγθε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο δεχηεξνπ ΜΠ, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην ηξέρνλ 

αθαδεκατθφ έηνο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ ζην ρψξν ησλ 

Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ- ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο θηινινγίαο, θαζψο θαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, ψζηε λα 

παξέρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

1. Γιψζζεο, Φηινινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο θαη 2. Κνηλσληθέο, Πνιηηηζκηθέο 

θαη Πνιηηηθέο Ανκέο ζηε Ν.Ώ. Βπξψπε. 

Σν λέν ΜΠ ηνπ Σΐ απνβιέπεη: 

• ζηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηα 

παξαπάλσ γλσζηηθά αληηθείκελα 
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• ζηελ επηκφξθσζε πηπρηνχρσλ ΏΒΕ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο αλάιπζεο 

θαη δηδαζθαιίαο ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο, ηεο ινγνηερλίαο θάζε γιψζζαο 

μερσξηζηά θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

• ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο πνιηηηθέο δνκέο θαη ζπλζήθεο 

ησλ ρσξψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ 

• ζηε δηεχξπλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ βαιθαληθφ, ειιεληθφ θαη 

ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο. 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ γλψζε κίαο βαιθαληθήο ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο. 

Φπζηθά ζηφρνο απηνχ ηνπ ΜΠ είλαη λα πξνζειθχζεη απνθνίηνπο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

Σκεκάησλ, αθνχ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη εκθαλήο ε απνπζία παξφκνησλ 

ΜΠ. 

Σν παξαπάλσ ΜΠ βξίζθεηαη ζε ππισηηθή εθαξκνγή, ζα αμηνινγεζεί θαη ζα θξηζεί 

αλάινγα ε πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

6.1. Ππακηική Άζκηζη Φοιηηηών ΣΒ/ΠΓΜ 

Σν Πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ Σΐ μεθίλεζε ην 2005 

έρνληαο σο ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν πηζαλφηαηα ζην κέιινλ ζα θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ. ην 

Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 171 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζε 

πέληε θύθινπο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο θάζε θχθινο έρεη ηεηξάκελε δηάξθεηα (ζπλήζσο 

Ννέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο). Δ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ηεηξάκελε εληφο 

Βιιάδαο θαη ηξίκελε, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ.  

ην δηάζηεκα 2009-2012 180 θνηηεηέο ηνπ Σΐ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πξαθηηθή άζθεζε ζε 24 θνξείο θη επηρεηξήζεηο ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ώξρηθά 

θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ νηθνλνκίαο, πνιηηηθήο θαη δηεζλψλ 

ζρέζεσλ γηα ηηο βαιθαληθέο ρψξεο απφ θαζεγεηέο ηνπ Σΐ θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. ηε 

ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε θνξείο ππνδνρήο (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ηξάπεδεο, δηπισκαηηθέο 

αξρέο , ππνπξγεία, πξνμελεία, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, επηρεηξήζεηο, εθεκεξίδεο θαη 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, θιπ.) ζηελ Βιιάδα θαη ζηε Ρνπκαλία, ηε ΐνπιγαξία θαη ηελ 

Κχπξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε θνηηεηήο παξαθνινπζείηαη απφ 

εληεηαικέλν επφπηε θαζεγεηή ηνπ Σΐ. Γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηεο 
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Πξαθηηθήο Άζθεζεο δεκηνπξγείηαη ρσξηζηφ blog ζην Internet, ελψ δηεμάγνληαη θαη εκεξίδεο 

δεκνζηφηεηαο.  

Τπεχζπλνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ην δηάζηεκα 2005-2012 είλαη ν ΐιάζεο 

ΐιαζίδεο (vvlasidis@uowm.gr)  

 

o Γηεζλνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 ζπλεξγαζία κε ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ 

ζπνπδώλ 

 ζπκκεηνρή ζε δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζπκκεηέρεη ζε ελψζεηο θαη δίθηπα παλεπηζηεκίσλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή αληαιιαγή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. Βηδηθφηεξα:  

Έλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ παλεπηζηεκίσλ λνηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο. Εδξχζεθε ην 

1996 κε έδξα ην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε θαη αξηζκεί πάλσ απφ ηξηάληα 

(30) παλεπηζηήκηα-κέιε απφ: Ώιβαλία, ΐνπιγαξία, ΐνζλία θαη Βξδεγνβίλε, πΓΑΜ, 

Ρνπκαλία, Βιιάδα, θαη εξβία. Ώλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη ε δηνξγάλσζε 

δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεδξίσλ, κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΏ Βπξψπεο, ε έθδνζε επηζηεκνληθνχ 

πεξηνδηθνχ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ίδξπζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη Αηα ΐίνπ εθπαίδεπζεο. Ώπφ ην 2000 έρεη δηνξγαλψζεη ηέζζεξα (4) δηεζλή 

ζπλέδξηα ζηε Θεζζαινλίθε (Μάηνο 2000), ζην ΐειηγξάδη (Ννέκβξηνο 2003) ζηε φθηα 

(Μάηνο 2004) θαη ζην ΐνπθνπξέζηη (2008), ζηα νπνία ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 200 επηζηήκνλεο 

απφ πεξίπνπ 40 ρψξεο. Σέινο, ε Έλσζε εθδίδεη ζε εμακεληαία βάζε θαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ South Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE).  

Αίθηπν ΐαιθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ «BORDER CROSSINGS» . Σν δίθηπν 

«BORDER CROSSINGS» ηδξχζεθε απφ δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο ησλ παλεπηζηεκίσλ 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα), Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ ησλ θνπίσλ, ηεο Ljubljana, 

(ινβελία), Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε), Εσαλλίλσλ, ηνπ Παληείνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ 

(Μπηηιήλε). Σν Αίθηπν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΐαιθαληθψλ πνπδψλ (κε έκθαζε ζηηο Κνηλσληθέο θαη Ώλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο) κέζα 

απφ ηε πεξηνδηθή δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θνηηεηψλ, ζεξηλψλ ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ 

αθαδεκατθήο αληαιιαγήο. Έρεη δηνξγαλψζεη κέρξη ζήκεξα έμη (6) ζπλέδξηα γηα 

mailto:vvlasidis@uowm.gr
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πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηα θφπηα (Ννέκβξηνο 2003), ηε Φιψξηλα 

(Μάηνο 2004), ηα Εσάλληλα (Μάηνο 2005), ηελ Ορξίδα, πΓΑΜ (Μάηνο 2006), ηε Murska 

Sobota, ινβελία (Ώπξίιηνο 2007) θαη ηελ Κνξπηζά, Ώιβαλία (Μάηνο 2008), ζηα νπνία 

ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 400 θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο απφ δηάθνξεο ΐαιθαληθέο ρψξεο. Κάζε 

ρξφλν δηνξγαλψλεη, έρνληαο μεθηλήζεη απφ ην 2006, ζεξηλά ζεκηλάξηα (summer school) ζηελ 

πφιε ηεο Κφληηζαο κε ηίηιν «Ώλζξσπνινγία, Βζλνγξαθία θαη πγθξηηηθή Λανγξαθία ηνπ 

ΐαιθαληθνχ Υψξνπ», ζηα νπνία ζπκκεηείραλ κέρξη ζηηγκήο (2006, 2007, 2008) πεξίπνπ 300 

θνηηεηέο θαη 35 δηδάζθνληεο απφ 63 ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Βθδίδεη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ εθδνηηθφ νίθν LIT έλαλ ζπιινγηθφ ηφκν κε δεκνζηεχζεηο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελή έξεπλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ζεξηλά ζεκηλάξηα ηεο 

Κφληηζαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε θνηηεηέο ηνπ ζε αθαδεκατθέο αληαιιαγέο θνηηεηψλ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε. Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ώ.Π.Θ., ην Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ, ην 

Αήκν θαη ηε Ννκαξρία ηεο Φιψξηλαο, ην Αήκν θαη ηελ ΣΒΑΚ Εσαλλίλσλ. ην δίθηπν 

ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα απφ ηελ Βιιάδα, ηε ινβελία, ηε εξβία, 

ηελ πΓΑΜ, ηελ Κξναηία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε ΐνπιγαξία.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αηθηχνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα θαηαπνιεκήζνπλ θνβίεο, 

θαρππνςία θαη πξνθαηαιήςεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο κπνξνχλ θαη θαηαλννχλ ηελ 

θνηλή θιεξνλνκηά ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ θαη ηα νθέιε ηεο, θαη γλσξίδνπλ πψο λα ηελ 

αμηνπνηνχλ κέζα απφ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. Σα ζπλέδξηα δεκηνπξγνχλ πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κέζα ζηα ζπκκεηέρνληα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη δπλαηφηεηεο γηα 

κειινληηθέο θνηλέο εξεπλεηηθέο δξάζεηο. 

-επξσπατθά δηαθιαδηθά επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα. Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ 

ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πξφγξακκα Cliohnet  θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Βπξψπεο φπνπ δηδάζθεηαη ην 

Αηεζλέο Αίθαην, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Βπξσπατθήο Βηαηξείαο Αηεζλνχο Αηθαίνπ 

κε ζέκα "Υαξηνγξαθία ηνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζηελ Βπξψπε" (Mapping International Law in 

Europe/ Cartographie du Droit International).  

-model united nations.  Ώπνζηνιέο θνηηεηψλ ηνπ Σΐ ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηα δηεζλή Model United Nations, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 

ρξφλν ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε. 
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-ζπλέδξηα. Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ δηνξγάλσζε ην Ώ΄ Βπηζηεκνληθφ 

πλέδξηφ ηνπ ζηε Φιψξηλα, απφ 10-12 Ννεκβξίνπ 2006, κε ζέκα "Αηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο 

θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο". 

Βπίζεο, ηα κέιε ΑΒΠ/ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξα ζεζκηθά 

θαηαμησκέλα θφξα εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο, πξνσζψληαο 

θαη πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ επξχηεξα.  

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ελίζρπζε αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

έξεπλαο ζην Σκήκα αιιά θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ζπλνιηθά ην θχξνο ηνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν. 

 

 θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ / ζπνπδαζηώλ θαη εξεπλεηώλ 

Δ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηφο καο κε ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζηαζεξή θαη 

ζπλερψο εκπινπηίδεηαη. Βηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  ERASMUS-Lifelong 

Learning, κέιε ΑΒΠ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  κε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Παξάιιεια, θαη ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «ERASMUS � Lifelong Learning, 2007-2013» (πξψελ SOCRATES, 

δξάζε 2.2. ηνπ ERASMUS) απνλέκνληαη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ 

ηνπο ζπνπδψλ ζε επξσπατθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Δ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ 

ζηελ αιινδαπή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα αθαδεκατθφ έηνο θαη ζεσξείηαη σο ρξφλνο 

πνπ αλαιψζεθε ζην νηθείν ίδξπκα ηνπ θνηηεηή. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη, ε θηλεηηθφηεηα 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 έρεη 

σο εμήο:  
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Ώο ζεκεησζεί φηη, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ απφ πιεπξάο 

ησλ κειψλ ΑΒΠ/ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη 

ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιια εθπαηδεπηηθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αληηζηνίρσο. Οη ζπλεξγαζίεο κε άιια ηδξχκαηα ηφζν ζε επίπεδν 

θηλεηηθφηεηαο θαζεγεηψλ φζν θαη θνηηεηψλ είλαη θπζηθά πάξα πνιχ ζεηηθέο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα εληαζνχλ ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 

πλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνππδώλ κε ΚΠΠ θνξείο 

Δ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο αλαγλσξίδεηαη θαη 

πξνβάιιεηαη κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ελφο 

εθάζηνπ έξγνπ. Ώπηφ απνηειεί επηδίσμε ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο 

θαη ηεο Αηνίθεζήο ηνπ, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πξνβάιινπλ αληίζηνηρεο εθδειψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα: παξνπζηάζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ –θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < 

http://www.uowm.gr/projects.php>, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ –ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θαη ζπλεξγαδφκελνπο ΚΠΠ θνξείο. 

Πεξηζζφηεξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ < http://www.uowm.gr/>. 

 

7. ύλνςε 

 

Δ εηήζηα έθζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010  πνπ 

θαηαγξάθεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην Σ.ΐ.. πξνβάιιεη ηφζν ηα αδχλακα φζν θαη ηα 

δπλαηά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο  ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν άιισλ Σκεκάησλ.  

Σα δπλαηά ζεκεία ηνπ Σ.ΐ..  αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαζψο θαη  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο  δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

Α/Α ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ 

1 '' Alexandru Ioan Cuza'' Iasi Ρνπκαλία  3 

2 '' Paissii Δilendarski'' Plovdiv ΐνπιγαξία  2 

3 '' St. Kliment Ohridski'' Sofia ΐνπιγαξία  2 

4 '' 1 Decembrie 1918'' Alba Iulia Ρνπκαλία  3 

5 '' Babes Bolyai'' Cluj-Napoca Ρνπκαλία  2 

ΤΝΟΛΟ 12 
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παξφηη  ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σ.ΐ.. έρεη κηθξή ζρεηηθά ζεηεία ζηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο θαη ππεξεηεί σο επί ην πιείζηνλ ζε ρακειέο βαζκίδεο (ιέθηνξεο 

θαη επίθνπξνη θαζεγεηέο. Βπίζεο ζηα δπλαηά ζεκεία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρέζεηο ηνπ 

Σΐ κε ηνπο  ΚΠΠ θνξείο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Σκήκα 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ζεηηθά, θαζψο ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο πξνζθέξεη ηα 

ερέγγπα γηα κηα επηηπρεκέλα ζπλεξγαζία, φπσο, επίζεο, πξνζδίδεη θαη απμεκέλν θχξνο ζηελ 

ίδηα ηε ζπλεξγαζία.   

Σα ιηγφηεξν δπλαηά ζεκεία αθνξνχλ  α) ζηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο (ΠΠ & ΜΠ), 

ησλ ΒΒΑΕΠ, ΒΣΒΠ θαη απνζπαζκέλσλ ζην ηκήκα (ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο 7 

βαιθαληθψλ γισζζψλ  β) ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ηα κέζα (ην ηκήκα απφ ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ θηινμελείηαη ζηα θηίξηα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο)  γ)  ζηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ . 

Βηδηθφηεξα σο πξνο ην πξψην ζεκείν, ηε  ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο, ησλ ζέζεσλ ΒΒΑΕΠ, 

ΒΣΒΠ θαη απνζπαζκέλσλ ζην Σκήκα, δηαπηζηψλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε πιήξσζήο ηνπο. Δ 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην Σ.ΐ.. θαη ην 

Π.Α.Μ. ελ γέλεη έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ γίλνληαη αξθεηέο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα 

απφζπαζε αιιά θαη απηέο πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηνχληαη δελ επαξθνχλ γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ γισζζηθψλ, ηδίσο καζεκάησλ 

ηνπ, δπζθνιεχεηαη λα θαιχςεη ηηο δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο. Βπίζεο ε αξλεηηθή απηή 

θαηάζηαζε επηηείλεηαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ΤΠΒΠΘ ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα παλεπηζηήκηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ηεξνχληαη νχηε αθαδεκατθά 

θξηηήξηα νχηε ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ. Τπήξμαλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ η) δελ είρακε θακία απφζπαζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΐαιθαληθψλ 

γισζζψλ ηη) απνζπάζηεθε θαζεγήηξηα Ώγγιηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο, 

Καζεγήηξηα ηεο Γαιιηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ρνπκαληθήο θνθ. Μάιηζηα, ε θαηάζηαζε 

απηή επηηείλεηαη αξλεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο ζπκβάζεηο βάζεη ηνπ ΠΑ 407/80, πνπ θάζε ρξφλν 

ν αξηζκφο ηνπο πνπ αλαινγεί ζην Σκήκα βαίλεη κεηνχκελνο. Χο πξνο ην δεχηεξν ζεκείν, 

δειαδή ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ θηηξηαθνχ δεηήκαηνο ηνπ Σ.ΐ.., βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

επίιπζήο ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα-ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ηνλ 4εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ-εμαθνινπζεί, 

φκσο, λα πνιιαπιαζηάδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ Σ.ΐ.. Χο 
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πξνο ην ηξίην ζεκείν, δειαδή ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σΐ, είλαη γεγνλφο 

φηη έλα λέν θαη εμσζηξεθέο Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα έρεη αλάγθε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κειψλ ΑΒΠ ζε ζπλεδξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο Βιιάδνο θαζψο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ. Δ ζπλεδξηαθή δξάζε απαηηεί ηελ θάιπςε 

απηψλ ησλ εμφδσλ απφ ηελ Βπηηξνπή Βξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο αζθαιψο πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

ζεκεξηλφ. Βπηπιένλ, είλαη πξνθαλέο φηη έλα ζχγρξνλν παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα πξέπεη λα 

δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ζεσξνχκε 

απιψο απηνλφεην φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε πιήξε πξφζβαζε ζε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο 

επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο θαη εμαζθαιηζκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ησλ επηζηεκψλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Σκήκα καο.  

  

χληαμε εηήζηαο έθζεζεο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 2009-10  εθ κέξνπο :  

 

ηεο Ο.Μ.Β.Ώ. ηνπ Σ.ΐ..:  Ώηθαηεξίλε αξξή,  Αλαπιεξώηξηα  

Καζεγήηξηα 

ησλ Οκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Σΐ γηα ηελ  Β. Ώ.:  Εσάλλεο Μάλνο, Λέθηνξαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. Πίλαθεο ηεο Α.ΓΗ.Π. ηνηρεία θαη δείθηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηoπ ΣΒ 

ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΟΤΑΩΝ 

Πίλαθαο 1 (2009-10) 

α.

α 

Μάζεκα Κσδηθ

όο 

Μαζήκ

αηνο 

Ωξεο 

δηδαζθα

ιίαο αλά 

εβδνκάδ

α 

Πεξηιακβ

άλνληαη 

ώξεο 

εξγαζηεξί

νπ ή 

άζθεζεο; 

Γηδαθ

η. 

Μνλά

δεο 

ECTS 

Καηεγ

νξία 

καζήκ

αηνο 

Πνιιαπι

ή 

Βηβιηνγξ

αθία 

(ΝΑΗ/ΟΥ

Η) 

ε πνην 

εμάκελ

ν ησλ 

ζπνπδώ

λ 

αληηζην

ηρεί; 
 

Σπρόλ 

πξναπαηη

νύκελα 

καζήκαηα 

Υξήζ

ε 

εθπαη

δ. 

