ΡΚΖΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ
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ΘΞΔ 101 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εμεηάδεη ζπλνπηηθά ηε ζεσξία, κεζνδνινγία θαη εκπεηξηθή ζεκαηνινγία
ηεο θνηλσληνινγίαο. Σηφρνο ηνπ είλαη λα εμνηθεηψζεη ην θνηηεηή/ηξηα κε ηελ
θνηλσληνινγηθή ζεσξία, επηρεηξεκαηνινγία θαη έξεπλα. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε
ζε ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ραξαθηήξα ηεο επηζηήκεο, πάληα βέβαηα ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ηφζν απφ ηελ θππξηαθή φζν
θαη απφ άιιεο θνηλσλίεο.

ΘΞΔ 102 ΘΙΑΠΗΘΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΔΥΟΗΔΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα είλαη κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θιαζηθέο
θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο. Σηφρνο ηνπ είλαη λα εμνηθεηψζεη ην θνηηεηή/ηξηα κε ηηο
θχξηεο ζεκαηηθέο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο κέρξη ηνλ
Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εξσηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε κεζνδνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο, ζηελ έιεπζε ηεο λενηεξηθφηεηαο
θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Τν κάζεκα ηνλίδεη
ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ θαη εμεηάδεη ην ξφιν πνπ
εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ζηελ θνηλσληνινγηθή ζθέςε

ΘΞΔ 105 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Η θνηλσληθή αλζξσπνινγία είλαη ν θιάδνο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνπ
επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ. Απηή ε
πξνζέγγηζε αθ’ ελφο ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε άιισλ θνηλσληψλ θαη
αθ’ εηέξνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο άιιεο θνηλσλίεο σο θαζξέθηε γηα ηε θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ηδηαδφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηθήο καο θνηλσλίαο. Σηφρνο ηεο
αλζξσπνινγίαο είλαη ε απνθπγή ηνπ εζλνθεληξηζκνχ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
αλεθηηθφηεηαο έλαληη άιισλ θνηλσληψλ.
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ΘΞΔ 146 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ
ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (7 ECTS)
Τν κάζεκα θαιχπηεη βαζηθέο αξρέο ηεο Πνηνηηθήο Μεζνδνινγίαο, φπσο ε ζρέζε
κεηαμχ ζεσξίαο θαη έξεπλαο, ε ινγηθή ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, εξεπλεηηθφο
ζρεδηαζκφο, εζηθή ηεο έξεπλαο, ζέκαηα πηζηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, θ.α. Γίλεηαη
ζηνπο θνηηεηέο κηα επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο,
δειαδή ζπκκεηνρηθή θαη κε-ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, focus groups,
ζεκεηνινγία, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, εθηεηακέλε ζπλέληεπμε. Δπηπιένλ ηεο
έθζεζεο ηνπο ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζε παξαδείγκαηα απφ απηέο ηηο
πξνζεγγίζεηο, νη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κε βάζε ζχληνκεο πξαθηηθέο αζθήζεηο,
πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.
ΘΞΔ 147 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ
ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (7 ECTS)
Τν κάζεκα εηζάγεη ζηε πνζνηηθή κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο θνηλσληνινγηθήο
έξεπλαο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο κεζφδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο
πιεξνθνξηψλ απφ έξεπλεο ή αξρεία ή ηξάπεδεο δεδνκέλσλ. Τν κάζεκα
ζπκπεξηιακβάλεη αζθήζεηο αλάιπζεο δεηγκάησλ θαη ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε
δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ (SPSS, Stata, Minitabs). Δπηπιένλ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε
παξαδείγκαηα απφ ηηο ηερληθέο απηέο, νη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κε βάζε ζχληνκεο,
πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο.
ΘΞΔ 211 ΠΓΣΟΝΛΖ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ (6 ECTS)
Ξεθηλψληαο απφ ηελ έκθαζε πνπ έδσζε ν Parsons ζηελ καθξνθνηλσληνινγία θαη
ηνλ ιεηηνπξγηζκφ, εμεηάδνληαη αθνινχζσο νη δηάθνξεο κηθξνθνηλσληνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο ζχδεπμεο ησλ δχν. Τν θάζε λεφηεξν
θνηλσληνινγηθφ κνληέιν πξνζεγγίδεηαη επίζεο κέζσ ησλ ηδηαδφλησλ θνηλσληθνηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε.
Η γεληθφηεξε
πξνβιεκαηηθή ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεηαη ζην δπτζκφ δνκήο θαη πξάμεο θαη ζηηο
πξνζπάζεηεο ππέξβαζεο ηνπ.
ΘΞΔ 212 ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα πξνζθέξεη κηαλ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηεο
θνηλσληνινγίαο απφ ηνλ Κνλη σο ηνλ Πάξζνλο. Η έκθαζε δελ εζηηάδεηαη ζην
βάζνο, αιιά ζην εχξνο ηεο θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο θαη εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα
βαζηθά ζεκεία ηνπ έξγνπ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θνηλσληνιφγσλ ηφζν ζηελ
Δπξψπε φζν θαη ζηηο ΗΠΑ.
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ΘΞΔ 221 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΑΞΝΘΙΗΠΖΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο ελλνηνινγηθέο, ζεσξεηηθέο
θαη εκπεηξηθέο βάζεηο ηεο θνηλσληνινγηθήο κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
θνηλσληθήο απφθιηζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεηαη
απφ ηνπο δηάθνξνπο θνξείο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο
δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο απφθιηζεο θαη ζην ξφιν πνπ παίδνπλ
βαζηθέο θνηλσληνινγηθέο θαηεγνξίεο, φπσο ε θνηλσληθή ηάμε θαη ην θχιν.
ΘΞΔ 231 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΠΡΟΥΚΑΡΥΠΖ (6 ECTS)
Τν κάζεκα θαιχπηεη επξχηεξεο πεξηνρέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζεσξηψλ
ηαμηθήο αλάιπζεο. Τν πξψην κέξνο παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη δχν εξκελεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο, ηηο βεκπεξηαλέο θαη ηηο καξμηζηηθέο, νη νπνίεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο
ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσληνινγηθή
ζεσξία ζε φηη αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζηξσκάησζεο.
ΘΞΔ 241 ΘΞΟΗΑΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ (6 ECTS)
Σηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα νιηζηηθή θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθή δσήο
ηνπ ρψξνπ πνπ νλνκάδεηαη Κχπξνο. Αξρίδεη κε κηα αλαζθφπεζε δηαθφξσλ
πξνζεγγίζεσλ ζην πην ακθηιεγφκελν ζέκα: ηελ ηζηνξία. Γηαηί φκσο δίλεηαη ηφζε
έκθαζε ζηε ηζηνξία; Σηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδνληαη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά
θαηλφκελα φπσο γιψζζα θαη δηάιεθηνο, πνίεζε θαη ινγνηερλία, θνηλσληθέο δνκέο
θαη θφκκαηα, εθθιεζία θαη ζξεζθεία, θχιν θαη κεηαλάζηεο εληάζζνληαο ηα ζηα
θνηλσληθν-ηζηνξηθά πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Σηφρνο είλαη ε αλάιπζε ηεο
Κχπξνπ σο νιφηεηα, σο δειαδή ρψξνο φπνπ δνπλ δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη
εζλνηηθέο νκάδεο.
