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Γενική περιγραφή 

 

Απονεμόμενος τίτλος σπουδών 

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης (χωρίς ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις). 

 

Επίπεδο τίτλου σπουδών 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το επίπεδο του τίτλου σπουδών οριοθετείται στο 6 ο 

(αντίστοιχο του Bachelor’s Degree). 

 

Ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής 

Η εισαγωγή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται με τους 

προβλεπόμενους από την εθνική νομοθεσία τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Ειδικές διευθετήσεις για την αναγνώριση πρότερης μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) 

Σε σχετική ενότητα (“Αναγνώριση μαθημάτων”) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

(ΕΣ.ΚΑ.Λ.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης περιγράφονται 

αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

σε διαφορετικό Ίδρυμα. Σχετικές πρόνοιες υπάρχουν και αναφορικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής 

φοιτητών ERASMUS (“Κινητικότητα φοιτητών/ριών), μέσω του οποίου μέρος των σπουδών 

πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια  της αλλοδαπής (ειδικά για τον Κανονισμό για 

τις Erasmus Studies βλ. και σελ. 9 του Β.4.1. «Κανονισμός Προγράμματος Σπουδών» του παρόντος 

Φακέλου Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης). 

 

Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών και κανονισμοί 

Η απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης προϋποθέτει 

την επιτυχή εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή-εξαμηνιαία μαθήματα, εκ των οποίων: 

Α) Είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ). 

Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας. 

Γ) Ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(ΕΛΕΠ). Δ) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων: 

α) Έξι (6) σεμινάρια (ΥΕΣ) και δώδεκα  (12) παραδόσεις (ΥΕΠ). Στα  έξι  (6) σεμινάρια 

περιλαμβάνεται και  το υποχρεωτικό για όλους/ες ΥΕΣ με τίτλο: “Συγγραφή επιστημονικής 

εργασίας”, το οποίο μπορεί να δηλωθεί από το Γ’ εξάμηνο φοίτησης. Για το  Γ’ και Δ’  εξάμηνο  

σπουδών το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορεί  να δηλωθεί επιπλέον των μαθημάτων που προβλέπεται 

ανά εξάμηνο φοίτησης. Για τα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνεται στον προβλεπόμενο 

αριθμό μαθημάτων. 
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Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και αναλαμβάνεται, σε συνεργασία με 

διδάσκοντα/ ουσα, στο 4ο έτος των σπουδών. Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας 

είναι ο/η φοιτητής/ ήτρια να χρωστά μέχρι ένα (1) Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΠΟ). Η επιτυχής 

ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δώδεκα (12) ECTS. 

ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δέκα (10) ECTS οι 

οποίες αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

 

Κατηγορίες 

μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (ΥΠΟ) 21 

Υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕΠ) 12 

Σεμινάρια (ΥΕΣ) 6 

Ξένης γλώσσας 4 

Ελεύθερης επιλογής 1 

Σύνολο: 44 
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Αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο 

 

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο 

(χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει δήλωση μαθημάτων, η 

οποία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Students Web. Δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές 

μετά τη λήξη της προθεσμίας. Επίσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις 

για αλλαγή της δήλωσης επιλογής μαθημάτων. Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 

και να εξεταστούν σε μάθημα/μαθήματα το/α οποίο/α δεν συμπεριέλαβαν στη δήλωσή τους. 

Εάν δεν υποβληθεί δήλωση μαθημάτων θεωρείται ότι ο/η φοιτητής/ήτρια δεν θα παρακολουθήσει 

μαθήματα και, ως εκ τούτου, δεν έχει δικαίωμα απόκτησης των διανεμόμενων διδακτικών 

συγγραμμάτων και συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου εξαμήνου και της επαναληπτικής 

του εξέτασης (Σεπτέμβριος). 

Συνίσταται στους/ις φοιτητές/ήτριες να ακολουθούν το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών, καθώς 

ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης και είναι προσαρμοσμένο στον ελάχιστο αριθμό 

εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και στην αλληλουχία των γνωστικών αντικειμένων 

των προσφερόμενων μαθημάτων. Οι διδάσκοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 

προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συμμετοχή σε μάθημά τους όταν το κρίνουν απαραίτητο. 
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Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδών  

 

Προφίλ του προγράμματος σπουδών 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο Τμήμα 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο ευρύ 

πεδίο  της πολιτικής επιστήμης. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί από το 1999· 

συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση, εντός του πλαισίου της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του οικείου πανεπιστημίου. Η αφετηρία αυτή του επιτρέπει να αναδείξει 

τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση 

κοινών στοχοθεσιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας. Βασικό αντικείμενο του 

Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις του:  τόσο  ιστορικά, με 

συγκριτική αναδρομή σε κοινωνικούς σχηματισμούς που προηγούνται του νεωτερικού ορίζοντα, 

όσο και γεωγραφικά, μέσα από την επίσης συγκριτική εξέταση διαφορετικών πολιτικών και 

