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Καινοτομίες του προγράμματος
• Το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο αποκλειστικά αφιερωμένο στη
συνολική μελέτη της Μαύρης Θάλασσας.
• Το μοναδικό αγγλόφωνο στην Ελλάδα με θέμα τις επιστήμες του
πολιτισμού.

Δομή
• Διάρκεια: 1 έτος (πλήρης φοίτηση). 75 ECTS
• Οι φοιτητές, επιλέγοντας τα θέματα και τη χρονική περίοδο που τους
ενδιαφέρει, μπορούν να σχεδιάσουν την ειδίκευση που θέλουν.
• Το πρόγραμμα προσφέρεται και ως διετές, με μερική φοίτηση.

Αντικείμενο – Στόχοι
• Συνολική, διεπιστημονική και διαχρονική μελέτη του
παρευξείνιου χώρου (αρχαιολογία, ιστορία, τέχνη, πολιτική,
οικονομία, εθνογραφία).

• Η άριστη γνώση του παρελθόντος, η κατανόηση του παρόντος
και η εκτίμηση των μελλοντικών δυνατοτήτων του χώρου και των
λαών που τον κατοικούν.
• Η συνεργασία με άλλα Τμήματα εντός και εκτός Ελλάδας και η
συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4
Υποχρεωτικά Μαθήματα (9 ECTS το καθένα)
• Ιστορική Γεωγραφία και Χαρτογραφία της Μαύρης Θάλασσας
(Αρχαιότητα – Μεσαίωνας)
• Ιστορική Γεωγραφία της Μαύρης Θάλασσας (Νεότερη και
Σύγχρονη Περίοδος)

4
Μαθήματα Επιλογής (από 6 ECTS)
Χειμερινό εξάμηνο
• Αρχαιολογία και Μνημειακή Τοπογραφία της Μαύρης
Θάλασσας
• Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη
Ιστορία της Μαύρης Θάλασσας
• Σύγχρονα εθνογραφικά θέματα της Μαύρης Θάλασσας

4
Μαθήματα Επιλογής (από 6 ECTS)
Εαρινό εξάμηνο
• Αρχαία Τέχνη, Μεσαιωνική Τέχνη, Νεότερη Τέχνη και
Αρχιτεκτονική στη Μαύρη Θάλασσα
• Αρχαίες Θρησκείες και Μυθολογία της Μαύρης Θάλασσας
• Παρευξείνιες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση
• Παρευξείνιος χώρος και Ασία
• Νέα Εθνικά Κράτη και Παγκοσμιοποίηση
• Μεταναστεύσεις και Μειονότητες στη ΝΑ Ευρώπη
• Σύγχρονη οικονομική εξέταση του παρευξείνιου χώρου
• Αλληλεπιδράσεις πολιτισμών και εθνών στη Μαύρη Θάλασσα

Κατηγορίες πτυχιούχων στους οποίους
απευθύνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός»
• Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά
από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των Σχολών
Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Γεωγραφίας, Διεθνών
Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας,
Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων
συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επαγγελματικές διέξοδοι των αποφοίτων
• Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, που
ασχολούνται με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
• Αρχαιολογικές Υπηρεσίες των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (και
της Ελλάδας) ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές στις χώρες αυτές.
• Μουσεία, εκθέσεις και άλλοι χώροι συλλογής, μελέτης και έκθεσης
έργων τέχνης από την περιοχή αυτή σε όλο τον κόσμο.
• Κρατικές (π.χ. διπλωματικές) υπηρεσίες των παρευξείνιων χωρών
ή άλλων χωρών με διπλωματική παρουσία στην περιοχή, αλλά
και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.
• Πολυεθνικές εταιρείες που λειτουργούν ή διατηρούν οικονομικά
ενδιαφέροντα στην περιοχή αυτή.

Απολογισμός
• Φοιτητές από Ρωσία, ΗΠΑ, Ουκρανία, Λιθουανία, Ρουμανία,
Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Νέα Ζηλανδία,
Κύπρο και Ελλάδα, με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από τις
σπουδές τους.
• Οι ξένοι φοιτητές κυμαίνονται από το 1/3 μέχρι το 1/2 του
συνόλου των φοιτητών.

→ σημαντική εμπειρία συνύπαρξης και συνεργασίας νέων
από διάφορες χώρες.

Απολογισμός και προγραμματισμός
• Διοργανώθηκε διεθνές workshop στη Θεσσαλονίκη, τον
Σεπτέμβριο του 2012, που συγκέντρωσε νέους επιστήμονες
από όλο τον κόσμο που ειδικεύονται στη μελέτη της Μαύρης
Θάλασσας. Έκδοση πρακτικών από τα British Archaeological
Reports της Οξφόρδης.
• Ετοιμάζεται η έκδοση ενός συλλογικού επιστημονικού τόμου
για τη Μαύρη Θάλασσα στην αρχαιότητα (Black Sea in Ancient
Times), στον οποίο έχουν δεχθεί να γράψουν κορυφαίοι
επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ειδικοί στο θέμα.

Ως φοιτήτρια που προέρχεται από μια από τις
χώρες της Μαύρης Θάλασσας, με ενδιέφερε
ιδιαίτερα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μαύρη
Θάλασσα. Ιστορία & Πολιτισμός» του Διεθνούς
Πανεπιστημίου για τη πορεία της καριέρας που
θέλω να ακολουθήσω. Έχοντας παρακολουθήσει το
μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, μπορώ με
βεβαιότητα να το προτείνω σε όσους αναζητούν
μεταπτυχιακά υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη,
που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πολιτικών και
πολιτισμικών θεμάτων της περιοχής και
διδάσκονται από ενθουσιώδεις καθηγητές, σε ένα
πανεπιστήμιο με σύγχρονες υποδομές
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Χάρηκα ιδιαίτερα όταν ανακάλυψα ότι ένα
τέτοιο πρόγραμμα που να ασχολείται με τη
Μαύρη Θάλασσα από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη! Είναι μια
ανεξάντλητη πηγή γνώσης, η οποία αποκτιέται
μέσα από τη συνεχή έρευνα και με την
σημαντική στήριξη του πανεπιστημίου.

Dimanidou Maria - Greece
MA in Black Sea Cultural studies