ΘΞΔ 247 ΞΝΠΝΡΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΘΖ ΈΟΔΛΑ (6
ECTS)
Τν κάζεκα νηθνδνκεί επί ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ νη καζεηέο
απέθηεζαλ ζην κάζεκα ΚΠΔ 147 «Δηζαγσγή ζηελ Πνζνηηθή Μεζνδνινγία
Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ» θαη εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζε κεζφδνπο αλάιπζεο
εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο αιιά θαη
επξχηεξε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Τν κάζεκα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ
αλάγθε γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ πινχζησλ ζε θαηεγνξηθέο (categorical) θαη
δηαηαθηηθέο (ordinal) κεηαβιεηέο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο κεγάιεο
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Κνηλσληνινγηθέο έξεπλεο (π.ρ. European Social Survey, International Social
Survey Programme). Τν κάζεκα δίλεη έκθαζε ζε γξαθηθέο κεζφδνπο απεηθφληζεο
δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν παξακεηξηθά φζν θαη κε παξακεηξηθά θξηηήξηα.
Πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο λα γίλνπλ θαινί θαηαλαισηέο απνηειεζκάησλ
εκπεηξηθήο έξεπλαο. Ταπηφρξνλα, νη θνηηεηέο αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο
εθαξκνγήο πνζνηηθψλ κνληέισλ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα Κνηλσληνινγηθήο
έξεπλαο.

ΘΞΔ 269 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ (8
ECTS)
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθεηψζεη ηνπ θνηηεηή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη
κεζφδνπο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηεο
αμίαο, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εηζνδεκάησλ, ζηηο ζεσξίεο ησλ θξίζεσλ θαη ζηνπο
λφκνπο/ηάζεηο εμέιημεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Δμεηάδνληαη επίζεο
νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζηηο ζχγρξνλεο
νηθνλνκίεο (δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ζπλαιιαγκαηηθή
πνιηηηθή).
ΘΞΔ 301 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα θαιχπηεη ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο πνιηηηζκνχ θαη θνηλσλίαο θαη
εζηηάδεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά. Δμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζεκαζία ησλ φξσλ «πνιηηηζκφο
θαη θνπιηνχξα» θαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα ζέκαηα
πεξηιακβάλνπλ ηελ κειέηε ησλ πνιηηηζκηθψλ ππφ-νκάδσλ, ηελ ζρέζε
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ε θαη πνιηηηζκνχ, ηνλ ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηελ ζχγρξνλε
θνπιηνχξα, ηελ ζρέζε κνπζηθήο, θηλεκαηνγξάθνπ θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο κε
ηελ θνηλσλία, θ.α.
ΘΞΔ 302 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απηφ εηζάγεη ζηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο βηνκεραληθήο
θνηλσληνινγίαο αλαιχνληαο θαη εζηηάδνληαο ζπζηεκαηηθά ην θαηλφκελν ηεο
εθκεράληζεο θαη εθβηνκεραλνπνίεζεο. Αλαιχεη ηηο ζεσξίεο ηεο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο θαη εηδηθφηεξα ηα κνληέια ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη
(F.Taylor), ηεο απηνκαηνπνίεζεο, ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επαλάζηαζεο θαη
ηειεηψλεη κε ηα θαηλφκελα ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο.
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ΘΞΔ 303 ΛΔΝΡΔΟΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΚΔΡΑΛΔΝΡΔΟΗΘΝΡΖΡΑ (6 ECTS)
Τν ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεηαη ζηελ δηακάρε γχξσ απφ ηελ
ζχγθξνπζε δηαθνξεηηθψλ ινγηθψλ θαη κνληέισλ λενηεξηθφηεηαο θαζψο θαη ζην
θξίζηκν εξψηεκα γηα ην αλ ην εγρείξεκα ηεο λενηεξηθφηεηαο σο πξνγξακκαηηθή
δηαηχπσζε παξακέλεη αλνινθιήξσην ή θαηά πφζνλ έρεη εμαληιεζεί θαη εηηεζεί
απφ κηα δηάδνρε κεηαλεσηεξηθή ζπλζήθε. Θα επηθεληξψζνπκε ηελ ζπδήηεζε
γχξσ απφ ηελ ζρέζε λενηεξηθφηεηαο θαη Γηαθσηηζκνχ, κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη
παγθνζκηνπνίεζεο θαη πσο απηέο νη ζρέζεηο αληαλαθινχληαη ζηελ επηζηεκνινγηθή
δηακάρε γχξσ απφ ηνλ ζρεηηθηζκφ θαη ηελ θξίζε νξζνινγηθφηεηαο θαη λφκηκεο
κεζνδνινγίαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.
ΘΞΔ 306 ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΘΗΛΖΚΑΡΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα είλαη κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ησλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ. Τν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ θηλεκάησλ πνπ
έρνπλ είηε επαλαζηαηηθνχο είηε κεηαξξπζκηζηηθνχο ζηφρνπο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε
έκθαζε πάλσ ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα, πάληα βέβαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
εμέηαζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν απφ ηελ θππξηαθή φζν θαη απφ άιιεο
θνηλσλίεο.
ΘΞΔ 314 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηε
κεζνδνινγία θαη ηελ εκπεηξηθή ζεκαηνινγία ηεο πνιηηηθήο θνηλσληνινγίαο. Η
θνηλσληθή ππνδνκή ηεο πνιηηηθήο εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνιηηηθήο νξγάλσζεο, ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ
πνιηηηθήο δξάζεο, ηνπ ξφινπ ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνιηηηθήο
αληηπαιφηεηαο θαη αιιαγήο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε πάλσ ζε ζεσξεηηθέο
ζπδεηήζεηο, πάληα βέβαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ
ηφζν απφ ηελ θππξηαθή φζν θαη απφ άιιεο θνηλσλίεο.
ΘΞΔ 333 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΘΟΖΠΘΔΗΑΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απνηειεί κηα γεληθή εηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ηεο Θξεζθείαο.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζξεζθείαο ζηελ θνηλσλία
θαζψο θαη ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ παξάγνληα (ηειεηνπξγίεο,
ζεθηεο, θηλήκαηα, θ.α.)
Δμεηάδνληαη ηφζν νη θιαζζηθέο θνηλσληνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο φζν θαη νη πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο. Τα βαζηθά εξσηήκαηα ηνπ
θιάδνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζνλ ν ξφινο ηεο Θξεζθείαο ζηηο ζχγρξνλεο
θνηλσλίεο εμαζζελεί θαη ζηελ ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζξεζθείαο. Δηδηθή
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αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζρέζεηο ζξεζθείαο, θνηλσλίαο θαη πνιηηείαο ζηνλ ειιεληθφ
ρψξν, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ειιεληθφηεηαο θαη Οξζνδνμίαο.
ΘΞΔ 327 ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΡΑΠΔΗΠ ΠΡΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ (6 ECTS)
Τν δηδαθηηθφ αληηθείκελν απνζθνπεί ζηε ζεσξεηηθή εμνηθείσζε, δηεξεχλεζε θαη
θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο θαη θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο, θαζψο θαη ησλ
ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο γλψζεο
ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζεσξίεο ηνπ
κεηακνληεξληζκνχ, απνδνκηζκνχ, κεηα-απνηθηνθξαηηθήο ζεσξίαο θαζψο θαη ζε
άιιεο ηάζεηο νη νπνίεο αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ζεσξεηηθή βαξχηεηα.
