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Τμήμα Θεολογίας 
Α.Π.Θ.



Γιατί να επιλέξω το Τμήμα 
Θεολογίας;

Προβληματική Προοπτικές

Τι σπουδές θα κάνω;

Θα βρω μετά δουλειά;



Κοινωνικής 
και Ποιμαντικής 

Θεολογίας
Θεολογίας

Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και

Ποιμαντικής Θεολογίας, το ένα από τα δύο Τμήματα της πρώην

ενιαίας Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Θεολογική
Σχολή

Το Τμήμα Θεολογίας απαρτίζεται από πέντε τομείς, οι οποίοι συστήθηκαν το 
1983 και καλύπτουν  επιμέρους γνωστικά  αντικείμενα.

2 Τμήματα



Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας

Οι τομείς του Τμήματος Θεολογίας

Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας

Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής 
Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης

Τομέας Δογματικής Θεολογίας

Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και 
Εκκλησιαστικής Διοίκησης



1. Τομέας Βιβλικής Γραμματείας 
και Θρησκειολογίας

Κάθε Τομέας καλύπτει διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Έτσι ο

Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας καλύπτει την

Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την Θρησκειολογία και τις

κλασικές γλώσσες (αρχαία ελληνικά, εβραϊκά, λατινικά κλπ).

ΠΑΛΑΙΑ 
ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ



2. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας 
και Τέχνης

Γενική 

Εκκλησιαστική 

Ιστορία

Εκκλησιαστική 
Ιστορίας 

της Ελλάδας

Ιστορία
των 

Σλαβικών Εκκλησιών

Εκκλησιαστική 
Γραμματεία

Χριστιανική και 
Βυζαντινή Αρχαιολογία



3. Τομέας Δογματικής Θεολογίας

Δογματική

Οικουμενική Κίνηση Ιστορία της Φιλοσοφίας

Συμβολική

Ιστορία των 
Δογμάτων



4. Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής 
και Εκκλησιαστικής Διοίκησης

Ομιλητική 

Λειτουργική

Εκκλησιαστική 

Μουσική

Κατηχητική

Παιδαγωγικά

Κανονικό Δίκαιο 

Εισαγωγή στη 

Θεολογία



5. Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας

Ηθική

Γενική

Κοινωνιολογία

Εισαγωγή 

στην 

Κοινωνιολογία 

της 

Θρησκείας

Κοινωνιολογία 

του 

Χριστιανισμού

Ποιμαντική



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί ενιαία Βιβλιοθήκη, που είναι από τις

πλουσιότερες βιβλιοθήκες όσον αφορά τις θεωρητικές επιστήμες και

καλύπτει τις ανάγκες και των δύο Τμημάτων. Διαθέτει Αναγνωστήριο

εκατό περίπου ατόμων και είναι εμπλουτισμένη με βιβλία θεολογικού,

ιστορικού, φιλοσοφικού, κοινωνικού, παιδαγωγικού και γενικότερου

επιστημονικού περιεχομένου, επίσης βιβλία πληροφοριακά

(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, τέχνης, κ.λπ.), εγχειρίδια, σειρές κειμένων

(αρχαία και πατερικά-βυζαντινά), περιοδικά, Γενικές Σειρές,

Θεματικούς Κύκλους, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές διατριβές,

περιοδικά. Επίσης διαθέτει πλουσιότατο Τμήμα Παλαιτύπων.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Συμβάλλει στην κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών

αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε

θέματα Παιδαγωγικής και Νέων Τεχνολογιών. Συμμετέχει

στην επιμόρφωση θεολόγων εκπαιδευτικών σε θέματα

Παιδαγωγικής και θεολογικών γνωστικών αντικειμένων

επιμελείται την παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για τη

διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Για την απόκτηση πτυχίου Θεολογίας, απαιτείται η παρακολούθηση 41

υποχρεωτικών μαθημάτων, 12 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και 4

εξαμηνιαίων μαθημάτων μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γερμανικά,

γαλλικά), τα οποία κατανέμονται ενδεικτικά σε οκτώ (8) εξάμηνα. Ο

ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων, για τη λήψη του πτυχίου, είναι

240. Τα μαθήματα εντάσσονται, εξειδικεύουν και εμβαθύνουν στα

γνωστικά αντικείμενα των πέντε Τομέων. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα

να παρακολουθήσει δύο μαθήματα άλλων τμημάτων του

Πανεπιστημίου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Πρακτική Άσκηση Φοιτητών“

Οι φοιτητές συμμετέχουν ύστερα από αίτησή τους και επιλέγονται
βάσει κριτηρίων στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών" του
Τμήματος Θεολογίας, το οποίο έχει διάρκεια δυο μηνών και
περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: α. Πρακτική άσκηση διδακτικής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β. Πρακτική άσκηση ποιμαντικού έργου σε
ενορίες και μητροπόλεις, γ. Πρακτική άσκηση κοινωνικού έργου στην
Εκκλησία, τους Ο.Τ.Α και σε Μ.Κ.Ο.

Υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές είναι η Άσκηση Διδακτικής του
μαθήματος των θρησκευτικών, η οποία πραγματοποιείται σε Γυμνάσια
και Λύκεια της Θεσσαλονίκης.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει

μεταπτυχιακούς τίτλους στα εξής πεδία:

Βιβλικές σπουδές-βιβλικές και πατερικές γλώσσες.

Χριστιανική Ιστορία, Γραμματεία και Τέχνη.

Δογματική, Ηθική και Οικουμενική Θεολογία.

Παιδαγωγική.

Κοινωνιολογία και σπουδή της θρησκείας.

Λατρεία, Ποιμαντική και Εκκλησιαστική Διοίκηση.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδακτορικό Δίπλωμα

Το Τμήμα Θεολογίας απονέμει διδακτορικό δίπλωμα

Θεολογίας το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από

τα επιστημονικά πεδία και τις ειδικεύσεις.

Διδακτορική διατριβή, όπως και μεταπτυχιακή εργασία,

μπορούν να εκπονήσουν και οι μη θεολόγοι απόφοιτοι

άλλων Σχολών.



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α.

Β1

Β

Β2

βρίσκεται στη συνέχεια των

σπουδών τους και

θεραπεύεται από το Τμήμα 

Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Στο μεταπτυχιακό κύκλο γίνονται δεκτοί, ύστερα από 
επιλογή:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών
Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Θεολογικών
Σχολών της αλλοδαπής

Σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα
από αιτιολογημένη εισήγηση της πενταμελούς
εξεταστικής επιτροπής γίνονται δεκτές
υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Σχολών ή
Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με
την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο της
σχεδιαζόμενης μελέτης:



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή 

άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός 

τίτλος Μαγίστρου (Master, MTh κλπ).

Υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: α) σχετικής αίτησης και 

β) αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της υπό 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εγκεκριμένου από σύμβουλο 

καθηγητή, που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή 

Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος.



Στον τέταρτο όροφο της Θεολογικής Σχολής υπάρχει χριστιανικός ναός πλήρως

εξοπλισμένος για την άσκηση των φοιτητών και των δύο Τμημάτων στη

λειτουργική, την ομιλητική, την εκκλησιαστική μουσική και γενικότερα στη

λατρεία της Εκκλησίας.

ΝΑΟΣ



Σε αυτό εκτίθενται αντίγραφα διαφόρων κειμηλίων που φυλάσσονται σε

διάφορα μουσεία και αφορούν τον πολιτισμό της Μέσης Ανατολής. Έτσι οι

φοιτητές έχουν σφαιρικότερη εικόνα για το πολιτιστικό πλαίσιο συγγραφής

της Βίβλου.

ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής λειτουργεί

νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ασκήσεις των φοιτητών

του Τμήματος Θεολογίας στο μάθημα της πληροφορικής.

Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών



Το Τμήμα Θεολογίας συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση

διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ,

με τίτλο «Ιατρική, Δίκαιο, Βιοηθική».

Τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης,

στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε εκπαιδευτικά συνέδρια, επιμορφωτικά

σεμινάρια θεολόγων και κληρικών. Εκτός της προσωπικής ερευνητικής

δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, η οποία αποτυπώνεται τόσο στις

μονογραφίες όσο και στις δημοσιεύσεις, το Τμήμα, μέσω των μελών του,

συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Συνεργασίες



Επαγγελματική εξέλιξη αποφοίτων

• Στελέχωση Δημόσιας Εκπαίδευσης, Τμημάτων 

Θεολογικών Σχολών και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών

• Στελέχωση Ιδρυμάτων

• Στελέχωση Εκκλησιαστικού Οργανισμού

• Διορθωτές κειμένων-επιμελητές εκδόσεων

• Οι απόφοιτοι αλλοδαποί  στελεχώνουν τις Θεολογικές 

Σχολές των χωρών τους και τις κατά τόπους Εκκλησίες



Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

• Αυτά αφορούν κληρικούς, θεολόγους εκπαιδευτικούς, 

απόφοιτους της Θεολογικής Σχολής, απόφοιτους γενικά 

ανθρωπιστικών επιστημών, στελέχη μητροπόλεων και 

θρησκευτικών φορέων.

• Σε αυτά εργάζονται με μερική απασχόληση και αρκετοί 

απόφοιτοι του Τμήματος Θεολογίας. 



LOGO

Σας εύχομαι

Ευόδωση των επιλογών σας.

http://www.theo.auth.gr/theo/gr/Pages/default.aspx

Μόσχος Γκουτζιούδης

Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
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