
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙTΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (χειμ. εξάμηνο 2020-21) 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 

σύστημα της Γραμματείας:   https://e-secretary.uop.gr/unistudent/   

 

Περίοδος Δηλώσεων:   12 Οκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου 2020.  

 

Προσοχή: Για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση του φοιτητή, 

θα πρέπει να επιλεγεί η εντολή Αποστολή. 

 

Οδηγίες δηλώσεων 

Φοιτητές 1ου εξαμήνου 

Επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων των οποίων τα ECTS δεν θα ξεπερνούν τα 42  

(συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, ανάλογα με το 

επίπεδο του φοιτητή), επιλέγοντας από τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και του 

3ου εξαμήνου 

 

Φοιτητές 3ου εξαμήνου 

Επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων των οποίων τα ECTS δεν θα ξεπερνούν τα 42  

(συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, ανάλογα με το 

επίπεδο του φοιτητή), επιλέγοντας από τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου του 3ου 

εξαμήνου και εξαμήνου ή/και από τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) όλων 

των εξαμήνων. 

https://e-secretary.uop.gr/unistudent/


Σημείωση: Επισημαίνεται ότι το υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στο Δίκαιο» 

διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το 1ο εξάμηνο. 

 

Φοιτητές 5ου εξαμήνου 

Οι φοιτητές επιλέγουν την Κατεύθυνσή τους (Κοινωνική ή Εκπαιδευτική). 

Επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων των οποίων τα ECTS δεν θα ξεπερνούν τα 42 

(συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, ανάλογα με το 

επίπεδο του φοιτητή), επιλέγοντας από όλες τις κατηγορίες μαθημάτων.  

Στην κατηγορία Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) οι φοιτητές μπορούν να 

επιλέξουν τόσο μαθήματα με αυτό τον χαρακτηρισμό, όσο και μαθήματα της 

Κατεύθυνσης την οποία δεν έχουν επιλέξει ως υποχρεωτική. 

 

Φοιτητές 7ου εξαμήνου 

Επιτρέπεται η δήλωση έως 12 μαθημάτων (Ν+4) (συμπεριλαμβανομένου του 

μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, ανάλογα με το επίπεδο του φοιτητή), 

επιλέγοντας από όλες τις κατηγορίες μαθημάτων.  

Στην κατηγορία Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) οι φοιτητές μπορούν να 

επιλέξουν τόσο μαθήματα με αυτό τον χαρακτηρισμό, όσο και μαθήματα της 

Κατεύθυνσης την οποία δεν έχουν επιλέξει ως υποχρεωτική. 

 

Φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και νωρίτερα (επί πτυχίω φοιτητές) 

Επιτρέπεται η δήλωση έως 11 μαθημάτων, επιλέγοντας από όλες τις κατηγορίες 

μαθημάτων.  

 

Αγγλική Γλώσσα 

Προϋπόθεση δήλωσης του μαθήματος Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι 

είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Αγγλική Γλώσσα Ι και Αγγλική Γλώσσα 

ΙΙ.   



Οι φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C2 

(Proficiency), μπορούν να απαλλαγούν από το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Ι 

εφόσον αποστείλουν στην Γραμματεία (sep-secr@uop.gr) επικυρωμένο και 

μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέχρι τις 30 

Οκτωβρίου. 

Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να απαλλαγούν από το  μάθημα 

Αγγλική Γλώσσα Ι οφείλουν να συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων. 

 

Διπλωματική Εργασία 

Η δήλωση διπλωματικής εργασίας για τους επί πτυχίω φοιτητές (έτος 

εισαγωγής 2016 και πριν) θα γίνει εκτός συστήματος e-secretary (είτε με 

παρουσία στη Γραμματεία είτε με την ηλεκτρονική αποστολή του σχετικού 

εντύπου στο sep-secr@uop.gr). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διαρκεί 

για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και εξής διαρκεί ένα εξάμηνο, 

ενώ για φοιτητές με έτος εισαγωγής 2014-15 και νωρίτερα διαρκεί δύο 

εξάμηνα.  

Προϋποθέσεις δήλωσης διπλωματικής εργασίας: 

- Εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο του 8ου  

- Να μην οφείλει ο φοιτητής περισσότερα από 8 μαθήματα προηγούμενων 

ετών 

- Προηγούμενη συνεννόηση με τον επιβλέποντα 

Έντυπο δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας πατήστε εδώ 

 

Ανανέωση Εγγραφής 

Η δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο αντιστοιχεί και σε ανανέωση 

εγγραφής.  