κέζσ

λ 

(Ναη/

Όρη) 

Δπάξθεη

α 

Δθπαηδε

πηηθώλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη

) 

1.  ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΕΕ 

ΠΟΒ13

2 3 

 

3 ΤΒ ΝΏΕ 

8 ΠΟΒ201   

2.  ΜΝΔΜΒΕΏΚΔ 

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ 

ΣΏ ΐΏΛΚΏΝΕΏ 

ΠΟΛ20

99 

3 

 

3 ΒΒ ΝΏΕ 

6 ΟΥΕ   

3.  ΌΣΒΡΔ 

ΜΒΏΕΧΝΕΚΔ 

ΕΣΟΡΕΏ ΣΔ 

ΒΤΡΧΠΔ 

ΕΣ255 

3 

 

3 ΒΒ ΝΏΕ 

4 ΟΥΕ   

4.  ΏΓΓΛΕΚΔ ΓΛΧΏ 

ΐ 

ΏΓΓ151 

3 

 

3 ΤΒ ΝΏΕ 

2 ΟΥΕ   

5.  ΣΟΕΥΒΕΏ ΏΣΕΚΟΤ 

ΚΏΕ ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ 

ΑΕΚΏΕΟΤ 

ΑΕΚ251 

3 

 

3 Τ ΟΥΕ 

4 ΟΥΕ   

6.  ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ 

ΟΛΕΚΛΔΡΧΔ 

ΑΥ25

1 3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

4 ΟΥΕ   

7.  
ΠΛΔΡΟΦΟΡΚΔ  ΕΕ 

ΠΛΔ15

1 3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

2 ΟΥΕ   

8.  ΜΏΚΡΟΟΕΚΟΝΟΜΕ

ΚΉ ΏΝΆΛΤΔ 

ΟΕΚ251 

3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

4 ΟΕΚ101   

9.  ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΏ 

ΏΝΘ15

1 3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

2 ΟΥΕ   

10.  ΒΡΐΕΚΔ ΓΛΧΏ ΒΡ151 4  3 ΤΒ ΝΏΕ 2 ΟΥΕ   

11.  ΠΟΟΣΕΚΒ 

ΜΒΘΟΑΟΕ ΕΕ 

ΟΕΚ161 

3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

2 ΟΥΕ   

12.  ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ 

ΒΠΕΣΔΜΔ ΕΕ 

ΟΕΚ151 

3 

 

3 Τ ΟΥΕ 

2 ΟΕΚ101   

13.  ΏΛΐΏΝΕΚΔ 

ΓΛΧΏ ΕΕ 

ΏΝΐ15

1 4 

 

3 ΤΒ ΝΏΕ 

2 ΟΥΕ   

14.  ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟΣ

ΔΣΏ 

ΟΕΚ255 

3 

 

3 ΤΒ ΝΏΕ 

8 ΟΥΕ   

15.  ΠΏΓΚΟΜΕΟ 

ΠΟΛΕΣΕΜΟ 

ΠΟΛ15

1 3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

2 ΟΥΕ   

16.  ΡΧΕΚΉ ΓΛΏ- 

IV 

ΡΧ25

1 4 

 

3 ΤΒ ΝΏΕ 

4 ΟΥΕ   

17.  ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΒΠΕΣΔΜΔ (ΕΕ) 

ΠΟΒ02

1 3 

 

3 Τ ΝΏΕ 

8 ΟΥΕ   
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Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Πίλαθαο 2 (2009-10) 

α.α

. 
 

ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδ

ώλ 

Τπεύζπλνο 

Γηδάζθσλ  

θαη 

πλεξγάηε

ο 
 

Γηαιέμ

εηο 
 

ε πνην 

εμάκελν 

δηδάρζε

θε; 
(Δαξ.-

Υεηκ.) 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ελεγξάθε

ζαλ ζην 

κάζεκα 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώ

λ πνπ 

ζπκκεηεί

ραλ ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξ.Φνηηεηώλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρώο 

ζηελ 

θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Αμηνινγ

ήζεθε 
από 

ηνπο  
Φνηηεηέ

ο; 

1.  
ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΕΕ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

4.html#ΠΟΒ132 137 

ΐι.ΐιαζίδ

εο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

2.  ΜΝΔΜΒΕΏΚΔ 

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ 

ΣΏ ΐΏΛΚΏΝΕΏ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

3.html#ΠΟΛ2099 108-109 

Β.Γαβξά 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

3.  ΌΣΒΡΔ 

ΜΒΏΕΧΝΕΚΔ 

ΕΣΟΡΕΏ ΣΔ 

ΒΤΡΧΠΔ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep- 

courses-yr-

2.html#/ΕΣ255 87-88 

Ώ.Αειεθάξ

ε 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΟΥΕ 

4.  
ΏΓΓΛΕΚΔ ΓΛΧΏ 

ΐ 

http://www.balkan.uow

n.gr lep-courses-yt-

1.htm1#ΏΓΓ151 67 

Ώ.Αειηάδν

π 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

5.  ΣΟΕΥΒΕΏ 

ΏΣΕΚΟΤ ΚΏΕ 

ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ 

ΑΕΚΏΕΟΤ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

2.html#/ΑΕΚ251 
82 

 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΟΥΕ 

6.  ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ 

ΟΛΕΚΛΔΡΧΔ http://www.balkans.gr 80-81 

Κ.Κεληξση

ήο ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΟΥΕ 

7.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΚΔ  ΕΕ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#ΠΛΔ151 63 

Ν.Κνπηζνπ

πηάο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

8.  
ΜΏΚΡΟΟΕΚΟΝΟΜΕ

ΚΉ ΏΝΆΛΤΔ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

2.html#oik251 81-82 

Γ.Μαθξήο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

9.  
ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 

ΏΝΘΡΧΠΟΛΟΓΕΏ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#/ΏΝΘ151 62-63 

Ε.Μάλνο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

10.  

ΒΡΐΕΚΔ ΓΛΧΏ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#/ΒΡ151 66 

.Μαπξνγέ

λε 

ΟΥΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

11.  
ΠΟΟΣΕΚΒ 

ΜΒΘΟΑΟΕ ΕΕ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#OIK161 63 

Γξ.Μπαθι

αβάο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

12.  
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ 

ΒΠΕΣΔΜΔ ΕΕ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#ΟΕΚ 151 61 

 

Υ.Νίθαο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΟΥΕ 

13.  
ΏΛΐΏΝΕΚΔ 

ΓΛΧΏ ΕΕ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#/ΏΛΐ151 65 

Μ.Νηνξάη

ζη 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

14.  
ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟ

ΣΔΣΏ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

4.html#ΟΕΚ255 133-134 

Κ.αξξή 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

15.  
ΠΏΓΚΟΜΕΟ 

ΠΟΛΕΣΕΜΟ 

http://www.balkan.uow

m.gr/ep-courses-yr-

1.html#/ΠΟΛ151 64 

Γ.ηαπξηαλ

φο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

16.  ΡΧΕΚΉ ΓΛΏ- 

IV 

http://www.balkan.uowm.gr/ep 

-courses-yr-2.html#/ΡΧ251 
 

83 

Σ.Σξηαληα

θπιιίδνπ ΟΥΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 

17.  
ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΒΠΕΣΔΜΔ (ΕΕ) 

www.balkanuowm.gr/e

p-cources-

yr4.html#ΠΟΒ132 128-129 

Γ.Υξεζηίδ

εο 

ΝΏΕ 

Βαξηλφ    

ΝΏΕ 
 

 

http://www.balkan.uowm.gr/ep-
http://www.balkan.uowm.gr/ep-
http://www.balkan.uown.gr/
http://www.balkan.uown.gr/
http://www.balkan.uowm.gr/ep-courses-yr-2.html#/ΔΙΚ251
http://www.balkan.uowm.gr/ep-courses-yr-2.html#/ΔΙΚ251
http://www.balkan.uowm.gr/ep-courses-yr-2.html#/ΔΙΚ251
http://www.balkans.gr/
http://www.balkan.uowm.gr/ep-courses-yr-1.html#ΟΙΚ
http://www.balkan.uowm.gr/ep-courses-yr-1.html#ΟΙΚ
http://www.balkan.uowm.gr/ep-courses-yr-1.html#ΟΙΚ
http://www.balkan.uowm.gr/ep
http://www.balkanuowm.gr/ep-cources-yr4.html#ΠΟΕ132
http://www.balkanuowm.gr/ep-cources-yr4.html#ΠΟΕ132
http://www.balkanuowm.gr/ep-cources-yr4.html#ΠΟΕ132
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Πίλαθαο 3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Βηζαρζέληεο κε: 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Βηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 160 168 134 138 144 131 

Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην Σκήκα)       

Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια Σκήκαηα)       

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

(Πηπρηνχρνη ΏΒΕ/ΣΒΕ) 

6 6 7 1 2 8 

Άιιεο θαηεγνξίεο 1 9 1 2 4 3 

χλνιν 167 183 142 141 150 142 

 

 

Πίλαθαο 4.  Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ  Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη 

δηάξθεηα ζπνπδώλ 

 Α π ν θ ν η η ή ζ α λ η ε ο 

Γ η ά ξ θ ε η α   π ν π δ ώ λ  ( ζ ε  έ η ε ) 

 

 

Ποζοζηιαία αναλογία 

Έηνο εηζαγσγήο πλνιηθόο αξηζκόο 

εηζαρζέλησλ
1

 

 

 

Κ
2 

 

 

Κ+1 

 

 

Κ+2 

 

 

Κ+3 

 

 

Κ+4 

 

 

Κ+5 

 

 

≥Κ+6 

Με απνθ/ληεο 

ζε ρξόλν 

δηπιάζην ηνπ 

Καλνληθνπ (Κ) 

ςνολικό ποζοζηό 

αποθοιηηζάνηυν
3

 

ςνολικό ποζοζηό μη 

αποθοιηηζάνηυν 

2002-2003 145 21 53 21 4 1   31+14Α   

2003-2004 140 28 43 15 2    30+22Α   

2004-2005 142 21 56 8     40+17Α   

2005-2006 153 31 16      81+24Α+1ΏΦ   

2006-2007 141           

2007-2008 142           

2008-2009 183           

2009-2010 167           

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5.  Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

  

 

πλνιηθόο αξηζκόο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ 

θαη 

% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) 

 

 

Μέζορ όπορ Βαθμολογίαρ 

(ζηο ζύνολο ηυν απόθοιηυν) 
Έηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2003-2004 87  18 63 6  

2004-2005 101  35 59 7  
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2005-2006 99  41 53 5  

2006-2007 103 2 38 62 1  

2007-2008 96 2 56 35 3  

2008-2009 113 4 54 50 5  

2009-2010 87 1 48 35 3  

ύνολο 686 8 242 322 27  
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 

Μαζήκαηα Α' Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  

Πίλαθαο 6.1 (2007-08) 

Σίηινο ΜΠ: «ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ ΣΔ ΝΟΣΕΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΒΤΡΧΠΔ» 

 

α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Τπεύζπλνο 

Γηδάζθσλ 

θαη 

πλεξγάηεο 

Τπνρξεσηηθό 

(Τ) 

θαη'επηινγήλ 

(Δ) 

Διεύζεξεο 

Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο (Γ), 

Φξνληηζηεξην 

(Φ) 

Δξγαζηεξην 

(Δ) 

ε πνην 

εμάκελν 

δηδάρζεθε; 

(Δαξ.-

Υεηκ.) 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ελεγξάθεζαλ 

ζην κάζεκα 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξ.Φνηηεηώλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρώο 

ζηελ 

θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

 

Αμηνινγήζεθε 

από ηνπο  
Φνηηεηέο; 

1 Ώλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηηο ρψξεο ηεο Ν. 

Ώλαηνιηθήο 

Βπξψπεο 

www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Ώ. αξξή 

Τ Α Βαξηλφ 3 3 3 ΝΏΕ 

 

2 Βπξσπατθή 

νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 

www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Υ. Νίθαο 

Τ Α Βαξηλφ 3 3 3 ΝΏΕ 

3 Γεηήκαηα Αηεζλνχο 

Αηθαίνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή 

Βπξψπε 

www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Ν. Γάηθνο 

Τ Α Βαξηλφ 3 3 3 ΝΏΕ 

4 Αηεζλείο ρέζεηο 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Βπξψπε 

www.balkan.uowm.gr/ 

ep-graduate.html 62 Ν. Γάηθνο 

Τ Α Βαξηλφ 3 3 3 ΝΏΕ 
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Πίλαθαο 6.2 (2008-09) 

Σίηινο ΜΠ: «ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ ΣΔ ΝΟΣΕΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 

ΒΤΡΧΠΔ» 

 

α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηνπνο ειίδα 

Οδεγνύ 

πνπδώλ 

Τπεύζπλνο 

Γηδάζθσλ θαη 

πλεξγάηεο 

Τπνρξεσηηθό 

(Τ), 

θαη'επηινγήλ 

(Δ) 

Διεύζεξεο 

Δπηινγήο (ΔΔ) 

Γηαιέμεηο (Γ), 

Φξνληηζηήξην 

(Φ) 

Δξγαζηεξην (Δ) 

ε πνην 

εμάκελν 

δηδάρζεθε; 

(Δαξ.-

Υεηκ.) 

Αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

πνπ 

ελεγξάθεζαλ 

ζην κάζεκα 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξ.Φνηηεηώλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρώο ζηελ 

θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Αμηνινγή-

ζεθε 

από ηνπο  
Φνηηεηέο; 

1 Αηαθπβέξλεζε θαη 

Βπξσπατθή Έλσζε 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Κ. Κεληξσηήο 

Τ Α Υεηκεξηλφ 12 12 12 

Ναη 

2 πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Γ. Υξεζηίδεο 

Τ Α Υεηκεξηλφ 12 12 12 

Ναη 

3 Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Ώλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Βπξψπεο 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Γ. Μαθξήο 

Τ Α Υεηκεξηλφ 12 12 12 

Ναη 

4 Μεζνδνινγία ησλ 

Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 

Ε. Μάλνο/Ώ. 

Αειεθάξε 

ΤΤ  Υεηκεξηλφ 12 12 12 

Ναη 

5 Βθαξκνγέο ησλ Δ/Τ ζηελ 

έξεπλα ησλ Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 

Ν. 

Κνπηζνππηάο 

ΤΤ Α Υεηκεξηλφ 12 12 12 

Ναη 

6 Ώλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν. Ώλαηνιηθήο 

Βπξψπεο 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Ώ. αξξή 

Τ  Βαξηλφ 12 12 12 

Ναη 

7 Βπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Υ. Νίθαο 

Τ Α Βαξηλφ 12 12 12 

Ναη 

8 Γεηήκαηα Αηεζλνχο 

Αηθαίνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Ν. Γάηθνο 

Τ  Βαξηλφ 12 12 12 

Ναη 

9 Αηεζλείο ρέζεηο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

www.balkan.uowm.

gr/ ep-graduate.html 62 Α. Ώθξηβνχιεο 

Τ  Βαξηλφ 12 12 12 

Ναη 
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Μαζήκαηα B' Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Πίλαθαο 6.3 (2009-10) 

Σίηινο ΜΠ2 (Καηεύζπλζε): «ΓΛΧΒ, ΦΕΛΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΣΔ Ν.Ώ. ΒΤΡΧΠΔ» 

α.

α. 

ΜΑΘΖΜ

Α 

Ηζηόην

πνο 
ειίδα 

Οδεγν

ύ 

πνπδ

ώλ 

Τπεύζπλνο 

Γηδάζθσλ θαη 

πλεξγάηεο 

Τπνρξεση

ηθό (Τ) 

θαη'επηινγ

ήλ (Δ) 

Διεύζεξεο 

Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 

(Γ), 

Φξνληηζη

εξην (Φ) 

Δξγαζηεξ

ην (Δ) 

ε πνην 

εμάκελν 

δηδάρζεθ

ε; 

(Δαξ.-

Υεηκ.) 

Αξηζκόο 

θνηηεηώ

λ πνπ 

ελεγξάθ

εζαλ 

ζην 

κάζεκα 

Αξηζκ

όο 

Φνηηε

ηώλ 

πνπ 

ζπκκε

ηείραλ 

ζηηο 

εμεηάζ

εηο 

Αξ.Φνη

ηεηώλ 

πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώ

ο ηελ 

θαλνληθ

ή ή 

επαλαι

επηηθή 

εμέηαζε 

 

Αμηνινγ

ήζεθε 

από ηνπο  
Φνηηεηέ

ο; 

1 ΐαιθαληθή 

Εζηνξία 

   

Ώ. Αειεθάξε, 

Κ.Νηρσξίηεο 

Φ. Φηιίππνπ 

Ε. Σαξλαλίδεο 

Τ Α Υεηκεξηλ

φ  

17   Ναη  

2 Μεζνδνινγ

ία έξεπλαο 

  

Ε. 

Μάλνο,Ώ.Κπξ

ίδεο, 

Ν.Κνπηζνππη

άο, 

Ώ. Αειεθάξε 

Τ Α Υεηκεξηλ

φ 

17   Ναη 

3 Γεληθή 

Γισζζνιν

γία   Ώ. Πάππνπ 

Τ Α Υεηκεξηλ

φ 

17   Ναη 

4 Βηζαγσγή 

ζηηο 

πνιηηηζκηθέ

ο ζπνπδέο 

ηνπ 

ΐαιθαλη-

θνχ ρψξνπ   

Εθηγέλεηα 

ΐακβαθίδνπ 

πλδηδαζθαιί

α κε ηνπο: 

Ε.Μάλν,–

Β.Γ.Γαβξά,  

Ε.ίζηνπ 

Τ Α Υεηκεξηλ

φ 

17   Ναη 

5 ιαβνινγί

α 

  

Κ. Νηρσξίηεο 

Π. Γθνξάλεο 

Υαηδειέιεθαο 

Γ. Μπνξφβαο 

Τ Α Βαξηλφ  17   Ναη 

6  

Σνπξθνινγ

ία 

  

Γ. αιαθίδεο 

Κ. 

Κακπνπξίδεο 

Κ. Γψγνο 

Φ. 

Κνηδαγεψξγε

ο 

Υ. 

πκεσλίδεο 

Τ Α Βαξηλφ 17   Ναη 

7 Ρσζηθφο 

πνιηηηζκφο 

  

Ε. 

ΐακβαθίδνπ, 

πλδηδαζθαιί

α κε ηνπο: Γ. 

ηαπξηαλφ 

Ώ. Παππνπ 

Τ Α Βαξηλφ 17   Ναη 
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Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (2) 

Πίλαθαο 6.4 (2009-10) 

 Σίηινο ΜΠ2 (Καηεύζπλζε): «ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ, ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΒ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΑΟΜΒ ΣΔΝ Ν.Ώ. ΒΤΡΧΠΔ Ώ' 

ΒΞΏΜΔΝΟ.» 

α.

α. 

ΜΑΘΖΜ

Α 

Ηζηόην

πνο 
ειίδ

α 

Οδεγ

νύ 

πνπδ

ώλ 

Τπεύζπλνο 

Γηδάζθσλ 

θαη 

πλεξγάηε

ο 

Τπνρξεσ

ηηθό (Τ) 

θαη'επηιν

γήλ (Δ) 

Διεύζεξ

εο 

Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 

(Γ), 

Φξνληηζη

εξην (Φ) 

Δξγαζηε

ξην (Δ) 

ε πνην 

εμάκελ

ν 

δηδάρζ

εθε; 

(Δαξ.-

Υεηκ.) 

Αξηζκόο 

θνηηεηώ

λ πνπ 

ελεγξάθ

εζαλ ζην 

κάζεκα 

Αξ.Φνηηε

ηώλ πνπ 

ζπκκεηεί

ραλ ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξ. 

Φνηηεηώλ 

πνπ 

πέξαζε 

επηηπρώο 

ζηελ 

θαλνληθή 

ή 

επαλαιεπ

ηηθή 

εμέηαζε 

 

Αμηνινγή

ζεθε 

από ηνπο  
Φνηηεηέο; 

1 ΐαιθαληθ

ή Εζηνξία 

  

Ώ. 

Αειεθάξε 

Κ.Νηρσξίη

εο 

Φ. 

Φηιίππνπ 

Ε. 

Σαξλαλίδε

ο 

Τ Α Υεηκεξη

λφ 

17   Ναη 

2 Μεζνδνιν

γία 

έξεπλαο 

  

Ε. Μάλνο 

Ώ.Κπξίδεο, 

Ν.Κνπηζνπ

πηάο, 

Ώ. 

