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(email: liaison@aegean.gr) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλι
κά): 

Πτυχίο Κοινωνιολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Bachelor's Degree in Sociology. Department of Sociology. School of 
Social Sciences. University of the Aegean. 

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

Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιέχονται ολοκληρωμένοι 
κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη 
εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων κοινωνιολόγων. Καλύπτεται μια 
ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασσική και 
σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη 
κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-proptixiako  

 Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα  

Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος της Επιστήμης της Κοινωνιολογίας  

Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

Οι γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες που ο/η απόφοιτος/η έχει 
αποκτήσει είναι:  

 Η αφομοίωση ολοκληρωμένων γνώσεων της Επιστήμης της 
Κοινωνιολογίας,  

 Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας για τη μελέτη και 
την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων,  

 Η εμπέδωση δεξιοτήτων για έρευνα των κοινωνιολογικών 

http://www.soc.aegean.gr/
http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-proptixiako
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φαινομένων, συνθηκών και προβλημάτων που εντοπίζονται 
κυρίως στον ελληνικό χώρο και  

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που υποστηρίζουν και διερευνούν τις 
σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα κοινωνικά 
φαινόμενα χώρου / τόπου και των δραστηριοτήτων του 
ανθρώπου.  

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπει την κατανόηση και 
εμβάθυνση στις εφαρμοσμένες πολιτικές σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, καθώς και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 
πολιτικής. 

 Χρήση τεχνικών για την ερμηνεία και ανάλυση κειμένων με 
κοινωνιολογικό ενδιαφέρον 

 Χρήση μεθόδων και εργαλείων για τη διεξαγωγή κοινωνικής 
έρευνας 

 Δεξιότητες στη χρήση τεχνικών πληροφορικής και 
επικοινωνίας 

 Γνώσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων στατιστικής 
επεξεργασίας  κοινωνικών δεδομένων (π.χ. γνώσεις SPSS) 
 

 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Ο/Η Απόφοιτος/η μπορεί να απασχοληθεί: 

 Ως επιτελικό στέλεχος και επιστημονικός συνεργάτης 

Οργανισμών όπως Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Υγείας, Κοινωνικοί Φορείς κλπ., σε 

θέματα κοινωνικών πολιτικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, 

απασχόλησης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και 

της εγκληματικότητας, καθώς και στις διάφορες ερευνητικές 

δραστηριότητες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που 

αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 

 Ως στέλεχος, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες) 

σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικού αποκλεισμού και 

κοινωνικής συνοχής. 

 Ως στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων 

μεταναστευτικής πολιτικής. 

 Ως σύμβουλος σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και 

αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας. 

 Ως σχεδιαστής και αξιολογητής έρευνας σε μεγάλα ερευνητικά 

προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της 
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χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της 

νησιωτικής Ελλάδας. 

 Ως εκπαιδευτικός στην κοινωνιολογία και τις κοινωνικές 

επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, στην κατάρτιση ενηλίκων και 

αλλού. 

 Ως στέλεχος στα ΜΜΕ, στην παραγωγή προγραμμάτων 

κοινωνικού χαρακτήρα. 

 Ως στέλεχος σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα 

κοινωνικών προγραμμάτων (μετανάστευση, υγεία, πρόνοια, 

ανεργία κοκ.) και εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

προγραμμάτων και ευκαιριών. 

 Ως στέλεχος σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, 

κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων. 

 Ως ειδικός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχετικά με θέματα 

σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 
παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτισμικές, οικολογικές και 
πολιτικές δραστηριότητες, σε Ινστιτούτα, Ιδρύματα, ή/και 
θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως η ισότητα, η 
μετανάστευση, η κοινωνική πολιτική, καθώς και σε Ινστιτούτα 
Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας.  

Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

 ΠΕ. 10 Κοινωνιολόγων Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) άρθρο 14 
παρ.8 περ. ι’ 

 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)     

Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν σε θέσεις του δημοσίου: 

 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 σε οργανικές θέσεις Υπουργείων 

 σε οργανισμούς Α. και Β Βαθμού Αυτοδιοίκησης και σε 

οργανωμένους τομείς παροχής υπηρεσιών 

 σε δημόσιους οργανισμούς 

 σε φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής 

 σε νοσοκομεία και στο σύστημα υγείας 

 σε σωφρονιστικά καταστήματα 

 σε φορείς κατά των ναρκωτικών 
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  σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας 

 σε Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, σε 

προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού 

 στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

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

Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα και 

συγκεκριμένα: 

 Σε ιδιωτικά Κέντρα Έρευνας κοινής γνώμης, εκλογικής 

συμπεριφοράς, καταναλωτικών συνηθειών 

 σε εταιρίες δημοσκοπήσεων 

 δημοσιογραφικούς οργανισμούς 

  στην ιδιωτική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 

  σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και 

απασχόλησης 

 σε ιδιωτικούς φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής 

 σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς  

 Εθελοντικούς φορείς σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους 

 


