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Κοινωνικής  

και Ποιμαντικής  

Θεολογίας 

 Θεολογίας 

Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και 

Ποιμαντικής Θεολογίας, τη Θεολογική Σχολή 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 ομοειδή 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 

Κοινωνιολογία 

της 

Θρησκείας 
Κοινωνιολογία  

του  

Χριστιανισμού 

Ποιμαντική 



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.  



Παιδαγωγική Επάρκεια  

 Προσφέρεται σε όσους επιθυμούν να 

απασχοληθούν στην εκπαίδευση ως 

θεολόγοι καθηγητές. 

 Παρέχεται μετά τη φοίτηση και επιτυχή 

εξέταση οκτώ (8) μαθημάτων 

παιδαγωγικού περιεχομένου (4 

υποχρεωτικά και 4 επιλεγόμενα).   



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.  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Θεολογίας φέρει τον τίτλο: «Θεολογία και Πολιτισμός»  

Απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους στις εξής ειδικεύσεις:  

- Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία 

- Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της 

Θρησκείας 

- Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική 

 

 



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ   
 «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική 

Διάσταση» (Ιατρική & Οδοντιατρική Σχολή, Τμήμα Νομικής & 
Θεολογίας)  

 «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» (Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας, 
Νομικής): Μία από τις 3 ειδικεύσεις: Πολιτιστικός –
Θρησκευτικός Τουρισμός   

 «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία» 
(Τμήμα Μουσικών Σπουδών και Θεολογίας)  

 «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική 
Ανθρωπολογία» (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε 
συνεργασία με τα Τμήματα Θεολογίας, Οικονομικών 
Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών)    

   
  

https://www.theo.auth.gr/sites/default/files/attachments/__DPMS__FEK.pdf


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. 



Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης 

  

• Αυτά αφορούν κληρικούς, θεολόγους 

εκπαιδευτικούς, απόφοιτους της Θεολογικής 

Σχολής, απόφοιτους γενικά ανθρωπιστικών 

επιστημών, στελέχη μητροπόλεων και 

θρησκευτικών φορέων. 

 

  



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

 Εργαστήριο Παιδαγωγικής  

 Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της 

Θρησκείας και του Πολιτισμού 

 Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού 

 Ελληνικής γλώσσας της Χριστιανικής 

Γραμματείας  

 



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.  

 



        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα 
και η μελέτη των Κοινωνικών 
Προβλημάτων, των Σύγχρονων 
Κοινωνικών Τάσεων και Θεωριών για τη 
θρησκεία και τον πολιτισμό, των 
ζητημάτων που σχετίζονται με την 
κοινωνική ανάλυση της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και των κοινωνικών 
διαστάσεων των Περιβαλλοντικών και των 
Βιοηθικών ζητημάτων, καθώς και της 
Θρησκευτικότητας και των κοινωνικών 
παραμέτρων της Ποιμαντικής.  

             



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 

ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Στόχος του Εργαστηρίου είναι η μελέτη της 

λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας, των 

πηγών της λειτουργικής παράδοσης, της 

Βυζαντινής Υμνογραφίας και Μουσικής, καθώς 

σύγχρονων λειτουργικών ζητημάτων, όπως  η 

συμμετοχή του λαού στη θεία Λατρεία, λατρεία 

και λαϊκός πολιτισμός, λειτουργική τάξη και 

κανονική παράδοση, οικολογία και θεία Λατρεία, 

η θέση των γυναικών στη θεία Λατρεία, 

λειτουργική αναγέννηση κ.ά). 



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. 

 



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 



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 



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 



Γιατί να επιλέξω το Τμήμα 

Θεολογίας; 

Προβληματική Προοπτικές 

Θα βρω μετά δουλειά; 



Επαγγελματική εξέλιξη αποφοίτων 

• Στελέχωση Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης, Τμημάτων Θεολογικών Σχολών και 

Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 

• Στελέχωση Ιδρυμάτων 

• Στελέχωση Εκκλησιαστικού Οργανισμού 

•Διορθωτές κειμένων-επιμελητές εκδόσεων 

  



Οι πτυχιούχοι μπορούν να 

απασχοληθούν ακόμη σε: 

 
 Διοίκηση και γραμματειακή υποστήριξη Εκκλησιαστικών Θρησκευτικών 

Οργανισμών και Ιδρυμάτων (Ι. Μητροπόλεις, Πατριαρχεία, Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Εκκλησιών, Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών CEC) κλπ. 

 Συμβουλευτική σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα  

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες, ιδρύματα και επιχειρήσεις. 

 Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προσκυνηματικού και 
θρησκευτικού τουρισμού. 

 Συντήρηση, φύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη εκκλησιαστικών αρχείων, 
βιβλιοθηκών, μουσείων και μνημείων θρησκευτικού χαρακτήρα. 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας όπως 
συμβουλευτικό έργο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας, σε 
ιδρύματα εκκλησιαστικών οργανισμών, ΜΚΟ και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, μετανάστες κλπ.  

 Υπηρεσίες συμβούλων επικοινωνίας ή στελεχών εκκλησιαστικής 
δημοσιογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.  



Καλή επιτυχία  

στους στόχους σας! 