Αειεθάξε 

Τ Α Υεηκεξη

λφ 

17   Ναη 

3 Γεληθή 

Γισζζνι

νγία   Ώ. Πάππνπ 

Τ Α Υεηκεξη

λφ 

17   Ναη 

4 Βηζαγσγή 

ζηηο 

πνιηηηζκη

θέο 

ζπνπδέο 

ηνπ 

ΐαιθαλη-

θνχ 

ρψξνπ   

Εθηγέλεηα 

ΐακβαθίδν

π 

πλδηδαζθ

αιία κε 

ηνπο: 

Ε.Μάλν,–

Β.Γ.Γαβξά,  

Ε.ίζηνπ 

Τ Α Υεηκεξη

λφ 

17   Ναη 

5 Βζλνγξαθ

ία ηεο ΝΏ 

Βπξψπεο: 

Γεηήκαηα 

ζεσξίαο 

θαη 

πξαθηηθήο   Ε. Μάλνο 

Τ Α Βαξηλφ 17   Ναη 
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6 Ώλζξσπνγ

ελέο 

πεξηβάιιν

λ ζηα 

ΐαιθάληα 

  

Β. Γαβξά 

Γ. 

Μαιαλδξά

θεο 

Αεκεηξηάδ

εο 

Π. 

Παπαδνπν

χινπ 

Τ Α Βαξηλφ 17   Ναη 

7 Κνηλσληθέ

ο δνκέο 

ζηα 

ΐαιθάληα   

Ώ. 

Κπξίδεο, 

Υ.  Γάγθνο 

Τ Α Βαξηλφ 17   Ναη 
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Μαζήκαηα Α' Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Πίλαθαο 7.1 (2007-08) 

Σίηινο ΜΠ: «ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ ΣΔ ΝΟΣΕΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 

ΒΤΡΧΠΔ» 

α.α Μάζεκα Κσδηθόο 

Μαζήκαηνο 

Ώξεο 

δηδαζθαιίαο 
 

Πεξηιακβάλνληαη 

ώξεο 

εξγαζηεξίνπ ή 

άζθεζεο; 

Γηδαθη. 

Μνλάδεο 

Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ε πνην 

εμάκελν ησλ 

ζπνπδώλ 

αληηζηνηρεί; 

(1
ν

, 2
ν  

…) 

Σπρόλ 

πξναπαηηνύκελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 

εθπαηδ. 

κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 Ώλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηηο ρψξεο ηεο Ν. Ώλαηνιηθήο 

Βπξψπεο 

 

 

ΟΕΚ571 

 

 

20 

  

 

7,5 

 

 

Ναη 

 

 

2 

  

 

Ναη 

 

2 Βπξσπατθή νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 

 

ΟΕΚ573 

20  7,5 Ναη 2  Ναη  

3 Γεηήκαηα Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

ΑΕΚ575 20  7,5 Ναη 2  Ναη  

4 Αηεζλείο ρέζεηο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

ΑΥ577 20  7,5 Ναη 2  Ναη  
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Πίλαθαο 7.2 (2009-10) 

Σίηινο ΜΠ: «ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ ΣΔ ΝΟΣΕΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 

ΒΤΡΧΠΔ» 

 

α.

α 

Μάζεκα Κσδηθόο 

Μαζήκα

ηνο 

Ώξεο 

δηδαζθα

ιίαο 
 

Πεξηιακβάλ

νληαη ώξεο 

εξγαζηεξίνπ 

ή άζθεζεο; 

Γηδαθ

η. 

Μνλά

δεο 

Πνιιαπι

ή 

Βηβιηνγξα

θία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ

) 

ε πνην 

εμάκελν 

ησλ 

ζπνπδώλ 

αληηζηνη

ρεί; 

(1
ν

, 2
ν  

…) 

Σπρόλ 

πξναπαηηνύ

κελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 

εθπαηδ

. 

κέζσλ 

(Ναη/Ό

ρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηη

θώλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 Αηαθπβέξλεζε 

θαη Βπξσπατθή 

Έλσζε 

ΠΟΛ511 

20 

 

10 Ναη 

1  Ναη  

2 πγθξηηηθή 

Πνιηηηθή ζηε 

Ννηηναλαηνιηθ

ή Βπξψπε 

ΠΟΛ523 

20 

 

10 Ναη 

1  Ναη  

3 Οηθνλνκηθή 

Πνιηηηθή θαη 

Ώλάπηπμε ησλ 

ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθ

ήο Βπξψπεο 

ΟΕΚ545 

20 

 

10 Ναη 

1  Ναη  

4 Μεζνδνινγία 

ησλ 

Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ 

ΚΒΠ511 

20 

 

- Ναη 

1  Ναη  

5 Βθαξκνγέο 

ησλ Δ/Τ ζηελ 

έξεπλα ησλ 

Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ 

ΚΒΠ521 

20 

 

- Ναη 

1  Ναη  

6 Ώλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφ

ηεηαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν. 

Ώλαηνιηθήο 

Βπξψπεο 

ΟΕΚ571 

 

 

20 

 

 

 

7,5 

 

 

Ναη 

2  Ναη  

7 Βπξσπατθή 

νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε 

ΟΕΚ573 

20 

 

7,5 Ναη 

2  Ναη  

8 Γεηήκαηα 

Αηεζλνχο 

Αηθαίνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθ

ή Βπξψπε 

ΑΕΚ575 

20 

 

7,5 Ναη 

2  Ναη  

9 Αηεζλείο 

ρέζεηο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθ

ή Βπξψπε 

ΑΥ577 

20 

 

7,5 Ναη 

2  Ναη  
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Μαζήκαηα Β' Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Πίλαθαο 7.3 (2009-10) 

Σίηινο ΜΠ2 (Καηεύζπλζε): «ΓΛΧΒ, ΦΕΛΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΣΔ Ν.Ώ. ΒΤΡΧΠΔ.» 

 

α.

α 

Μάζεκα Κσδηθόο 

Μαζήκα

ηνο 

Ώξεο 

δηδαζθαι

ίαο 
 

Πεξηιακβάλν

ληαη ώξεο 

εξγαζηεξίνπ 

ή άζθεζεο; 

Γηδαθ

η. 

Μνλάδ

εο 

Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξα

θία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ

) 

ε πνην 

εμάκελν 

ησλ 

ζπνπδώλ 

αληηζηνη

ρεί; 

(1
ν

, 2
ν  

…) 

Σπρόλ 

πξναπαηηνύ

κελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 

εθπαηδ

. 

κέζσλ 

(Ναη/Ό

ρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηη

θώλ Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 ΐαιθαληθ

ή Εζηνξία 

ΕΣ 510 

20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

2 Μεζνδνιν

γία 

έξεπλαο 

ΜΒΘ 510 

20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

3 Γεληθή 

Γισζζνιν

γία ΓΛ 510 20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

4 Βηζαγσγή 

ζηηο 

πνιηηηζκηθ

έο 

ζπνπδέο 

ηνπ 

ΐαιθαλη-

θνχ 

ρψξνπ 

ΠΣΜ 510 

20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

5 ιαβνινγί

α 

Λΐ 550 24  

10 NAI 

2o ρη   

6 Σνπξθνιν

γία 

ΣΡΚ 550 24  

10 NAI 

2o ρη   

7 Ρσζηθφο 

πνιηηηζκφ

ο ΡΧ 550 

24  

10 NAI 

2o ρη   
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Πίλαθαο 7.4 (2009-10) 

 Σίηινο ΜΠ2 (Καηεύζπλζε): «ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ, ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΒ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΑΟΜΒ ΣΔΝ Ν.Ώ. ΒΤΡΧΠΔ Ώ' 

ΒΞΏΜΔΝΟ» 

 

α.

α 

Μάζεκα Κσδηθόο 

Μαζήκα

ηνο 

Ώξεο 

δηδαζθαι

ίαο 

 

Πεξηιακβάλν

ληαη ώξεο 

εξγαζηεξίνπ 

ή άζθεζεο; 

Γηδαθ

η. 

Μνλά

δεο 

Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξα

θία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ

) 

ε πνην 

εμάκελν 

ησλ 

ζπνπδώλ 

αληηζηνη

ρεί; 

(1ν, 2ν  

…) 

Σπρόλ 

πξναπαηηνύ

κελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 

εθπαηδ. 

κέζσλ 

(Ναη/Ό

ρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηη

θώλ Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 ΐαιθαληθή 

Εζηνξία 

ΕΣ 510 

20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

2 Μεζνδνιν

γία 

έξεπλαο 

ΜΒΘ 

510 

20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

3 Γεληθή 

Γισζζνιν

γία ΓΛ 510 20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

4 Βηζαγσγή 

ζηηο 

πνιηηηζκηθ

έο ζπνπδέο 

ηνπ 

ΐαιθαλη-

θνχ ρψξνπ 

ΠΣΜ 

510 

20 

 

7,5 NAI 

1o ρη   

5 Βζλνγξαθί

α ηεο ΝΏ 

Βπξψπεο: 

Γεηήκαηα 

ζεσξίαο 

θαη 

πξαθηηθήο 

ΏΝΘ 550 24  

10 NAI 

2o ρη   

6 Ώλζξσπνγ

ελέο 

πεξηβάιιν

λ ζηα 

ΐαιθάληα 

ΏΝΘ 560 24  

10 NAI 

2o ρη   

7 Κνηλσληθέ

ο δνκέο 

ζηα 

ΐαιθάληα ΚΝΓ 550 

24  

10 NAI 

2o ρη   
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Πίλαθαο 8.  Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα,  

εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην Α' Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΜΠ) 
 

Σίηινο ΜΠ: «ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ ΣΔ ΝΟΣΕΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 

ΒΤΡΧΠΔ» 

 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) 29 48 60    

 

 

 

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο 

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 

 22 

 

26 

7 

 

53 

  

 

 

 

 

 
πλνιηθόο αξηζκόο 

πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ 

15 15 15    

πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ 15 12 3 12 14 10 

πλνιηθόο αξηζκόο απνθνηηεζάλησλ - - 7 1  - 

 

 

 

 

Πίλαθαο 9.  Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Α' Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ 
 

Σίηινο ΜΠ: «ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ ΣΔ ΝΟΣΕΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 

ΒΤΡΧΠΔ» 

  

 
Σσνολικός αριθμός 
απουοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός υοιτητών και 
% επί τοσ σσνόλοσ των απουοιτησάντων) 

 

Μέσος όρος Βαθμολογίας 
(στο σύνολο των 

απόυοιτων) Έτος Απουοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2005-2006       

2006-2007 1    1  

2007-2008 9   4 5  

2008-2009 13   10 3  
         2009-2010 9  2 4 3  

 32  2 18 12  
 

 

 

 

 

Πίλαθαο  10. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) 

θαη απνθνίησλ ζην Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

 

 2009-2010 2008-2009 2008-2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β)   2 1 2  

 

 

 

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο 

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

πλνιηθόο αξηζκόο 

πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ 

      

πλνιηθόο αξηζκόο 

εγγξαθέλησλ ππνςεθίσλ 

8   1 2  
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Δπεμεγήζεηο: 
 

– Ώπφθνηηνη:  Ώξηζκφο Αηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε. 

Πίλαθαο 11.  πκκεηνρή ζε  Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά  Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 ύνολο 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή άιιν 

Σκήκα 

2 2 18 11 33 

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή 

Σκεκάησλ ζην Σκήκα 

4 12 11  37 

 

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. 

ή Σκήκα 

3 7 7 7 24 

 

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

0     

ύλνιν 9 21 63 18  

Απόθνηηνη  1 1 1   

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ απνθνίησλ   5 5 5  
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Πίλαθαο 12.  Δμέιημε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 
 

  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Καζεγεηέο ύλνιν       

Ώπφ εμέιημε*       

Νέεο πξνζιήςεηο*       

πληαμηνδνηήζεηο*       

Παξαηηήζεηο*       

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ύλνιν 7 5 2    

Ώπφ εμέιημε*  3     

Νέεο πξνζιήςεηο*       

πληαμηνδνηήζεηο*       

Παξαηηήζεηο*       

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο ύλνιν 5 4 7    

Ώπφ εμέιημε*       

Νέεο πξνζιήςεηο*       

πληαμηνδνηήζεηο*       

Παξαηηήζεηο*       

Λέθηνξεο ύλνιν 9 6 6    

Νέεο πξνζιήςεηο*       

πληαμηνδνηήζεηο*       

Παξαηηήζεηο*       

Μέιε ΔΔΓΗΠ ύλνιν 3 3 0    

Γηδάζθνληεοεπί ζπκβάζεη** ύλνιν 10 20 22    

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό ύλνιν 4 4 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 13.  Αξηζκόο Δπηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ 
 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

2010 3 6 0 5 1 6 - 3 8 6 

2009 3 9 0 23 3 13 - 7 11 10 

2008 3 11 1 10 2 17 - 6 18 6 

2007 4 8 1 

88 

19 1 15 - 4 10 6 

2006 3 4  20  6 - 2 15 1 

2005 2 6  13 1 9 -  7 5 

2004 7 3 3 10  10 -  5 3 

ύλνιν 25 47 5 100 8 76 - 22 74 37 
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Δπεμεγήζεηο: 
Ώ: ΐηβιία/κνλνγξαθίεο 

ΐ: Βξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ: Βξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Α: Βξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Β: Βξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο 

Γ: Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 

H: πιινγηθνί ηφκνη ζηνπο νπνίνπο θαη επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη κέινο ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Θ: Άιιεο εξγαζίεο 

Ε: Ώλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Κ: Ώλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 
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Πίλαθαο 14.   Αλαγλώξηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ 

2010 25 10 1 6 4 10 - 

2009 69 10 1 8 2 10 - 

2008 38 2 0 6 2 9 - 

2007 56 38 9 4 2 14 - 

2006 83 33 6 4 2 16 - 

2005 30 19 11 3 1 13 - 

2004 40 22 8 5 1 7 - 

ύνολο 341 134 36 36 14 79 - 

 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 
Ώ:  Βηεξναλαθνξέο 

ΐ:  Ώλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

Γ:  ΐηβιηνθξηζίεο 

Α:  πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

Β:  πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

Γ:  Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Δ:  Αηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

 

 

Πίλαθαο 15.   Δμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ 
 

 

 2009- 

2010 

2008- 

2009 

2007- 

2008 

2006- 

2007 

2005- 

2006 

2004- 

2005 

2003- 

2004 

2002- 

2003 

Πξνπηπρηαθνί 926 939 678 671 626 584 587 549 

Μεηαπηπρηαθνί 70 33 35 33 24 10   

Αηδαθηνξηθνί 22 7 8 6 6 4 4 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Επιζηημονικέρ Δημοζιεύζειρ 
Διδαζκόνηων 

ην Παξάξηεκα απηό παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ν θαηάινγνο ησλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ησλ κειώλ 

ΓΔΠ θαη εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

 

Κεληξσηήο Κπξηάθνο (αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο) 

Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

2006, Κ. Κεληξσηήο, Θεσξήζεηο θαη δξάζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΒΒ. Σαμηδεχνληαο 

κε νδεγφ ηνλ „κηθξφ Πξίγθηπα‟, Βθδφζεηο Παπαδήζε, Ώζήλα, 265 ζει. 

2003, Κ. Κεληξσηήο, Θεζέαο θαη Μηλψηαπξνο. Ο κίηνο ηεο ΚΒΠΠΏ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο ΒΒ, Βθδφζεηο Παπαδήζε & GeoLab, Ώζήλα, 338 ζει. 

Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

2009, «European Union and Southeast Europe: Between Integration and Geopolitics through 

the filter of International Law», Suedosteuropa-Mitteilungen /Muenchen (ππφ εθηχπσζε) 

2007, K. Kentrotis, «The European Union and the Balkans: multilevel structures between 

national interests, regional quests and global challenges», Southeastern Europe, Volume 

1, 32-52. 

2007, Κ. Κεληξσηήο, «Ώλαδεηψληαο ηελ επξσπατθή πηζηνπνίεζε. Δ ειιεληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ζηηο αλαιχζεηο ηεο γεξκαληθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο», Βιιεληθή 

Βπηζεψξεζε Βπξσπατθνχ Αηθαίνπ, ηφκνο 27, ηεχρνο 2, Θεζζαινλίθε, 303-322. 

2007, Κ. Κεληξσηήο, «Ώγρσκέλνη ζχκκαρνη-δχζπηζηνη εηαίξνη: νη ζρέζεηο ηεο Β.Β. κε ηελ 

Εαπσλία αλάκεζα ζηηο πεξηθεξεηαθέο αλαδεηήζεηο θαη ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή», Ώγνξά 

ρσξίο χλνξα, Σφκνο 13, ηεχρνο 1-Ενχληνο-Ενχιηνο-Ώχγνπζηνο 2007, Ώζήλα, 38-57. 

2003, Κ. Κεληξσηήο, «Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζηηο αλαιχζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ Think 

Tanks», ΐαιθαληθά χκκεηθηα, ηεχρ. 11, Θεζζαινλίθε, 409-431. 

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

2009, πκκεηνρή ζην πλέδξην ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ 

ρέζεσλ, «Αηεζλήο Οξγάλσζε-Αηεζλείο Οξγαληζκνί: Ννκηθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο» κε 

ηελ εηζήγεζε: «Υακέλε ζηηο γεηηνληέο ηνπ θφζκνπ: oη πεξηθεξεηαθέο αλαδεηήζεηο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Β.Β.», Βθδφζεηο Ώλη. άθθνπια, Ώζήλα, ζει. 365-391. 

2009, πκκεηνρή ζην πλέδξην ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Αηεζλνχο Αηθαίνπ & Αηεζλψλ 

ρέζεσλ, κε ηελ εηζήγεζε: «Δ Βπξσπατθή Έλσζε ζε αλαδήηεζε ξφινπ ζηελ εμσηεξηθή 

ηεο πνιηηηθή: ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαγκαηηθφηεηα» (ππφ εθηχπσζε). 

2009, Οξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ Σΐ «Βίθνζη ρξφληα κεηά απφ ηελ πηψζε 

ηνπ ηείρνπο ηνπ ΐεξνιίλνπ: απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο», κε ηελ εηζήγεζε: «Δ πνξεία 

ηεο Β.Β. κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ ΐεξνιίλνπ: δηαπηζηψζεηο θαη εμειίμεηο» (ππφ 

εθηχπσζε). 
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2009, πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηεο Β.Π.Β.Β.. ζηελ Ώζήλα, Δμεπξσπατζκόο: Θεσξεηηθό 

πιαίζην θαη ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο, κε ηελ εηζήγεζε: «Βμεπξσπατζκφο θαη πνιηηηθά 

θφκκαηα ζηα ΐαιθάληα: νη πεξηπηψζεηο ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ηεο ΠΓΑΜ θαη νη ζρέζεηο κε 

ηελ Βιιάδα» (ππφ εθηχπσζε). 

2009, Οξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζηε Αηεκεξίδα ηεο ΒΒΑΑΑ θαη ηνπ ΠΜ ηνπ Σΐ ηνπ 

ΠΑΜ, κε ηελ εηζήγεζε:«Οινθιήξσζε, πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη δψλεο επηξξνήο. 

Ο ξφινο ηεο Β.Β. ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ΝΏ Βπξψπεο», Βθδφζεηο Ε. ηδέξε, Ώζήλα 

(ππφ εθηχπσζε). 

2009, πκκεηνρή ζην Γ΄ Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Ελζηηηνχηνπ Αηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ 

ρέζεσλ (Ε.Α.Ο..), «Δ Αηεζλήο Οηθνλνκία ζηνλ 21
ν
 αηψλα. Πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ή πξνο ηελ θπξηαξρία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ;», ζηελ Ώζήλα, κε ηελ εηζήγεζε: 

«Β.Β. θαη δηαπεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο: πνιπεπίπεδεο αλαδεηήζεηο θαη ζπλζέζεηο 

δνκψλ θαη ξφισλ ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», Βθδφζεηο Παπαδήζε, Ώζήλα (ππφ 

εθηχπσζε). 

