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Γιατί να σπουδάσω Πολιτικές Επιστήμες;

• Η ανθρώπινη κοινωνία αποτελείται από 
ένα σύνολο φυσικών και συλλογικών
υποκείμενων που αλληλεπιδρούν. 
Αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους, 
ανταγωνίζονται, διατυπώνουν προτάσεις 
για τη ρύθμιση των σχέσεων στο 
εσωτερικό της, προτάσεις για την 
προοπτική της.



Γιατί;

• Τα ατομικά και συλλογικά υποκείμενα 
δημιουργούν ένα σύνολο θεσμών που 
αποτελούν αυτό που ονομάζουμε 
Πολιτεία.

• Η Πολιτεία οργανώνεται και διοικείται με 
βάση ένα σύνολο κανόνων.

• Στην Πολιτεία οι πολίτες προτείνουν 
ατομικά ή μέσω των συλλογικών τους 
υποκειμένων λύσεις και προοπτικές.



Γιατί;

• Η Πολιτεία οργανώνεται με ένα σύνολο κανόνων 
που ρυθμίζονται από το Σύνταγμα και τους 
Νόμους.

• Το αποδεκτό Πολίτευμα είναι η Δημοκρατία. Για 
την Πολιτική Επιστήμη [που είναι η ομπρέλα των 
Πολιτικών Επιστημών] Δημοκρατία είναι το 
πολίτευμα όπου λειτουργούν ελεύθερα
περισσότερα από ένα κόμματα τα οποία 
ανταγωνίζονται ελεύθερα.



Γιατί;

• Αν με ενδιαφέρει να μελετήσω τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των ατομικών 
υποκειμένων, τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των συλλογικών υποκειμένων, τη 
λειτουργία των συλλογικών υποκειμένων, 
τους θεσμούς και τη λειτουργία τους, τις 
προτάσεις για τη λειτουργία και τις 
διαδικασίες διοίκησης.



Γιατί;

• Τότε πρέπει να σπουδάσω Πολιτικές 
Επιστήμες!

• Δηλαδή να σπουδάσω το «πολιτικό 
φαινόμενο»



Τι ακριβώς δηλαδή;

• Θα μελετήσω πως προέκυψαν οι ιδέες δηλαδή: 
πολιτική θεωρία και φιλοσοφία και με ποιο 
τρόπο ατομικά και συλλογικά υποκείμενα 
ανταγωνίστηκαν στο πέρασμα του χρόνου 
δηλαδή: πολιτική ιστορία

• Θα μελετήσω πως αντανακλώνται οι εσωτερικοί 
ανταγωνισμοί στην κοινωνία, ποια είναι τα 
κίνητρα και οι προοπτικές δηλαδή: πολιτική 
ψυχολογία, πολιτική κοινωνιολογία



Τι ακριβώς δηλαδή;

• Θα μελετήσω τις λειτουργίες, τις σχέσεις και τους 
ανταγωνισμούς των πολιτικών υποκειμένων στο 
εσωτερικό της κοινωνίας δηλαδή: πολιτική 
ανάλυση (εκλογική κοινωνιολογία, πολιτική 
επικοινωνία, εκλογική ανάλυση), συγκριτική 
πολιτική, πολιτική οικονομία

• Θα μελετήσω τις σχέσεις των πολιτικών 
υποκειμένων και της πολιτείας με το εξωτερικό 
περιβάλλον δηλαδή: διεθνείς σχέσεις



Τι ακριβώς δηλαδή;

• Θα μελετήσω πως οι προτάσεις 
μετατρέπονται σε συγκεκριμένα μέτρα και 
θα τα αξιολογήσω, θα μελετήσω επιπλέον 
την επίδραση της δημόσιας σφαίρας στο 
άτομο δηλαδή: δημόσια διοίκηση και 
διακυβέρνηση



Πως θα τα πετύχω όλα αυτά;

• Θα μάθω να χρησιμοποιώ θεωρητικά και 
εμπειρικά εργαλεία. Από την αρχαιότητα 
ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης αναφέρονται 
στην οργάνωση και τη μελέτη της 
Πολιτείας. Ο ένας (Πλάτων) αναφέρεται 
στον κόσμο των ιδεών και το υπέρτατο 
αγαθό και ο άλλος (Αριστοτέλης) 
αναφέρεται στον κόσμο της εμπειρίας 
και των προσδοκιών



Πως θα τα πετύχω;

• Έτσι θα μάθω να χρησιμοποιώ θεωρητικά
και εμπειρικά εργαλεία, δηλαδή: 
ιστοριογραφία, ανάλυση λόγου, 
μαθηματικά, ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθόδους ανάλυσης, αξιολόγηση και 
επίλυση συγκρούσεων 



Πως θα τα πετύχω;

• Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος 
περιέχει μια μείξη εργαλείων, τεχνολογιών
και γνωστικών αντικειμένων
προσπαθώντας να φωτίσει όλες τις 
πλευρές. 