εξουσιαστικών συστημάτων, όσο επίσης και μέσα από την εξέταση του λόγου περί της εξουσίας, ο 

οποίος καταλαμβάνει το πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από την άρθρωση του 

προγράμματος σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τη δυναμική του σύγχρονου 

πολιτικού συστήματος, εξετάζοντας όλο το φάσμα των αντίστοιχων δυνατοτήτων, από την εκλογική 

συμπεριφορά μέχρι τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, και από την τοπική πολιτική 

μέχρι τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης. Η κριτική σκέψη, το ζήτημα των πολιτικών αξιών και 

της κανονιστικής διάστασης της πολιτικής καλλιεργούνται σε συνδυασμό με την συστηματική 

εξέταση διαδικασιών λειτουργίας και μεταβολής των δομών εξουσίας. Έμφαση δίνεται επίσης 

(όπως προκύπτει από το, παρακάτω παρατιθέμενο, πλαίσιο κατανομής μαθημάτων) σε σειρά 

πεδίων της πολιτικής επιστήμης, όπως οι διεθνείς σχέσεις, οι ευρωπαϊκές σπουδές, οι δημόσιες 

πολιτικές, η συγκριτική πολιτική ανάλυση, η πολιτική μεθοδολογία και ανάλυση, η πολιτική 

κοινωνιολογία, η πολιτική ιστορία, ενώ στην πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών 

δόθηκε έμφαση και σε μαθήματα ακαδημαϊκής ευρύτητας με την εισαγωγή μαθημάτων για την 

κοινωνική ευθύνη και βιωσιμότητα, την ερευνητική μεθοδολογία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικής εργασίας (με την εισαγωγή ως υποχρεωτικού του 

σεμιναρίου ΣΕΕΠ570). Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς 

επιστήμονες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και πραγμάτευσης των 

πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία του αντικειμένου (πολιτική 

φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, δημόσιες πολιτικές, πολιτικό 

σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και δεξιότητες απαραίτητες 

στους σημερινούς φοιτητές (ξένη γλώσσα, αξιοποίηση στατιστικών πακέτων επεξεργασίας 

δεδομένων, κ.ά.). Προς πλαισίωση της ερευνητικής δυναμικής, στο Τμήμα λειτουργεί επίσης και 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Πολιτικό σύστημα και δημόσιες πολιτικές”. 
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Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Η διακλαδικότητα, ο μεθοδολογικός πλουραλισμός και η θεματική πολυμέρεια που χαρακτηρίζει το 

πρόγραμμα σπουδών εγγυώνται την άρτια εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το γνωστικό πεδίο 

της Πολιτικής Επιστήμης και συναφών κλάδων των κοινωνικών επιστημών. Το εν λόγω γνωστικό 

περιβάλλον ενισχύει την κριτική σκέψη και ειδικότερες δεξιότητες σε επιμέρους θεματικές 

περιοχές, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση σκεπτόμενων 

πολιτών στο πλαίσιο διαδικασιών ενίσχυσης και εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Ειδικότερα, με την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/ήτριες είναι εφοδιασμένοι/ες με απαραίτητα στις 

σύγχρονες συνθήκες προσόντα, καθώς είναι εξοικειωμένοι/ες με: 

1. Την πολιτική μεθοδολογία, τη συγκριτική πολιτική ανάλυση, την εμπειρική έρευνα και τον 

κριτικό-θεωρητικό στοχασμό. 

2. Την ιστορία των πολιτικών ιδεών, την πολιτική και φιλοσοφική θεώρηση και τη σύγχρονη 

πολιτική σκέψη και θεωρία. 

3. Τις σύγχρονες πολιτικές σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις θεσμικές 

αρχιτεκτονικές που χαρακτηρίζουν την οργάνωση και λειτουργία των σύγχρονων κρατών, ενώσεων 

και διεθνών συνεργασιών στις ποικίλες χωρικές διαβαθμίσεις τους. 

4. Τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των γραφειοκρατικών και διοικητικών συστημάτων, τη 

Δημόσια Διοίκηση και τους θεσμούς διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων 

κοινωνιών. 

5. Τις λειτουργίες των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων σε συγκριτική προοπτική. 

6. Βασικούς θεσμούς και δρώντες πολιτικής και κοινωνικής αντιπροσώπευσης, των τρόπων 

ανάδειξης και λειτουργίας τους. 

7. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ιστορική εξέλιξη της εγχώριας και διεθνούς εμπειρίας. 

8. Τα βασικά στοιχεία του επικοινωνιακού περιβάλλοντος και των πολιτικών επικοινωνίας στις 

σύγχρονες κοινωνίες. 

9. Τις ποικίλες πολιτικές ιδεολογίες και ταυτότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κομματικό και 

πολιτικό ανταγωνισμό σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. 