ΘΞΔ 401 ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΘΝΗΛΥΛΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εμεηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο
πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο (cultural theory) θαη ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζκηθέο επηπηψζεηο ηεο επνρήο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information Age, ε θαηά
άιινπο ζπγγξαθείο, «παγθφζκηα επνρή», δει. Global Age). Απηφο ν ηνκέαο
πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ νηθνγέλεηα, θνηλνηηθή
δσή, ζξεζθεία, θαη άιινπο ηνκείο, ηελ εκθάληζε ηεο ιεγφκελεο «θνηλσλίαο ηνπ
ξίζθνπ» (risk society), ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηαπηφηεηαο, θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηνπηθηζκνχ σο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
κεζφδνπο δξάζεο.

ΘΞΔ 213 ΛΔΝΙΑΗΑ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εζηηάδεηαη ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ηεο λενιαίαο ζηε
ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηα δηάθνξα ζπλαθή θαηλφκελα θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα απηή΄ο ηεο δηαδηθαζίαο. Σρεηηθά εηδηθά ζέκαηα
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνπο εθήβνπο
(ζπκεπξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ είλαη
πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ ζε απηή ηελ ειηθία), ηνλ ξφιν ησλ δηάθνξσλ
δηαπξνζσπηθψλ νκάδσλ (peer groups) ζηελ δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο, ηελ
αλάπηπμε δηάθνξσλ κνξθψλ ππν-θνπιηνχξαο σο έλα κεραληζκφ απφθηεζεο
ηαπηφηεηαο, ηνλ ξφιν ησλ ΜΜΔ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ηνλ ξφιν ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ, ηηο ζρέζεηο νηθνγέλεηαο θαη
λέσλ σο παξάγνληα πνπ ζπληειεί ε θαη απνηξέπεη ηε δηαδηθαζία ελειηθίσζεο,
θ.ν.θ.

6

ΚΠΕ 215 ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ (6 ECTS)
Ο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο είλαη ε ελεκέξωζε,
επαηζζεηνπνίεζε, εθπαίδεπζε θαη θηλεηνπνίεζε ηωλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηνλ
εζεινληηζκό θαη ηηο δπλαηόηεηεο ελζωκάηωζεο ηνπο ζε εζεινληηθέο νξγαλώζεηο
ζηελ Κύπξν. Σηόρνο είλαη λα αλαπηπρζεί ν θξηηηθόο αλαζηνραζκόο ηωλ θνηηεηώλ
ζε ζέκαηα εζεινληηζκνύ. Τν κάζεκα ζα έρεη ελ κέξεη βηωκαηηθό ραξαθηήξα (κε
ηππηθή κάζεζε), επίζεο ζα ζηεξίδεηαη ζε αθαδεκαϊθή βηβιηνγξαθία
ΘΞΔ 232 ΦΙΝ, ΔΜΝΠΗΑ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖ (6 ECTS)
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηηο θπξηφηεξεο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο. Η
θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ θχινπ θαη πψο δηαθέξεη ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο.
Η παξνπζίαζε, θαηαλφεζε θαη αλάιπζε θαηλνκέλσλ ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
δσήο κέζα απφ κηα θπιεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ ζε
επξσπατθέο θαη κή θνηλσλίεο.
ΘΞΔ 243 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ (6 ECTS)
Η Κνηλσληθή Πνιηηηθή αζρνιείηαη κε ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε ζπζρεηηζκφ
κε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη θνηλσλίαο. Δζηηάδεηαη πάλσ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη
ην θξάηνο πξφλνηαο. Αζρνιείηαη κε ηνπο εμήο ηνκείο: Πνιηηηθή θαη Γηνηθεηηθή
Πξαθηηθή Κνηλσληθψλ Υπεξεζηψλ, Θέκαηα Γηνίθεζεο Υγείαο, Κνηλσληθή
Πξνζηαζία, Δθπαίδεπζε, Υπεξεζίεο Δμεπξέζεσο Δξγαζίαο, Κνηλνηηθή Φξνληίδα,
Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο, Αλαπεξίεο,
Αλεξγία, Χπρηθή Υγεία, Θέκαηα Τξίηεο Ηιηθίαο, Φχιν θαη Φηψρεηα, Θέκαηα
Κνηλσληθήο Γπζπξαγίαο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ.
Υπφ ηελ επξχηεξε έλλνηα αλαιχεη ηηο ζεκαηηθέο πέξαλ ησλ ελεξγεηψλ ηεο
θπβέξλεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
ΘΞΔ 244 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ
Τν λφεκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ηίζεηαη εθ λένπ ζην πξνζθήλην κεηά ην ηέινο
ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ηελ παγθφζκηα αλαδηάηαμε ηνπ θξάηνπο ζηηο απαηηήζεηο
ηεο αγνξάο. Τν κάζεκα ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
θνηλσληθή ζεσξία απνηηκά ηελ δηπιή ηζηνξηθή ηάζε πνπ εθηπιίζζεηαη
αλαδεηθλχνληαο απφ ηελ κηα λένπο θνξείο δξάζεο θαη θνηλσληθά ππνθείκελα
(γπλαίθεο, κεηνλφηεηεο, θνηλσληθά θηλήκαηα) ηα νπνία αλαθαηλίδνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο ελψ ηαπηφρξνλα νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο
παξάγνπλ
λέεο
κνξθέο
παζεηηθφηεηαο,
αδξάλεηαο,
εμαλαγθαζηηθήο
νκνηνκνξθνπνίεζεο θαη απηαξρηθήο πνζνηηθνπνίεζεο ηεο δσήο.
ΘΞΔ 245 ΦΙΝ, ΦΙΖ ΘΑΗ ΡΑΜΖ (6 ECTS)
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Τν Φχιν, ε Φπιή θαη Τάμε απνηεινχλ ζεκειηαθέο ζπληζηψζεο θνηλσληθψλ
θηλεηνπνηήζεσλ, κεηαξξπζκίζεσλ θαη επαλαζηαηηθψλ ξήμεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο
λεσηεξηθφηεηαο. Θα εξκελεπζνχλ σο βαζηθνί παξάγνληεο ζηξσκαηνπνίεζεο,
ζπγθαιπκκέλεο βίαο θαη ηεξαξρηθήο ελζσκάησζεο ζηελ εκπεηξία ηεο
λεσηεξηθφηεηαο. Ταπηφρξνλα ζ΄ αλαδεηρζνχλ δπλαηφηεηεο αληη-ηεξαξρηθήο
νξγάλσζεο θνηλνηήησλ απηoδηεχζπλζεο κέζα απφ γφληκεο δηαζηαπξψζεηο απηψλ
ησλ εκπεηξηψλ θαηαπίεζεο κεηαηξέπνληαο έηζη ηελ αλαγθαηφηεηα ζε ειεπζεξία
θαη ηελ ηαπηφηεηα ζε δηαθνξά.
ΘΞΔ 246 ΘΟΗΡΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΟΔΛΑ (6 ECTS)
Απηφ ην κάζεκα δηεξεπλά ηελ εμέιημε ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο σο αζπκβίβαζηεο
θξηηηθήο ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ζπλερίδεη λα γνληκνπνηεί ηελ θξηηηθή έξεπλα ζε δχζθνιεο ή κεξηθψο
αραξηνγξάθεηεο πεξηνρέο φπσο ε πγεία, ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε παηδεία, ε
πνιενδνκία θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ ρψξνπ θιπ. Σθνπφο είλαη
λα αζθεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λ΄ αλαπηχμνπλ έλα θξηηηθφ εξεπλεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ σο κηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή θνηλσληθήο παξέκβαζεο ζηνλ
ζχγρξνλν θφζκν.