• Βασίζεται στην απαραίτητη 
αλληλεπίδραση θεωρίας και εμπειρίας.



Πως θα τα πετύχω;

• Θεωρία χωρίς εμπειρία δεν υπάρχει (η 
προσέγγιση του Αριστοτέλη). Μας χρειάζεται η 
εμπειρική καταγραφή (με πολλά εργαλεία) ώστε 
να μπορούμε να διατυπώσουμε και να ελέγξουμε 
θεωρίες.

• Εμπειρία χωρίς θεωρία δεν υπάρχει (η 
προσέγγιση του Πλάτωνα). Μας χρειάζεται η 
θεωρητική αναζήτηση ώστε να μπορούμε να 
διατυπώσουμε υποθέσεις για την εμπειρική 
αναζήτηση



Πλάτων

Το αγαθό αποκαλύπτεται με 
μορφές που παρουσιάζονται 
σαν μαθηματικά αντικείμενα!



Πως θα τα πετύχω;

• Δεν είναι δηλαδή ένα ακόμη τμήμα 
«θεωρητικών σπουδών» αλλά ένα τμήμα 
με ισορροπία θεωρητικών και θετικών 
σπουδών. Γι’ αυτό άλλωστε εντάχθηκε στο 
πεδίο των κοινωνικών επιστημών (μαζί 
με τα τμήματα οικονομικών, διοίκησης, 
κοινωνιολογίας)



Ένα παράδειγμα

• Στις 21/9/2015 έγιναν βουλευτικές εκλογές. 
Μελετώ τα κόμματα, τις θέσεις τους, την 
συμπεριφορά των πολιτών, τα 
αποτελέσματα των εκλογών, τις εκλογική 
εκστρατεία. Αναφέρομαι στις ιστορικές 
καταβολές, τις πεποιθήσεις και τα 
στερεότυπα, τα κριτήρια και τις εξωτερικές 
συνθήκες.



Τι χρειάζεται να ξέρω (για να 
ανταποκριθώ στις απαιτήσεις);

• Στο Λύκειο διδάσκομαι «Πολιτική Παιδεία», 
«Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», 
«Ιστορία», «Οικονομία». Αυτά είναι τα 
βασικά αντικείμενα που πρέπει να έχω 
σαν υπόβαθρο. Δεν μπήκα σε ένα 
ακόμα τμήμα Νομικής!

• Τα ΑΡΧΑΙΑ και τα ΛΑΤΙΝΙΚΑ μου είναι 
άχρηστα



Τελικά τι μαθαίνω;

• Να μελετώ τους ανταγωνισμούς των 
ατομικών και συλλογικών υποκειμένων και 
την οργάνωση της Πολιτείας, να αναλύω 
το πολιτικό φαινόμενο!

• Το πρόγραμμα μαθημάτων (που 
αναθεωρήθηκε το 2014) έχει δομηθεί με 
βάση τις παραπάνω αρχές 
(www.polsci.auth.gr)



Τι θα τα κάνω όλα αυτά;
• Εντάξει μου αρέσει. Αλλά μετά τι θα κάνω;
• Το τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του να 

μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή και 
αξιολόγηση αποφάσεων στο εσωτερικό της 
Πολιτείας. Δηλαδή ανώτερα στελέχη της 
διοίκησης, ειδικούς για την παροχή συμβουλών, 
αναλυτές στο δημόσιο και ιδιωτικό (αλλά και 
στον εθελοντικό) τομέα που να υποστηρίζουν 
πολιτικές, όπως και αντίστοιχους ειδικούς για τις 
σχέσεις της Πολιτείας με το εξωτερικό 
περιβάλλον. 



Οι απόφοιτοι;

• Από τα δεδομένα (του 2001 αλλά και το 
2011) της γενικής απογραφής πληθυσμού 
σχεδόν το 50% των αποφοίτων τμημάτων 
πολιτικής επιστήμης, δημόσιας διοίκησης 
και πολιτικών επιστημών εργάζονται σε 
θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των 
σπουδών τους!