2009, πκκεηνρή ζην VIII Βιιελνγεξκαληθφ πκπφζην ηνπ Ε.Μ.Υ.Ώ. θαη ηεο Südosteuropa-

Gesellschaft, «Δ Ν.Ώ. Βπξψπε ζήκεξα: πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. Δ ειιεληθή θαη 

γεξκαληθή νπηηθή» ζηε Θεζζαινλίθε κε ηελ εηζήγεζε: «Der Balkan und die 

Europäische Union: altes Garn im neuem Knäuel», Βθδφζεηο ΕΜΥΏ, K. Kentrotis, «The 

Balkans and the EU: severed threads-new skeins», Βθδφζεηο ΕΜΥΏ, Thessaloniki (ππφ 

εθηχπσζε). (ππφ εθηχπσζε) 

2007, πκκεηνρή ζην πλέδξην ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Αηεζλνχο Αηθαίνπ θαη Αηεζλψλ 

ρέζεσλ, «Αηεζλήο Οξγάλσζε-Αηεζλείο Οξγαληζκνί: Ννκηθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο» κε 

ηελ εηζήγεζε: «Υακέλε ζηηο γεηηνληέο ηνπ θφζκνπ: oη πεξηθεξεηαθέο αλαδεηήζεηο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Β.Β.» (ππφ εθηχπσζε) 

2006, πκκεηνρή ζην Ώ΄ επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ 

(Φιψξηλα) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο 

θαη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξψλ ηεο ΐαιθαληθήο κε ηελ εηζήγεζε: «Δ 

Βπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΐαιθάληα αλάκεζα ζηε γεσγξαθία θαη ζηελ ηζηνξία: 

αλαδεηήζεηο δνκψλ θαη ππεξδνκψλ», Πξαθηηθά, Θεζζαινλίθε 2007, ζζ. 39-60 

2006, πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηεο ΒΠΒΒ ζηελ Ώζήλα γηα ηα 25 ρξφληα ηεο Βιιάδαο ζηελ 

Β.Β. κε ηελ εηζήγεζε: «Ώλαδεηψληαο ηελ επξσπατθή πηζηνπνίεζε.Δ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηηο αλαιχζεηο ηεο γεξκαληθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο», 

Βθδφζεηο Θεκέιην, Ώζήλα. 

Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

2009, Κ. Κεληξσηήο, «ΐνπιγαξία: πξαγκαηηθφηεηα  θαη αλαδεηήζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα». Θάλνο Νηφθνο-Γηάλλεο Ώξκαθφιαο (επηκ.), Βθδφζεηο Ε. ηδέξε (ππφ εθηχπσζε). 

2009, Κ. Κεληξσηήο, «Βπξσπατθή Έλσζε-Εαπσλία: αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο θαη ξφισλ ζηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή», Σηκεηηθόο Σόκνο Καιιηόπε Κνύθα, Βθδφζεηο άθθνπια. (ππφ 

εθηχπσζε). 

2008, Κ. Κεληξσηήο, «Ώλαδεηψληαο ηελ επξσπατθή πηζηνπνίεζε. Δ ειιεληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ζηηο αλαιχζεηο ηεο γεξκαληθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο», Ν. Μαξαβέγηαο 

(επηκ.), Ζ Διιάδα ζηελ Δ.Δ. Παξειζόλ, παξόλ, κέιινλ, Βθδφζεηο Θεκέιην, Ώζήλα, ζ.177-

188. 
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2007, Athena Balopoulou/Kyriakos Kentrotis, «Imperial profiles through the looking glass or 

the adventures of the Greek national Anthem in Translation-land», 20 ρξόληα ΣΞΓΜΓ-

Ηόλην Παλεπηζηήκην, Δπεηεηαθόο ηόκνο, Βθδφζεηο Αίαπινο, Ώζήλα, pp.3-13. 

2007, Κ. Κεληξσηήο, «Ώπφ ηελ Έλσζε ησλ Βπηαλήζσλ κε ηελ Βιιάδα ζηελ Βλσκέλε 

Βπξψπε. Ώλαδεηήζεηο θαη πξαγκαηηθφηεηα», 20 ρξόληα ΣΞΓΜΓ-Ηόλην Παλεπηζηήκην, 

Δπεηεηαθόο ηόκνο, Βθδφζεηο Αίαπινο, Ώζήλα, ζει. 327-339. 

2004, Κ. Κεληξσηήο, «Πξφζθπγεο θαη Μαθεδνληθφ Γήηεκα ζηε ΐνπιγαξία κεηά ην 1989: Δ 

πεξίπησζε ηεο VMRO», Πξαθηηθά ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ «Πξφζθπγεο ζηα ΐαιθάληα: 

Μλήκε θαη ελζσκάησζε», πνπ νξγάλσζε ην Ίδξπκα Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Ώγψλα θαη 

ην Κέληξν Έξεπλαο Μαθεδνληθήο Εζηνξίαο θαη Σεθκεξίσζεο ζηε Θεζζαινλίθε, 20-

21.12.2001, Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2004, ζ. 447-473. 

Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) ρσξίο πξαθηηθά 

2008, πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην, «Freedom and     Democracy–European Perceptions, 

European Perspectives», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην University of Primorska ζην Κφπεξ 

ηεο ινβελίαο κε ηελ εηζήγεζε:«European Integration and Prometheus Bound: Myths 

and Realities». 

2007, πκκεηνρή κε εηζήγεζε ζην ΥΥΕ επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ηεο Εηαιηθήο Βηαηξείαο 

Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο (SISP)  ζηελ Καηάληα/Catania. Σίηινο εηζήγεζεο: European Union 

and the Balkans: multilevel structures between national interests, regional quests and 

global challenges.  

2006, πκκεηνρή ζην ζπλέδξην „International Relations in Eastern Europe“, πνπ δηνξγαλψλεη 

ην Institute for East-European Studies ηνπ Free University ηνπ ΐεξνιίλνπ. Σίηινο 

εηζήγεζεο: The Balkans as seen by Euro-Atlantic think tanks from 1990 to 2005.  

2005, πκκεηνρή κε εηζήγεζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην, «Images of Imperial Legacy», 

Παλεπηζηήκην ηεο Κνπεγράγεο. Σίηινο εηζήγεζεο: Imperial profiles through the looking 

glass or the adventures of the Greek national Anthem in Translation-land.  

Άιια 

22.10.2009, «Αηαπηζηψζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ Β.Β. κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ 

ΐεξνιίλνπ», ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 8. 

29.7.2008 , «ΐαιθαληθέο ηδηαηεξφηεηεο», Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 11 

5.6.2005, «Σν κέιινλ ηεο Βπξψπεο. Σα ιάζε θαη νη πξνθιήζεηο γηα ηε Μ. ΐξεηαλία», 

ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ, 17. 

26.6.2005, «Δ Μ. ΐξεηαλία αληηκέησπε κε ην δίιεκκα ηνπ Μπέξλαλη σ», 

ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ, 8. 

17.7.2005, «Οη βάξβαξνη εθπνιηηίζηεθαλ», Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ, 18. 

 

Νηρσξίηεο Κσλζηαληίλνο, (αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο) 

Μνλνγξαθίεο - Βηβιία 

1. «ιαβσληθή Γιώζζα (εθ ηεο Υξεζηνκαζείαο ηεο ιαβσληθὴο Γιώζζεο εξαληζζείζεο ππό 

Νενθύηνπ ηεξνκνλάρνπ Ρηιιηώηνπ –Λεμηθὸλ (1852)». Βηζαγσγή, επηκέιεηα, ζρφιηα Κ. 

Νηρσξίηεο. Βθδνηηθφο νίθνο Ώλη. ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2008. 
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2. Slavistichni i Bahlgaristichni izledvanija. Veliko tahrnovo 2005, 318 . «ιαβνινγηθέο θαη 

Bνπιγαξνινγηθέο κειέηεο», Bειίθν Σχξλνβν 2005, 318 ζ 

Άξζξν ζε ειιεληθό πεξηνδηθό 

«Οη Δθδόζεηο ηεο Μνζρόπνιεο θαη νη άγηνη Δπηάξηζκνη (Κχξηιινο, Μεζφδηνο, Κιήκεο, Νανχκ, Γνξάζδνο, Ώγγειάξηνο 

θαη άββαο)». Ζπεηξσηηθά Γξάκκαηα, πεξίνδνο ΐ΄, έηνο Β΄, ηεχρνο 10. Ησάλληλα 2006, ζζ. 299-322. 

Άξζξα ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 

6. Πξψην Παγθφζκην πλέδξην Ώκθηθηπφλσλ» (Θεζζαινλίθε 12-12-2009). Θέκα εηζήγεζεο: 

Παξειζόλ, παξόλ κε έκθαζε ην κέιινλ ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπληζηακέλσλ ησλ ιαώλ ηεο 

Δλσκέλεο Δπξώπεο. (Πξνηάζεηο γηα κηα Βπξσπατθή Ώκθηθηηνλία).(Τπφ έθδνζε ζηα 

Πξαθηηθά). 

7. SYMPOSIUM NIŠ AND BYZANTIUM – VIII in the memory of Academician PhD Dejan 

Medaković (NIŠ, 3-5 jun 2009). Θέκα εηζήγεζεο: Kултурно наслеђе као чинилац 

јединства а не поделе народа Балкана. Cultural Heritage as a factor of cohesion and 

not partition of the Balkans nations «Δ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ Λαψλ ηεο 

ΐαιθαληθήο σο παξάγνληαο ελφηεηαο θαη φρη δηαίξεζεο» (Τπφ έθδνζε ζηα Πξαθηηθά). 

8. ην XI δηεζλέο πλέδξην Tǎrnovska Knižovna škola. «Търновската книжовна школа», 

(ΐειίθν Σχξλνβν ΐνπιγαξίαο 15-17 октомври 2009). Θέκα εηζήγεζεο: християнският 

универсализъм, светогорският мистицизъм и европейската идентичност «Δ 

ρξηζηηαληθή Οηθνπκέλε, ν αγηνξείηηθνο κπζηηθηζκφο θαη ε επξσπατθή ηαπηφηεηα». (Τπφ 

έθδνζε ζηα Πξαθηηθά). 

9. «Ο Λατθόο Αλαγελλεηήο Κνζκάο ν Αηησιόο» (Φιώξηλα, Παηδαγσγηθή ρνιή, 20-10-

2009). Θέκα εηζήγεζεο: «Ο άγηνο Κνζκάο θαη ε Αζσληάδα ρνιή». » (Τπφ έθδνζε 

ζηα Πξαθηηθά). 

10. ην δηεζλέο πλέδξην «Οξζνδνμία θαη ηαπηόηεηα ηνλ Γθαγθανύδσλ» Κνκξάη θαη 

Σζαληίξ-Λνχλγθα ηεο Γθαγθανπδηθήο Ώπηνλνκίαο ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο (6-8 

Ννεκβξίνπ 2008). Θέκα εηζήγεζεο: «Πξψηκε θαη χζηεξε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ 

ζηελ ρεξζφλεζν ησλ ΐαιθαλίσλ» 

11. Atonskoto Novomahchenichestvo i Diakon Ignatii - Vasil Levsky. «Σν αγηνξείηηθν λέν 

καξηχξην θαη ν δηάθνο Εγλάηηνο “Vasil Levsky”». Bahlgarsko Vahzrazhdane. Idei 

Lichnosti Sahbitja. Godishnik, t. 10, Sofia 2008, 211-218.  

12. «Οη Δθδόζεηο ηεο Μνζρόπνιεο θαη νη άγηνη Δπηάξηζκνη (Κχξηιινο, Μεζφδηνο, 

Κιήκεο, Νανχκ, Γνξάζδνο, Ώγγειάξηνο θαη άββαο)». Ζπειπυηικά Γπάμμαηα, 

πεξίνδνο ΐ΄, έηνο Β΄, ηεχρνο 10. Ησάλληλα 2006, ζζ. 299-322. 

13. Die südslavische Schrifttradition auf Athos (Die Zelle des "Heiligen Antonius" in 

Kerasja). «Δ Ννηηνζιαβηθή ρεηξφγξαθνο παξάδνζε ηνπ Ώγίνπ ξνπο (Σν Κειί ηνπ 

Ώγίνπ Ώλησλίνπ ζηελ Κεξαζζηά». - Βι. Ππακηικά VIII Γηεζλνύο επηζηεκνληθνχ 

ζπλεδξίνπ Tǎrnovska Knižovna škola. ΐειίθν Σχξλνβν 2007, ζ. 109-115.  

14. «Αλέθδνην αληίγξαθν ηνπ ζπληόκνπ βίνπ ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο Αρξίδνο». Ππακηικά 

Αηεζλνχο ζπλεδξίνπ πξνο ηηκήλ ηνπ αεηκλήζηνπ θαζεγεηνχ Μπφλην Άγγεινθ, ΐειίθν 

Σχξλνβν 2007, ζ. 165-172.  

15. «Svetite Sedmocislenici v Grahckata Tradicija - Novi momenti» (Οη άγηνη Δπηάξηζκνη 

ζηελ ειιεληθή παξάδνζε - Νέα ζηνηρεία). Ππακηικά ζπλεδξίνπ:“Problemi na Kyrillo-

Methodievskoto delo na ΐǎlgarskata Κultura prez IX-X vek”, πνπ δηνξγάλσζε ε 
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Ώθαδεκία Βπηζηεκψλ φθηαο φθηαο - Kyrillo-Metodievski Studii, 17, Sofia, 2007, 543-

552. 

16. “Δ επίδξαζε ηνπ Ώγίνπ ξνπο ζην πλεπκαηηθφ βίν ησλ ιάβσλ (Γξεγφξηνο ν Β΄ -

Νενκαξηπξνινγηθά)”. Πξαθηηθά ΐ΄ Αηεζλνχο ζπλεδξίνπ «Άγηνλ ξνο –Πλεπκαηηθφηεηα, 

Οξζνδνμία & ηέρλε». Θεζζαινλίθε 2006, ζζ. 261-286. 

17. «Ο Ώγηνξείηεο δσγξάθνο Ανζίζενο, απφ ην Εππέθηνλ ηεο εξβίαο(19
νο

 αη.)». Ππακηικά  

ΕV ζπλεδξίνπ «NIŠ I BYZANTIJA», NIŠ 2006, ζζ. 403-424. 

18. «Ο άγηνο Νανχκ ζηελ ειιεληθή ιεηηνπξγηθή παξάδνζε». Ππακηικά δηεζλνύο ζπλεδξίνπ 

“Sveti Naum Ochridski – Život i delo” πνπ δηνξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην ησλ θνπίσλ 

θαη ε Ε. Μ. ηνπ Οζίνπ Νανχκ, κε αθνξκή ηα 1100 έηε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Skopje 2006, 

ζζ. 91-114. 

19. «Αλέθδνην αληίγξαθν ηνπ Δθηελνύο  βίνπ ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο Αρξίδνο.» Ππακηικά 

Preslavska Knižovna škola, VIII. Preslav 2006, ζ. 287-311. 

20. «Οη Αζσλίηεο Άγηνη σο εθθξαζηέο ηεο αγηνξείηηθεο παξάδνζεο». Ππακηικά ζπκπνζίνπ 

πξνο ηηκήλ ησλ 70 εηψλ ηνπ θαζεγεηή Σφηηνπ Κφεθ. Αηνξγαλσηήο: Σν Παλεπηζηήκην ηνπ 

ΐειίθνπ Σπξλφβνπ ΐειίθν Σχξλνβν 2005, ζ. 101-110.  

21. «Οη ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηελ Ε. Μ. Αηνλπζίνπ ηνπ Ώγίνπ ξνπο». Ππακηικά Αηεζλνχο 

ζπλεδξίνπ κε ζέκα: Kulturni textove па minaloto nositeli, simvoli i idei, πξνο ηηκήλ ησλ 

60 ρξφλσλ ηνπ θαζεγεηή Καδηκίξ πνπ Κσζηαληίλνθ. Γηνξγαλσηήο:·Σν Παλεπηζηήκην 

ηνπ ΐειίθνπ Σπξλφβνπ θαη ε Ώθαδεκία Βπηζηεκψλ ηεο ΐηέλλεο. ΐι. Ππακηικά, η. 1, 

ΐειίθν Σχξλνβν 2005, ζζ. 221-228. 

22.«Tradita Qirilo-Methodiane ne Shqiperi (H Κπξηιιν-Μεζνδηαλή παξάδνζε ζηελ 

Ώιβαλία)». Ππακηικά, «2000 Years of Christan Art and Culture in Albanija». 

Γηνξγαλσηέο πλεδξίνπ: Δ Ώξρηεπηζθνπή Ώιβαλίαο θαη ε Ώιβαληθή Ώθαδεκία 

Βπηζηεκψλ. Tiranë 2005, ζ. 87-93.  

23. «ΐνχιγαξνη ιφγηνη ηνπ 18νπ-19νπ αηψλα, πνπ θνίηεζαλ ή δίδαμαλ ζε ειιεληθά ζρνιεία». 

ΐι. Ππακηικά δηεκεξίδνο κε ζέκα: Ζ θαζ’ εκάο Αλαηνιή, πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή 

Κσλζηαληίλνπ Γειεθσζηαληή. Αηνξγαλσηέο: Δ Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο θαη ην 

Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ. Φιώξηλα 2005, ζζ. 225-240. 

24. «Δ βαιθαληθή δηάζηαζε ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα, (κία άιιε ζεψξεζε)». ΐι. Ππακηικά 

Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα «Μαθεδνληθφο αγψλ - Παχινο Μειάο». Αηνξγαλσηέο: 

Εεξά Μεηξφπνιε, Ννκαξρία θαη Αήκνο Καζηνξηάο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Αήκσλ 

Οξεζηίδνο, Ώγ. Ώλαξγχξσλ, Κνξεζηίσλ θαη Ίσλνο Αξαγνχκε, Καζηνξηά 2005, ζζ. 51-

73. 

Άξζξα ζε ζπιινγηθά έξγα –Σηκεηηθνύο ηόκνπο -Ησβειαία 

25. Ο πξνεγνχκελνο Φηιάξεηνο ν ΐαηνπαηδηλφο (+1873) θαη ην κεηαθξαζηηθφ ηνπ έξγν. ΐι. 

Σιμηηικόρ ηφκνο (γηα ηα 70 έηε) ηνπ ζιαβνιφγνπ νκνη. θαζεγεηνχ ηνπ Ώ.Π.Θ. Εσάλλε 

Σαξλαλίδε. (Τπφ έθδνζε). 

26. «Aton vselena etnos i Svetogorski Mističizăm» (Άζσο, Οηθνπκέλε -Έζλνο θαη ν 

Αγηνξείηηθνο κπζηηθηζκόο). “Njast Učenik nad učitelem svojm. ΐι. Σιμηηικόρ ηφκνο ηνπ 

ζιαβνιφγνπ θαζεγεηνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φθηαο Ivan Dobrev. όθηα 2005, ζ. 212-

219. 

27. «Neizvestno stišno žitie na sv. Petka Epivadska-Tǎrnovska». «Άγλσζηνο ζχληνκνο βίνο 
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ηεο αγίαο Παξαζθεπήο ηεο Βπηβαηελήο». ΐι. Σηκεηηθφο ηόκνο ησλ 60 εηψλ ηεο 

ζιαβνιφγνπ θαζεγήηξηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φθηαο Klimentinas Ivanovas. όθηα 2006, 

ζ. 221-224. 

28. «Αλέθδνην απόγξαθν ηεο ζιαβηθήο αθνινπζίαο ηνπ αγίνπ Αξζελίνπ Αξρηεπηζθόπνπ 

εξβίαο, από ην Ε-55 ρθ ηεο Μεγίζηεο Λαύξαο». Σηκεηηθφο ηφκνο ηνπ ζιαβνιφγνπ 

θαζεγεηνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φθηαο G. Popov, Sofia (ππφ έθδνζε). 