ΚΠΕ 300 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS)
Η πνιηηηθή γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα θξίζηκν αληηθείκελν ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλωλίαο ηεο γλώζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Τν κάζεκα έρεη ωο
ζηόρν ηε δηεξεύλεζε απηνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηε δηαηνκή Πνιηηηθήο θαη
Κνηλωλίαο. Αλαιύνληαη νη ζηόρνη θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πνιηηηθήο, ηόζν ζε
ππεξεζληθό επίπεδν όζν θαη ζηηο εζληθέο ηεο θαηαβνιέο, ζε κηα ζπγθξηηηθή
πξνζέγγηζε. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία επξωπαϊθνπνίεζεο θαη
δηεζλνπνίεζεο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ αλαδηάξζξωζε ηωλ ζρέζεωλ
κεηαμύ δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα, θαζώο θαη ζηε δηαζύλδεζε ηεο αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο κε δεηήκαηα όπωο ε θνηλωληθή έληαμε θαη ε θηλεηηθόηεηα, ε
απαζρόιεζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
ΘΞΔ 304 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΥΛ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ (6
ECTS)
Τν κάζεκα εηζάγεη ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δπηθνηλσλίαο αλαιχνληαο ην θάζκα ηεο
επηθνηλσληαθήο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία. Αλαιχεη
εηδηθφηεξα ηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο θνηλσληνινγηθέο
θαη επηθνηλσληαθέο ζεσξίεο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κεζφδνπο κέηξεζεο
επηθνηλσληαθψλ κνληέισλ, ηειεζέαζεο θαη ζπζρεηηζκνχ ζηνηρείσλ. Τέινο,
παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο θαη αλαιχεη ηα ζχγρξνλα κνληέια
ησλ ΜΜΔ.
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ΘΞΔ 305 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ (6 ECTS)
Η Κνηλσληνινγία ηνπ Τνπξηζκνχ εμεηάδεη ηφζν ηηο νηθνλνκηθέο φζν θαη ηηο
θνηλσληθέο πιεπξέο ηεο ζρεηηθά λέαο απηήο «βηνκεραλίαο». Δηδηθά ζέκαηα πξνο
εμέηαζε πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: ηελ αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ
«ηνπξηζηηθψλ πφιεσλ», ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο πνιίηεο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη
ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ ηελ εκθάληζε θαη εμάπισζε ηνπ
θαηλνκέλνπ, ηηο πνιηηηζκηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ιεγφκελνπ «θαινχ» (νηθνινγηθνχ θαη
«θαθνχ» (καδηθνχ) ηνπξηζκνχ, ηηο πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζε «ηνπξηζηηθέο» πεξηνρέο, ην θαηά
πφζνλ ν καδηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα κνξθή πνιηηηζκηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ πνπ
θαηαζηξέθεη ηνπηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε
ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ εμεηδηθεπκέλνπ ηνπξηζκνχ, φπσο ν νηθνινγηθφο
ηνπξηζκφο, θ.ν.θ.

ΘΞΔ 307 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηε
κεζνδνινγία θαη ηελ εκπεηξηθή ζεκαηνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο νηθνγέλεηαο.
Η θνηλσληθή ππνδνκή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε
δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο ηφζν ζηηο παξαδνζηαθέο φζν θαη ζηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίδξαζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θνηλσληθήο αιιαγήο ζην ραξαθηήξα θαη ηηο δνκέο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο.

ΘΞΔ 308 ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Μεηά απφ κία γεληθή ζεψξεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχγρξνλεο
εγθιεκαηνινγίαο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ
θνηλσλία, εμεηάδεηαη έλαο αξηζκφο ζεσξηψλ, ςπρνινγηθψλ (Freud θαη Eysenck)
θαη θνηλσληνινγηθψλ (ε νηθνινγηθή, ηεο ζπλαλαζηξνθήο, ε καξμηζηηθή, ηνπ
ζηηγκαηηζκνχ, νη ζχλζεηεο απφςεηο)
πνπ αηηηνινγνχλ ηελ εγθιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά. Σηελ ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηνπο δξάζηεο θαη ηα
ζχκαηα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ γεληθά θαη εηδηθά ησλ βηαζκψλ, ελφπισλ
ιεζηεηψλ, θφλσλ, κνλνεπεηζνδηαθψλ καδηθνθηνληψλ, επεηζνδηαθψλ θφλσλ θαη
ησλ εγθιεκάησλ ηνπ άζπξνπ θνιάξνπ. Τέινο εμεηάδεηαη ε ρξήζε θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ηεο αληρλεπηηθήο εγθιεκαηηθήο αλάιπζεο
(profiling) ηνπ FBI.
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ΘΞΔ 309 ΓΗΔΘΛΖΠ ΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΑ (6 ECTS)
Η δηεζλήο ηξνκνθξαηία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ 21νπ
αηψλα. Τν κάζεκα εμεηάδεη ηνλ νξηζκφ, θχζε θαη ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ηεο
ηξνκνθξαηίαο, θαη αλαιχεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο (φπσο, π.ρ. ε θξαηηθή
ηξνκνθξαηία, ε ηδενινγηθή ηξνκνθξαηία, ε ηξνκνθξαηία απφ κέξνπο εζληθφαπειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ, θ.ν.θ.) Δηδηθφ βάξνο δίλεηαη ζηελ θάιπςε ηεο
ηξνκνθξαηίαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαζψο θαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή.
Δμεηάδνληαη επίζεο ν ξφινο, ε ζεκαζία θαη νη επηπηψζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ
«πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο».
ΘΞΔ 311 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΥΛ ΚΔΗΝΛΝΡΗΘΥΛ ΝΚΑΓΥΛ (6 ECTS)
Τν «πξφβιεκα» ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ
Νέα Δπξψπε ηνπ 21νπ αηψλα. Γηάθνξεο δηαζηάζεηο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο
αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ, ηα θξηηήξηα, θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ηελ
ζρέζε κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, θ.α. Τν κάζεκα δηεξεπλά
δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο απηψλ ησλ δεηεκάησλ κε εθηελή θάιπςε
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηα Βαιθάληα.
ΘΞΔ 313 ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην
δεκνγξαθηθφ ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Αλαιχεηαη ηφζν ε ηζηνξηθή
φζν θαη ε ζχγρξνλε εκπεηξία, θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην
θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο κε άιιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
δηαδηθαζίεο.
ΘΞΔ 315 ΔΘΛΝΓΟΑΦΗΑ (6 ECTS)
Δμεηάδνληαη θιαζζηθέο εζλνγξαθηθέο κνλνγξαθίεο, φπσο θαη νη πην ζχγρξνλεο
ηάζεηο πεηξακαηηθήο εζλνγξαθίαο. Οη εζλνγξαθίεο απηέο αλαιχνληαη ζηε βάζε
ησλ ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ ηα νπνία ηηο επεξέαζαλ (ή θαη ηα νπνία
δηακφξθσζαλ), φπσο θαη ησλ πνιηηηθν-ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο παξαγσγήο ηνπο.
