
 

 

Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) 

Τίτλος 
Απόφοιτου: 

Αρχαιολογίας, Διοικητικού Οικονομικού 

Αντικείμενο του 
τμήματος: 

Η αποστολή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών  είναι «η 
καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία 
και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και 
πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια 
και νοτιοανατολική Μεσόγειο». 

Κατευθύνσεις:   Αρχαιολογία  
 Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου  
 Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί  

Διάρκεια 
Σπουδών: 

8 Εξάμηνα 

Προφίλ Φοιτητή: Οι φοιτητές έχουν βασικές γνώσεις στα αντικείμενα αρχαιολογίας, 
ιστορίας γλωσσολογίας και διεθνών σχέσεων στα 2 πρώτα έτη.. 
Όμως, ανάλογα με την Κατεύθυνση στο τέλος του 4ου έτους 
τελικώς ειδικεύονται, 

1) στην αρχαιολογία, την αρχαία & βυζαντινή ιστορία και τις 
αρχαιολογικές επιστήμες 

2) στην γλωσσολογία της ΝΑ Μεσογείου 
3) στις Διεθνείς Σχεσεις και Οργανισμούς 

Ασχολείται με: Το τμήμα έχει ως αποστολή την μελέτη, έρευνα και διδασκαλία για 
τον πολιτισμό, την ιστορία, τις γλώσσες (αραβική, τουρκική, 
εβραϊκή και ελληνική), τις οικονομικές και πολιτικές δομές των 
χωρών της νότιας και νοτιοανατολικής μεσογείου. 

ΠΕ στα οποία 
ανήκει: 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 

Άδειες και 
εγγραφές: 

- 

Μπορεί να 
εργαστεί στον 
ιδιωτικό τομέα 
σε: 
(φορείς)  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στο διπλωματικό σώμα, σε 
ιδιωτικά μουσεία, σε τράπεζες, σε διεθνείς οργανισμούς, σε 
διεθνείς εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις, σε πολυεθνικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο μεσογειακό 
χώρο. 

Μπορεί να 
εργαστεί στο 
δημόσιο τομέα 
σε: 
(φορείς) 

Μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου όπως τα 
Υπουργεία Πολιτισμού & Τουρισμού, Εξωτερικών, Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Τύπου, Μουσεία, Ιδρύματα πολιτισμού, ξένες 
αρχαιολογικές σχολές, ινστιτούτα γλωσσολογίας και επεξεργασίας 
λόγου, πανεπιστημιακά ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, στη 
δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 
μεταφραστικά γραφεία ή σε διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και 



 

 

 

 

εταιρίες όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΠΕΚ, κ.λπ., διεθνείς 
εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται οικονομικά στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. 
 

Μπορεί να 
ασχοληθεί με: 
(δραστηριότητες) 
 

Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μελέτη των 
σύγχρονων τάσεων συνεργασίας και επικοινωνίας βάσει των νέων 
πολιτιστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων 
του χώρου της Μεσογείου και την υιοθέτηση των νέων 
μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών για την επίλυση 
αρχαιολογικών προβλημάτων. 

Προφίλ 

αποφοίτου  

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες 
ανάγκες που διαμορφώνονται σε πολιτιστικό, γεωπολιτικό, 
διεθνές, οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, 
εθνογραφικό επίπεδο με έμφαση στην λεκάνη της Μεσογείου. Οι 
πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μελέτη των σύγχρονων 
τάσεων συνεργασίας και επικοινωνίας βάσει των νέων 
πολιτιστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων 
του χώρου της Μεσογείου, ως σύνολο και την υιοθέτηση των νέων 
μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών για την επίλυση 
αρχαιολογικών προβλημάτων. 

Μαθήματα 
Προγράμματος 
Σπουδών 
 

http://www.rhodes.aegean.gr/tms/ 
 

Ιστοσελίδα 
τμήματος 

http://www.rhodes.aegean.gr/tms/ 
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