29.  «Ζ δηδαζθαιία ηεο ιαβσληθήο ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο ηνλ 19
ν
 αη.» ηνλ 

ηηκεηηθφ ηφκν ησλ ζιαβνιφγσλ θαζεγεηψλ Krasimir Stanchev ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ρψκεο θαη Ώlexadar Naumov ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κξάθνθ θαη ηεο ΐελεηίαο. Sofia 

(ππφ έθδνζε). 

30. «Οη αλακλήζεηο κνπ απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ επαθή κε ηνλ θαζεγεηή κνπ Petahr 

Dinekov». ην ηηκεηηθφ ηφκν κε ηίηιν: «Ο αθαδ. Petahr Dinekov ζηε κλήκε καο». 

Καηέζεζα εξγαζία κε ηίηιν: Sofia (ππφ έθδνζε). 

Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ρσξίο πξαθηηθά  

31. Σα ελληνικά ζσολεία ζηα οποία θοίηηζαν Βούλγαποι Λόγιοι ηον 19
ος

 αι. Αηεζλέο 

ζπλέδξην “Toposi i prostranstvo na ΐǎlgarskata Literature prez Vǎzraždaneto XIX vek”. 

(Οη ηόπνη θαη ε δηάδνζε ηεο Βνπιγαξηθήο Λνγνηερλίαο θαηά ηελ αθύπληζε 19
νο 

αη.) πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ελζηηηνχην Λνγνηερλίαο ηεο Ώθαδεκία Βπηζηεκψλ φθηαο. όθηα, 17- 

19/11-2005. 

32. «Ζ γπλαίθα ζηνλ Υξηζηηαληζκό». Αηεζλέο Βπηζηεκνληθφ πλέδξην κε ζέκα: «Ο ξφινο ηεο 

γπλαίθαο ζηε ζχγρξνλε επνρή». Αηνξγαλσηήο ην ξσζηθφ Ίδξπκα «Δ ελφηεηα ησλ 

νξζνδφμσλ ιαψλ». Μπαηηζιάβα 8-11 Φεβξνπαξἰνπ 2007. 

33. «Σν πξφβιεκα ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ζηελ Β.Β». Βπηζηεκνληθή εκεξίδα -«ΟΕ 

ΠΡΟΚΛΔΒΕ ΣΔ ΓΒΡΜΏΝΕΚΔ ΠΡΟΒΑΡΕΏ ΣΔΝ ΒΒ ΣΟ Ώ΄ ΒΞΏΜΔΝΟ ΣΟΤ 

2007» Γηνξγαλσηέο: Βπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ –Αήκνο 

Ώζελαίσλ. Τπφ ηελ αηγίδα ηεο γεξκαληθήο πξεζβείαο. Ώζήλα 17 Ηαλνπαξίνπ 2007. 

34. «Ο άγηνο Κνζκάο θαη ηα Ώζσληθά Γξάκκαηα». Βπηζηεκνληθή εκεξίδα «ν άγηνο Κνζκάο ν 

Ώηησιφο θαη  ην Άγην ξνο». Ώξλαία 20-08-2006. 

Δπηκέιεηα έθδνζεο θαη κεηάθξαζεο 

35. Πξηλ ηε Αεκηνπξγία (κπζηζηφξεκα) ηνπ Υξήζηνπ ιάβσβ. Βπηκέιεηα έθδνζεο θαη 

κεηάθξαζεο (θ. Νηρσξίηεο). Θεζζαινλίθε 2005. 

 

αξξή Αηθαηεξίλε (αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα) 

Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά, ηόκνπο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε ην ζύζηεκα ησλ θξηηώλ ηα ηειεπηαία ηξία 

(3) ρξόληα  

1 1. “«Έξεπλα πηνζέηεζεο κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Logistics  ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο», Βπηζηεκνληθή Βπεηεξίδα 

Βθαξκνζκέλεο Έξεπλαο,  2010 (ζε ζπλεξγαζία κε ΐαδαθίδε, Υαηδή, Φσιίλα) 

2 “Entrepreneur training for creativity and innovation”, Journal of European Industrial 

Training, Vol. 34, No. 3 , 2010 ( ζε ζπλεξγαζία κε Μπαθνχξν, Πεηξίδνπ) 
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3 "Entrepreneurship education in Higher Educational Institutions: the gender 

dimension" Gender in Management: an International Journal, Vol, 24, No 4, pp 286-309, 

2009 (ζε ζπλεξγαζία κε Πεηξίδνπ , Κπξγίδνπ) 

4 “Developing potential entrepreneurs in Higher Education Institutes” Journal of 

Enterprising Culture, (accepted for publication), 2010, (ζε ζπλεξγαζία κε Πεηξίδνπ)  

5 “Employeeship Culture and Workplace Learning” in  Supporting Workplace 

Learning:  Towards Evidence Based Practice, Springer (to be published) 

6 “Mentoring Support for New and early stage female entrepreneurs” The National 

Council of Graduate Entrepreneurship, working paper series, Spring 2007  

7 “Female entrepreneurship, self-starting entrepreneurs and family business successors: 

A review of the Greek situation”, Compendium of Family Business Models from Ώround 

the World, The Family Owned Business Institute at Grand Valley State University and 

the Simmons College School of Management, Summer 2007  

8 “Female Entrepreneurs‟ Personal Characteristics and Motivation: A review of the 

Greek Situation”, Women in Management Review, Vol 20, 1, pp 24-36, 2005 (ζε 

ζπλεξγαζία κε Ώ. Σξηρνπνχινπ) 

9 “Evaluation Research in Business Schools: Students‟ Rating Myth”, International 

Journal of Educational Management”, Vol 18, 3, pp 152-59, 2004 (ζπλεξγαζία κε Β. 

Πεηξίδνπ) 

10 «Αηεξεχλεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Βιιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο Βμαγνξψλ ή/θαη πγρσλεχζεσλ», 

Βπηζηεκνληθή Βπεηεξίδα Βθαξκνζκέλεο Έξεπλαο, vol. XII, No 2, 2006 pp23-50  

11 “Ο ΐαζκφο ηεο Πξνζσπηθήο Αέζκεπζεο ησλ Βξγαδνκέλσλ (employeeship) θαη ε 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηεο επηρείξεζεο. Οη εθαξκνγέο ηεο ζηε Αηνίθεζε ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ”, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σηκεηηθφο ηφκνο θαζ. Μ. Αειηβάλε, 2006 

12 “Αεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Αηνίθεζεο 

Κφζηνπο ζε Βπηρεηξήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ-Κέληξα Τγείαο”, Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηψο, Σηκεηηθφο ηφκνο. 2005 (ζπλεξγαζία κε Ώ. ΐαδαθίδε & Α. Παπαδφπνπιν) 

13 “Ώλαζθφπεζε, Κξηηηθή Ώλάιπζε θαη Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεσξηψλ πεξί αηηηψλ θαη 

θηλήηξσλ ησλ Βμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ ή/θαη πλαζπηζκψλ ησλ Βπηρεηξήζεσλ”, 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σηκεηηθφο ηφκνο θαζ. Ώ. Λάδαξε, ηφκνο ΕΕ, ζει. 515-37, 2004 

(ζπλεξγαζία κε Α. Παπαδφπνπιν)  

 

 

 

Πάππνπ Αηθαηεξίλε (αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα) 

1. Σν θιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ξσζηθήο ζε ζχγθξηζε κε ην λενειιεληθφ ζχζηεκα. Ώηηηαηηθή θαη 

Πξνζεηηθή πηψζεηο. –MAPRYAL. IX πκπφζηνπκ Ρσζηθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη 

Πνιηηηζκνχ.  ΐειίθν Σίξλνβν 2006, 156-158. 

2. Φσλεηηθή θσλνινγηθή εξκελεία ησλ [ j ] θαη [ i ] ζηε ξσζηθή θαη λενειιεληθή γιψζζα. – 

3
ν
 Αηεζλέο πλέδξην  κε ηίηιν: «Ρσζηθή γιψζζα: δηαρξνλία θαη ζπγρξνλία». Μφζρα. 

Παλεπηζηήκην Λνκνλφζνθ. 20-23 Μαξηίνπ 2007,  435- 436. 
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3. Νενειεληθέο Αηάιεθηνη ησλ Παξεπμείληνσλ ρσξψλ θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο.- Αηεπλέο 

Βπηζηεκνληθφ πλέδξην κε ηίηιν « Δ αλάπηπμε ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ Οπθξαλία. 

Πξαθηηθά πλεδξηφπ. Μαξηνχπνιε 2007, 392-394. 

4. Πξνθνξά θαη νξζνγξαθία ησλ θαηαιήμεσλ ησλ νπζηαζηηθψλ, επηζέησλ, αξηζκεηηθψλ θαη 

αλησλπκηψλ ηεο ξσζηθήο γιψζζαο  (ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο ζε Έιιελεο 

θνηηεηέο).- Αηεζλέο πλέδξην ηεο Αηεπλνχο Έλσζεο Καζεγεηψλ Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη 

Λνγνηερλίζαο. ΐνπιγαξία, Πιφβληηβ. 2006, 110 - 117.  

5.  Ώληηπαξαζεηηθή αλάιπζε  ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ξσζηθήο θαη λενειιεληθήο 

γιψζζαο. Υ1 Αηζλέο πλέδξην ηεο Αηεζλνχο Έλσζεο  Καζεγεηψλ Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη 

Λνγνηερλίζαο, αθηεξσκέλν ζην έηνο (2007) ηεο Ρσζηθήο Γιψζζαο,  κε ηίηιν « Ο θφζκνο 

ηεο ξσζηθήο ιέμεο θαη ν ξσζηθφο ιφγνο ζηνλ θφζκν». ΐνπιγαξία, 17 – 22 επηεκβξίνπ 

2007. - φθηα. 2007. Σφκνο 5, 101 –105. 

6. Ρσζηθή γιψζζα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο. – Βθεκεξίδα « Ώζελατθφο 

Ώγγειηαθφξνο», 21-26 Ώπξηιίνπ 2006. 

7. Σν 2007 – Έηνο ηεο Ρσζηθήο Γιψζζαο ζην εμσηεξηθφ. – Πεξηνδηθφ «New  Star». 

Φεβξνπάξηνο -Μάξηηνο 2007. 

8. Εδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπκθψλσλ ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

λέαο ειιεληθήο. – 9
ν
 Αηεζλέο πλέδξην Βιιεληθήο Γισζζνινγίαο. Εσάλληλα 28 – 30 

Ώγνχζηνπ 2007. 15 ζει. Τιεθηξνληθή κνξθή.  

9. Σα θσλνινγηθά ιάζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ζιαβφθσλσλ καζεηψλ ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο /μέλεο γιψζζαο. 14
ν
 Αηεπλέο πλέδξην ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο 

Βθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο κε ηίηιν: 14
Βμειημεηο 

ζηελ Έξεπλα ηεο Γισζζηθήο 

Βθκάζεζεο θαη Αηδαζθαιίαο. (ζε ζπλεξγαζία κε: Ώ.Ώλαζηαζηάδε-πκεβλίδε, Μ. 

Μηηζηάθε, Γ.Φσηηάδνπ). 14-16.12.2007 Θεζζαινλίθε (ππφ έθδνζε). 

10. Γεηήκαηα κεηάθξαζεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Ώ.Π.Σζέρνθ ζηα ειιεληθά. Αηεζλέο πλέδξην 

κε ηίηιν: «Ρσζηθή γιψζζα θαη πνιηηηζκφο ζην πιαίζην κεηάθξαζεο». 14-18.2008. κφζρα 

2008, ζζ. 87-90.  

11. Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώδνθηθήο. Δ ζπκβνιή ησλ ειιεληθψλ 

κεηαθξάεσλ ησλ έξγσλ ηνπ Ώ.Π.Σζέρνθ ζηε δεκηνπξγία ειιεληθήο ινγνηερληθήο 

γιψζζαο ζηελ ηέσο νβηεηηθή Έλσζε. Βθδ. Οίθνο: Ώλη.ηακνχιε. Θεζζαινλίθε 2009. 

12. Κξηκαηναδνθηθή δηάιεθηνο. ην βηβιίν: Νενειιεληθέο δηάιεθηνη. Βπηζηεκνληθή 

επηκέιεηα: Υ. Σδηηδηιήο. Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ   (Ίδξπκα Μαλφιε 

Σξηαληαθπιιίδε ),  Θεζζαινλίθε (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ. Υ. Σδηηδηιή), 60 ζειίδεο  

(ππφ έθδνζε). 

13.Οη Νενειιεληθέο Αηάιεθηνη ησλ Βιιήλσλ ζηελ ηέσο νβηεηηθή Έλσζε: Καχθαζν, 

Κξηκαία, Ώδνθηθή. 350 ζει. (ππφ έθδνζε)  

14. Δ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο μέλεο ζε ξσζφθνλνπο Έιιελεο ηεο Αηαζπνξάο. Αηεζλέο 

πλέδξην Βιιεληθήο Γισζζνινγίαο. 29.10.2009 – 01.11.2009. Παλεπηζηήκην Chicago (ππφ 

έθδνζε). 

 

Νίθαο Υξήζηνο (αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο) 
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1. «The effects of the Interim Accord on the Economic Relations between Greece and 

FYROM», πεξηιήθζεθε ζην ζπιινγηθφ ηφκν «Athens-Skopjie: An Uneasy Symbiosis» 

(επ. Β. Κσθφο-ΐ. ΐιαζίδεο), Athens, ELIAMEP, 2005. 

2. «Economic Growth through Remittances: Lessons from the Greek Experience of the 

1960s Applicable to the Albanian Case», κε ηνλ R. King, «Journal of Southeastern 

Europe and the Balkans», Vol.7, No.2, Ώχγνπζηνο 2005, ζζ. 235-57.    

3. «Αείθηεο Βμαγσγηθήο Βμεηδίθεπζεο θαη Μεηάβαζε: Δ Πεξίπησζε ηνπ Βλδνβαιθαληθνχ 

Βκπνξίνπ», κε ηελ Β. Αειηβάλε, ε εξγαζία πεξηιήθζεθε ζηνλ ηηκεηηθφ ηφκν Μ. 

Νεγξεπφληε-Αειηβάλε πνπ εμέδσζε ην Σκήκα Βθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 2006, ζζ.  85-118. 

4. «Ασζηινγηζκφο θαη Οηθνλνκηθφο Παξαινγηζκφο: Παξανηθνλνκία θαη Τπεξπιεζσξηζκφο ζηελ 

Καηνρηθή Βιιάδα», εξγαζία  πνπ ζπκπεξηειήθζε κεηά απφ αμηνιφγεζε ζην ζπιινγηθφ ηφκν 

(επηκ. Μηρατιίδε Ε., Δ. Νηθνιαθφπνπινπ θαη Υ. Φιάτζεξ) «Βρζξφο Βληφο ησλ Σεηρψλ» Ώζήλα, 

Βιιεληθά Γξάκκαηα, 2006, ζζ. 147-70. 

5. «Ώλάιπζε ησλ Βκπνξηθψλ πλαιιαγψλ ηεο Βιιάδαο κε ηηο Άιιεο ΐαιθαληθέο 

Υψξεο», κε ηνπο Γ. Παπαδεκεηξίνπ θαη Ν. Κνπηζνππηά. Δ εξγαζία απηή πεξηειήθζε  

ζηνλ ηηκεηηθφ ηφκν Ώ. Εγλαηηάδε πνπ εμέδσζε  ην Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 2007, ζζ. 871-97  

6. «Remittances and the Financing of Economic Development: Some Comments on the Albanian 

National Strategy on Migration and the Draft Action Plan Documents», εξγαζία πνπ 

ζπκπεξηειήθζε κεηά απφ αμηνιφγεζε ζην ζπιινγηθφ ηφκν «Workshop on the National Strategy 

for Migration: Selected Papers», Σίξαλα, ΕΟΜ, 2005.  

7. «Greek-Balkan Trade: Factor Endowvment Versus Intra-Industry», εξγαζία πνπ 

ζπµπεξηειήθζε µεηά απφ αμηνιφγεζε ζην ζπιινγηθφ ηφµν (επηµ. Kumar Ώ. θαη Kandzija V .. ) 

"Economic Integration: Prospects and Dίlemmas", Slovenia, University νί Ljubljana 

Publίcations, 2007, ζζ. 485-95.  

8. «Αηαθιαδηθφ ή Βλδνθιαδηθφ Βµπφξην; Δ Ώλάιπζε ησλ Αεδνµέλσλ ησλ Βιιελν-

αιβαληθψλ Βµπνξηθψλ πλαιιαγψλ» µε ην Ν. Κνπηζνππηά, «Σεηξάδηα Ώλάιπζεο 

Αεδνµέλσλ», ηεχρνο 8 (2007), ζζ. 156-64.  

9. . «European Integration, Intra-Industry Trade in Vertically Differentiated Products and the 

Balkan Cνuntries» µε ηνλ Α. Μάξδα. Αεκνζηεχζεθε ζην «International Advances ίε Economic 

Research», August 2008.  

10. . «Hidden Economy and Hyper-Inflation ίε Occupied Greece 1941- 1944» Αεκνζηεχζεθε ζην 

«Archives of Economic History», Αεθέκβξηνο 2008.  

11. «Trading and Investing ίε the Name of ... : The Case of the Economic Relations between Greece 

and FYROM» µε ηνλ Α. Μάξδα. Αεκνζηεχζεθε ζην επηζηεµνληθφ πεξηνδηθφ «Journal of 

Southeast Europe and Black Sea Studies»,  Ννέκβξηνο 2008. 

12. «Economic Integration and Intra-Industry Trade Between the European Community and the 

Western Balkan Countries» µε ηνλ Α. Μάξδα. Αεκνζηεχζεθε ζην «Transition Studies Review», 

October 2008.  

13. «Οη Βµπνξηθέο ρέζεηο ηεο Βιιάδαο µε ηηο ΐαιθαληθέο Υψξεο» µε ηνλ Α. Μάξδα. Δ εξγαζία 

απηή έρεη γίλεη δεθηή γηα λα ζπµπεξηιεθζεί ζε ππφ έθδνζε ζπιινγηθφ ηφµν µε ζέµα ηηο 

βαιθαληθέο νηθνλνµηθέο ζρέζεηο.  

14. «Μεηάβαζε θαη Μεηαλάζηεπζε: Δ Πεξίπησζε ηεο Μεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Ώιβαλία πξνο 

ηελ Βιιάδα». Δ εξγαζία απηή έρεη γίλεη δεθηή γηα λα ζπµπεξηιεθζεί ζε ππφ έθδνζε ζπιινγηθφ 
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ηφµν µε ζέµα ηηο βαιθαληθέο νηθνλνµηθέο ζρέζεηο.  

15. «Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ ηεο Ώπνηακηεπηηθήο θαη Βπελδπηηθήο πκπεξηθνξάο ησλ Ώιβαλψλ 

Μεηαλαζηψλ» κε ηνλ Γ. Μπαθιαβά, «Σεηξάδηα Ώλάιπζεο Αεδνµέλσλ», ηεχρνο 10 (2008).  

16. «European Integration, Intra-Industry Trade in Vertically Differentiated Products and the 

Balkan Cνuntries» µε ηνλ Α. Μάξδα. Tεχρνο ηνπ Ννεµβξίνπ 2008 «International Advances ίε 

Economic Research».  

17. «Hidden Economy and Hyper-Inflation ίε Occupied Greece 1941- 1944» Σεχρνο Αεθεκβξίνπ 

2009 «Archives of Economic History».  
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1. "Δ απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο κέζα απφ ην βνπιγαξηθφ Σχπν ηεο επνρήο", Πξαθηηθά 

ηνπ ζπλεδξίνπ κε ζέκα: "Φιώξηλα 1912-2002, Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο" ηεο Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο ηεο Φιώξηλαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ πνπδώλ ηνπ ΑΠΘ (Φιψξηλα, 

2004), 35-44.  
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2. «Παξαδνζηαθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπ Μαθεδνληθνχ Ώγψλα ζηνλ 

ειιεληθφ Σχπν (1990-2005)», ζην ζπλέδξην «Πφιεκνο θαη ηαπηφηεηεο. Μαθεδνληθφο 

Ώγψλαο (1904-1908, Καηνρή-Βκθχιηνο (1941-1949, Κππξηαθφο Ώγψλαο (1955-1959, 

1964-1967)», ηνπ Κέληξνπ Βιιεληθψλ πνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale,  (Ώζήλα, 

2006) (ππφ έθδνζε). 