10. Την ανάλυση του πολιτικού λόγου, της πολιτικής κουλτούρας και του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος ως βασικών τόπων εκδήλωσης της πολιτικής σύγκρουσης και συνεργασίας. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα: Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο 

τμήμα που σκοπό έχει την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στην πολιτική επιστήμη για την 

εμβάθυνση και κριτική διαχείριση των πολιτικών ζητημάτων αλλά και την μετάδοση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων, τεχνικών και μεθόδων.  Σε αντίθεση με τα περισσότερα αντίστοιχα τμήματα 

στα ελληνικά πανεπιστήμια, που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο νομικών σχολών, το Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης της Κρήτης συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση. Ακριβώς επειδή 

συγκροτήθηκε χωρίς θεσμικές δεσμεύσεις με άλλους κλάδους ή γνωστικά αντικείμενα, στους στόχους 

του περιλαμβάνεται η γνήσια διεπιστημονικότητα. Ο συνδυασμός αυτός του επιτρέπει να αναδείξει 

τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού του αντικειμένου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 

διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών συνεργασιών 

για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας.  
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Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να 

αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και διαχείρισης των πολιτικών φαινομένων και της 

σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και 

ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και 

ευρωπαϊκή πολιτική, δημόσιες πολιτικές, πολιτική κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και 

δεξιότητες απαραίτητες στους σημερινούς φοιτητές (Αγγλικά, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

χρήση SPSS, κ.α.). Στη βάση αυτή και σε συνδυασμό με τη συνεχή επιστημονική και ερευνητική 

ενασχόληση και παρουσία των μελών του, το Τμήμα φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της πολιτικής επιστήμης στην Ελλάδα καθώς και στην αναβάθμιση του ελληνικού 

πολιτικού συστήματος και της ελληνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ. 

 

Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες: 

- να αποκτήσουν εδραία γνώση και σύστοιχες δεξιότητες για την ανάλυση και διαχείριση των 

διαχείρισης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, 

υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο 

- να αποκτήσουν εδραία γνώση και σύστοιχες δεξιότητες ανάλυσης, έρευνας και εφαρμογής στα 

βασικά πεδία- κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, 

συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, δημόσιες πολιτικές, πολιτική κοινωνιολογία, διεθνείς 

σχέσεις) 

- να αποκτήσουν  και αναπτύξουν κρίσιμες οριζόντιες δεξιότητες (επάρκεια και χρήση της 

αγγλικής γλώσσας, ψηφιακή ικανότητα και IT δεξιότητες, δεξιότητες στην εφαρμογή 

στατιστικών πακέτων επεξεργασίας κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων κλπ)  

- να αναπτύξουν την ικανότητα αυτενέργειας και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες 

αναφορικά με τα βασικά πεδία της πολιτικής επιστήμης (μέσω κυρίως των Σεμιναρίων αλλά 

και της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας) 

- να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους μέσω της Πρακτικής Άσκησης.  

 



8  

Εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης αποκτούν όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και για την 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας σε μια πλειάδα επαγγελματικές περιοχές όπως, ενδεικτικά, 

εκπαίδευση, διοίκηση, ερευνητικά ινστιτούτα και όμιλοι προβληματισμού, εθελοντικές οργανώσεις 

και ομάδες συνηγορίας, εταιρείες μελετών, ανάλυσης (εκλογικής) συμπεριφοράς και επικοινωνίας, 

εκδόσεις και εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων. Ειδικότερα, οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις επαγγελματικών ειδικοτήτων με εμπειρικό 

προσανατολισμό (ποσοτική έρευνα, στατιστική επεξεργασία, κ.λπ.) όσο και σε αυτές με ευρύτερο 

ποιοτικό περιεχόμενο και στόχευση (κριτική, αναλυτική και συνθετική ικανότητα, λήψη 

αποφάσεων , κ.λπ.). 

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι Πολιτικοί Επιστήμονες, με ισχυρό 

εκπαιδευτικό προφίλ λόγω της σύστασης του προγράμματος σπουδών, αλλά και ενισχυμένο 

επαγγελματικό προφίλ λόγω των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδυάζουν εξειδίκευση και 

οριζόντιες δεξιότητες, όπως και με ενισχυμένη απασχολησιμότητα λόγω της Πρακτικής Άσκησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετική δυνατότητα επιλογής των 

φοιτητών και φοιτητριών, είναι οργανικά ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος και η επιτυχής υλοποίηση της οδηγεί στην αναγνώριση δύο (2) μαθημάτων 

Υποχρεωτικών Επιλεγόμενων Παραδόσεων (ΥΕΠ). Εκτός της πολυδιάστατης, συστηματικής και 

ερευνητικά εδραιωμένης διδασκαλίας των επιμέρους πεδίων του ευρύτερου αντικειμένου της 

πολιτικής επιστήμης που θεραπεύει το Τμήμα, κρίσιμη είναι επίσης η μεθοδική και 

εμπεριστατωμένη πρακτική αξιοποίηση της προσκτηθείσας γνώσης και ακόλουθα η 

επικαιροποίηση και ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων πολιτικών 