Γιατί στο τμήμα του ΑΠΘ;

• Είναι στη Θεσσαλονίκη! Αλλά αυτό δεν 
αρκεί. Δεν αποφασίζω να σπουδάσω με 
τουριστικά κριτήρια. Γιατί οι σπουδές (και 
ιδιαίτερα οι βασικές σπουδές) πρέπει να 
τις αποφασίσω με κριτήρια την 
ακαδημαϊκή ποιότητα του τμήματος και του 
προσωπικού του, την φήμη του, τις 
εσωτερικές σχέσεις μέσα σε αυτό.



Γιατί στο τμήμα του ΑΠΘ;
• “Although this is a relatively new Department, it enjoys a 

strong reputation in the country and could be 
considered a leader in the fields of political theory/ 
political philosophy and political analysis. Faculty 
members appear to get along and the Departmental 
environment is amicable and student-friendly.
Students feel well served and have a close rapport 
with the faculty. The research record of the faculty is
strong, and well established, faculty are well-
engrained and active in civil discourse and public 
life. These attributes significantly contribute 
to the enhancement of the Department’s 
standing and student fulfillment.”



Γιατί στο τμήμα του ΑΠΘ;

Άρα γιατί είναι το καλύτερο! Επίσης:
• Το τμήμα έχει πολλές συνεργασίες με 

ιδρύματα στο εξωτερικό και έτσι μπορώ να 
σπουδάσω για ένα εξάμηνο εκεί

• Έχει (το μόνο από τα αντίστοιχα) 
οργανωμένο πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης σε θεσμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης



Γιατί στο τμήμα του ΑΠΘ;

• Έχει πλήθος ερευνητικών συνεργασιών 
και συμμετέχει σε πολλά δίκτυα 
ευρωπαϊκά και διεθνή

• Έχει συμμετοχή (δια μελών του) σε 
πλήθος εφαρμοσμένες πολιτικές 
πρωτοβουλίες και διεθνή προγράμματα



Μεταπτυχιακά;

• Αν και είναι νωρίς να σκεφτώ 
μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα 
υπάρχουν 4 κατευθύνσεις εμβάθυνσης:

• Πολιτική Θεωρία/Φιλοσοφία
• Πολιτική Ανάλυση
• Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές 

Σπουδές
• Διακυβέρνηση



Τι πρέπει να κάνω;
• Να σκεφτώ ορθολογικά και να μάθω όσα 

περισσότερα: δες το site, συζήτησε, ρώτα…
• Να μην στηριχθώ στη γνώμη του ξαδέλφου της 

γειτόνισσας που σπούδασε κάτι κάπου αλλά στις 
επίσημες πληροφορίες…..

• Αποφασίζω με βάση τα ενδιαφέροντα μου. Ούτε 
με βάση τις μονάδες, ούτε με βάση μια 
θεωρητική δυνατότητα απασχόλησης. Όποιος 
σπούδασε έτσι έγινε κακός επαγγελματίας….

• Σπουδές σε βασικές επιστήμες είναι πάντα 
καλύτερες από εξειδικευμένα αντικείμενα που 
συνήθως είναι μεταπτυχιακές ειδικεύσεις…



Δομή του προγράμματος Σπουδών

• Εξάμηνα: κάθε εξάμηνο έχει περίπου 6 
μαθήματα (συνολικά υπάρχουν 38+1 
υποχρεωτικά και 12 επιλογής) για 8 
εξάμηνα. 

• Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πιστωτικές 
μονάδες ECTS που αναφέρονται στο 
φόρτο εργασίας για το μάθημα.

• Εξάμηνα: Οκτώβριος-Φεβρουάριος
Φεβρουάριος-Ιούνιος



ECTS!!!

• Κάθε εξάμηνο έχει 30 ECTS (πρακτικά 
κάθε μάθημα 5) που σημαίνει ότι απαιτεί 
30Χ25 με 30Χ30 ώρες απασχόλησης με 
τις σπουδές (δηλαδή 750-900 ώρες για 18
εβδομάδες άρα 40 με 50 ώρες 
απασχόλησης ανά εβδομάδα!)

• Συμπέρασμα: οι σπουδές είναι ισοδύναμο 
πλήρους απασχόλησης και όχι κάποιο 
πάρεργο



ECTS!

• Αυτό είναι απαραίτητο για να έχετε την ίδια 
ακαδημαϊκή θέση με τα υπόλοιπα 
ιδρύματα της Ευρώπης.

