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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(email: liaison@aegean.gr) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Τ.Μ.Σ) 
 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλι
κά): 

Πτυχίο στις Μεσογειακές Σπουδές. Κατευθύνσεις: 1. Αρχαιολογία, 2. 
Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί, 3. Γλωσσολογία της ΝΑ Μεσογείου. 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Bachelor's Degree in Mediterranean Studies. Divisions: 1. Archeology, 2. 
International Relations and Organizations, 3. Linguistics of the 
Southeastern Mediterranean. Department of Mediterranean Studies. 
School of Humanities. University of the Aegean. 

Ιστοσελίδα Τμήματος: https://dms.aegean.gr/  

Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών αναδεικνύει τον χώρο της Μεσογείου 
ως αντικείμενο διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Αυτό επιτυγχάνεται 
τόσο μέσα από τη συστηματική μελέτη των αρχαίων πολιτισμών και των 
γλωσσών της περιοχής  (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά) όσο και μέσα από 
την εξέταση της πολιτικής, κοινωνικής, και οικονομικής ανάπτυξης των 
μεσογειακών χωρών και των διακρατικών τους σχέσεων. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022 - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
(aegean.gr) 

Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα 

Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών  

https://dms.aegean.gr/
https://dms.aegean.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-2021-2022/
https://dms.aegean.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-2021-2022/
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Γνώσεις/Δεξιότητες 
/Ικανότητες  

Οι απόφοιτοι/ες αναμένεται να: 
Σε επίπεδο Γνώσεων:  
1. Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο 

οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες 
εξελίξεις αιχμής στους τομείς της Αρχαιολογίας, των Γλωσσών της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Διεθνών Σχέσεων και 
Οργανισμών. 

2. Κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού 
επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου γνώσεων, που εμπεριέχει 
στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, ώστε να 
εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις 
προγενέστερες γνώσεις τους. 

3. Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού 
γνωστικού πεδίου και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων 
εφαρμογών. 

4. Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, 
συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, 
βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή 
εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου. 

 
Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:  
1. Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε 

να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου 
σπουδών ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να 
αποκτήσουν νέα γνώση.  

2. Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες 
τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του 
επιστημονικού πεδίου σπουδών τους.  

3. Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου 
σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και 
δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ 
παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο 
μεθοδικό και επιστημονικό.  

4. Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες 
σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, 
αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και 
τις πληροφορίες για  τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.  

5. Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο του γνωστικού και του 
επαγγελματικού τους πεδίου, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 
κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και 
ηθικές διαστάσεις του θέματος.  

6. Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να 
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μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, 
ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα. 

 
Σε επίπεδο Ικανοτήτων:  
1. Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες 

με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών 
τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

2. Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε 
επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με 
αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και 
κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να 
διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες ή εργασίες. 

3. Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την 
ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά 
πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται. 

4. Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την 
ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
ατόμων και ομάδων. 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Απόφοιτοι κατεύθυνσης «Αρχαιολογία» 
ΠΕ Αρχαιολόγων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορείες 
Αρχαιοτήτων και Μουσεία) 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές 
Πολιτιστικά-Μορφωτικά́ τμήματα και διευθύνσεις ιδιωτικών φορέων 
  
Απόφοιτοι κατεύθυνσης «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
Ερευνητικά κέντρα (ΚΕΓ, ΙΕΛ, Ακαδημία) 
Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ή ως πρώτης σε 
ενήλικες   
Σχεδιασμός  και δημιουργία γλωσσικών πόρων (λεξικά, εγχειρίδια 
διδασκαλίας) 
Διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικοί οίκοι 
  
Απόφοιτοι κατεύθυνσης «Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί» 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
Διπλωματικό́ Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες) 
Ερευνητικά Κέντρα 
Περιφερειακοί και Διεθνείς Οργανισμοί (όπως ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, 
Συμβούλιο της Ευρώπης) 
Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
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μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο 

Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΦΕΚ 39/05.03.2001 τ. πρώτο) 
 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΦΕΚ 171/28.08.2014 τ. πρώτο) 

Άδειες & Εγγραφές  - 

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

 Υπουργεία Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εξωτερικών, Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Τύπου 

 Εφορείες Αρχαιοτήτων 

 Μουσεία 

 Ιδρύματα πολιτισμού 

 Ξένες αρχαιολογικές σχολές 

 Ινστιτούτα γλωσσολογίας και επεξεργασίας    λόγου 

 Πανεπιστημιακά ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και κέντρα 

 Διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικοί οίκοι 

 Μεταφραστικά γραφεία  

 Διεθνείς οργανισμούς  

 Επιχειρήσεις 

 Εταιρίες όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΠΕΚ, κ.λπ. 

 Διεθνείς εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται οικονομικά στον ευρύτερο 
Μεσογειακό χώρο 

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

 Διπλωματικό σώμα 

 Ιδιωτικά μουσεία και συλλογές 

 Πολιτιστικά-Μορφωτικά́ τμήματα και διευθύνσεις ιδιωτικών 
φορέων 

 Τράπεζες 

 Διεθνείς οργανισμούς 

 Διεθνείς εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις 

 Πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο 

Μεσογειακό χώρο 

 