επιστημόνων, προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω τις δυνατότητες και προοπτικές τους για να 

καλύψουν αποτελεσματικά θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, σε ΟΤΑ, σε Μ.Μ.Ε., σε 

εταιρείες πολιτικής έρευνας και έρευνας γνώμης, σε ερευνητικές δομές και δομές κοινωνικών 

εταίρων, σε εταιρείες και επιχειρήσεις, αλλά και σε έτερους νευραλγικούς τομείς- πεδία της αγοράς 

εργασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους το Τμήμα έδωσε εξαρχής ιδιαίτερη έμφαση στην 

Πρακτική Άσκηση, η οποία συνεχίζεται ανελλιπώς και επιτυχημένα από το ακαδ. έτος 2002- 2003. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης εργάζονται κυρίως στη Δημόσια Διοίκηση και σε 

ΟΤΑ, σε ΜΜΕ, σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα Δομές Κοινωνικών Εταίρων, στον ευρύτερο 

ιδιωτικό Τομέα, αλλά και κάποιοι εκ των αποφοίτων κατέχουν ήδη ακαδημαϊκές θέσεις ως 

Διδάσκοντες- Μέλη ΔΕΠ σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Λίγοι απόφοιτοι 

εργάζονται στη 2βάθμια εκπαίδευση, αφού παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της κατοχύρωσης 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Πολιτικής Επιστήμης από την Πολιτεία, παρά 

τις συστηματικές παρεμβάσεις των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης.  

 

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για τη συνέχιση των 

σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συνδρομή στην κατεύθυνση αυτή παρέχουν οι “Σύμβουλοι 

Σπουδών” (βλ. παρακάτω) οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους είναι σε θέση να 

κατευθύνουν τους/ις φοιτητές/ ήτριες προς τις ενδεδειγμένες επιλογές σύμφωνα με τα ερευνητικά, 

ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. 
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Σχεδιάγραμμα μαθημάτων με πιστωτικές μονάδες 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  

διαρθρώνεται ανά εξάμηνο και είδος μαθήματος ως εξής: 

 

 

Εξάμηνο φοίτησης Πλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων 

Α Πέντε (5) Υποχρεωτικά (ΥΠΟ) + 1 Αγγλικά 

Β Έξι (6) Υποχρεωτικά (ΥΠΟ) + 1 Αγγλικά 

Γ Τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (ΥΠΟ) + 1 Αγγλικά 

Δ Έξι (6) Υποχρεωτικά (ΥΠΟ) + 1 Αγγλικά 

Ε Τρία (3) ΥΕΠ + Ένα (1) ΥΕΣ + Μία (1) ελεύθερη επιλογή από άλλο 

Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΣΤ Τρία (3) ΥΕΠ + Ένα (1) ΥΕΣ 

Ζ Τρία (3) ΥΕΠ + Δύο (2) ΥΕΣ 

Η Τρία (3) ΥΕΠ + Δύο (2) ΥΕΣ 

Σημείωση: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους 

φοιτητές/ ήτριες. 

 

Στους κάτωθι Πίνακες παρατίθενται τα μαθήματα με τον κωδικό τους και τις αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο και είδος μαθήματος. 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 

Εξάμηνο Α’ - Υποχρεωτικά μαθήματα 

(ΥΠΟ) 

Εξάμηνο Β’ - Υποχρεωτικά μαθήματα 

(ΥΠΟ) 

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες (ΑΓΓΠ010, 

5 ECTS) 

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’ 

(ΑΓΓΠ020, 5 ECTS) 

Ευρωπαϊκή ιστορία νεωτέρων χρόνων 

(ΕΙΝΠ118, 6 ECTS) 

Περιγραφική και επαγωγική στατιστική 

(ΠΕΡΠ140, 6 ECTS) 

Ελληνική πολιτική (ΕΕΠΠ120, 6 ECTS) Το Πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΠΣΕΠ139, 6 ECTS) 

Πολιτική επιστήμη Ι: Εννοιολογικές παράμετροι 

(ΠΟΕΠ100, 6 ECTS) 

Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Λειτουργικές παράμετροι 

(ΠΕΛΠ148, 6 ECTS) 

Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης 

(ΕΜΕΠ138, 6 ECTS) 

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές 

επιστή μες (ΠΜΚΠ137, 6 ECTS) 

Πολιτική θεωρία Ι: Θεωρία Αρχαίας Πόλης 

(ΠΟΘΠ133, 6 ECTS) 

Πολιτική θεωρία ΙΙ: Νεότερη Πολιτική 

Φιλοσοφία– Φυσικό Δίκαιο– Φιλελευθερισμός–

Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

(ΠΟΘΠ134, 6 ECTS) 

Συνταγματικό Δίκαιο Ι (ΣΥΔΠ149, 6 ECTS) Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (ΣΔΙΠ150, 6 ECTS) 

 

Εξάμηνο Γ’ - Υποχρεωτικά μαθήματα 

(ΥΠΟ) 