• Πρακτικά: εκτός από τις 20 περίπου ώρες 
διδασκαλίας πρέπει να απασχοληθείτε 
άλλο τόσο περίπου με τα μαθήματα σας

• Ο τελικός σας βαθμός θα προκύψει με τον 
ίδιο τρόπο



Βαθμοί

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι Α, Β, C, D, E 
και αντιστοιχεί σε ποσόστωση!

Δηλαδή αν πάρουν όλοι 10 (ή όλοι 5) θα 
πάρουν όλοι C

Συνήθως το Α αντιστοιχεί στο 15%, το Β στο 
40% το C στο 60% κλπ. Άρα Α παίρνει το 
καλύτερο 15%, Β το αμέσως χειρότερο 
25% κλπ



Προαπαιτούμενα

• Δεν υπάρχουν! αλλά: τα μαθήματα των 4 
πρώτων εξαμήνων είναι η βάση για τα 
υπόλοιπα. Σε μερικά μαθήματα απαιτείται 
η γνώση προηγουμένων μαθημάτων.

• Μην αφήνετε μαθήματα πέραν του 
μεθεπομένου έτους! Δηλαδή φροντίστε στο 
τρίτο να μην έχετε μαθήματα του πρώτου!



Πρόγραμμα σπουδών

• Πλήθος ηλεκτρονικών πηγών (e-learning, 
open course) 

• Πλήθος πηγών (βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά 
αρχεία)

• Καθημερινό εργαστήριο (πολιτική και 
κοινωνία)

• Μάθημα «εισαγωγή στην επιστημονική 
εργασία»

• Ατομικός σύμβουλος



Οδηγίες προς ναυτιλομένους
φοιτητές

• Προσπάθησε να παρακολουθήσεις τα 
μαθήματα. Δεν σπουδάζεις εξ 
αποστάσεως. Υπάρχουν ειδικά 
προγράμματα σπουδών για αυτό.

• Προσπάθησε να ασχοληθείς κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. Κάθε μάθημα 
απαιτεί συνολικά περίπου 125-150 ώρες 
απασχόλησης. Δηλαδή εκτός από τις 40 
ώρες διδασκαλίας άλλες 100! Αποκλείεται 
να πετύχεις διαβάζοντας 1-2 μέρες πριν.



Οδηγίες…

• Μάθε από επίσημες πηγές. Υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες πληροφόρησης. Ο 
ξάδελφος του μπατζανάκη ή ο φοιτητής 
του μεγαλύτερου έτους δεν είναι οι 
καλύτερες πηγές πληροφόρησης.

• Αν καταλάβεις ότι δεν ήταν αυτό που 
νόμιζες άλλαξε προσανατολισμό. Εσύ 
θα προσαρμοστείς στο τμήμα, όχι το 
τμήμα σε εσένα.



Οδηγίες…

• Μην αφήνεις κενά! Φρόντισε να δίνεις 
εξετάσεις προετοιμασμένος. Καλά 
μαθήματα δεν είναι αυτά που παίρνουν 
όλοι 10. Τότε, στην πραγματικότητα 
παίρνουν όλοι 6. Ο μέσος βαθμός πτυχίου 
είναι περίπου 7. Αν θέλεις να είσαι στο 
15% πρέπει να πάρεις πάνω από 8.



Οδηγίες…

• Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Θα τα μάθεις 
σιγά-σιγά. Φρόντισε να παρακολουθείς τις 
ανακοινώσεις, χρησιμοποίησε το 
ιδρυματικό e-mail σου, μάθε για το 
Erasmus, την πρακτική άσκηση. 

• Είσαι πλέον στην μεγάλη οικογένεια του 
ΑΠΘ. Εκμεταλλεύσου την περίοδο των 
σπουδών σου!



Οδηγίες….

• Προσπάθησε να παρακολουθείς τις 
πολιτικές εξελίξεις. Ο φοιτητής του 
τμήματος Πολιτικών Επιστημών πρέπει να 
ενδιαφέρεται για το «πολιτικό φαινόμενο». 
Δηλαδή να διαβάζει και να ακούει ειδήσεις, 
να ξέρει τα κόμματα και το πολιτικό 
προσωπικό, να γνωρίζει τον εκλογικό 
νόμο, να μπορεί να αξιολογήσει τα 
δρώμενα. Αν δεν τον ενδιαφέρουν ας 
προσπαθήσει ξανά αλλού.
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