 

mailto:sep-secr@uop.gr
mailto:sep-secr@uop.gr
http://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/2020-2021/DILOSEIS_DPL_XEIM_2020-21.docx


Μεταβατικές Διατάξεις 

Με αφορμή τη θεσμοθέτηση Κατευθύνσεων (Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

και Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αλλά και αλλαγές στο διδακτικό 

προσωπικό, η Συνέλευση του Τμήματος προχώρησε σε αναμόρφωση του 

προγράμματος σπουδών. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές 

στον παρακάτω πίνακα: 



Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και έπειτα 

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 

 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΔΕΠ 

Κατηγορία 

Μαθήματος 
 ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΕΠ 

Κατηγορία 

Μαθήματος 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομικές Ανισότητες και 

Κοινωνική Πολιτική 
Κ. Σουλιώτης ΚΚΠ 

  

Ανισότητες, Παγκοσμιοποίηση 

και Κοινωνική Πολιτική 
Κ. Σουλιώτης ΚΚΠ 

 

Management των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών 
Μ. Γείτονα ΚΚΠ Βασικές Αρχές Management Μ. Γείτονα ΚΚΠ 

 

Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας 
Ξ. Κοντιάδης /  

Κ. Σουλιώτης 
ΚΚΠ 

Κοινωνία και Πολιτική: 

Σύγχρονες Ιστορικές 

Προσεγγίσεις 

Φ. Γαζή ΚΚΠ 

 

Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής 

Προστασίας του Παιδιού 

Θ. Παπαθεοδώρου/  

Η. Κουτσούκου 
ΚΚΠ 

Ειδικά Θέματα Υγειονομικής 

Πολιτικής και Διοίκησης 

Υπηρεσιών Υγείας 

Κ. Σουλιώτης ΚΚΠ 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική που 

έχει ήδη περάσει το μάθημα «Δίκαιο Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού»,  

το κατοχυρώνει ως μάθημα ΚΚΠ  
 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική που 

έχει ήδη περάσει το μάθημα «Δίκαιο Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού» ως μάθημα ΚΚΠ 

και το μάθημα «Ειδικά Θέματα Υγειονομικής 

Πολιτικής» ως μάθημα επιλογής, 

κατοχυρώνει το πρώτο ως μάθημα  ΚΚΠ και το 

δεύτερο ως μάθημα ΕΕ 
 

-Φοιτητής με Κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική που έχει 

ήδη περάσει το μάθημα «Ειδικά Θέματα Υγειονομικής 

Πολιτικής» ως μάθημα επιλογής, αλλά όχι το μάθημα 

«Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του 

Παιδιού»,  

κατοχυρώνει το μάθημα «Ειδικά Θέματα 

Υγειονομικής Πολιτικής» ως μάθημα ΚΚΠ και 

επιλέγει ένα επιπλέον μάθημα ως Επιλογής σε 

αντικατάστασή του 

Οικονομική Ανθρωπολογία Μ. Σπυριδάκης ΚΚΠ 
Οικονομική Ανθρωπολογία και 

Κοινωνική Αναπαραγωγή 
Μ. Σπυριδάκης 

ΚΚΠ 

 

 

 

 

 



Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία  ΚΚΠ 
Στοιχεία Φιλοσοφίας και Θεωρίες 

Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
Ξ. Παπαρρηγόπουλος ΚΚΠ 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική που 

έχει ήδη περάσει το μάθημα «Ευρωπαϊκή 

Εγκληματολογία»,  

το κατοχυρώνει ως μάθημα ΚΚΠ  

 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική που 

έχει ήδη περάσει το μάθημα «Ευρωπαϊκή 

Εγκληματολογία» ως μάθημα ΚΚΠ και το μάθημα 

«Στοιχεία Φιλοσοφίας και Θεωρίες Κοινωνικής 

Δικαιοσύνης» ως μάθημα επιλογής, 

κατοχυρώνει το πρώτο ως μάθημα ΚΚΠ και το 

δεύτερο ως μάθημα ΕΕ 

 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική που 

έχει ήδη περάσει το μάθημα «Στοιχεία Φιλοσοφίας και 

Θεωρίες Κοινωνικής Δικαιοσύνης» ως μάθημα 

επιλογής, αλλά όχι το μάθημα «Ευρωπαϊκή 

Εγκληματολογία»,  

κατοχυρώνει το μάθημα «Στοιχεία Φιλοσοφίας και 

Θεωρίες Κοινωνικής Δικαιοσύνης» ως μάθημα ΚΚΠ 

και επιλέγει ένα επιπλέον μάθημα ως Επιλογής σε 

αντικατάστασή του 

Αξιολόγηση της Επίδοσης των 

Μαθητών: Μίκρο και Μάκρο 

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις 

Δ. Τσακίρη ΚΕΠ 

Ο θεσμός της σχολικής 

αξιολόγησης των μαθητών: 