Γίλεηαη έκθαζε ζηελ «ινγνηερληθή ζηξνθή» ηεο αλζξσπνινγίαο, πνπ αλαιχεη
εζλνγξαθηθά θείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ηεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο
ΘΞΔ 317 ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΡΖΡΑ (6 ECTS)
Απηφ ην κάζεκα δηεξεπλά δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ ζην
ζχγρξνλν θφζκν εζηηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ζχγθξνπζε ηνπο κε ηα φξηα πνπ νη
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ίδηεο απηέο νη ζηξαηεγηθέο δεκηνπξγνχλ παξάγνληαο ηελ ζαλάζηκε θαη
εηεξφκνξθε δηαθνξά ηνπο. Θα κειεηήζνπκε ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ αδηεμφδνπ
αθνπγθξαδφκελνη ηελ έληαζε ηεο ηαπηνηηθήο δπζθνξίαο θαη ηνλ θαηαλαγθαζηηθφ
θφβν ηεο αθνζίσζεο ζε ηαπηφηεηα εληνπίδνληαο λένπο ηξφπνπο ζπκκφξθσζεο
αιιά θαη αληίζηαζεο.
ΘΞΔ 318 ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Αληηπαξαβάιινληαη νη εκπεηξίεο ησλ δπηηθψλ λενηεξηθψλ θνηλσληψλ κε εθείλεο
ησλ θνηλσληψλ ηνπ ιεγφκελνπ Τξίηνπ Κφζκνπ, αιιά θαη ηηο θνηλσλίεο χζηεξεο
αλάπηπμεο. Γίδεηαη έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ζ΄ έλα επξχ
θάζκα άιισλ θνηλσληνινγηθψλ παξαγφλησλ – απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ
νηθνγέλεηα σο ηε ζξεζθεία θαη ηελ πνιηηηζκηθή παξαγσγή.

ΘΞΔ 319 ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΘΟΖΠΘΔΗΑΠ (6 ECTS)
Αξρηθά εμεηάδνληαη πεξηεθηηθά νη θιαζζηθέο θνηλσληνινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηε ζξεζθεία. Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζνλ ε
αλζξσπνινγία εμεγεί ηελ ζξεζθεία ή αλ ηαπηφρξνλα ηελ απνξξίπηεη. Μπνξνχλ ηα
ζξεζθεπηηθά θαηλφκελα λα πξνζεγγηζηνχλ απφ κηα αλζξσπνινγηθή νπηηθή ή είλαη
θπξίσο ζέκα εζσηεξηθήο (κπζηηθηζηηθήο) εκπεηξίαο; Παξάιιεια ζα ηεζνχλ κηα
ζεηξά απφ άιια εξσηήκαηα. Τη είλαη αθξηβψο ε καγεία; Οδεχνπκε αλαπφθεπθηα
πξνο κηα θνζκηθή θνηλσλία; Δίλαη ε ζξεζθεία κηα πιάλε; Αλ λαη, γηαηί λα ππάξρεη;
Δίλαη ε ζξεζθεία κέζν θαηαπίεζεο ή αληίζηαζεο; Πνηνο ν ξφινο ηεο ηειεηνπξγίαο;
Πσο εμεγνχληαη νη ζέθηεο θαη ηα Κηλήκαηα Νέαο Δπνρήο;
ΘΞΔ 320 ΔΘΛΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΗΠΚΝΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εμεηάδεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εζλφηεηαο θαη ηε ζπγθξφηεζε
ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ, ηηο
εζλνηηθέο ζρέζεηο, ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηελ παξαγσγή, αιιά
θαη ηελ θαηαλάισζε, ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο. Δμεηάδεηαη ε παγθφζκηα
εκπεηξία, κε ζπζηεκαηηθέο αλαθνξέο θαη ζηελ θππξηαθή πεξίπησζε.

ΘΞΔ 322 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
H πνιηηηθή αλζξσπνινγία εμεηάδεη ζπγθξηηηθά ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο
θνηλσλίαο. Κχξηεο ελαζρνιήζεηο ηεο είλαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε εμνπζία,
δηαζηξσκάησζε, αληζφηεηα, ηδενινγία, ελάζθεζε βίαο, ην πνιηηηθφ ξφιν ηεο
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ζξεζθείαο θαη ηειεηνπξγίαο, ηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα θαη εζληθηζκφ. Απηά ηα
ζέκαηα ζα εμεηαζηνχλ ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ θνηλσληψλ κε ζηφρν λα
θαηαιάβνπκε θαιχηεξα απηέο ηηο θνηλσλίεο, κηα απφ ηηο νπνίεο ζα είλαη θαη ε δηθή
καο.
ΘΞΔ 323 ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ (6 ECTS)
Μηα γεληθή αλαζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ πνπ επεξέαζαλ ηελ
Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηνπ 20νπ αηψλα. Θα αλαιπζνχλ νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο (Λεηηνπξγηζκφο, Γνκνιεηηνπξγηζκφο, Γνκηζκφο, Μαξμηζηηθή
Αλζξσπνινγία, Θεσξίεο Γξάζεο, Αλζξσπνινγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φχινπ,
Δξκελεπηηθή Αλζξσπνινγία, Μεηακνληεξληζκφο θαη Μεηααπνηθηαθή Κξηηηθή),
ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηελ αλάγλσζε θιαζζηθψλ εζλνγξαθηψλ γηα ηελ θάζε
ζρνιή.
ΘΞΔ 324 ΓΗΔΘΛΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΔΗΠ (6 ECTS)
Η κεηά ηνλ 2νλ Παγθφζκην Πφιεκν επνρή απνηειεί θαη ηελ «επνρή ηεο καδηθήο
κεηαλάζηεπζε», θαζψο νη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζπάζεη φια ηα
κεηαλαζηεπηηθά ξεθφξ. Οη λένη κεηαλάζηεο δηαηεξνχλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηηο
ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο θαη απνθηνχλ κηα πνιιαπιή ηαπηφηεηα πνπ ζπλδπάδεη ηα
πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ηνπο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο κε ηελ δηαηήξεζε
πνιηηηζκηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο παηξίδεο ηνπο.
Οη δηαξθείο θαη πεξίπινθεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη δηαρένληαη πέξαλ ησλ
θξαηηθψλ ζπλφξσλ (trans-national) θαη δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα ζε πνιινχο
ηνκείο, φπσο απηνχο ηεο ζξεζθείαο, νηθνγέλεηαο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θ.ν.θ.
Νέεο, δηεζληθέο θνηλφηεηεο (transnational communities) δεκηνπξγνχληαη, νη νπνίεο
μεπεξλνχλ ηα θξαηηθά ζχλνξα θαη επαλαζπλδένπλ κεηαλάζηεο κε ηηο παηξίδεο
κέζα ζε λέεο βάζεηο θνηλσληθνπνίεζεο.
ΘΞΔ 325 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΝ ΓΗΘΑΗΝ (6 ECTS)
Σηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη λ’αμηνινγήζεη ηελ ζπκβνιηθή δηάδξαζε πνπ
εθηπιίζζεηαη κεηαμχ θνηλσληθήο θαη λνκηθήο ζεσξίαο ζε ζρέζε κε θαηλφκελα
δηεπξπλφκελεο λνκνξξχζκηζεο, δηθαζηηθνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη
ζπγθξνχζεσλ, θαη ππεξθφξησζεο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε θνηλσληθά
αηηήκαηα. Τέινο ζα εμεηάζνπκε πσο ε θνηλσληθή ζεσξία γίλεηαη κέξνο ηεο
αλαθιαζηηθφηεηαο ηεο λνκηθήο ζεσξίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα κεηαξξχζκηζε
ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
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ΘΞΔ 326 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηε
κεζνδνινγία θαη ηελ εκπεηξηθή ζεκαηνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο πγείαο.
Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ζρεηηθφηεηα ησλ αζζελεηψλ, ζσκαηηθψλ
αιιά θαη ςπρηθψλ, αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νξγαλσκέλε
θνηλσλία, θαη θπξίσο ην θξάηνο, πξνλνεί γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ.