Εξάμηνο Δ’ - Υποχρεωτικά μαθήματα 

(ΥΠΟ) 

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’ 

(ΑΓΓΠ030, 5 ECTS) 

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’ 

(ΑΓΓΠ040, 5 ECTS) 

Πολιτική θεωρία ΙΙΙ: Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, 

Βέμπερ (ΠΟΘΠ135, 6 ECTS) 
Πολιτική θεωρία IV: 20ος αιώνας και σύγχρονα 

ρεύματα στην πολιτική θεωρία (ΠΘΣΠ145, 6 

ECTS) 

Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ: Διεθνείς Σχέσεις 

(ΠΕΔΠ142, 6 ECTS) 

Πολιτική Επιστήμη IV: Εξωτερική πολιτική, 

γεωοικονομία και ασφάλεια (ΠΟΕΠ147, 6 

ECTS) 

Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματα 

(ΟΣΚΠ143, 6 ECTS) 

Συγκριτική πολιτική ανάλυση (ΣΠΑΠ129, 6 

ECTS) 

 Κράτος και κρατικές πολιτικές (ΚΡΠΠ132, 6 

ECTS) 

 Πολιτικά κόμματα (ΠΚΟΠ126, 6 ECTS) 

 Εκλογική κοινωνιολογία (ΕΚΚΠ146, 6 ECTS) 
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Μαθήματα επιλογής (ΥΕΠ)-Χειμερινό 

Εξάμηνο 

Μαθήματα επιλογής (ΥΕΠ)-Εαρινό 

εξάμηνο 

Η εμβάπτιση της θεωρίας στα εμπειρικά 

δεδομένα (ΕΕΔΠ459, 5 ECTS) 

Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα 

(ΘΕΝΠ439, 5 ECTS) 

Βία και πολιτική (ΒΚΠΠ415, 5 ECTS) Ελληνική ιστορία νεοτέρων χρόνων (ΕΙΝΠ238, 5 

ECTS) 

Πολιτική (και) επικοινωνία (ΠΚΕΠ422, 5 ECTS) Στρατηγική διοίκηση (ΣΤΔΠ451, 5 ECTS) 

Όψεις πολιτικοθεσμικού εκσυγχρονισμού 

(ΟΨΕΠ299, 5 ECTS) 

Πολιτικό σύστημα (ΠΣΥΠ454, 5 ECTS) 

Ιδεολογία και πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας 

(ΙΠΣΠ460, 5 ECTS) 

Μειονότητες και κρατική πολιτική (ΜΚΠΠ477, 

5 ECTS) 

Οικονομική ανάπτυξη και δημοκρατία 

(ΟΑΔΠ461, 5 ECTS) 

Τάξεις και στρώματα της ελληνικής κοινωνίας 

(ΤΣΚΠ481, 5 ECTS) 

Συγκριτική πολιτική ανάλυση (ΣΠΑΠ446, 5 

ECTS) 

Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική 

(ΚΚΠΠ457, 5 ECTS) 

Ευρωπαϊκοί θεσμοί (ΕΘΕΠ458, 5 ECTS) Πολιτικές ελίτ και πολιτικό σύστημα (ΠΕΠΠ473, 

5 ECTS) 

Δημόσιες πολιτικές (ΔΗΠΠ447, 5 ECTS) Σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας 

και πολιτικής (ΣΖΕΠ469, 5 ECTS) 

Δημόσιες πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ΔΕΚΠ402, 5 ECTS) 

Αγγλική λογοτεχνία και πολιτική (ΑΓΠΠ437, 5 

ECTS) 

Ελληνική ιστορία νεοτέρων χρόνων (ΕΙΝΠ238  

Συγκριτική δημόσια πολιτική (ΣΔΠΠ475, 5 

ECTS) 

 

Πολιτικό προσωπικό (ΠΠΡΠ471, 5 ECTS)  

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη 

ανάπτυξη (ΕΚΒΠ480, 5 ECTS) 

 

Θεσμοί αντιπροσώπευσης (ΘΕΑΠ472, 5 ECTS)  

Πολιτική κουλτούρα και εθνική ταυτότητα 

(ΠΚΕΠ479, 5 ECTS) 

 

Κρατική συγκρότηση και εξωτερική πολιτική 

(ΚΣΕΠ478, 5 ECTS) 

 

Μειονότητες και κρατική πολιτική (ΜΚΠΠ477, 

5 ECTS) 

 

Συγκριτική μεταναστευτική πολιτική 

(ΣΜΠΠ476, 5 ECTS) 

 

Θεωρίες δημοκρατίας (ΘΕΔΠ247, 5 ECTS)  

Ανάλυση δημόσιας πολιτικής (ΑΔΠΠ442, 5 

ECTS) 

 

Ιστορία και ιδεολογία στην κοινωνική θεωρία 

(ΙΔΕΠ286, 5 ECTS) 

 

