ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

οδηγός σπουδών

Οργάνωση του Τμήματος
Ίδρυση του Τμήματος:
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να
λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Διοίκηση του Τμήματος
Πρόεδρος του Τμήματος: Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου
Βαθμίδα: Αν. Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: +30 28310-77454 ή 77562 ,
E-mail: mavromoi@uoc.gr

Δομή και λειτουργία του Τμήματος
Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτουργούν δύο
Εργαστήρια, ενώ είναι υπό σύσταση δύο ακόμη. Τα εν
λειτουργία Εργαστήρια είναι το «Κέντρο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 937Β/23-06-2004) και το
«Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης» (ΦΕΚ
231Α/13-09-2002). Τα υπό σύσταση Εργαστήρια
είναι το «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και
Πολιτικής Έρευνας» και το «Εργαστήριο Δημόσιας
Πολιτικής και Διοίκησης».Tομέας Αστροφυσικής και
Διαστημικής Φυσικής

Επίτιμοι Διδάκτορες, Ομότιμοι
Καθηγητές και Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=165).

Δημήτριος Κοτρόγιαννος
(τηλ: 28310-77575, mail: kotroyannos@
uoc.gr, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
political/?page_id=177).

Κωνσταντίνος Α. Λάβδας
(τηλ: 28310-77560, mail: lavdask@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=70).

Νικόλαος Παπαδάκης
(τηλ: 28310-77561, mail: papadakn@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=193).

Αναπληρωτές Καθηγητές
Γραμματεία Τμήματος:
Ουρανία Κορναράκη
(τηλ.: 28310-77451,
email: kornarao@uoc.gr).
Αναπληρώτρια Γραμματέας:
Γεωργία Κουκουράκη
(τηλ.: 28310-77451,
email: gkoukouraki@uoc.gr).

Συνέλευση Τμήματος
(απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, ένα
ΕΤΕΠ και έναν εκπρόσωπο των
μεταπτυχιακών φοιτητών).
Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης (απαρτίζεται από τα μέλη
ΔΕΠ και έναν εκπρόσωπο των
μεταπτυχιακών φοιτητών).

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης έχει αναγορεύσει ως
επίτιμους διδάκτορες του τους εξής:

Phillip Pettit ,
Δημήτριο Θ. Τσάτσο,
Αναστάσιο - Ιωάννη Δ.Μεταξά
και Γεώργιο Τσεμπελή.

Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος είναι ο

Αθανάσιος Γκιούρας
(τηλ: 28310-77510, mail: gkiourat@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=182).

Βασίλειος Δαφέρμος
(τηλ: 28310-77448, mail: dafermov@gmail.
com, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
political/?page_id=184).

Επιτροπές
ΟΜΕΑ, Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών, Ασφάλειας
και Υγιεινής, Ιστοσελίδας, Κώδικα
Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας,
Πρακτικής Άσκησης.

Στυλιανός Χιωτάκης.

Ήβη- Αγγελική Μαυρομούστακου

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι τα εξής (για

(τηλ: 28310-77562, mail: mavromoi@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=187).

Σύμβουλοι Σπουδών
Πέντε (5).

Καθηγητές

αναλυτικά βιογραφικά παρακαλώ επισκεφτείτε τον
ιστότοπο: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=47 ) :

Διονύσιος N. Γράβαρης
(τηλ: 28310 – 77449, mail: gravaris@uoc.gr,

Επίκουροι Καθηγητές
Νεκτάριος Αλεξόπουλος
(τηλ: 28310-77564, mail: alexopon@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=195).

Συμμετοχή του Τμήματος στο Πρόγραμμα ERASMUS

uoc.gr, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
political/?page_id=211 ).