ΘΞΔ 328 ΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απνηειεί κίαλ ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ηεο αζηηθήο
δσήο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο. Δμεηάδεηαη ηζηνξηθά θαη ζπγθξηηηθά ε εμέιημε ησλ
πφιεσλ, θαη ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο αζηηθνπνίεζεο πνπ
ζπλδένληαη κε ην επξχηεξν θαηλφκελν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Η έκθαζε είλαη ζηηο
επηπηψζεηο ηεο αζηηθνπνίεζεο ζ΄ έλα επξχ θάζκα άιισλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ,
απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή σο ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε.
ΘΞΔ 329 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο ηερλνινγίαο.
Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί επηδξάζεηο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη
ζηελ γεληθή εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο γίλεηαη κηα ζχγρξνλε εμέηαζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηάζεσλ θαη
ξεπκάησλ
πνπ ππάξρνπλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο
ηερλνινγίαο. (ακεξηθαληθήο θαη επξσπατθήο).
ΘΞΔ 330 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΓΛΥΠΖΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα είλαη κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηε κεζνδνινγία
θαη ηε ζεκαηνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο γλψζεο. Η αλάιπζε ηεο ζρέζεο
αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ θνηλσλία εμεηάδεηαη ζηελ θιαζηθή θνηλσληνινγία
(θπξίσο ζην έξγν ησλ Μαξμ θαη Νηπξθέκ) θαη ζηε κεηαγελέζηεξε, θαη πην
ζπζηεκαηηθή, θνηλσληνινγία ηεο γλψζεο πνπ αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζην έξγν ησλ
Scheller, Manheim, Schutz, Berger θαη Luckmman. Σην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο
αλαζθφπεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο γλψζεο, εμεηάδνληαη
ζπζηεκαηηθά ε ζρέζε αλάκεζα ζηε λενηεξηθφηεηα θαη ηε ζπλείδεζε, ηα
θαηλφκελα ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη γίλεηαη
κηα εθηελήο εηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαηλνκελνινγία.
ΘΞΔ 331 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ (6 ECTS)
Τν κάζεκα θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο.
Ιζηνξηθή αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο, εμέιημε θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, ζπλδηθαιηζκφο,
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ηερλνινγία θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Με πην ηξφπν ε εξγαζηαθή απηή πνξεία
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο δεκηνπξγεί επηδξάζεηο πάλσ ζηηο
θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζηελ γεληθή εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζα
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κηα ζχγρξνλε εμέηαζε ησλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ
πνπ ππάξρνπλ ζηε ζχγρξνλε
θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο.
ΘΞΔ 332 ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εμεηάδεη έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ηφζν ζηελ θππξηαθή φζν θαη ζε άιιεο θνηλσλίεο – απφ ηε βία
ζηελ νηθνγέλεηα ή ηα γήπεδα θαη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ σο ηελ αλεξγία θαη ηελ
θνηλσληθή απάζεηα. Η έκθαζε είλαη ζηελ αμηνπνίεζε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ
πιαηζίσλ ηεο θνηλσληνινγίαο γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη
ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή.
ΘΞΔ 334 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ (6 ECTS)
Φξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο θαη κεζνδνινγίεο απφ ηνλ ρψξν ησλ Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ ζα επηρεηξήζνπκε ηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη θνηλσληθψλ
θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε αγνξέο, απαζρφιεζε ζε δίθηπα θαη επηρεηξήζεηο.
Η Οηθνλνκηθή θαη Βηνκεραληθή Κνηλσληνινγία ελζσκαηψλεη έλα νξηζκέλν
νηθνλνκνινγηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηνπ
ζπκθέξνληαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, ππνγξακκίδνληαο
φκσο ηαπηφρξνλα ηελ ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζεζκψλ. Σηα πιαίζηα
ησλ ζχγρξνλσλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνσζήζεσλ ζηελ
Οηθνλνκηθή Κνηλσληνινγία ζα εμεηαζζνχλ νη ζεκειηψδεηο γη΄ απηφ ην πεδίν ηδέεο
ησλ Weber θαη Schumpeter. Θα εμεηαζζνχλ επίζεο νη επηδξάζεηο ησλ ζεζκηθψλ
αιιαγψλ πάλσ ζε αγνξέο θαη θνηλσληθέο δνκέο φπσο επίζεο θαη ε έξεπλα αηρκήο
γχξσ απφ ηελ Κνηλσληνινγία ησλ νξγαλψζεσλ ζηνλ αλαπηπγκέλν θαπηηαιηζκφ.
ΘΞΔ 335 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΠΡΗΠ
ΛΔΝΔΛΡΑΣΘΔΗΠΔΠ ΣΥΟΔΠ (6 ECTS)

Τν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηελ Δπξσπαηθή θαη Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε
θαη εηδηθφηεξα ζηηο λενεληαρζείζεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Απνζθνπεί ζηελ
εμνηθείσζε κε ηηο λέεο απηέο ρψξεο θαη αλαιχεη βαζηθνχο ηνκείο ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Θα εμεηαζζνχλ επίζεο νη επηδξάζεηο
ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ πάλσ ζε αγνξέο, βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο
φξνπο θαη θνηλσληθέο δνκέο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπαηθήο
Δλσζεο.
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ΘΞΔ 336 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ (6 ECTS)
Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληίιεςε ηεο Δ.Δ.
σο έλα θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη θνηηεηέο ζα αλαπηχμνπλ θαη ζα
θαηαλνήζνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη πνηεο νη πξνυπνζέζεηο θαη
ε ηξνρηά πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην κέιινλ ε Δ.Δ. Ψο ζπκπιήξσκα απηήο ηεο
αλάιπζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο σο δηαδηθαζία, ζεκαληηθά ζέκαηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζα ζπδεηεζνχλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο αλαζθφπεζεο ζε πνιηηηθά ζέκαηα, ζεζκηθφο
ζρεδηαζκφο, ζρέζεηο κεηαμχ Μειψλ Κξαηψλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θέκαηα:
Οηθνλνκία, Κνηλσλία, Πνιηηηθά θαη Τερλνινγία θαη Τερλνινγηθή Αιιαγή, Κνηλσληθή
Δπξψπε, Κνηλσληθή Πνιηηηθή.

ΘΞΔ 337 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Σηελ ζχγρξνλε επνρή ησλ κεηαπιηζηηθψλ αμηψλ ε θνηλσληθή ζεσξία θαιείηαη λα
δηεξεπλήζεη ηελ θξίζε ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο θξίζε ηεο
αλζξσπνθεληξηθήο εζηθήο ε νπνία εθθξάζζεθε ηζηνξηθά κε ηελ ρξεζηκνζεξηθή
ζεσξία θαη ηνλ σθειηκηζκφ θαη ε νπνία πινπνηήζεθε ζεζκηθά απφ ηελ
λενθηιειεχζεξε ζεσξία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη είρε σο επίθεληξν κηα
εξγαιεηαθή ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζπκθεξφλησλ θαη
αλαγθψλ. Τν θξίζηκν εξψηεκα επνκέλσο είλαη αλ ε ζχγρξνλε θνηλσληθή ζεσξία
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα θνηλσληνινγία βηνθεληξηθνχ αληί αλζξσπνθεληξηθνχ
ηχπνπ ε νπνία ζα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπκβνιαίνπ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην αζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ.

