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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(email: liaison@aegean.gr) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Τ.Κ.Α.Ι) 
 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλι
κά): 

Πτυχίο στις Επιστήμες Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Bachelor's Degree in Social Anthropology and History. Department of 
Social Anthropology and History. School of Social Sciences. University of 
the Aegean. 

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.sah.aegean.gr/  

Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ιδρύθηκε το 1984 και 
θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
της Ιστορίας. 

 Ο/Η πτυχιούχος του Τμήματος εκπαιδεύεται να μελετά τα 
κοινωνικά φαινόμενα στο σύνολό τους και να αναλύει τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά τους από τη κοινωνική, ιστορική,  και 
συμβολική σκοπιά. 

 Εκπαιδεύεται να μελετά σε βάθος τους θεσμούς, τις 
συμπεριφορές, και τις στάσεις τόσο στη δική μας όσο και στις 
άλλες κοινωνίες και να διευρύνει τα όρια της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

http://www.sah.aegean.gr/proptychiakes-spoudes/programma-
spoudon/  

 Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα  

 Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

http://www.sah.aegean.gr/
http://www.sah.aegean.gr/proptychiakes-spoudes/programma-spoudon/
http://www.sah.aegean.gr/proptychiakes-spoudes/programma-spoudon/


 2 
 

 
Πράξη: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου» με Κωδ. MIS 5076461, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 

Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου, ο/η 
απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχει 
αποκτήσει μια στέρεη γνώση των επιστημονικών προσεγγίσεων και των 
συμπερασμάτων της σύγχρονης έρευνας σχετικά με τις κοινωνικές, 
ιστορικές και πολιτισμικές όψεις της ανθρώπινης δράσης στο παρόν και 
στο παρελθόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την 
Ευρώπη.  

 
Σε επίπεδο Γνώσεων: 

Με την απόκτηση του πτυχίου ο/η κάτοχος θα είναι σε θέση να 
γνωρίζει, να κατανοεί και να αντιμετωπίζει κριτικά: 
• τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι οργανώνουν την 
καθημερινή τους ζωή και το νόημα που αποδίδουν στις πράξεις 
τους, 
• τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αντιληπτή η πολιτισμική 
ομοιότητα και διαφορά, καθώς και τις αντιλήψεις, τα στερεότυπα 
και τις στάσεις που αναπτύσσονται σε σχέση με αυτές,·  
• τις ιστορικές εξελίξεις στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας, της 
οικονομίας και των ιδεών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,·  
•  τις κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις και διανοητικές αλλαγές 
που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου,·  
• τις χρήσεις του παρελθόντος στο παρόν, ιδιαίτερα στις σύγχρονες 
κοινωνίες, και την ελληνική ιστορία στα ευρύτερα συμφραζόμενά 
της.  
 

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 
Η εξάσκηση σε μεθόδους έρευνας στο πλαίσιο ειδικών πρακτικών 
ασκήσεων/σεμιναρίων επιτρέπει στον/στην πτυχιούχο να γνωρίζει:· 
• τον τρόπο διενέργειας μιας έρευνας μικρής κλίμακας στη βάση της 
επιτόπιας έρευνας και της  συμμετοχικής παρατήρησης, της 
βιβλιογραφικής έρευνας, της έρευνας ιστορικών πηγών και της 
διαχείρισης και αξιοποίησης προφορικών μαρτυριών και οπτικού 
υλικού (ανάλογα με τις πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια που έχει 
παρακολουθήσει),·  
• τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την καταγραφή, επεξεργασία 
και παρουσίαση ερευνητικού υλικού και συμπερασμάτων. 

 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Οι απόφοιτοι-ες του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς 
του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ιδίως δε: 
 

 Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη 
κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών φαινομένων καθώς και 
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προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας 

 Σε μουσεία και κυρίως εθνολογικά / πολιτιστικά και 
πολιτιστικούς φορείς 

 Στην εκπαίδευση 

 Σε φορείς υγείας και ασφάλισης για τη μελέτη της σχέσης των 

πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων με τη νόσο 

 Σε θεσμούς και φορείς που έχουν σαν αντικείμενο την 
επικοινωνία της σύγχρονης κοινωνίας 

 Σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτύπωση της 
φυσιογνωμίας του πληθυσμού και τη δημιουργία προγραμμάτων 
ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής 

 Σε εργασιακούς χώρους του δημόσιου τομέα για την ανάλυση και 
πρόληψη συγκρούσεων 

 Σε φορείς μελέτης και εφαρμογής προγραμμάτων 
πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

 ΠΕ10 Κοινωνιολόγων- ΠΔ ΦΕΚ 228/6.11.1995 

 ΠΕ 02 Διοικητικού-Οικονομικού (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 
39/05.03.2001, τ. Α) 

Άδειες & Εγγραφές  - 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να εργαστεί στο δημόσιο 
τομέα σε: (φορείς)     

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

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να 
εργαστεί στον ιδιωτικό 
τομέα  σε: 
(φορείς) 

 Μουσεία 

 ΜΚΟ 

 Ερευνητικά ιδρύματα 

 ιδιωτική εκπαίδευση 

 διεθνείς     οργανισμοί 

 επιμόρφωση, 

 έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος 

  ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς, εταιρίες  δημοσκοπήσεων 

 Εταιρίες έρευνας αγοράς,  

 Διαφημιστικές εταιρίες 

 