Ευαγγελία (Βάλια) Αρανίτου

(τηλ: 28310-77461, mail: aranitou@uoc.gr ,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_ Αλέξανδρος Κουτσογιάννης
(τηλ: 2831077459, mail: akoutsogian@uoc.gr,
id=199).
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=4893 )
Ηλίας Γεωργαντάς
(τηλ: 28310-77458, mail: georgantas@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_ Κωσταντίνος Μανασάκης
(τηλ: 28310- 77453, mail: manasakis@uoc.gr,
id=197).
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=1017).
Θωμάς Νουτσόπουλος
(τηλ: 28310-77567, mail: t.noutsopoulos@
Ευθύμιος Παπαβλασόπουλος
gmail.com, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
(τηλ: 28310- 2831077462, mail: papablasop@
political/?page_id=203).
uoc.gr, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
political/?page_id=215).
Δημήτριος Ξενάκης
(τηλ: 28310-77558, mail: dxenakis@otenet.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_ ΕΕΠ
Μαρίνα Χειλά
id=207).
(τηλ: 28310- 77563, mail: mhila@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
Ανδρέας Στεργίου
id=217)
(τηλ: 28310-77459, mail: snandreas@hotmail.com, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
ΕΤΕΠ
political/?page_id=209).

Πελαγία Τσακιράκη

Λέκτορες

(τηλ: 28310-77441, mail: tsakiraki@uoc.gr,
ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_
id=219)

Μαρία Βλαχάδη
(τηλ: 28310-77447, mail: mvlahadi@yahoo.gr, ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/
political/?page_id=201).

Αυστρία
Βέλγιο

Università degli Studi di Teramo (Subject area:
Political Science and Civics).
Università degli Studi di Firenze (Subject area:
Political Science, Social Science).

Catholic University of Louvain Mons (UCL) (Subject
area: Political Science and civics).

Κύπρος

Γαλλία

University of Cyprus (Subject area: Political Science).

Universität Wien (Subject area: Political Science).

Université Paris Descartes (Subject area: Teacher
training and education science).
Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence (Subject area:Political Science and Civics).
Institut d’Études Politiques de Grenoble (Subject
area:Political sciences).

Γερμανία
University of Augsburg (Subject area: Political Science and Civics).
Johann Wolfang Goethe-Universität Frankfurt am
Main (Subject area: Political Science and Civics).
Technische Universität Chemnitz (Subject area:
Political Science and Civics).
Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Subject
area: Economics).

0

Ουγγαρία
Pannon Egyetem (University of Pannonia) (Subject
area: Political science and civics)
Eötvös Lorand Tudomanyegyetem(Subject area:
Political Science and Civics).
National University of Public Service (Subject area:
Social and behavioral science).

Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο
University of London (Institute of Education) (Subject area: Political Science and Civics).

Πορτογαλία

Ιταλία

Coimbra University (Subject area: Political Science
and civics).

Δανία
Danish School of Education, Aarhus University
(Subject area: Education).

Tallinn University (Subject area: Political Science
and civics).

(τηλ: 28310-77460, mail: ikarayiannis@

Rttema (Riga Teacher Training & Educational
Managemente Academy) (Subject area: Political
Science, Psychology).

Tischner European University (Subject area:
Political Science).
Collegium Civitas (Subject area: Political Science
and Civics).
Marie Curie-Sklodowska University
(Subject
area: Political Science and Civics).
Akademia Marynarki Wojennej (Subject area: International Relations, European studies).
Krakowska Akademia im. Andrzeja Fryca Modrzewskiego (Subject area: Social and behavioral Science).

Εσθονία

Ιωάννης Καραγιάννης

Λετονία

Ρουμανία
Universitatea Άlexandru Ioan Cuza’ IASI (Subject
area: Political Science).
Universitatea Stefan Cel Mare.

Σλοβενία
Univerza v Ljubljani (Subject area: Teacher training
and education science).
Τουρκία
Kocaeli Universitesi (Subject area: Political Science
and civics).
Muğla Üniversitesi (Subject area: Political Science
and Civics).
Kadir Has Universitesi (Subject area: International
Relations, Political Science, Area Studies and Political Philosophy).

Τσεχία
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (Subject area: Political Science and Civics,
Law).
Metropolitni Univerzita Praha (Subject
area:Political Science and Civics).