ΘΞΔ 338 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ ΘΑΗ ΤΣΑΛΑΙΠΖ (6 ECTS)
Τν θέληξν βάξνπο απηνχ ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεηαη ζηελ ζεκαληηθή αιιά
παξακειεκέλε ζπλεηζθνξά ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσληθήο ζεσξίαο. Ψο κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαίλνπζεο απαληήζεηο ζηελ θξίζε ηεο
λεσηεξηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θξίζε ηεο λεσηεξηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο ε
ςπραλάιπζε πξνζθέξεηαη γηα ζεσξεηηθή επέλδπζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ
θνηλσληνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπνκέλσο, ε ςπραλάιπζε αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ
θνηλσληθή ζεσξία πέξα απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο αμηψζεηο, σο εξκελεπηηθή ζεσξία
ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο αιιά θαη σο ζεσξία ηεο θνηλσληθήο
αλαπαξαγσγήο εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο πάλσ ζηελ δηεπηθάλεηα
ππνθεηκεληθφηεηαο, θνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο.
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ΘΞΔ 339 Ζ ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ ΡΖΠ ΘΞΟΝ ΘΑΗ Ζ ΞΝΟΔΗΑ ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΖΠ
ΡΖΠ (ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ) (6 ECTS)
ΘΞΔ 340 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ ΘΑΗ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΠ (6 ECTS)
Πωο ιεηηνπξγεί ε «καγεία» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ; Πωο εηζέξρεηαη ν ζεαηήο ζηνλ
εηθνληθό θόζκν θαη ζπκκεηέρεη; Από ηη απνηειείηαη κηα ηαηλία; Τη καο ιέεη κηα ηαηλία
γηα ηελ θνηλωλία γεληθόηεξα; Πωο κπνξνύκε λα πξνβιεκαηηζηνύκε θνηλωληθά
παξαθνινπζώληαο ηαηλίεο; Η αλάιπζε ηεο θάζε ηαηλίαο ζα επηρεηξεζεί ζε
δηάθνξα επίπεδα – ζελάξην, πινθή θαη κύζνο, θνηλωληθή ζεωξία θαη ηδενινγία,
θαη ζθηαγξάθεζε αηζζεηηθήο. Σηόρνο ε θαιιηέξγεηα κηαο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ζε όια ηα πην πάλω επίπεδα θαη ε ρξήζε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ωο εξγαιείν θνηλωληθήο θξηηηθήο.
ΚΠΕ 347 ΜΤΘΟΙ, ΠΑΡΑΝΟΗΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΥΡΗΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΕΡΕΤΝΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ
Τν κάζεκα αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο Κνηλωληθέο Επηζηήκεο, αιιά ζα ππάξρνπλ
πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη ζα δνζεί έκθαζε ζηα πεδία ηεο Δεκνζηνγξαθίαο, ηεο
Κνηλωληνινγίαο θαη ηωλ Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ. Καηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ
καζήκαηνο (πνπ ζα γίλνληαη ζε εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ), ζα κειεηνύληαη
δεκνζηεπκέλα άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή αλαθνξέο (reports) ηα νπνία
παξνπζηάδνπλ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ
άξζξα από ηνλ εκεξήζην ή θαη ηνλ πεξηνδηθό ηύπν (π.ρ. Economist), πξνθεηκέλνπ
λα αζθεζνύλ νη θνηηεηέο ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πεξηιεπηηθή (θαη εθιαϊθεπκέλε)
δηαηύπωζε ηωλ θύξηωλ επξεκάηωλ εκπεηξηθώλ εξεπλώλ. Οη θνηηεηέο ζα
πξνβιεκαηηζηνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ πώο ηα επξήκαηα εκπεηξηθώλ εξεπλώλ
δηαρένληαη κεξηθέο θνξέο ζην θνηλό κε παξαπιαλεηηθό ηξόπν κέζν ηνπ Τύπνπ.
ΘΞΔ 348 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα δηεπξχλεη ηελ γλψζε ησλ πνηνηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηηο εθαξκφδεη ζε
ζπγθεθξηκέλα πεδία. Οη θνηηεηέο ιακβάλνπλ ιεπηνκεξεηαθή θαη ζε βάζνο γλψζε
ηεο ζπκκεηνρηθήο θαη κε-ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ησλ focus groups, ηεο
ζεκεηνινγίαο, ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ηεο εθηεηακέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο
εζλνγξαθίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ ηερληθψλ ζηελ
πξάμε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο. Φξεζηκνπνηψληαο έλα ε θαη πεξηζζφηεξα
ηξέρνληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, αλακέλεηαη φηη νη θνηηεηέο ζα εθηειέζνπλ
(θαη ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπο ζε) φια ηα ζεκαληηθά ηκήκαηα
ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Τν έξγν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε κηα ε
πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.
ΘΞΔ 349 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ (6 ECTS)
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Τν κάζεκα δηεπξχλεη ηελ γλψζε ησλ πνζνηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηηο εθαξκφδεη
ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Οη θνηηεηέο καζαίλνπλ ηηο εηδηθέο πεγέο δεδνκέλσλ
ζε εζληθφ, παλεπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαζψο θαη ηα εμεηδηθεπκέλα
ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα αλάιπζεο ζε Ηιεθηξνληθφ Υπνινγηζηή, φπσο SPSS, SAS,
θ.α. Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο γλψζεο.
Φξεζηκνπνηψληαο απηά ηα ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα, νη θνηηεηέο εθηεινχλ
ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηεο πνζνηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα απηψλ.
ΘΞΔ 400 ΔΜΔΙΗΜΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ
θαη ηελ θνηλσληνβηνινγία. Τν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ βηνινγηθή βάζε ηεο
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ηνπο
ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
ΘΞΔ 402 ΑΙΖΘΔΗΑ, ΚΛΖΚΖ ΘΑΗ ΠΚΦΗΙΗΥΠΖ:ΠΓΘΟΗΡΗΘΔΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ (6 ECTS)
Με αθεηεξία ηελ ζπδήηεζε πνπ μεθίλεζε γηα ην Οινθαχησκα θαη ηηο Γίθεο ηεο
Νπξεκβέξγεο, κέρξη ηηο ζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο γηα «Αιήζεηα, Γηθαηνζχλε θαη
Σπκθηιίσζε» πνπ αθνξνχλ ηηο Δπηηξνπέο Αιήζεηαο θαη Σπκθηιίσζεο ηεο Νφηηαο
Αθξηθήο, ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε
δηάθνξεο θνηλσλίεο. Οη άμνλεο πξνβιεκαηηζκνχ αθνξνχλ 4 ζέκαηα: δηθαηνζχλε,
ζπκθηιίσζε, κλήκε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Τν ζέκα
πξνζεγγίδεηαη θπξίσο απφ κηα θνηλσληνινγηθή νπηηθή, πνπ εζηηάδεηαη ζηε ζρέζε
απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ,
ζπκκεηνρή θαη απνηειέζκαηα.
ΘΞΔ 403 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ (6 ECTS)
Η ηζηνξηθή θνηλσληνινγία ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία γηα ηελ αλάπηπμε
ζπγθεθξηκέλσλ γεληθεχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο.
Τν
αληηθείκελν ηεο ηζηνξηθήο θνηλσληνινγίαο ζπλήζσο επηθεληξψλεηαη ζηηο
δηαδηθαζίεο θαη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ ησλ
θνηλσληψλ. Σπγθεθξηκέλνη ηνκείο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπγθξηηηθή – ηζηνξηθή
θνηλσληνινγία, ηελ κειέηε ηεο ζεσξίαο ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ (worldsystem analysis), ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ F. Braudel, ηελ παγθφζκηα ηζηνξία (ε
νπνία απνηειεί θνηλφ ηνκέα ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληνιφγσλ), ηελ θνηλσληνινγία ηνπ
Norbert Elias, θ.α..
