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Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

Γραφείο Διασύνδεσης 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τμήμα Τμήμα Κοινωνικής ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

Τίτλος 
Απόφοιτου: 

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Ιστορικός 

Αντικείμενο του 
τμήματος: 

Το Τμήμα εκπαιδεύει φοιτητές σε δύο βασικά πεδία των κοινωνικών 
επιστημών, την Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορίας παρέχοντας 
γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις, όπως η ανθρωπολογία του φύλου, 
η οικονομική ανθρωπολογία, η πολιτική ανθρωπολογία, η 
ανθρωπολογία της συγγένειας,  η εθνογραφία της Ελλάδας και της 
Μεσογείου, η Ανθρωπολογία της μουσικής, η προφορική ιστορία, η 
πολιτισμική ιστορία, η νεώτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, η 
ιστορία του αρχαίου κόσμου, η οθωμανική ιστορία, η πολιτισμική και 
κοινωνική ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, 
σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία  κ.α 

Διάρκεια 
Σπουδών: 

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Στα τέσσερα πρώτα 
εξάμηνα προσφέρονται υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους 
φοιτητές. Στα επόμενα τέσσερα εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα 
επιλογής και  πρακτικές ασκήσεις ή σεμινάρια στα οποία οι φοιτητές, 
χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, εργάζονται συστηματικά σε 
συγκεκριμένα ιστορικά ή ανθρωπολογικά θέματα. 

Προφίλ 
υποψήφιου 
μαθητή 

Ο υποψήφιος καλό είναι να έχει κοινωνικά, ιστορικά, λογοτεχνικά και 
ευρύτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα καθώς και ενδιαφέρον για την 
κατανόηση   διαφορετικών κοινωνιών στο παρόν και το παρελθόν  και 
για  την ετερότητα γενικά.  

Γνώσεις που 
λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια 
των σπουδών: 

 Γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις στην κοινωνική ανθρωπολογία 
και την ιστορία 

 Αρχειακή επιτόπια  και εφαρμοσμένη έρευνα στην κοινωνική 
ανθρωπολογία και την ιστορία 
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 Κατανόηση σύνθετων κοινωνικών ζητημάτων  

 Ανάλυση προφορικών και γραπτών μαρτυριών 
 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική 

 Έμφυλες διαφορές, οικογενειακές σχέσεις και ζητήματα συγγένειας 

 Μνήμη, προφορική ιστορία και δημόσια ιστορία 

 Ιστορία και ανθρωπολογία του αστικού χώρου 

ΠΕ στο οποίο  ΠΕ10- ΠΔ ΦΕΚ 228/6.11.1995 

Μπορεί να 
εργαστεί στον 
ιδιωτικό τομέα 
σε: 

Μουσεία, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύματα,  ιδιωτική εκπαίδευση, διεθνείς 
οργανισμοί, επιμόρφωση, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, ιδιωτικοί 
πολιτιστικοί φορείς, εταιρίες  δημοσκοπήσεων, εταιρίες έρευνας 
αγοράς, διαφημιστικές εταιρίες 

Μπορεί να 
εργαστεί στο 
δημόσιο τομέα 
σε: 

Δημόσια εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μουσεία, ερευνητικά ιδρύματα, αρχεία,  τοπική 
αυτοδιοίκηση, πολιτισμικοί οργανισμοί,  φορείς άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής και φορείς απεξάρτησης. 

Προφίλ 
απόφοιτου 
 

Ο απόφοιτος/η  του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
είναι ένας ολοκληρωμένος κοινωνικός επιστήμονας με γνώση των 
σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων σε όλες τους τις διαστάσεις, με 
αντίληψη της ιστορικότητας  και της ιστορίας, με δυνατότητα 
ανάλυσης, σύνθεσης και γραφής, κριτική ικανότητα  καθώς και  
αυξημένη διανοητική και κοινωνική ευαισθησία. Ο απόφοιτος/ η του 
Τμήματος είναι σε θέση να αναλύσει τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, 
να εργαστεί  αποτελεσματικά στον πολιτισμό, την  εκπαίδευση και την 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

Δεξιότητες που 

έχει αποκτήσει  

 

Στην διάρκεια των σπουδών ο φοιτητής/τρια αποκτά θεωρητική και 
εφαρμοσμένη γνώση στην κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία, 
προφορική και γραπτή έκφραση που αποκτά στα εξειδικευμένα και 
ολιγομελή σεμινάρια και ασκήσεις που πρέπει  υποχρεωτικά να 
παρακολουθήσει, γνώσεις άλλων κοινωνικών επιστημών, [αρχές 
οικονομικής θεωρίας, φιλοσοφία, κοινωνιογλωσσολογία, καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας, γνώσεις Η/Υ.  

Μαθήματα 
Προγράμματος 
Σπουδών 

http://www.aegean.gr/social-
anthropology/iridion/html/undergraduate_studies.html 

Ιστοσελίδα 
τμήματος 

www.sa.aegean.gr 

 

 