Η Ακροδεξιά στην Ευρώπη (ΗΑΕΠ482, 5 

ECTS) 
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Σεμινάρια (ΥΕΣ)-Χειμερινό εξάμηνο Σεμινάρια (ΥΕΣ)-Εαρινό εξάμηνο 

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (ΣΕΕΠ570, 6 

ECTS) 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια 

Διοίκηση (ΗΔΔΠ561, 6 ECTS) 

Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας POISSON LOGISTIC 

REGRESSION (ΠΔΔΠ579, 6 ECTS) 

Ιστορία και Πολιτική μέσα από τη 

Δραματουργία (ΙΠΔΠ533, 6 ECTS) 

Πολιτικές ενσωμάτωσης (ΕΝΣΠ398, 6 ECTS) Σοσιαλδημοκρατία: Πρόοδος ή οπισθοχώρηση 

για την Κοινωνική Δικαιοσύνη; (ΣΠΟΠ588, 6 

ECTS) 

Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον (ΕΕΠΠ-

558, 6 ECTS) 

Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού 

Συστήματος (ΘΠΣΠ326, 6 ECTS) 

Ειδικά θέματα πολιτικής κοινωνιολογίας 

(ΘΠΚΠ305, 6 ECTS) 

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel 

(ΠΘΕΠ367, 6 ECTS) 

Πολιτική και αθλητισμός (ΠΑΘΠ557, 6 ECTS) Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές 

απασχόλησης (ΕΠΠΠ585, 6 ECTS) 

Ειδικά θέματα πολιτικής θεωρίας: Αυτονομία και 

δημοκρατία (ΕΘΠΠ527, 6 ECTS) 

International Business Environment (ΔΕΠΠ572, 

6 ECTS) 

Ευρωπαϊκό πολιτικό θέατρο (ΕΠΘΠ567, 6 

ECTS) 

Η Ελλάδα σε Πόλεμο: Πολιτική Οικονομία και 

Κοινωνία στη δεκαετία του 1940 (ΠΟΚΠ506, 6 

ECTS) 

Η Ελλάδα σε πόλεμο: Πολιτική οικονομία και 

κοινωνία στη δεκαετία του 1940 (ΠΟΚΠ506, 6 

ECTS) 

Αναλύοντας Πολιτικά Δεδομένα στο πλαίσιο 

της Negative Binomial Logistic Regression – 

Κοινωνική Στατιστική ΧΙΙ (ΚΣΤΠ583, 6 

ECTS) 

Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας MULTINOMIAL LOGISTIC 

REGRESSION (ΑΠΔΠ562, 6 ECTS) 

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 

(ΣΕΕΠ570, 6 ECTS) 

Συγκρότηση πολιτικών θεσμών: η Επανάσταση 

του 1821 (ΣΠΘΠ587, 6 ECTS) 

Πολιτικός λόγος και ιδεολογία (ΠΛΙΠ517, 5 

ECTS) 

Κόμματα και διαδίκτυο (ΚΔΠΠ569, 6 ECTS) Προπαγάνδα (ΠΡΟΠ468, 5 ECTS) 

Πολιτική και νέες τεχνολογίες (ΠΝΤΠ590, 6 

ECTS) 

 

Κράτος και κοινωνική μεταρρύθμιση 

(ΚΚΜΠ586, 6 ECTS) 

 

Κρίση και κοινωνική πολιτική (ΚΚΠΠ554, 6 

ECTS) 

 

Τοπικό κράτος και αναπτυξιακή πολιτική στην 

Κίνα (ΚΙΝΠ510, 6 ECTS) 

 

 

Πτυχιακή Εργασία  Πρακτική Άσκηση   

Προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (12 ECTS)  Προαιρετική Πρακτική Άσκηση (ΠΡΑΚ600, 10 

ECTS) 

Πρακτική Άσκηση ERASMUS (ΠΡΑΚ601- τα 
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ECTS υπολογίζονται με βάση τις ώρες εργασίας 

και είναι κατ’ ελάχιστον 10) 

 

 

Κανονισμοί εξετάσεων, αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: α) Ιανουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. β) 

Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και γ) Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα 

μαθήματα των δύο εξαμήνων. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι κατ' ανώτατο όριο τρεις 

εβδομάδες. Το πρόγραμμα των εξετάσεων κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται πριν από τη λήξη του 

εξαμήνου. Το πρόγραμμα της περιόδου Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται το αργότερο στα τέλη του 

Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. 

Το συντονισμό της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος έχει η Γραμματεία του 

Τμήματος, η οποία υπό την εποπτεία του/της Προέδρου μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό 

επιτηρητών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων. 

Ο τρόπος εξέτασης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το/η διδάσκοντα/ουσα και περιγράφεται στο 

syllabus του μαθήματος που ανακοινώνεται στους/ις φοιτητές/ήτριες στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα κυμαίνεται από μηδέν (0) έως δέκα (10) με ελάχιστη διαβάθμιση τη 

μισή μονάδα. Προβιβάσιμοι θεωρούνται οι βαθμοί που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5). 