3. Vlasis Vlasidis „Military Cemeteries of the First World War in Macedonia Region: Routes of 

Reading History in Search the Common Cultural Heritage‟, Νina Avramidou (ed.), 1st Specialty 

International Conference on Monumental Cemeteries. Knowledge, Conservation, Restyling and 

Innovation, (Μodena, 3-5 May, 2006), Roma, 2007, ISBN 978 88 54801147-8, vol. 1, 

pp.179-189 απφ θνηλνχ κε ηελ Βιέλε Γαβξά 

4. “Greek and Yugoslav Public Radio in the Decades of 40s and 50s” ζην Judith Devlin 

(ed.), Mass Media and Propaganda in the Making of Cold War Europe, Dublin, (ππφ 

έθδνζε). 

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο 

1. «Δ νξγάλσζε πιεζπζκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο», Πξαθηηθά 

επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ – εθδειώζεηο κλήκεο Μαθεδνληθόο Αγώλαο Παύινο Μειάο 

Δθαηό έηε από ην ζάλαηό ηνπ 1904-2004, Καζηνξηά, Έθδνζε Εεξάο Μεηξφπνιεο 

Καζηνξηάο, 2005, ζζ.135-155. 

2.  «Δ νξγάλσζε ησλ πιεζπζκψλ ζηελ πεξηνρή Κνξεζηίσλ θαηά ηνλ Μαθεδνληθφ 

Ώγψλα», Ώξρ. Βηξελαίνο Ε. Υαηδεεθξαηκίδεο (επηκ.), Ζ ζπκβνιή ηνπ Πηζνδεξίνπ ζην 

Μαθεδνληθό Αγώλα, Φιψξηλα, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο, 2005, ζζ.115-132. 

3. «Ο παπά-ηαχξνο Σζάκεο: Βθθιεζία θαη Βθπαίδεπζε», ζην Ώξρηκ. Βηξελαίνο Ε. 

Υαηδεεθξαηκίδεο (επηκ.), Ο παπα-ηαύξνο Σζάκεο (1870-1906), Φιψξηλα, Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα, 2007, ζζ.101-109.  

4. ««ΐνχιγαξνη θνκηηαηδήδεο θαη ε ειιεληθή αληίδξαζε. Ο αγψλαο ζηε δπηηθή 

Μαθεδνλία ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ», Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «100 ρξφληα απφ 

ηo ηέινο ηνπ Μαθεδνληθνχ Ώγψλα 1908-2008 θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Φσθίδαο ζ‟ απηφλ», 

(ππφ έθδνζε) 

Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

1. "We and the others: Greece‟ s Image in FYROM „s Press and Educational System 

(1995-2002)” in Evangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje, An Uneasy 

Symbiosis (1995-2002), Athens, 2005, pp.253-316.  

2. «Μεηαλάζηεο θαη ΜΜΒ ζηελ Βιιάδα ηνπ 20
νπ

 αη.», Υξήζηνο Φξαγθνληθνιφπνπινο 

(επηκ.), ΜΜΔ. Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή. Ρόινη θαη Λεηηνπξγία ζηε ύγρξνλε Διιάδα, 

Ώζήλα, ηδέξεο, 2005, ζζ.221-239. 

3. «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ θξαηηθψλ πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ ζηα ΐαιθάληα θαη ηελ 

Βιιάδα, ζην Υξήζηνο Ώ. Φξαγθνληθνιφπνπινο (επηκ.), ΜΜΔ. Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή. 

Ρόινο θαη Λεηηνπξγία ζηε ύγρξνλε Διιάδα, Ώζήλα, ηδέξεο, 2005, ζζ.573-596. 

4. «Ο αιπηξσηηζκφο ζην δηαδίθηπν», Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Μαθεδνληζκόο. Ο 

ηκπεξηαιηζκόο ησλ θνπίσλ 1944-2006, Ώζήλα, Έθεζνο, 2007, ζζ.77-92. 

5. “Irredentism on the Internet”, Society of Macedonian Studies, Macedonianism. 

FYROM’s expansionist designs against Greece 1944-2006, Athens, 2007, pp.77-92.  

http://www.macedonian-heritage.gr/Contributions/Gavra-Vlasidis-Cemeteries.pdf
http://www.macedonian-heritage.gr/Contributions/Gavra-Vlasidis-Cemeteries.pdf
http://associazioni.comune.firenze.it/cicop/english/Announ.MO06.htm
http://associazioni.comune.firenze.it/cicop/english/Announ.MO06.htm
http://associazioni.comune.firenze.it/cicop/english/Announ.MO06.htm
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6. «Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο FYROM», Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Ζ απνδόκεζε 

ηνπ εζληθνύ θξάηνπο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ, Θεζζαινλίθε, 2007, ζζ.59-66. 

7. «Φιψξηλα: Σν ρζεο, ην ζήκεξα θαη ην αχξην ζηελ ελεκέξσζε», Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ 

πνπδψλ, Φιώξηλα: Πύιε ησλ Βαιθαλίσλ. Αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ λνκνύ, Ρέθνο, 2007, 

ζζ.337-384. 

8. «H ηζηνξία ζε δηαηεηαγκέλε απνζηνιή. Internet θαη Μαθεδνληθφ Γήηεκα (1990-2007», 

ζην Γηάλλεο ηεθαλίδεο, ΐιάζεο ΐιαζίδεο, Βπάγγεινο Κσθφο, (επηκ.), Μαθεδνληθέο 

ηαπηόηεηεο ζην ρξόλν. Ζ δηαρξνληθή ηνπο πνξεία, Ώζήλα, Παηάθεο-Ίδξπκα Μνπζείνπ 

Μαθεδνληθνχ Ώγψλα, 2008, ζζ.463-494 

9. «Δ ελεκέξσζε ζηε κεζφξην: Σα κέζα ελεκέξσζεο ζηνπο λνκνχο Φιψξηλαο, 

Καζηνξηάο, Μνλαζηεξίνπ, Πεξιεπέ», Εσάλλεο Κνιηφπνπινο, Κσλζηαληίλνο 

Υαηδεθσλζηαληίλνπ, ΐαζίιεο Γνχλαξεο (επηκ.), Ζ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία Διιάδαο-

ΠΓΓΜ σο δεηνύκελν, Θεζζαινλίθε, 2008, ζζ.103-147. 

10. «ΐνχιγαξνη θνκηηαηδήδεο θαη ε ειιεληθή αληίδξαζε. Ο αγψλαο ζηε δπηηθή Μαθεδνλία 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ», ΐαζίιεο Γνχλαξεο (επηκ.), ζην Έζλνο, Κξάηνο θαη 

Πνιηηηθή, ηηκεηηθφο ηφκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Εσάλλε Κνιηφπνπιν, Θεζζαινλίθε, 2009. 

11. «ςεηο ηεο πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο ζηε Μαθεδνλία: νη απφςεηο ηνπ ειιεληθνχ 

Σχπνπ», ζην Εσάλλεο Κνιηφπνπινο, Εάθσβνο Μηραειίδεο (επηκ.), Πξόζθπγεο ζηε 

Μαθεδνλία, Θεζζαινλίθε, 2009, ζζ.138-155.  

Αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο ρσξίο δεκνζίεπζε 

1. ΐιάζεο ΐιαζίδεο, Ββειίλα Ώληψλαξνπ, «Μεηαλάζηεο θαη ξαδηφθσλν ζηε ζχγρξνλε 

Βιιάδα», «Αηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κεηνλνηηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ: ε ειιεληθή ζπγθπξία κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ» ηνπ Κέληξνπ 

Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ (ΚΒΜΟ), Αεθέκβξηνο 2006  

2. ΐιάζεο ΐιαζίδεο, «Παξαδνζηαθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Ώγψλα ζηνλ ειιεληθφ Σχπν (1990-2005)», ζην ζπλέδξην «Πφιεκνο θαη 

ηαπηφηεηεο. Μαθεδνληθφο Ώγψλαο (1904-1908, Καηνρή-Βκθχιηνο (1941-1949, 

Κππξηαθφο Ώγψλαο (1955-1959, 1964-1967)», ηνπ Κέληξνπ Βιιεληθψλ πνπδψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale,  (Ώζήλα, 2006). 

Υξεζηίδεο Γηώξγνο (ιέθηνξαο) 

1. «Κύξηα ζεκεία θαη ηάζεηο ζηηο έιιελν-βνπιγαξηθέο ζρέζεηο κεηά ην 1990» (ζηα βνπιγαξηθά), 

ζην Mezhdunarodni Otnoshenia, Sofia, Knizhka 2-3, Godina XXXIV, 2005, pp. 155-

164.  

2. “Bulgarian-Turkish Relations, 1990-2003. The View from Abroad”, ζην Bulgarian 

Historical Review, Sofia, 1-2, 2005, pp.167-186.  

3. «Ζ εηξελεπηηθή ζπκθσλία ηεο Αρξίδαο ηνπ 2001 θαη ε εθαξκνγή ηεο» (ζηα βνπιγαξηθά) ζην 

Mezhdunarodni Otnoshenia, Sofia, Knizhka 1, Godina XXXV, 2006, pp.97-110. 

4. «Ζ Διιάδα θαη ην “καθεδνληθό δήηεκα”: από ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έσο ηελ ππνγξαθή ηεο 

Δλδηάκεζεο πκθσλίαο ηεο Νέαο Τόξθεο, ην επηέκβξην ηνπ 1995» (ζηα βνπιγαξηθά) ζην 

Minalo, Sofia, 4/2006, pp.67-81. 

5. “Islam in post-communist Bulgaria”, in Islam in Europe, 16
th

 International Summer 

Seminar, Institute of International Relations, Hydra Island, July 2-6, 2007, 19 ζει.  
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6. «Ζ δηακόξθσζε ηεο βνπιγαξηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηελ ΠΓΓΜ, 1989-2006», 

ζε Γηαζηάζεηο ηεο κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο, 

Πξαθηηθά Ώ‟ Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΐΦ, Θεο/λίθε 2007, ζ. 175-194. 

7. “Greece in the European Union. A Historical Review” in Together in Europe, Proceedings 

of the International Conference Together in Europe, Representation of the European 

Commission in Bulgaria, Sofia, 2007, pp.79-91. 

8. “The Roma in post-communist Bulgaria” ζην Iskra Baeva, Plamen Mitev (edit.), 

“University Readings and Researches on Bulgarian History”, IV International Seminar, 

Smolyan , 11-13 ΜαΎνπ 2006, Universitetsko Izdatelstvo, “Sv. Kliment Ohridski”, Sofia, 

2008, ζ. 699-713. 

9. «Ζ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην Ννκό Φιώξηλαο θαη ηνλ Γήκν Μνλαζηεξίνπ 

(Bitola) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg IIIA Διιάδα-ΠΓΓΜ», ζην Ε. 

Κνιηφπνπινο, Κ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ, ΐ. Γνχλαξεο (επηκ.) Ζ Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία 

Διιάδαο-ΠΓΓΜ σο Εεηνύκελν, Βθδφζεηο Βπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2008, ζ.349-390.   

10. «Οη  κεηα-Μηιόζεβηηο ζεξβηθέο θπβεξλήζεηο (2001-2006). Έλαο απνινγηζκόο», Αγνξά 

ρσξίο ύλνξα, Σφκνο 14, Σεχρνο 1, Ενχληνο – Ενχιηνο –Ώχγνπζηνο 2008, ζ.44-67.  

11. “The State of Islam in post-communist Bulgaria”, Church Studies, Nis, 5-2008, ζ.345-359.     

12. «Νηθνιάη Σνληόξνθ θαη ε Διιεληθή πνιηηηθή ζθελή», ζην Ώθηέξσκα: ΐαιθάληα ΐ΄,  

Ηζηνξία Δηθνλνγξαθεκέλε, ζ.72-81.   

13. Από ηνλ Μηιόζεβηηο ζηνλ Κνζηνύληηζα. Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε εξβία θαη ε ζεξβηθή 

πνιηηηθή ζην Κνζζπθνπέδην, 1987-2008, Βθδφζεηο ΐάληαο, Θεζζαινλίθε, 2008, ζ.198. 

Μάλνο Ησάλλεο (ιέθηνξαο) 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΉ ΒΠΕΜΒΛΒΕΏ ΚΒΕΜΒΝΧΝ ΚΏΕ ΜΒΣΏΦΡΏΒΧΝ  

1. Nitsiakos Vassilis, Manos Ioannis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis 

Vassilis (Eds.) (2008) Balkan Border Crossings: First Annual of the Konitsa Summer 

School. Berlin: LIT Verlag.   

2. Μάλνο Η. (2007) Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα – Δηζαγσγή Eriksen Thomas Hylland, 2007, 

Μηθξνί Σόπνη, Μεγάια Εεηήκαηα: Μηα Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία, Δθδόζεηο Κξηηηθή.   

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΏ ΆΡΘΡΏ Β ΠΒΡΕΟΑΕΚΏ ΚΏΕ ΤΛΛΟΓΕΚΟΤ ΣΟΜΟΤ   

1. Μάλνο Η. (2010, ππό έθδνζε) «Εώληαο (ζ)ηα ζύλνξα: Μία Δζλνγξαθηθή Πξνζέγγηζε ηνπ 

Δζληθηζκνύ ζηελ Καζεκεξηλόηεηα». ην: Παπαηαμηάξρεο Δπζύκηνο, Πιεμνπζάθε Έθε (θ. 

ά) (Δπηκ.) Αλαζεσξήζεηο ηνπ Πνιηηηθνύ: Αλζξσπνινγηθή θαη Ηζηνξηθή Έξεπλα ζηελ 

Διιεληθή Κνηλσλία θαη Αιινύ, Αζήλα: Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα.   

2. Manos I. (2010, ππό έθδνζε) «Fieldwork at the Border: Ethnographic Engagements in 

south-eastern Europe». ην: Donnan Hastings, Wilson Tom, (Eds.) Borderlands: 

Ethnographic Approaches to Territory, Security and Identity, University Press of America. 

3. Manos I. (2010, ππό έθδνζε) «On Being Macedonian: Social and Cultural Constructions 

of Identity in Greek Macedonia». ην: Stefanidis I., Vlassidis Vl., Kofos Ev., (Eds.) 

Macedonian Identities in Time: Interdisciplinary Approaches, New York: Pella 

Publications.  

4. Μάλνο Η. (2010, ππό έθδνζε) «Μακεδονικόρ Αγώναρ και Δθνική Σαςηόηηηα: ύμβολα, 

Ππακηικέρ και Πολιηική ζηην πεπιοσή ηηρ Φλώπιναρ μεηά ηο 1990».  ην: Γνύλαξεο Βαζ., 
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Καιύβαο η., ηεθαλίδεο Γηάλλεο (Δπηκ.) Αλνξζόδνμνη Πόιεκνη: Μαθεδνλίαο, Δκθύιηνο, 

Κύπξνο. Αζήλα: Δθδόζεηο Παηάθε.  

5. Μάλνο Η. (2008) «ύγσπονερ Δκδοσέρ ηηρ Μακεδονικήρ Σαςηόηηηαρ ζηην Πεπιοσή ηηρ 

Φλώπιναρ». ην: ηεθαλίδεο Ησ., Βιαζίδεο Βι., Κσθόο Δπ., (Δπηκ.) Μαθεδνληθέο 

Σαπηόηεηεο ζην Υξόλν: Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο, Δθδόζεηο Παηάθε, ζει. 419-436.  

6. Μάλνο Η. (2007) «Οςπάνιο Σόξο και Ανηι-Δθνικιζηικόρ Λόγορ». ηο: Αγγελόποςλορ 
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7. Μάλνο Η. (2007) «Ζ Κοινυνική Ανθπυπολογία υρ ανηικείμενο διδαζκαλίαρ και υρ μοπθή 

παπεμβαηικού λόγος ζηα κοινυνικά θαινόμενα: ζκέτειρ και πποβλημαηιζμοί». Δηζαγσγηθό 

ζεκείσκα ζηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ Eriksen Thomas Hylland Μηθξνί Σόπνη, Μεγάια 

Εεηήκαηα: Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 

ζει. 9-13  
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Regions, LIT, ζει. 127-153. 

9. Μάλνο Η. (2004) «Υοπόρ και (Ανα)παπαζηάζειρ: Σα Όπια και η Ανάγκη ηηρ Δθνογπαθίαρ».  

Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, ηεύρνο 92, επηέκβξηνο 2004, ζει. 56-62.    

10. Manos I. (2004) «Signifying Self in Plural Cultural Contexts: Subjectivity, Power and 
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Perceptions of “Homeland” and “Greekness” in Greek Pupils‟ and Students‟ Views in 

Northern Greece».  

ην: Palaiologou Nektaria (Ed.) ”Intercultural Education: Paideia, Polity,  Demoi", [Session 06-

S2C-D2: 2nd day 25-6-2009/ 14:00-15:30 (33)  

CITIZENSHIP EDUCATION], Electronic Proceedings ISBN 978-960-98897-0-4 (GR), 

ISBN/EAN 978-9--814411-1-7 (NL) 

2. Μάλνο Η. (2009) «Εηηήμαηα Μελέηηρ και Καηαγπαθήρ ηος Υοπεςηικού Πολιηιζμού ηηρ 

Φλώπιναρ: Δπιζημάνζειρ, Αναζηοσαζμοί και η Ανάγκη για μία ςζηημαηική Γιεπεύνηζη». 

ην: Πξαθηηθά ηνπ 1νπ πκπνζίνπ Λανγξαθηθώλ πιινγώλ Φιώξηλαο, Πξαθηηθά ηνπ 

πκπνζίνπ, 29-31 Οθησβξίνπ 2008, ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΦΛΩΡΗΝΑ, ζει. 

44-51.  

3. Μάλνο Η. (2007) «Πολιηιζμόρ, Πολιηική και Μειονοηικά Γικαιώμαηα ζηα Μεηα-

Κομμοςνιζηικά Βαλκάνια: Μια Ανθπυπολογική Οπηική».  ην: Γηαζηάζεηο ηεο Μεηάβαζεο 

θαη ε Δπξσπατθή Πξννπηηθή ησλ Υσξώλ ηεο Βαιθαληθήο, Πξαθηηθά, ζει. 957-972.  

4. Μάλνο Η. (2006) «Υοπεςηικέρ Πεπιζηάζειρ, Δπίδειξη Σαςηόηηηαρ και Ηδιοποίηζη ηος 

Πολιηιζμού ζηα Νόηια Βαλκάνια».  ην: 3ν  πλέδξην Λατθνύ Πνιηηηζκνύ: Υνξόο θαη 

Πνιηηηζκηθέο Σαπηόηεηεο ζηα Βαιθάληα, Πξαθηηθά, ζει. 401-408. 
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5. Μάλνο Η. (2004) «ύγσπονη Ανθπυπολογική Έπεςνα ζηην Πεπιοσή ηηρ Φλώπιναρ: 

Θευπηηικοί Άξονερ, Δννοιολογικά Δπγαλεία και Πολιηιζμικέρ Αναπαπαζηάζειρ ηηρ Σοπικήρ 

Ππαγμαηικόηηηαρ» ην: Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ „Φιώξηλα 1912-2002‟: Ηζηνξία θαη 

Πνιηηηζκόο ζει. 557-573. 