Μίκρο και Μάκρ  ο 

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις 

Δ. Τσακίρη ΚΕΠ 

 

Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας Δ. Καρακατσάνη ΚΕΠ 
Συγκριτική Εκπαίδευση και 

Παιδαγωγική Θεωρία 
Δ. Καρακατσάνη ΚΕΠ 

 

Σχεδιασμός και Εφαρμογές 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών 
Μ. Νικολακάκη ΚΕΠ 

Εξουσία και Γνώση στην 

Εκπαιδευτική Πολιτική 
Μ. Νικολακάκη ΚΕΠ 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

που έχει ήδη περάσει το μάθημα «Σχεδιασμός και 

Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών»,  

το κατοχυρώνει ως μάθημα ΚΕΠ  

 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

που έχει ήδη περάσει το μάθημα «Σχεδιασμός και 

Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών» ως μάθημα 

ΚΕΠ και το μάθημα «Εξουσία και Γνώση στην 

Εκπαιδευτική Πολιτική» ως μάθημα επιλογής, 

κατοχυρώνει το πρώτο ως μάθημα  ΚΕΠ και το 

δεύτερο ως μάθημα ΕΕ 



 

- Φοιτητής με Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

που έχει ήδη περάσει το μάθημα «Εξουσία και Γνώση 

στην Εκπαιδευτική Πολιτική» ως μάθημα επιλογής, 

αλλά όχι το μάθημα «Σχεδιασμός και Εφαρμογές 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών»,  

κατοχυρώνει το μάθημα «Εξουσία και Γνώση στην 

Εκπαιδευτική Πολιτική» ως μάθημα ΚΕΠ και 

επιλέγει ένα επιπλέον μάθημα ως Επιλογής σε 

αντικατάστασή του 

Ιδιότητα του Πολίτη και 

Πολυπολιτισμικότητα 
Δ. Καρακατσάνη ΚΕΠ 

Εκπαίδευση Μειονοτήτων, 

Μεταναστών και Προσφύγων 
Δ. Καρακατσάνη ΚΕΠ 

 

Εκπαιδευτική Πολιτική και 

Πολιτικές Απασχόλησης 

Κ. Δημόπουλος  

Α. Φερώνας 
Υ 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, 

Απασχόληση: Θεσμοί, 

Συστήματα και Πολιτικές 

Διασύνδεσης 

Ν. Φωτόπουλος Υ 

 

Γενική Θεωρία των Θεσμών ή 

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης 
Ξ. Παπαρρηγόπουλος Υ 

Αγορά Εργασίας και Πολιτικές 

Απασχόλησης 
Α. Φερώνας Υ 

 

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία  Υ 
Εισαγωγή στις Εγκληματολογικές 

Επιστήμες 

 

Υ 

Μη ενεργό μάθημα 

Το μάθημα από το ακαδ. έτος 2018-19 δεν είναι 

ενεργό. Όσοι φοιτητές το οφείλουν θα έχουν τη 

δυνατότητα να το εξεταστούν σε έκτακτες 

εξεταστικές. 

Σωφρονιστικοί Θεσμοί  ΚΠΠ 
Σωφρονιστική Πολιτική και 

Δικαιώματα Κρατουμένων 

 

ΚΚΠ 

 

Εισαγωγή στις Επιστήμες της 

Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών  
Αθ. Τζιμογιάννης Υ 

 

 

Μη ενεργό μάθημα 

Το μάθημα από το ακαδ. έτος 2018-19 δεν είναι 

ενεργό. Όσοι φοιτητές το οφείλουν θα έχουν τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των 

απαραίτητων εργαστηριακών ασκήσεων κατά το 

τρέχον εξάμηνο. Το μάθημα προσφέρεται για 

τελευταία φορά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 



Οργάνωση Κράτους Ξ. Παπαρρηγόπουλος Υ 

 

Οργάνωση του Κράτους και 

Γενική Θεωρία Θεσμών 
Ξ. Παπαρρηγόπουλος Υ 

 

Οργάνωση και Γραφειοκρατία Μ. Σπυριδάκης ΚΚΠ  Οργάνωση, Διοίκηση και 

Κοινωνική Πολιτική 
Μ. Σπυριδάκης ΚΚΠ  

 

Κόρινθος, 20 Οκτωβρίου 2020 

 

           Από τη Γραμματεία 

 

 