ΘΞΔ 404 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΘΝΚΚΑΡΥΛ (6 ECTS)
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Θα εμεηάζνπκε θαηλφκελα θνκκαηηθήο θαη θνηλνβνπιεπηηθήο νιηγαξρίαο,
γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο ησλ θνκκαηηθψλ κεραληζκψλ, ηεο εμάξηεζεο θαη
ινγνδνζίαο ηνπο πξνο ηα ΜΜΔ αληί πξνο ηελ εθινγηθή ηνπο βάζε, ηηο δηεζλείο
ηνπο ζρέζεηο, ηελ ζρέζε θφκκα-θξάηνο-ζπλδηθάην, κεηαβαιιφκελεο ζρέζεηο
θνηλσληθήο εθπξνζψπεζεο, ην θαηλφκελν ηνπ πνιπζπιιεθηηθνχ-δηαρεηξηζηηθνχ
θφκκαηνο, ηνπ αληη-θνκκαηηθνχ θφκκαηνο, ηνπ θφκκαηνο-θηλήκαηνο, ηνπ
θφκκαηνο-θξάηνπο, ηνπ θφκκαηνο-Δπξψπε θιπ.
ΚΠΕ 405-406 ΤΓΥΡΟΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απηό ζηνρεύεη ζηελ αλάιπζε ζύγρξνλωλ θνηλωληθώλ θαηλνκέλωλ,
θηλεκάηωλ ή ξεπκάηωλ ζε ζπλζήθεο ξαγδαίωλ αιιαγώλ αλά ην παγθόζκην. Σην
κάζεκα απηό νη θνηηεηέο/ηξηεο εκβαζύλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο,
πξνζεγγίδνληαο ηηο κέζα από δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο δηαθόξωλ
πεγώλ. Σηόρνο ε δεκηνπξγία ηεο ηθαλόηεηαο αλαζηνραζκνύ θαη θξηηηθήο
απνζηαζηνπνίεζεο.
ΚΠΕ 407-408 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (6 ECTS)
Σην κάζεκα απηό νη θνηηεηέο/ηξηεο εκβαζύλνπλ ζε εμεηδηθεπκέλα ξεύκαηα
θνηλωληθήο ζεωξίαο, πξνζεγγίδνληαο ηα ζέκαηα απηά κέζα από δηαιέμεηο,
παξνπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ. Δίλεηαη επίζεο έκθαζε
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
θνηλωληνινγηθήο νπηηθήο, όπωο θξηηηθή αλάιπζε θαη ζπδήηεζε πξωηνγελώλ
πεγώλ.
ΚΠΕ409 Πολιηικές ηης Εσρωπαϊκή Ένωζη ως Τπερδύναμη (6 ECTS)
Σε νηθνλνκηθό, εκπνξηθό θαη λνκηζκαηηθό επίπεδν ε Επξωπαϊθή Έλωζε έρεη
θαηαθηήζεη ηε ζέζε κηαο παγθόζκηαο δύλακεο. Η νινθιήξωζε άξρηζε κε έμη
ρώξεο θαη δύν ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη κέζα ζε κηα πεξίνδν ζρεδόλ εμήληα
εηώλ εμειίρζεθε ζε έλα ζύλζεην ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν θαιύπηεη έλα
επξύ θάζκα πεδίωλ πνιηηηθήο, από ην εκπόξην θαη ην ρξήκα κέρξη ηε
κεηαλάζηεπζε θαη ηελ εμωηεξηθή πνιηηηθή, γηα ηα 27, ζήκεξα, θξάηε-κέιε ηεο ΕΕ.
Αληηθείκελν ηνπ επξωπαϊθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε από θνηλνύ δηαρείξηζε ηεο
δηαξθώο απμαλόκελεο αιιειεμάξηεζεο ηωλ θξαηώλ θαη ηωλ ιαώλ ηεο Επξώπεο.
Οη δηαδνρηθνί θύθινη δηεύξπλζεο έρνπλ απνηειέζεη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηελ πιένλ
απνηειεζκαηηθή εμωηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΕΕ, ελώ επηπξνζζέηωο έρνπλ
ιεηηνπξγήζεη ωο κεραληζκόο ζύγθιηζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα. Επηπιένλ,
απηή ε αηδέληα ηεο απνξξύζκηζεο, εηδηθά γηα ηελ Νόηην Επξώπε, βξίζθεηαη ζε
πνξεία
ηωλ
δηαθνξεηηθώλ
νηθνλνκηθώλ
θαη θνηλωληθώλ ηάζεωλ, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ζεκειηώδεηο πξνϋπνζέζεηο θαη
ηνπο αξρηθνύο ζθνπνύο ηεο επξωπαϊθήο νινθιήξωζεο
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ΘΞΔ 420 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΝΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ (6
ECTS)
Η δηεχξπλζε ηεο ΔΔ θαζψο θαη νη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο ζηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο
ηνπ 21νπ αηψλα έρνπλ δψζεη λέεο θαηεπζχλζεηο ζηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ
δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκηθνχ ρψξνπ. Μεηά ηε δηεχξπλζε,
έρνπκε ην ζέκα θαηά πφζν ε Δπξψπε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ θνηλφ
πνιηηηζηηθφ ηφπν, δηαηεξψληαο βέβαηα ηελ πνηθηινκνξθία ησλ εζληθψλ θαη
ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη παξαδφζεσλ. Μεξηθά ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πξνο
εμέηαζε είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν Αλαηνιηθνεπξσπατθέο θαη Γπηηθνεπξσπατθέο
ρψξεο έρνπλ ζπγθιίλεη κεηαμχ ηνπο, νη δηαδηθαζίεο Ακεξηθαλνπνίεζεο θαη
Δπξσπατθνπνίεζεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο, θαζψο θαη ε πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε
ηα «ζχλνξα» ηεο Δπξψπεο.
ΘΞΔ 421 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ (6
ECTS)
Απηή ε ηάμε ζα εμεηάζεη κε ζπγθξηηηθφ ηξφπν ηελ ζεκειίσζε πνιηηηθψλ
θνηλσληψλ θαη νκνζπνλδηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ εκθχιην πφιεκν, δηεζλείο
θαη ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο αλαδεηθλχνληαο ηνλ ξφιν ησλ θνηλνηήησλ, ησλ
θνκκάησλ, ησλ εθθιεζηαζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ζενινγίαο αιιά
θαη ηεο ηδενινγίαο ζηελ δηακφξθσζε θξαηηθψλ κνξθσκάησλ νκνζπνλδηαθνχ
ραξαθηήξα. Σθνπφο είλαη λα εληάμνπκε ηελ ζπληαγκαηηθή πξφθιεζε ηεο
ζεκειίσζεο νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο θαη καδί κ΄ απηήλ ηελ ίδηα ηελ θππξηαθή
εκπεηξία ζε έλα ζπγθξηηηθφ πιαίζην ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο.
ΘΞΔ 446 ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ (6 ECTS)
Η χιε ηνπ καζήκαηνο είλαη αλνηθηή ζηηο βαζηθέο ζεκαηνινγίεο ηεο
θνηλσληνινγίαο, αλάινγα κε ην δηδάζθνληα. Τν κάζεκα απηφ ζηνρεχεη ζε
εκβάζπλζε, πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ αλάιπζε θαη έξεπλα απφ πιεπξάο θνηηεηψλ
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