Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και συγκροτείται από τρεις ζώνες μαθημάτων.

Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τα Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα και αποτελείται από
είκοσι πέντε (25) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν οκτώ (108)
πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν από δέκα οκτώ
μαθήματα η κάθε μία και από τις οποίες οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τη μία. Τα
δέκα οκτώ (18) μαθήματα που υποχρεούνται να επιλέξουν οι φοιτητές από τις
Κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε ογδόντα μία (81) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η τρίτη ζώνη τέλος περιλαμβάνει τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, εκ των οποίων οι
φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν έξι (6)
κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και οποιαδήποτε
μαθήματα της Κατεύθυνσης την οποία δεν θα έχουν επιλέξει. Τα έξι (6) κατ’ Επιλογή
Υποχρεωτικά Μαθήματα που υποχρεούνται να επιλέξουν οι φοιτητές αντιστοιχούν σε
είκοσι επτά (27) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Εκτός των παραπάνω τριών ζωνών μαθημάτων, στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται
επίσης και οι εξής υποχρεωτικές για τους φοιτητές εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
- Ένα Σχέδιο Έρευνας / Πρακτική Άσκηση , εξαμηνιαίας διάρκειας, στο 7ο εξάμηνο
που αντιστοιχεί σε πέντε και μισή (5½) πιστωτικές μονάδες ECTS. Ο φοιτητής έχει τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσει προαιρετικά και δεύτερο ΣΕΠΑ στο 8ο εξάμηνο, στο οποίο
αντιστοιχούν τέσσερις και μισή (4½) πιστωτικές μονάδες ECTS.
- Διπλωματική Εργασία, η οποία πραγματοποιείται στα δύο τελευταία εξάμηνα
σπουδών (7ο και 8ο) και αντιστοιχεί σε δέκα τρεις και μισή (13½) πιστωτικές μονάδες
ECTS συνολικά, (4½ ECTS - 7ο εξάμηνο και 9 ECTS - 8ο). Η Διπλωματική Εργασία είναι
προαιρετική για τους φοιτητές. Αντί Διπλωματικής Εργασίας μπορούν να επιλέξουν τρία
(3) επιπλέον κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα.
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Το Τμήμα προσφέρει επίσης στους φοιτητές του και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας,. Η επιτυχής εξέταση των φοιτητών στο υψηλότερο επίπεδο
των προσφερομένων μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας είναι προϋπόθεση για τη λήψη του
πτυχίου. Για την τελική επιτυχία τους στις εξετάσεις για την ξένη γλώσσα, οι φοιτητές
λαμβάνουν ένα και μόνο γενικό βαθμό, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό
του βαθμού του πτυχίου. Η τελική επιτυχία στην ξένη γλώσσα αντιστοιχεί συνολικά σε
πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Δεδομένου ότι το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για τη λήψη του πτυχίου
αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες ECTS, το Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος είναι απολύτως ισοδύναμο με όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών.
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