Γειεθάξε Αγγειηθή (ιέθηνξαο) 

1. Μνλνγξαθία  

Άγηνο Γξεγόξηνο ν ηλαΐηεο. Ζ δξάζε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ δηάδνζε ηνπ Ζζπραζκνύ ζηα 

Βαιθάληα – Ζ ζιαβηθή κεηάθξαζε ηνπ Βίνπ ηνπ θαηά ην αξραηόηεξν ρεηξόγξαθν 

[Βιιεληζκφο θαη θφζκνο ησλ ιάβσλ 6], Θεζζαινλίθε 2004, 372 ζειίδεο. 

Πεξηνδηθά κε θξηηέο 

1 «Δ επηζθνπή Λπρληδνχ (-ψλ) κέρξη ηνλ 10
ν
 αηψλα. Ε: Ώπφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο ηηο αξρέο ηνπ 

6
νπ

 αηψλα», Κιεξνλνκία 24 (2004) 69-85. 

2. “Zur Übersetzung hesychastischer Viten am Beispiel der Vita des Gregorios Sinaites”, 

ζην: L. Taseva θ.ά.(εθδ.), Prevodite prez XIV stoletie na Balkanite. Dokladi ot 

meždunarodnata konferencija, Sofija, 26-28 Juni 2003, Sofija 2004, ζζ. 280-286. 

3. “Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des Balkans: über die nur auf Slavisch erhaltenen 

Schriften des Gregorios Sinaites”, ζην: L. Taseva θ.ά.(εθδ.), Mnogokratnite prevodi v 

Južnoslavjanskoto Srednovekovie. Dokladi ot meždunarodnata konferencija, Sofija, 7-9 

Juli 2005 g., Sofija 2006, ζζ. 467-478. 

4. Σκήκα ηνπ άξζξνπ “Grigorij Sinait”, ζην: Pravoslavnaja Enciklopedija (pod redakciej 

Patriarcha Moskovskogo i vseja Rusi Aleksija II), η. 13, Moskva 2006, ζζ. 66-67. 

5. ΐηβιηνθξηζία ηνπ ηφκνπ Methodios und Kyrillos in ihrer Europäische Dimension 

[Philhellenische Studien 10]. Herausgegeben von Evangelos Konstantinou, Frankfurt am 

Main Peter Lang Verlag, 2005, 365 S., ζην: Philia. Eine Zeitschrift für Europa 1 

(Würzburg 2006) 244-248. 

6. “Ein Beitrag zu historisch-geographischen Fragen auf dem Balkan: “Paroria”. Neue 

Angaben zur Lokalisierung des Klostergebietes von Gregorios Sinaites”, ζην: E. Jeffreys 

(εθδ.), Proceedings of the 21th International Congress of Byzantine Studies, London, 21-

26 August 2006, η. 2: Abstracts of Panel Papers, ζζ. 219-220 (πεξίιεςε) (δεκνζίεπζε 

ηνπ άξζξνπ ζην πεξηνδηθφ Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, ππφ έθδνζε) – 

14 ζειίδεο. 

7. Αηάιεμε γηα ην Ελζηηηνχην ΐπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο ΐηέλλεο θαη ηελ Ώπζηξηαθή Βηαηξεία ΐπδαληηλψλ πνπδψλ ζηηο 7 

ΜαΎνπ 2007 κε ηίηιν “Der Hl. Gregorios Sinaites und die hesychastische Tradition auf 

dem Balkan”. 

ηαπξηαλόο Γηώξγνο (ιέθηνξαο) 

1. Γηψξγνο ηαπξηαλφο «Δ Απλακηθή ησλ Πνιηηηζκψλ», (Μνλνγξαθία) Βθδφζεηο Ώλη. 

ηακνχιε, 2005. 

2. G. Stavrianos, P. Golia, I. Vamvakidou, A. Kyridis, C. Zagos (2007). The internal 

meaning of the adverse notional conceptions about the West-East in Greek society and 

culture and the adherence to specific cultural abd national stereotypes: Σhe International 

Journal of the and umanities, Volume 5: http://www.Humanities-Journal. com. 

http://www/
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3. Κ. Σζηνχκεο, Ε. ΐακβαθίδνπ, Π. Γθφιηα, Γ. ηαπξηαλφο (2007).  « Meaning of the 

terms Culture and Civilization in the Greek Newspapers “Macedonia” and 

“Thessaloniki”. Volume 4 : http://www.Humanities-Journal.com 

4. Γηψξγνο ηαπξηαλφο «Σέρλε θαη Φπραλάιπζε» 

5. ΜΏΚΒΑΝΟΝ, Σεχρνο 11, 2003 

6. Γηψξγνο ηαπξηαλφο «Ο αγγιν-γαιινγεξκαληθφο άμνλαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ 

Βιιάδα ζηα ΐαιθάληα θαη ηνλ θφζκν.» 

7. ΜΏΚΒΑΝΟΝ, Σεχρνο 13, 2004 

8. Γ. ηαπξηαλφο (2007).  « Ώλαδεηψληαο ηα ζχλνξα ζηηο ζεσξίεο ηεο ζεκεησηηθήο, 

πξφηαζε ζηα καζήκαηα πνιηηηζκνχ »: 8
ν
 δηεζλέο πλέδξην ηεο εκεησηηθήο Δηαηξείαο,  

9. Γ. ηαπξηαλφο (2008) «Ώηζζεηηθή, κηα θνηλσληθνπνιηηηθά κεηαβιεηή ή κηα 

θνζκνινγηθή ζηαζεξά»  

10. Παηδαγσγηθφο Λφγνο Σεχρνο 3 

11. Γ. ηαπξηαλφο (2008 ζηηο 8 Ννεκβξίνπ) Δ ΣΒΥΝΔ ΣΟ ΥΟΛΒΕΟ, ΔΜΒΡΕΑΏ 

ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ, ΡΟΑΟ, Βηζήγεζε κε ζέκα Έλα Εδηφκνξθν Οδνηπνξηθφ – Ώπφπεηξα 

Μχεζεο ησλ Μαζεηψλ ζηελ Μεγάιε Μνπζηθή. 

12. Γ. ηαπξηαλφο  (2009 ζηηο 7 θαη 8 ΜαΎνπ)  ΤΝΒΑΡΕΟ ΠΟΛΕΣΕΜΟ, 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ, ΠΏΓΚΟΜΕΟΠΟΕΔΔ, ΏΡΓΟΣΟΛΕ ΚΒΦΏΛΛΔΝΕΏ, ΤΠΟ Παλ. 

Ώηγαίνπ, Κεθαιινληά, Eηζήγεζε κε ζέκα Παγθνζκηνπνίεζε θαη Αεκνθξαηία.  

13. Γ. ηαπξηαλφο (2009 ζηηο 4,5,6 επηεκβξίνπ)   «Γιψζζα, νηθνπκεληθή πξννπηηθή, 

θαη ε κάρε ηεο επηθξάηεζεο», πλέδξην κε ζέκα Δ Αηδαζθαιία ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο 

πνπ δηνξγάλσζε ην Βξγαζηήξην Γιψζζαο θαη Πξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Αηδαζθαιίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Π.Α.Μ.  ζην Νπκθαίν.  

14. Γ. ηαπξηαλφο (2009, απφ 5 έσο 15 επηεκβξίνπ)  σδφπνιηο-ΐνπιγαξία, 

ζπκκεηνρή ζην 14
th 

 θαη 15th Early Fall School in Semiotics καδί κε ηελ νκάδα 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ ηεο Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο ηνπ Π.Α.Μ., κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ New Bulgarian University θαη ηνπ 

θαζεγεηή Kristian Bankov. 

15. Γ. ηαπξηαλφο  (2008 – 2010)  ΜΏΘΔΜΏΣΏ ζην πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηελ θαηεχζπλζε Πνιηηηζκηθέο πνπδέο, εκεησηηθέο Ανκέο θαη Πξαθηηθέο. 

16. Γ. ηαπξηαλφο (2009,16, 17 θαη 18 Οθησβξίνπ) 20 XΡΟΝΕΏ ΏΠΟ ΣΟ ΣΒΕΥΟ 

ΣΟΤ ΐΒΡΟΛΕΝΟΤ, ΤΝΒΑΡΕΟ, Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ, Βηζήγεζε κε ζέκα Δ 

Σέρλε κεηά ηελ Πηψζε ηνπ Σείρνπο. 

Γνξδαλάο Δπζηξάηηνο, (ιέθηνξαο) 

ΐηβιία-κνλνγξαθίεο 

1. Σο αίμα ηυν αθώυν: Ανηίποινα ηυν γεπμανικών απσών Καηοσήρ ζηη Μακεδονία, 1941-

1944, Βζηία, Ώζήλα 2007. 

2. Έλληνερ ενανηίον Δλλήνυν: Ο κόζμορ ηυν Σαγμάηυν Αζθαλείαρ ζηην καηοσική 

Θεζζαλονίκη, 1941-1944, Βπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2006. 

Βπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 
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1. «Μλεκεία θαηνρηθήο κλήκεο ζηε Μαθεδνλία (1944-2002): Καηαζθεπέο, θαηαζηξνθέο 

θαη „πηνζεζίεο‟», Ίζησξ 15 (2009), 247-275. 

2. Γνξδαλάο ηξάηνο-Καινγξηάο Βάηνο, «Ζ πξσηεύνπζα ηνπ βνξξά»: πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο ζηε 

Θεζζαινλίθε ηε δεθαεηία ηνπ ’40», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Θεζζαλονίκη ηνπ Κέληξνπ Ηζηνξίαο ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηόκ. 7, Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2008, ζζ. 363-380. 

3. «ηελ θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ: από ηνλ δσζηινγηζκό ηεο θαηνρήο ζηελ 

εζληθνθξνζύλε ηνπ εκθπιίνπ», Οπηνπία, 82 (Ώζήλα, Ννέκβξηνο-Αεθέκβξηνο 2008), 73-

84. 

4. «Σα ηαμίδηα ηνπ Υέξκαλ Γθαίξηλγθ θαη ε γεξκαληθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα, 1934-

1936», Βαιθαληθά ύκκεηθηα, 14-15 (ΕΜΥΏ, Θεζζαινλίθε 2003-2004), 195-214.  

5. «Οη ΐνχιγαξνη πξν ησλ ππιψλ»: ζηξαηησηηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο δπκψζεηο ζηε 

γεξκαλνθξαηνχκελε Μαθεδνλία, Ενχιηνο 1943-Φεβξνπάξηνο 1944», Δγναηία, 12 (2008), 9-19. 

6.  „Der griechische Bürgerkrieg „innerhalb der Mauer“: Auswirkungen des Bürgerkrieges auf die Stadt 

Thessaloniki“, Thetis 13/14 (Mannheim 2007), 250-253. 

 7. «Ζ πην „κεγάιε εκέξα‟ ηνπ θαηνρηθνύ εκθπιίνπ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία: Ζ κάρε 

ηνπ Κηιθίο, 4.11.1944», Κιεηώ 3 (2006), 17-33. 

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

1. Dordanas Stratos N.-Kalogrias Vaios, „Deutsche Polizeibehörden im besetzten 

Griechenland, 1941-1944“, Wolfgang Schulte (Hrsg.), Die Polizei im NS-Staat, Beiträge 

eines internationalen Symposiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, 

Bd. 7, Verlag für Polizeiwissenschaft,  Frankfurt 2009, ff. 425-449. 

2. Ανξδαλάο ηξάηνο - Μαξαληδίδεο Νίθνο, «Ανηικομμοςνιζηέρ ηηρ Μακεδονίαρ ζηα 

έδπανα ηηρ Βοςλήρ: πολιηικά και κοινυνικά σαπακηηπιζηικά», Γξεγφξηνο Φαιιίδαο 

(επηκ.), Οη εθινγέο ηνπ 1946. ηαζκόο ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο, 

Ίδξπκα Κσλζηαληίλνο Κ. Μεηζνηάθεο-Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2008, ζζ. 216-234. 

3. «Ζ „οπγάνυζη ηηρ καπθίηζαρ‟: Κπάηορ και παπακπάηορ ζηη Θεζζαλονίκη ηη δεκαεηία 

ηος΄60», Άιθεο Ρήγνο-εξαθείκ Ε. εθεξηάδεο-Βπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ (επηκ.), Ζ 

«ζύληνκε» δεθαεηία ηνπ ΄60: Θεζκηθό πιαίζην, θνκκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, θνηλσληθέο 

ζπγθξνύζεηο, πνιηηηζκηθέο δηεξγαζίεο, Βιιεληθή Βηαηξεία Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο, Βθδφζεηο 

Καζηαληψηεο, Ώζήλα 2008, ζζ. 126-142. 

4. «Ο πόλεμορ ηηρ καθημεπινόηηηαρ και η καθημεπινόηηηα ηος πολέμος: Ζ Καηοσή και η 

Ανηίζηαζη ζηη Θεζζαλία», ηαχξνο Γ. Γνπινχιεο (επηκ.), Ζ Δζληθή Αληίζηαζε ζηε 

Θεζζαιία, 1941-1944: Ύπαηζξνο θαη πόιε, άλζξσπνη, 2
ν
 πλέδξην, Λάξηζα 24-25 

Ννεκβξίνπ 2006, Βηαηξεία πιινγήο-Αηάζσζεο Εζηνξηθψλ Ώξρείσλ Ν. Λάξηζαο (1940-

1974), Λάξηζα 2007, ζζ. 79-87. 

5.  «Από ηηο πξνζθνπηθέο νκάδεο ζηε δνινθνλία Λακπξάθε. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

Ξελνθώληνο Γηνζκά», Εάθσβνο Μηραειίδεο-Διίαο Νηθνιαθφπνπινο-Υάγθελ Φιάηζεξ 

(επηκ.), «Δρζξόο» εληόο ησλ ηεηρώλ. Όςεηο ηνπ Γσζηινγηζκνύ ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο, 

Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 2006, ζζ. 231-247. 

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο 

1. «Ο ερζξόο κε ηελ πέλα: Ζ δίθε ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηεο Νέαο Δπξώπεο θαη 

Απνγεπκαηηλήο», Ο παξάλνκνο Σύπνο ζηε Βόξεηα Διιάδα: Δζληθή Αληίζηαζε, 1941-
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1944, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Έλσζεο πληαθηψλ Δκεξεζίσλ Βθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο, Πξαθηηθά, Θεζζαινλίθε 2009, ζζ. 150-163. 

2. «Πολιηικοί εξόπιζηοι ζηη αμοθπάκη», ηξάηνο Ν. Ανξδαλάο-Θενθάλεο Μαιθίδεο 

(επηκ.), ακνζξάθε: Ηζηνξία-Αξραηνινγία-Πνιηηηζκόο, Πξαθηηθά Βπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ, ακνζξάθε 1-2 επηεκβξίνπ 2006, Βθδφζεηο Βπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2008, 

ζζ. 183-197. 

3. «Αηδάζθνληαο ηελ Εζηνξία ζηα γεξκαληθά θαη ζηα γαιιηθά ζρνιεία: Σν εγρείξεκα ηνπ θνηλνχ γαιιν-

γεξκαληθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ», Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε αξ. 53), Ζ 

αποδόμηζη ηος εθνικού κπάηοςρ και ηηρ ιζηοπίαρ ηος, Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα (Θεζζαινλίθε, 29 

Απξηιίνπ 2007), Θεζζαινλίθε 2007,  ζζ. 67-77. 

4. Ανξδαλάο ηξάηνο - Μηραειίδεο Εάθσβνο, «Κπιηική θεώπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ για ηον 

Δμθύλιο Πόλεμο (1990-2005», Εσάλλεο Μνπξέινο-Εάθσβνο Α. Μηραειίδεο (επηκ.), Ο 

ειιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο: Μηα απνηίκεζε. Πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, ηζηνξηνγξαθηθέο 

πξνεθηάζεηο, Βθδφζεηο Εδξχκαηνο Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ-Βιιεληθά 

Γξάκκαηα, Ώζήλα 2007, ζζ. 183-194. 

5. Θεζμοί διοίκηζηρ ζηο Γήμο Θεζζαλονίκηρ ζηη δεκαεηία ηος ΄40, Αήκνο Θεζζαινλίθεο-

Κέληξν Εζηνξίαο Θεζζαινλίθεο (έθδ.), Θεζκνί θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηε Θεζζαινλίθε 

δηαρξνληθά, Πξαθηηθά Αηεζλνχο Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, 24-25 Ννεκβξίνπ 2005, 

Θεζζαινλίθε 2006, ζζ. 68-71. 

Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  

1. «„Δηδήζεηο από ηελ Διιάδα‟: Όςεηο ησλ ειιελν-γεξκαληθώλ ζρέζεσλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1920», ΐαζίιεο Κ. Γνχλαξεο (επηκ.), Έζλνο, Κξάηνο θαη Πνιηηηθή. Μειέηεο Νενειιεληθήο 

Ηζηνξίαο αθηεξσκέλεο ζηνλ Γηάλλε . Κνιηόπνπιν, Βθδφζεηο Βπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 

2009, ζζ. 87-113. 

2. «Ζ γεξκαληθή ηζηνξηνγξαθία γηα ηελ Καηνρή θαη ηνλ ειιεληθό Δκθύιην Πόιεκν, 

1941-2004», Γηψξγνο Ώλησλίνπ-Νίθνο Μαξαληδίδεο (επηκ.), Ζ επνρή ηεο ζύγρπζεο. Ζ 

δεθαεηία ηνπ ’40 θαη ε ηζηνξηνγξαθία, Βζηία, Ώζήλα 2008, ζζ. 105-134. 

3. Ανξδαλάο, ηξάηνο, Ν.-Διίαο Νηθνιαθφπνπινο, «Καηνρή θαη Αληίζηαζε ζηελ Διιάδα, 

1941-1944», ΚΏÏ (εθδ.), Δκείο νη Έιιελεο. Πνιεκηθή Ηζηνξία ηεο ύγρξνλεο Διιάδαο, 

ηφκ. ΐ΄ (Ώπφ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ 

Καηνρή), Ώζήλα 2008, ζζ. 141-169. 

4. «Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία θαηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν», Πεξηθέξεηα Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο (έθδ.), Γπηηθή Μαθεδνλία. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, Ώζήλα 2008, ζζ. 223-

241. 

5. «Ζ γεξκαληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, 1941-1944», Ηζηνξία 

ησλ Διιήλσλ, 13 (Ώζήλα 2006), 182-221. 

6. «Αληηθνκνπληζηέο νπιαξρεγνί ζηε γεξκαλνθξαηνύκελε Κεληξηθή Μαθεδνλία», Νίθνο 

Μαξαληδίδεο (επηκ.), Οη άιινη Καπεηάληνη. Αληηθνκνπληζηέο έλνπινη ζηα ρξόληα ηεο 

Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, Βζηία, Ώζήλα 2005, ζζ. 63-125. 

Άιιεο εξγαζίεο 

1. Ανξδαλάο, ηξάηνο Ν.-Μαιθίδεο Θενθάλεο (επηκ.), αμοθπάκη: Ηζηοπία-Απσαιολογία-

Πολιηιζμόρ, Πξαθηηθά Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, ακνζξάθε 1-2 επηεκβξίνπ 2006, 

Βθδφζεηο Βπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2008. 
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2. Ανξδαλάο, ηξάηνο Ν.-Ώζαλάζηνο Καιιηαληψηεο-Εάθσβνο Α. Μηραειίδεο (επηκ.), Ζ 

Φλώπινα ζηο Έπορ ηος απάνηα. Ζ ιζηοπία ηυν ζιδηπών ζςνηαγμάηυν ηηρ, Βηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2008. 