Διαδικασίες Εισαγωγής
Με τις προβλεπόμενες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πανελλαδικές
εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες όπως αλλοδαπώναλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού, ατόμων
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, κατάταξη ή
κατατακτήριες εξετάσεις (βλ. παρακάτωιο κάτω και
http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main.html).
Αναγνώριση μαθημάτων
Σε φοιτητή που έχει έλθει με μετεγγραφή (μεταφορά
θέσης) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης από
αντίστοιχα Τμήματα της χώρας αναγνωρίζονται
όλα τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς,
εφόσον αντιστοιχούν σε προσφερόμενα μαθήματα
του Τμήματος. Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι δυνατό να
θεωρηθούν ως Ελεύθερες Επιλογές. Η αναγνώριση
μαθημάτων εξετάζεται κατά περίπτωση από την
Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και
τη Συνέλευση του Τμήματος.

Στόχοι Τμήματος
Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη:
οι στόχοι του Τμήματος είναι η συμβολή
στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ελεύθερα
σκεπτόμενων ανθρώπων με επιστημονική,
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση
και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που
εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την
επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους και
παράλληλα, η καλλιέργεια και η προαγωγή των
κοινωνικών επιστημών μέσω της ακαδημαϊκής
και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας, έρευνας και
αναζήτησης.

Εξειδίκευση στόχων:
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.
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 (Αγγλική γλώσσα, 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.
Το Τμήμα παρέχει, υπό προϋποθέσεις στους
αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των
παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο
σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή
σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε
ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Κανονισμός και Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων
Η διάρκεια διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης είναι
δεκατρείς (13) εβδομάδες. Οι ώρες των μαθημάτων και οι διδακτικές μονάδες ανά κατηγορία μαθήματος
καταγράφονται αναλυτικά τον κάτωθι πίνακα:
Κατηγορία Μαθήματος		
Ώρες Διδασκαλίας/ εβδομάδα		
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικό (ΥΠΟ)				
3				
5
Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕΠ)			
3				
5
Υποχρεωτικό Σεμινάριο (ΥΕΣ)			
3				
7
Ελεύθερη Επιλογή				
3				
3
Ξένη Γλώσσα Α’ (Α+Β)				
3				
4
Ξένη Γλώσσα Β’ (Γ+Δ)				
3				
5
Πτυχιακή Εργασία		
Προαιρετική (υποκαθιστά 2 ΥΕΣ)			
14
Πρακτική Άσκηση		
Προαιρετική (υποκαθιστά 2 ΥΕΠ)			
10

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους οδηγεί
στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το
οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα οκτώ
(48) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ήτοι: σαράντα
τέσσερα (44) μαθήματα στην Πολιτική Επιστήμη και
συναφή αντικείμενα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών και τέσσερα (4) μαθήματα
ξένης γλώσσας.
Για τους φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετά ισχύουν τα
εξής:
Από το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για
την απόκτηση πτυχίου:
Α) δέκα οκτώ (18) μαθήματα είναι υποχρεωτικά
(ΥΠΟ),
Β) τέσσερα (4) μαθήματα είναι υποχρεωτικά ξένης
γλώσσας,
Γ) δύο (2) μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής από
τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ),
Δ) είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα είναι υποχρεωτικά
επιλογής, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι σεμινάρια
(YΕΣ) και τα υπόλοιπα δέκα έξι (16) είναι
παραδόσεις (ΥΕΠ)
Ε) η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι
προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας
ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία
αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που
απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται
επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο
(χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε
εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει
κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web.
Ξενόγλωσσα μαθήματα
Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Κρήτης προσφέρεται κατά το χειμερινό ακαδημαϊκό
εξάμηνο 2013-14 ένα ξενόγλωσσο μάθημα με
τίτλο «Σύγχρονα Ζητήματα Διακυβέρνησης» (Contemporary Topics in Governance) και διδάσκοντες
τους: Κώστα Α. Λάβδα, Κωστή Μανασάκη ,Δημήτρη
Ξενάκη).
Κατοχύρωση ECTS μέσω του Προγράμματος Erasmus
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει απονεμηθεί ο
Διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus
που του επιτρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα
Erasmus και να δίνει στους φοιτητές του τη
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ένα μέρος των
σπουδών τους σε άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο
ή/και να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το πρόγραμμα Erasmus
προσφέρει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κρήτης:
• Μία μετακίνηση για σπουδές σε επιλεγμένο
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για
πανεπιστήμια με τα οποία έχει συναφθεί διμερής
συμφωνία μετακίνησης φοιτητών.
• Μία μετακίνηση για πρακτική άσκηση σε κέντρα
κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια,
νοσοκομεία, σχολεία, επιχειρήσεις και άλλους
οργανισμούς (εξαιρούνται ευρωπαϊκά ιδρύματα,
οργανισμοί που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα, η εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία του
φοιτητή στη χώρα υποδοχής).
Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω αυτού του
προγράμματος μπορούν να κατοχυρώσουν τα ECTS
των μαθημάτων, τα οποία παρακολούθησαν στα
συνεργαζόμενα ιδρύματα με τη σύμφωνη γνώμη
του υπεύθυνου Erasmus και του Προέδρου του
Τμήματος. Αυτό θα συμβεί εφόσον εγγράφονται
σε μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος και για τριάντα (30) ECTS
credits ανά εξάμηνο.

Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:
α) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, για τα μαθήματα του
χειμερινού εξαμήνου (2-3 εβδομάδες).
β) Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου
(2-3 εβδομάδες) και
γ) Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα μαθήματα
και των δύο εξαμήνων (3 εβδομάδες).
Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από τον
διδάσκοντα και αναφέρεται στις αναλυτικές
περιγραφές των μαθημάτων που αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αναβαθμολογήσεις
Ο/Η φοιτητής/ήτρια που έχει εξεταστεί επιτυχώς
σε ένα Υποχρεωτικό Μάθημα έχει τη δυνατότητα,
εάν το επιθυμεί, να βελτιώσει το βαθμό του/
ης και να προσέλθει εκ νέου σε επόμενη
εξέταση καταθέτοντας, εντός της προθεσμίας
υποβολής των δηλώσεων επιλογής μαθημάτων,
αίτηση αναβαθμολόγησης στη Γραμματεία
του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο
μεγαλύτερος βαθμός. Οι αναβαθμολογήσεις
δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των
επιτρεπόμενων δηλωθέντων μαθημάτων ανά
εξάμηνο. Ο/Η φοιτητής/ήτρια έχει το δικαίωμα
να αναβαθμολογήσει το πολύ έως τέσσερα (4)
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠΟ) στη διάρκεια
της φοίτησης. Αναβαθμολόγηση δεν μπορεί να
γίνει σε μάθημα Υποχρεωτικής Επιλεγόμενης
Παράδοσης (ΥΕΠ), Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου
Σεμιναρίου ή Ελεύθερης Επιλογής. Η
αναβαθμολόγηση γίνεται στην τρέχουσα ύλη.

Βαθμολογία και προϋποθέσεις
ανακήρυξης του φοιτητή ως
πτυχιούχου / Κατανομή μαθημάτων /
Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών

Βάση επιτυχίας για το κάθε μάθημα είναι το 5,0.
O βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής:
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 5,00 - 6,49.

Κατανομή μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους
προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα
ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε προθεσμία που
ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει
δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των
μαθημάτων ανά εξάμηνο από το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 έχει ως εξής:
Εξάμηνο
φοίτησης
Α		
Β		
Γ		
Δ		
Ε		
ΣΤ		
Ζ		
Η		

Πλήθος και κατηγορία
δηλωθέντων μαθημάτων
5 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
5 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά + 1 ΥΕΠ
4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά + 1 ΥΕΠ
4 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ
4 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ
3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ + 1 ΕΛΕΠ
3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ + 1 ΕΛΕΠ

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο μέρος όρος των
μεγαλύτερων βαθμών των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο/η φοιτητής/ήτρια,
αρκεί να ικανοποιούνται οι συνθήκες απόκτησης πτυχίου από τα επιλεγόμενα αυτά
μαθήματα. Για τους φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα
ΥΕΠ ή ΥΕΣ από αυτά που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου υπολογίζονται εκείνα με
τους μεγαλύτερους βαθμούς. Τα μαθήματα ελεύθερων επιλογών υπολογίζονται
στο βαθμό πτυχίου με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Τα μαθήματα μάθημα της
ξένης γλώσσας υπολογίζονται ως ένας βαθμός, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο
όρο των βαθμών στα τέσσερα (4) αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων
(για αναλυτικές περιγραφές μαθημάτων βλέπε ιστοσελίδα:
http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=157).