Ο βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής (από πάνω προς τα κάτω): 

“Άριστα”: 8,50-10,00 

“Λίαν Καλώς”: 6,50-8,49 

“Καλώς”: 5,00-6,49 

 

Προϋποθέσεις αποφοίτησης 

Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης καθορίζεται στις 245 με βάση το τι ισχύει διεθνώς για 

τετραετή προγράμματα σπουδών (ή προγράμματα διάρκειας 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων). Οι 

απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) εξειδικεύονται ανά είδος μαθήματος ως εξής: 

 

Είδος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) 

Απαιτούμενος 

αριθμός μαθημάτων 

Σύνολο πιστωτικών 

μονάδων (ECTS) 

ΥΠΟ 6 21 126 

Αγγλικά 5 4 20 

ΥΕΠ 5 12 60 

ΥΕΣ 6 6 36 

ΕΛ.ΕΠ 3 1 3 

Σύνολο: 245 
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Τρόπος φοίτησης 

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης η πλήρης φοίτηση ανά ακαδημαϊκό 

έτος σπουδών ισοδυναμεί με εξήντα (60) περίπου διδακτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες εκφράζουν 

το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Η μερική 

φοίτηση είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Σύμβουλοι σπουδών 

Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το Τμήμα ορίζει συμβούλους σπουδών για τους/ις 

νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες. Ρόλος συμβούλου σπουδών ανατίθεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος, ο οποίος συνίσταται στην καθοδήγηση και παροχή συμβουλών σε θέματα που 

αφορούν τις σπουδές (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές). 

 

Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων 

Στον κάτωθι Πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των Υποχρεωτικών μαθημάτων: 

Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων (ΥΠΟ) 

Α/

Α 

Κωδικός Τίτλος Εξάμη

νο 

Διδάσκων/ουσα 

1 ΕΙΝΠ118 Ευρωπαϊκή ιστορία νεωτέρων χρόνων Α’ Σκαλιδάκης Ιωάννης 

2 ΕΕΠΠ120 Ελληνική πολιτική Α’ Καραγιάννης Ιωάννης 

3 ΠΟΕΠ100 Πολιτική επιστήμη Ι: Εννοιολογικές 

παράμετροι 

Α’ Γεωργαντάς Ηλίας 

4 ΕΜΕΠ138 Μεθοδολογία της Πολιτικής 

Επιστήμης 

Α’ Αλεξόπουλος Νεκτάριος 

5 ΠΟΘΠ133 Πολιτική θεωρία Ι: Θεωρία Αρχαίας 

Πόλης 

Α’ Νουτσόπουλος Θωμάς 

6 ΣΥΔΠ149 Συνταγματικό Δίκαιο Ι Α’ Κεσσόπουλος Αλέξανδρος 

7 ΠΕΡΠ140 Περιγραφική και επαγωγική 

στατιστική 

Β’ Δαφέρμος Βασίλης 

8 ΠΣΕΠ139 Το Πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Β’ Ξενάκης Δημήτρης 

9 ΠΕΛΠ148 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Λειτουργικές 

παράμετροι 

Β’ Καραγιάννης Ιωάννης 

10 ΠΜΚΠ137 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις 

κοινωνικές επιστήμες 

Β’ Παπαδάκης Νίκος 
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ΠΟΘΠ134 

Πολιτική θεωρία ΙΙ: Νεότερη Πολιτική 

Φιλοσοφία– Φυσικό Δίκαιο– 

Φιλελευθερισμός– 

Δημοκρατία και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 

Β’ 

 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος 

12 ΣΔΙΠ150 Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ Β’ Κεσσόπουλος Αλέξανδρος 

13 ΠΟΘΠ135 Πολιτική θεωρία ΙΙΙ: Καντ, Χέγκελ, 

Μαρξ, Βέμπερ 

Γ’ Γκιούρας Αθανάσιος 

14 ΠΕΔΠ142 Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ: Διεθνείς 

Σχέσεις 

Γ’ Ξενάκης Δημήτρης 



15  

15 ΟΣΚΠ143 Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά 

κινήματα 

Γ’ Αρανίτου Ευαγγελία 

16 ΠΘΣΠ145 Πολιτική θεωρία IV: 20ος αιώνας και 

σύγχρονα ρεύματα στην πολιτική 

θεωρία 

Δ’ Κουτσογιάννης Αλέξανδρος 

17 ΠΟΕΠ147 Πολιτική Επιστήμη IV: Εξωτερική 

πολιτική, γεωοικονομία και ασφάλεια 

Δ’ Ξενάκης Δημήτρης 

18 ΣΠΑΠ129 Συγκριτική πολιτική ανάλυση Δ’ Αλεξόπουλος Νεκτάριος 

19 ΚΡΠΠ132 Κράτος και κρατικές πολιτικές Δ’ Γεωργαντάς Ηλίας  

20 ΠΚΟΠ126 Πολιτικά κόμματα Δ’ Παπαβλασόπουλος 

Ευθύμιος 

21 ΕΚΚΠ146 Εκλογική κοινωνιολογία Δ’ Αρανίτου Ευαγγελία 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΠΣ, το ακαδ. έτος 2019-2020. 
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Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών/ριών 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα  Πολιτικής  Επιστήμης  του  