3. Stratos N. Dordanas, “Despina I. Papadimitriou, Από ηνλ ιαό ησλ λνκηκνθξόλσλ ζην 

έζλνο ησλ εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα 1922-1967 [From 

Loyalists to Nationally Minded Citizens: Conservative Thought in Greece, 1922-

1967]”, Historein, 8 (Athens 2008), 177-182. 

4. Ανξδαλάο, ηξάηνο Ν., «Μηα ζρεδόλ επηζηεκνληθή  κέζνδνο: Σν Λέληλγθξαλη είλαη 

θαηαδηθαζκέλν λα πεζάλεη από ιηκό», Ζ Απγή, 28 Ώπξηιίνπ 2009, ζ. 24. Michael 

Jones, Λέληλγθξαλη. Ζ πνιηνξθία, 1941-1944, κεηάθξ. Ρέλα Υάηρνπη, Βθδφζεηο 

Χθεαλίδα, Ώζήλα 2008. 

5. Ανξδαλάο, ηξάηνο Ν., «Ζ ‟Γύζε ρσξίο ηνπο Άιινπο‟: Μηα επαλάγλσζε ηεο 

παγθόζκηαο Ηζηνξίαο καθξάλ ηνπ επξσθεληξηζκνύ», Ζ Απγή, 29 επηεκβξίνπ 2009, ζ. 

22. Jack Goody, Ζ πθαξπαγή ηεο ηζηνξίαο, κεηάθξ. Καηεξίλα Κηηίδε, Βθδφζεηο 

Πνιχηξνπνλ, Ώζήλα 2008. 

6. «Γπζηπρώο δελ είλαη δπλαηό λα ηνπο απνθεθαιίζνπκε όινπο»: Ζ αληηκεηώπηζε ησλ 

άκαρσλ ζηελ θαηερόκελε Διιάδα θαη ε «επηρείξεζε Καιάβξπηα», Δπη-θνηλσλείλ, 16 

(Καιάβξπηα, Αεθέκβξηνο 2007), 57-65. 

7. Marks Stephan, Warum folgten Sie Hitler? Die Psychologie des Nationalsozialismus, 

Patmos Verlag, Dυsseldorf, 2007. Marks Stephan, Γηαηί αθνινύζεζαλ ηνλ Υίηιεξ; Ζ 

ςπρνινγία ηνπ Δζληθνζνζηαιηζκνύ, ηξάηνο Ν. Ανξδαλάο (κεηάθξ.), (επηκ.), Βθδφζεηο 

Παπαδήκαο, Ώζήλα (ππφ έθδνζε). 

Ώλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (ρσξίο θξηηέο/ρσξίο πξαθηηθά) 

1.  «The Greek Civil War and its aftermath in the social, political and mnemonic level», 

Nach-Bürgerkriege: Österreich, Spanien und Griechenland im Vergleich (Post-Civil 

Wars: Comparing Austria, Spain and Greece), Αηεζλέο πλέδξην, Παλεπηζηήκην ηεο 

ΐηέλλεο (Universität Wien), ΐηέλλε, 15 Ενπλίνπ 2007.  

2. «Δγκλήμαηα Πολέμος. Οι δίκερ ηυν Γεπμανών διοικηηών ηος Οσςπού Κπήηηρ», Ζ 

Κξήηε ζηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία 1940-1950 (Μάρε Κξήηεο, Καηνρή, Αληίζηαζε, Δκθύιηνο 

Πόιεκνο), Εζηνξηθή, Λανγξαθηθή θαη Ώξραηνινγηθή Βηαηξεία Κξήηεο, Υαληά, 26-27 

ΜαΎνπ 2006. 

3. «Ζ εκπαιδεςηική πολιηική για ηοςρ Απόδημοςρ Έλληνερ ηηρ Γεπμανίαρ», Ννκαξρηαθή 

Ώπηνδηνίθεζε Φιψξηλαο, 2
ν
 Παγθόζκην πλέδξην Απαληαρνύ Φισξηλησηώλ (21-23 

Ενπιίνπ 2006). 

Μαπξνγέλε ηαπξνύια (επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΓ 407/80) 

1. Κεθάιαην ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο: «Σα ρνιηθά Βγρεηξίδηα Εζηνξίαο ηεο FYROM γηα 

ηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε (έθδνζεο 2005), ζην Εάθσβνο Μηραειίδεο (επηκ.), 

Μαθεδνληζκόο. Ηκπεξηαιηζκόο ησλ θνπίσλ 1944-2006, Ώζήλα 2007, 57-76. 

Ώλαδεκνζίεπζε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζην πεξηνδηθφ Άξδελ ηεύρ. 67(Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 

2007), 42-47. Ώγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κε ηίηιν «FYROM Primary School 

History Textbooks», ζην Iakovos Michailidis (editor), Macedonianism. FYROM’s 

Expansionist Designs Against Greece, 1944-2006, Athens, 57-76. Ώλαδεκνζίεπζε ηεο 

αγγιηθήο κεηάθξαζεο κε ηίηιν «FYROM Primary School History Textbooks», ζην 
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Iakovos Michailidis (editor), Macedonianism. FYROM’s Expansionist Designs Against 

Greece, 1944-2006, Athens 2007, 25-43. 

2. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο: «Οη πεξηπέηεηεο κηαο γιψζζαο», Γηαζηάζεηο ηεο 

κεηάβαζεο θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο, Φιψξηλα 2007, 719-

738.   

3. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο: Dimitrakopoulou Maria & Mavrogeni Stavroula, «The 

acquisition of the impersonal (reflexive) passive in Serbian as an L2: evidence from 

Greek learners», Primenjena lingvistika 7(2006), (Beograd - Novi Sad), pp. 110-122. 

4. Ώλαθνίλσζε ζε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην (ρσξίο θξηηέο) ρσξίο πξαθηηθά: «Οη δπζθνιίεο 

εθκάζεζεο ηεο ζεξβηθήο γιψζζαο απφ ην ειιελφθσλν θνηλφ», αλαθνίλσζε ζην 16
ν
 

Αηεζλέο πλέδξην Γισζζνινγίαο, Θεζζαινλίθε, 13-15 Ματνπ 2003. 

Σξηαληαθπιιίδνπ Σαηηάλα (Δηδηθή Δπηζηήκσλ ΠΓ 407/80) 

1. ΐηβιία/κνλνγξαθίεο: 

1) «Ώλαπαξαζηάζεηο ησλ Βιιήλσλ ζε ινγνηερληθά θείκελα Ρψζσλ ζπγγξαθέσλ» (2007)  

Θεζζαινλίθε, Βθδνηηθφο νίθνο: Ώ. ηακνχιε.  

2. Βπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

2) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2005).  «Αεκήηξηνο Γ. Μπεξλαξδάθεο, ε δσή θαη ην έξγν ελφο 

επεξγέηε ηνπ ειιεληζκνχ κέζα απφ ηε ξσζηθή βηβιηνγξαθία»: Μαθεδλόλ/ 14, 109-123. 

3) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2004). «Русский язык в Греции» («Δ Ρσζηθή γιψζζα ζηελ 

Βιιάδα»): Вестник МАПРЯЛа, Μφζρα, №43, 17-18. 

3. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

1) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2004). Состав и свойства художественных текстов для 

практического курса русского языка на среднем этапе обучения в Греции-χλζεζε 

θαη ηδηφηεηεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα ην πξαθηηθφ ζηάδην δηδαζθαιίαο ζηελ 

Βιιάδα: Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην Современная филология в международном 

пространстве языка и культуры (Ζ ζύγρξνλε θηινινγία ζην δηεζλή ρώξν ηεο γιώζζαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνύ) Άζηξαραλ Ρσζίαο, Οθηώβξηνο, 2004.  

2) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2004). Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο σο 

μέλεο ζηελ Βιιάδα:   7
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην, Διιεληθή εκεησηηθή Δηαηξία - 

Παγθνζκηνπνίεζε, Γηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη Σαπηόηεηεο, Πάηξα, Οθηψβξηνο, 2004. ππφ 

δεκνζίεπζε 

3) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2006). πγθξηηηθή ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο 

θαη ειιεληθήο γιψζζαο σο μέλεο:  Γηεζλέο πλέδξην “Ζ Διιεληθή Γιώζζα σο 

δεύηεξε/μέλε: Έξεπλα, Γηδαζθαιία θαη Δθκάζεζε”, Φιψξηλα, Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ 

Π.Α.Μ. Μάηνο 2006. ππφ δεκνζίεπζε 

4) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ, Μ. νπιηψηεο (2006). Творческое наследие Л.Н.Толстого в 

Греции – Δ θιεξνλνκηά ηνπ έξγνπ ηνπ Λ.Ν.Σνιζηφη ζηελ Βιιάδα: Γηεζλέο 

Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Л.Н.Толстой и природа» («Ο Λ.Ν.Σνιζηόη θα ε Φύζε») 

Οξέρνβν-Ενύγηεβν Ρσζίαο, Κξαηηθό Παλεπηζηήκην  ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Μόζραο, 

Παηδαγσγηθή ρνιή  Μάηνο, 2006.  

5) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2007). Образ грека в русской литературе:  Γηεζλέο πλέδξην 

“Ρσζηθή γιώζζα θαη πνιηηηζκόο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο Παξεπμείληεο ρώξεο. Γηδαζθαιία: 
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πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο”, Κνκνηελή, Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ Α.Π.Θ.  1-3 Ενπλίνπ 2007. (ππφ δεκνζίεπζε). 

6) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ, Γ. Παπατσάλλνπ (2007). Ώλαπαξαζηάζεηο ηνπ Έιιελα ζηε ξσζηθή 

ινγνηερλία:  Γηεζλέο πλέδξην “εκεησηηθή θαη ηδενινγίεο”, Φιώξηλα, Π.Γ.Μ.  18-21 

Οθησβξίνπ 2007. (ππφ δεκνζίεπζε). 

7) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2007). Нравы и обычаи греков в зеркале русской литературы:  

Γηεζλέο πλέδξην “Русский язык и культура в зеркале перевода»”, Υαιθηδηθή, Σκήκα 

Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ Α.Π.Θ., Σκήκα 

Ώλαηνιηθψλ, ιαβηθψλ θαη ΐαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη 

Ώλψηαηε ρνιή Μεηάθξαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μ.ΐ. Λνκνλφζσθ ηεο Μφζραο, 14-18 

ΜαΎνπ 2007. (ππφ δεκνζίεπζε). 

4. Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  

1) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2005). «Русский язык в Греции» («Δ Ρσζηθή γιψζζα ζηελ 

Βιιάδα»). Σν άξζξν επηιέρηεθε απφ ηνλ Καζεγεηή Ώ. Ν. ηζνχθηλ, επηβιέπνληα ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα λα εθδνζεί ζην ζπιινγηθφ ηφκν «Ζ ηζηνξία ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο Ρσζηθήο γιώζζαο σο μέλεο ζε δνθίκηα θαη απνζπάζκαηα». Αηδαθηηθφ βνήζεκα 

επηκέιεηα Ώ.Ν.ηζνχθηλ: Βθδφζεηο «Филоматис»: Μφζρα, ζ. 114-117.  

5. Άιιεο εξγαζίεο  

1) Σ. Σξηαληαθπιιίδνπ (2005). «Marina Tsvetayeva»: πεξ. «Asylum. A BALKAN POETRY 

MAGAZINE»/ ηεχρνο 7, ζ.22-24, 2005.   

Γαληειίδνπ Ναηξίζα, Δ.Δ.Η.ΓΗ.Π. Η 

1. ΐηβιία/κνλνγξαθίεο: 

1) Βγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ξσζηθήο γιψζζαο «ΡΧΕΚΏ ΓΕΏ ΒΛΛΔΝΒ Α΄. ΜΠΟΡΩ ΚΑΗ 

ΔΓΩ!» (Τπφ ζχληαμε) 

2) Βγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ξσζηθήο γιψζζαο «ΡΧΕΚΏ ΓΕΏ ΒΛΛΔΝΒ Γ΄. ΜΑΛΛΟΝ 

ΜΠΟΡΩ ΚΑΗ ΔΓΩ.» ( 2007 ). Θεζζαινλίθε, Βθδνηηθφο νίθνο: Ώθνί Κπξηαθίδε (450 

ει.) 

3) Βγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ξσζηθήο γιψζζαο «ΡΧΕΚΏ ΓΕΏ ΒΛΛΔΝΒ ΐ΄. ΗΩ ΜΠΟΡΩ 

ΚΑΗ ΔΓΩ…» (2005 ). Θεζζαινλίθε, Βθδνηηθφο νίθνο:  Ώ. ηακνχιε (368 ει.) 

4) Βγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ξσζηθήο γιψζζαο «ΡΧΕΚΏ ΓΕΏ ΒΛΛΔΝΒ Ώ΄. ΜΖΠΩ 

ΜΠΟΡΩ ΚΑΗ ΔΓΩ;» (2005).  Θεζζαινλίθε, Βθδνηηθφο νίθνο: Ώ. ηακνχιε (382 ει.) 

2. Βπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

1) Средства выражения возможности в русском языке на фоне греческой 

лингвокультуры/Σξόπνη έθθξαζεο ηεο δπλαηόηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ελέξγεηαο ζηε 

ξσζηθή γιώζζα κε θόλην ηνλ ειιεληθό γισζζηθό πνιηηηζκό (2007). Πεξηνδηθφ 

«ВЕСТНИК» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Дружбы народов», Μφζρα/4
ν
 ηεχρνο, ζει. 27-35. 

2) Особенности уроков иностранного языка/Ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεκάησλ μέλεο γιώζζαο 

(2006). Πεξηνδηθφ «ВЕСТНИК» ηνπ Αηεζλνχο ιαβηθνχ Ελζηηηνχηνπ, Μφζρα /10
ν
 

ηεχρνο, ζει. 30-33. 

3) Обучение студентов-греков способам выражения необходимости в русском 

языке/Δθκάζεζε από  Έιιελεο ζπνπδαζηέο ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ζηε 
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ξσζηθή γιώζζα (2006). Πεξηνδηθφ «ВЕСТНИК МАПРЯЛа» ηεο Αηεζλνχο Έλσζεο 

Καζεγεηψλ Ρσζηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Μφζρα /ηεχρνο 46-47, ζει. 70-72. 

4) Αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο ύιεο ζηελ εθκάζεζε ηεο ξσζηθήο γιώζζαο θαη ζθηαγξάθεζε ηεο 

ζύληαμεο εγρεηξηδίνπ γηα ην ειιεληθό θνηλό (2004). Πεξηνδηθή επηζηεκνληθή έθδνζε 

«ΜΏΚΒΑΝΟΝ» ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. /13
ν
 ηεχρνο, ζει. 67-

78. 

3. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

1) Грецизмы в русском языке/Οη ειιεληθέο ιέμεηο-δάλεηα ζηε ξσζηθή γιψζζα (2009). 

Πξαθηηθά Αηεζλνχο Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ: «Θεσξεηηθέο επηζηήκεο – Ρσζηθφο 

πλεπκαηηθφο πνιηηηζκφο – ζχγρξνλε επνρή», πινπνηεζέλ κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 200 

εηψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ Νηθνιάη ΐ. Γθφγθνι, Βζληθφ Παλεπηζηήκην Ε. Μεηζληθφβ ηεο 

Οδεζζνχ, Οπθξαλία. 

2) Социокультурный  аспект в структуре современных учебных комплексов по 

русскому языку как иностранному/Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθή άπνςε ζηε δνκή ησλ 

ζύγρξνλσλ ζπλδπαζκώλ εγρεηξηδίσλ-επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο γιώζζαο 

(2005). Πξαθηηθά Βπηζηεκνληθνχ - Πξαθηηθνχ πλεδξίνπ: «Πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο 

θηινινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ζηε δηδαζθαιία γισζζψλ ζηα Ώ.Β.Ε. θαη ζην ζρνιείν», 

Κξαηηθφ Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην Πέλδαο, Ρσζία, ζει. 208-211. 

3) Элементы проблемного обучения в практическом курсе русского языка как 

иностранного/ηνηρεία πξνβιεκαηηζκνύ ζηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο  ηεο ξσζηθήο 

γιώζζαο  σο μέλεο (2005). Πξαθηηθά Αηεζλνχο Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ: 

«Пушкинские чтения – 2005», Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Πνχζθηλ-Ώγία Πεηξνχπνιε, 

Ρσζία, ζει. 457-462.   

4) Модальные глаголы в русском языке (принципы описания)/Σα modal ξήκαηα  ζηε 

ξσζηθή γιώζζα (ηξόπνη πεξηγξαθήο) (2005). Πξαθηηθά Αηεζλνχο Βπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ: «Δ ζχγθξηζε σο κέζνδνο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο γισζζψλ», Κξαηηθφ 

Παλεπηζηήκην Σηθιίδαο, Γεσξγία, ζει. 168-174. 

Μπνξφβαο Γεψξγηνο, Β.Β.Ε.ΑΕ.Π. Ε 

Άιιεο εξγαζίεο: «Οη ζπκθσλίεο Dayton θαη Ώρξίδαο σο κνληέια επίιπζεο εζλνηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Ώμηνιφγεζε θα ζχγθξηζε». Πηπρηαθή εξγαζία ε νπνία εθπνλήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ 

πνπδψλ «Οηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε» 

Ράιηζεβα Νηθνιέηηα, Δ.Δ.Η.ΓΗ.Π. Η 

1. ΐηβιία/κνλνγξαθίεο: 

ΐΟΤΛΓΏΡΕΚΔ ΓΛΧΏ (ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΔ ΓΡΏΜΜΏΣΕΚΔ), 605 ζειίδεο, Θεο/λίθε 2009, Βθδνηηθφο 

νίθνο Ώδειθψλ Κπξηαθίδε α.ε. 

2. Βπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

3. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

1) Психо-лингвистический  заряд художественного текста и его воздействия на 

современного человека в контексте преподавания русского как иностранного / 

Φπρνινγηθά θαη γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη ε επηξξνή ηνπ 

ζην ζχγρξνλν άλζξσπν θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο γιψζζαο σο μέλεο, Ώθαδεκία 

Βπηζηεκψλ ηεο ΐνπιγαξίαο, Ελζηηηνχην ινγνηερλίαο, 2005, φθηα, ζει.188- 199   
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2) Δ δηδαζθαιία ηεο ξεκαηηθήο φςεο ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, Βπηζηεκνληθφ    πλέδξην 

κε ζέκα «Δ δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο γιψζζαο», Ενχληνο, 2004, Αεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Κνκνηελή 

3) Аксиология концепта „дни недели” в греческой и русской картинах мира: 

лингвокультурологический и лексикографический аспекты / «Ώμηνιφγεζε ηεο 

έλλνηαο «εκέξεο ηεο εβδνκάδαο» ζηελ ειιεληθή θαη ηε ξσζηθή εηθφλα θφζκνπ: 

γισζζνπνιηηηζηηθή θαη ιεμηθνγξαθηθή άπνςε», Αηεζλέο Βπηζηεκνληθφ-Μεζνδνινγηθφ 

πλέδξην «Δ Ρσζηθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο απφ ηε ζθνπηά ηεο κεηάθξαζεο», Α.Π.Θ. , 

Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μφζραο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινληθήο,  14-18 

ΜαΎνπ  2008, Πφξην Καξξάο, Υαιθηδηθή, Βιιάδα. 

Αιιά άξζξα:  

4) „Дълголетието” (1 част) / «Δ καθξνδσία» (1
ν
 κέξνο), δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα 

            «Δ ΐνπιγαξία ζήκεξα», Ώζήλα, 29.06 – 6.07  2006, ηεχρνο 254, ζει.  17  

5) „Дълголетието” (2 част) / «Δ καθξνδσία» (2
ν
 κέξνο), δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα 

            «Δ ΐνπιγαξία ζήκεξα», Ώζήλα, 6 – 12.07  2006, ηεχρνο 255, ζει.  17 

 

 


