ΦΙΛΟςΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς ΤΗς ΕΙςΑΓΩΓΙΚΗς
ΚΑΤΕΥΘΥΝςΗς ΜΟΥςΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η κατεύθυνση μουσουλμανικών σπουδών αφορά :

στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα στην
κειμενική του παράδοση
δια μέσου μιας ποικιλίας εκφράσεων και επιστημονικών
εργαλείων, όπως θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία,
ανθρωπολογία και ιστορία

καθώς και στη γνωριμία του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της
Ανατολής.

ΣΚΟΠΟς ΤΗς ΚΑΤΕΥΘΥΝςΗς ΜΟΥςΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι
Nα προσφέρει υψηλού
επιπέδου εκπαίδευση στο
επιστημονικό πεδίο της
μελέτης της θρησκείας του
Ισλάμ και του πολιτισμού
του.

ΙΙ
Nα αναπτύξει τις γλωσσικές
ικανότητες των φοιτητών
στην αραβική γλώσσα.
Παραλλήλως, και για όλους
όσοι το επιθυμούν και
αναλόγως με τα ερευνητικά
τους ενδιαφέροντα και τους
επαγγελματικούς τους
στόχους, θα προσφέρεται και
η δυνατότητα εκμάθησης της
περσικής γλώσσας.

ΙΙΙ
Nα εξασκήσει στη διαχείριση
θρησκευτικών κρίσεων και
εποικοδομητικής επίλυσής
τους. Για τον λόγο αυτόν τα
μαθήματα που αφορούν στον
διαθρησκειακό και
διαπολιτισμικό διάλογο και
στην ιστορία συνάντησης του
Χριστιανισμού με το Ισλάμ,
αποτελούν κεντρική επιλογή
του προγράμματος σπουδών.

• Το στοίχημα για την ΕΚΜΣ είναι να προσφέρει μια διεπιστημονική μελέτη της θρησκείας
του Ισλάμ, γι’αυτό και συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Η φοίτηση στην ΕΚΜΣ ολοκληρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Περιλαμβάνει μια σειρά 41
υποχρεωτικών μαθημάτων και 12 επιλεγόμενων.

• Τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν τη μελέτη του Κορανίου, της μουσουλμανικής παράδοσης, της
ισλαμικής ιστορίας και θεολογίας, της ισλαμικής τέχνης, της Αραβικής γλώσσας, του
διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς και μια στοιχειώδη γνώση (εισαγωγή) της Ορθόδοξης Θεολογίας
και των άλλων μεγάλων θρησκευμάτων, όπως ο Ινδοϊσμός, ο Βουδισμός, κλπ.

• Τα επιλεγόμενα αφορούν τη μελέτη επιμέρους επιστημονικών περιοχών, όπως Το Ισλάμ στη
βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία, Μεσσιανικά επαναστατικά κινήματα στο Ισλάμ, η σχέση
Φύλου, Θρησκείας και Πολιτικής, Συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην Οθωμανική
αυτοκρατορία, αλλά και τη γνώση ανατολικών γλωσσών, όπως τα Περσικά και Εβραϊκά.

• Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα που προσφέρονται από άλλα
Τμήματα του Πανεπιστημίου για την ΕΚΜΣ και αφορούν μια μεγάλη γκάμα θεμάτων,
όπως Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια,
Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στη Θράκη, Ισλάμ και παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
κ. ά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
• Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια προκειμένου να έχουν
δικαίωμα διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση.

• Προς το παρόν, δικαίωμα διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στα σχολεία
της Θράκης, όπου έχει εισαχθεί το μάθημα του Ισλάμ, έχουν οι μουσουλμάνοι φοιτητές.

• Για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και
να ολοκληρώσουν επιτυχώς οκτώ (8) μαθήματα, εκ των οποίων τρία (3) υποχρεωτικά και
πέντε (5) επιλεγόμενα

EΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
•
•

•

Η ΕΚΜΣ παρέχει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης :
σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης. Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης
μουσουλμανικών σπουδών του τμήματος θεολογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.
4115/2013, να διδάξουν το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές.
σε άλλους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους και μη, οι οποίοι επιζητούν εξειδίκευση στις ισλαμικές σπουδές για να
ενισχύσουν και διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οι πτυχιούχοι αυτοί δεν
θα έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, αλλά θα είναι
εξειδικευμένοι επαρκώς σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας, πολιτισμού και γλώσσας (αραβική, καθώς και περσική) και θα
μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διαφόρους οργανισμούς
και φορείς ή θα συνεχίσουν την έρευνα.

ΣΥΝΕΡΓΑςΙΕς
• Για την επιτυχέστερη λειτουργία της ΕΚΜΣ ειδικοί καθηγητές της ημεδαπής προσκαλούνται
για διαλέξεις ή και αναθέσεις μαθημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

• Μέσω του προγράμματος erasmus+ και άλλων διμερών ακαδημαϊκών συμφωνιών υπάρχει η

δυνατότητα πρόσκλησης επισκεπτών καθηγητών από το εξωτερικό για διαλέξεις ή και για
ανάθεση μαθημάτων συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, καθώς και η φοίτηση
προπτυχιακών φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

• Κατά

τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη η ΕΚΜΣ φιλοξένησε ειδικούς επιστήμονες και
καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ της Αγγλίας, του Λάιντεν της Ολλανδίας και το
Καποδιστριακό και Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
• Από τις αρχές του 1970 η Θεολογική Σχολή έχει
παραχωρήσει ιδιαίτερο χώρο προσευχής για τους
μουσουλμάνους φοιτητές του Ιδρύματος, ο οποίος
σήμερα βρίσκεται στον υπόγειο χώρο της Σχολής και
λειτουργεί μόνον για την Προσευχή της Παρασκευής.