Πανεπιστημίου  Κρήτης  άρχισε να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Η 

Πρακτική Άσκηση, που είναι προαιρετική για τους/ις φοιτητές/ητριες, είναι οργανικά 

ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και, ως εκ τούτου, 

η επιτυχής πραγματοποίησή της οδηγεί στην αναγνώριση δύο (2) μαθημάτων ΥΕΠ 

και συνακόλουθα αντιστοιχεί με 10 ECTS. 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης έδωσε εξαρχής ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική 

Άσκηση των φοιτητών/ ριών, με γνώμονα ότι, παράλληλα με την πολυδιάστατη, 

συστηματική και ερευνητικά εδραιωμένη διδασκαλία των επιμέρους πεδίων του 

ευρύτερου αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης που θεραπεύει το Τμήμα, κρίσιμη 

είναι και η μεθοδική και εμπεριστατωμένη πρακτική αξιοποίηση της αποκτηθείσας 

γνώσης. Συνακόλουθα, η επικαιροποίηση και ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των νέων πολιτικών επιστημόνων παρέχει περαιτέρω δυνατότητες και 

προοπτικές απασχόλησής τους και τους καθιστά ικανούς να καλύψουν 

αποτελεσματικά θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, σε ΟΤΑ, σε Μ.Μ.Ε., σε 

εταιρείες πολιτικής έρευνας και έρευνας γνώμης, σε ερευνητικές δομές και δομές 

κοινωνικών εταίρων, σε εταιρείες και επιχειρήσεις, αλλά και σε έτερους 

νευραλγικούς τομείς- πεδία της αγοράς εργασίας. 

Προκειμένου να επιτυγχάνονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι στόχοι του 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο Δίκτυο 

Συνεργαζόμενων φορέων ανά την Ελλάδα, το οποίο ανανεώνεται και 

επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, διευρύνοντας και τις δυνατότητες επιλογής των 

ασκούμενων φοιτητών/ριών. Η κατανόηση, η ανάλυση και κυρίως η πρακτική 

συστροφή με ζητήματα διακυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο, 

δημόσιας διοίκησης, σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, οργάνωσης και 

λειτουργίας υπηρεσιών, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και οργανισμών, διαχείρισης 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωσης και λειτουργίας δομών των κοινωνικών 

εταίρων, εφαρμοσμένης πολιτικής και κοινωνικής έρευνας, όπως και με ζητήματα 

ανάλυσης και ερμηνείας ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, 

αποτελούν πεδία προτεραιότητας βάσει των οποίων έχει γίνει η συγκρότηση του 

Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων και εξακολουθεί να γίνεται η διερεύνηση νέων 

Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης τόσο στο  δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα. Στους  φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται: Διεθνείς Οργανισμοί, Πρεσβείες, 

Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες, Κέντρα και Δομές Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης (π.χ. ΕΚΔΔΑ), Δήμοι και Περιφέρειες, Ινστιτούτα, Ερευνητικά 

Κέντρα, Δομές Κοινωνικών Εταίρων, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, 

Εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων Εταιρειών και Μονάδων Έρευνας Κοινής Γνώμης) 

και Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.άλ.. 

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 

συμμετέχουν σε αυτήν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, η Επιτροπή της Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος, οι Επόπτες (μέλη ΔΕΠ του Τμήματος) και η Γραμματεία της 

Πρακτικής Άσκησης, ενώ υπάρχει συστηματική συνεργασία με τη Γραμματεία του 

Τμήματος, με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο και τα στελέχη της Κεντρικής Δράσης της Πρακτικής Άσκησης (ΔΑΣΤΑ) 
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του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος έχουν οι 

φοιτητές/ήτριες 3ου, 4ου ή και μεγαλύτερου έτους, που έχουν περατώσει τις βασικές 

τους υποχρεώσεις (επιτυχής ολοκλήρωση Υποχρεωτικών Μαθημάτων). Η επιλογή 

των ασκουμένων φοιτητών/ριών γίνεται από την Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

– Συνέντευξη. 

– Αίτηση (στην οποία επισυνάπτεται και βιογραφικό σημείωμα). 

– Αναλυτική βαθμολογία. 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 πλήρεις μήνες, με έναρξη την 1 η Ιουλίου 

και λήξη την 31η Αυούστου κάθε έτους, ενώ προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση και 

ασφάλιση κατά ατυχήματος. Συντονίστρια της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και 

ΕΥ του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) είναι η Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Ευαγγελία Αρανίτου και Μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης η 

Αν. Καθηγήτρια Ευαγγελία Αρανίτου, η Καθηγήτρια Ήβη- Αγγελική 

Μαυρομούστακου και ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης.  