Χειμερινό Εξάμηνο
Ξένη Γλώσσα
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’
Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου
(ΥΠΟ)
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι – Εσωτερικές
Παράμετροι (Α’ ΥΠΟ)
Πολιτική Θεωρία Ι (Α’ ΥΠΟ)
Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (Α’ ΥΠΟ)
Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική (Α’ ΥΠΟ)
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης
(Α’ ΥΠΟ)
Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ (Γ’ ΥΠΟ)
Ομάδες Συμφερόντων (Γ’ ΥΠΟ)
Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή (Γ’ ΥΠΟ)
Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση (Γ’ ΥΠΟ)
Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)
Επαγωγική Στατιστική
Οργάνωση Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
Οικονομική Ανάλυση Ι
Διοικητική Επιστήμη

Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πολιτικές Ένταξης στην Ευρώπη και Πολιτισμική
Ταυτότητα
Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
Σύγχρονα Ζητήματα Διακυβέρνησης
Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel
Κράτος και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: K. Marx – M.
Weber
Στατιστικές Διαδικασίες με τα προγράμματα SPSS.
LISREL, AMOS, EQS, και STATA
Πολιτικές Ενσωμάτωσης
Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα
Κοινωνικός Αποκλεισμός των Μεταναστών και
Πολιτικές Ένταξης στην Ελλάδα
Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτική
Η Ευρώπη και ο Κόσμος
Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης
Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών

Εαρινό Εξάμηνο

Πληροφορίες
Ξένη Γλώσσα
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’
Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)
Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (Β’
ΥΠΟ)
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Διεθνείς
Παράμετροι (Β’ ΥΠΟ)
Πολιτική Θεωρία ΙΙ (Β’ ΥΠΟ)
Περιγραφική Στατιστική (Β’ ΥΠΟ)
Συνταγματικοί Θεσμοί (Β’ ΥΠΟ)
Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία (Δ’ ΥΠΟ)
Κράτος και Κρατικές Πολιτικές (Δ’ ΥΠΟ)
Πολιτικά Κόμματα (Δ’ ΥΠΟ)
Το Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ (Δ’ ΥΠΟ)
Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)
Το Πολιτικό Σύστημα των ΗΠΑ
Κοινωνία και Οικονομία. Θεωρίες και πρότυπα
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
Δικαιώματα και Μετανάστευση

«Ανομία» και Μεταναστευτική Πολιτική
Βία και Πολιτική
Θεωρίες Δημοκρατίας
Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες
Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πολιτικής και Διοικητικής
Επιστήμης
Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ζητήματα Ελληνικής Πολιτικής
Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών
Θεσμοί και ΜΜΕ
Ιδιοκτησία και Πολιτική στην εποχή του
Ιμπεριαλισμού
Κράτος και Ρύθμιση
Πανεπιστήμιο & Εξουσία
Πολιτικές Επικοινωνίας των Ομάδων Εκπροσώπησης
Συμφερόντων
Ιστορία και Πολιτική μέσα από τη Δραματουργία

Δυνατότητες χρηματοδότησης προπτυχιακών φοιτητών
Υποτροφίες, βραβεία για προπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος.
Κάθε τρία χρόνια είναι στη διάθεση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών η Υποτροφία Αλεξάνδρου
Καραβίτη που επιβραβεύει ένα/μία φοιτητή/τρια με εξαιρετική επίδοση στις σπουδές του/της.
Κρατικές και άλλες χρηματοδοτήσεις: Στον προπτυχιακό φοιτητή χορηγούνται επίσης υποτροφίες και
βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) είτε λόγω επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις
είτε λόγω επίδοσης σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

(α) Πρόσωπα επαφής – επικοινωνίας, ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Γραμματέας: Ουρανία Κορναράκη
E-mail: kornaraο@uoc.gr
Τηλ: 28310-77451
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Γεωργία Κουκουράκη
E-mail: gkoukouraki@uoc.gr
Τηλ.: 28310-77450
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, Ελλάδα
Fax: +30 28310 77455
E-mail: politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr
(β) ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος / ιστότοπος
http://www.soc.uoc.gr/political/

