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Τι σημαίνει «σπουδάζω Πολιτικές Επιστήμες»; 
Βασικοί στόχοι του Τμήματος: 

• Μελέτη του πολιτικού φαινομένου: 
πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής 
δράσης και των πολιτικών δομών 

• Διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και 
να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και 
πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα.  

• Αναγκαία ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής 
ανάλυσης 

• Διασύνδεση με την κοινωνία και το διεθνές πλαίσιο, 
ερευνητική και διδακτική εξωστρέφεια 2 



Τι ακριβώς δηλαδή; 

• Θα μελετήσω πως προέκυψαν οι πολιτικές ιδέες 
και πως εκφράζονται: πολιτική θεωρία και 
φιλοσοφία, ιδεολογία και πολιτικός λόγος, 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: πολιτική ψυχολογία, 
πολιτική κοινωνιολογία 3 



Τι ακριβώς δηλαδή; 

• Θα μελετήσω τις λειτουργίες, τις σχέσεις και 
τους ανταγωνισμούς των πολιτικών 
υποκειμένων στο εσωτερικό της κοινωνίας: 
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: διεθνείς σχέσεις 

4 



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: δημόσια 
διοίκηση και διακυβέρνηση 
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Πρόγραμμα Σπουδών 

• Προπτυχιακό πρόγραμμα  

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

• Μεταπτυχιακά προγράμματα  

• Πολιτική θεωρία  

• Πολιτική ανάλυση 

• Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές 

•  Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη (Οικονομικό) 

• Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές (Φιλοσοφίας 
και Νομικής) 

• Διδακτορικό δίπλωμα 
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Θα αρχίσετε με… 

ΚΜ YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΥ0206 Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη 

ΚΥ0101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I 

ΚΥ0105 Διεθνείς σχέσεις 

ΚΥ0102 Πολιτική φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα 

ΚΥ0104 Νεώτερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι 

ΚΥ0103 Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909) 
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Γιατί Πολιτικές Επιστήμες στο ΑΠΘ; 

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

• Το Τμήμα έχει πολλές συνεργασίες με ιδρύματα 
στο εξωτερικό και έτσι μπορώ να σπουδάσω για 
ένα εξάμηνο εκεί 

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

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

• Comparative Study of Electoral Systems 

• http://www.cses.org/  

• Comparative Candidate Survey  

• http://www.comparativecandidates.org/ 

• True European Voter 

• http://true-european-voter.net/ 

• Voting Advice Applications (Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι 
Ψήφου) 

• http://www.helpmevote.gr/  

• Team Populism 

• https://populism.byu.edu/  
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Από την εξωτερική αξιολόγηση του 2014… 

«Αν και πρόκειται για σχετικά νέο Τμήμα, απολαμβάνει 
ισχυρής αναγνώρισης στην χώρα και θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ηγέτης στα πεδία της πολιτικής θεωρίας και 
φιλοσοφίας και της πολιτικής ανάλυσης. Τα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού φαίνεται να συνδέονται με 
φιλικές σχέσεις και το περιβάλλον του Τμήματος είναι 
ευνοϊκό προς τους φοιτητές. Οι τελευταίοι αισθάνονται 
ότι δέχονται την φροντίδα και διαθέτουν στενούς δεσμούς 
με τους καθηγητές τους. Η ερευνητική παραγωγή του 
προσωπικού είναι ισχυρή, και καλά εδραιωμένη, ενώ οι 
καθηγητές είναι ιδιαίτερα ενσωματωμένοι και ενεργοί στη 
δημόσια σφαίρα. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
συντείνουν ουσιωδώς στην αναβάθμιση της θέσης του 
Τμήματος και στην φοιτητική ικανοποίηση» 
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http://www.polsci.auth.gr 
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Στοιχεία ιστοσελίδας http://www.polsci.auth.gr 

• Πλήρη βιογραφικά  στοιχεία μελών ΔΕΠ και ώρες 
συνεργασίας  

• Πλήρη περιγράμματα μαθημάτων 

• Διάρθρωση προγραμμάτων και εξεταστικής περιόδου 

• Κανονισμός σπουδών  

• Πληροφορίες για διοικητικές διαδικασίες (έντυπα, 
αιτήσεις) 

• Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση 

• ERASMUS 

• English version 
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Πολιτικές Επιστήμες: 
ένα προσωπικό χρονοδιάγραμμα 
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2005 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕς 

ΕΞΕΤΑςΕΙς 

2006 2011 2013 2015 

Τι θα γίνω 
τώρα που 

μεγάλωσα; 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ (ΒΑ): 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

(PhD) 

Έγινα πολιτική 
επιστήμονας; 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ (ΜΑ): 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Θα γίνω 
ερευνήτρια! 

Τι θα γίνω όταν 
μεγαλώσω; 

Θα γίνω πολιτική 
επιστήμονας! 

2020 

ERASMUS 



ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΒΑ) 

• Απόκτηση γενικών γνώσεων  

• Διαφορετικοί τομείς της πολιτικής επιστήμης 

• Δεν υπάρχει επιλογή κατευθύνσεων 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

• Πχ. Εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία 

• Σφαιρική κατανόηση της πολιτικής, της κοινωνίας, της ζωής 

• Ανάγκη για εξειδίκευση 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
(ΜΑ) 

• Εμβάθυνση γνώσεων – επιλογή κατεύθυνσης 

• Αλληλεπίδραση με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και 
αντικειμένων 

• Πρώτη επαφή με έρευνα 

• «Απόψεις για τα πολιτικά θέματα στην Ελλάδα και την 
Πορτογαλία πριν και μετά την κρίση: Μια συγκριτική μελέτη» 
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ERASMUS 

• Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ISCTE – 
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL). 

• Συγκριτική ανάλυση 

• Συνεργασία και αλληλεπίδραση με καθηγητές και φοιτητές 
από διαφορετικές χώρες 

• Πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (PhD) 

«Μελέτη των Υποψηφίων Βουλευτών με τη χρήση 
Διαδικτυακών εργαλείων.» 

• Δημιουργία της δικής σου έρευνας 

• Παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της επιστήμης 

• Υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Κωδικός 
Υποτροφίας: 714) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
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Εξωστρέφεια και συνεχής εξέλιξη:  

 • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

• Andreadis, I. Kartsounidou, E. (forthcoming 2020) The Impact on 
Data Quality and Response Rate of Splitting a Long Online 
Questionnaire, Survey Research Method (SRM) 

• Συνέδρια 

• Andreadis I. & Kartsounidou E. (2019) Questionnaire Splitting 
Design: Exploring the Optimal Length and Time, ESRA, University 
of Zagreb, Croatia, 15-19 July 2019 

• Andreadis I. & Kartsounidou E. (2018) Exploring Congruence and 
Polarization in Europe: A comparative approach, ECPR General 
Conference, Hamburg, Germany, 22-25 August 2018.  

• Ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα 

• Π.χ. GESIS Summer School in Survey Methodology στην Κολωνία, 
Γερμανία 
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Εξωστρέφεια και συνεχής εξέλιξη 
• Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα 

• 12.2019-12-2021: Καινοτόμες μέθοδοι και υψηλής ποιότητας 
δεδομένα στη μελέτη του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού 
(Ερευνητικά Έργα ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και 
Ερευνητών Ερευνητικών Κέντρων - κωδ. Έργου 96302) 

• 1.2020-4.2021: Ο ρόλος της χρήσης του Twitter στην εκλογική 
επιτυχία των υποψηφίων βουλευτών (ΕΔΒΜ - κωδ. Έργου 
99099) 

• Διεθνή δίκτυα: επαφή με άλλους επιστήμονες και 
συνεργασίες 

• Cost Action IS1308: Populist Political Communication in Europe. 
(https://www.ntnu.edu/populistcommunication/). 
• Andreadis I., Cremonesi C., Kartsounidou E., Kasprowicz D. and Hess A. 

(2019). “Attitudinal and behavioral responses to populist communication: The 
impact of populist message elements on populist attitudes and voting 
intentions”. In Reinemann C., Stanyer J., Aalberg T., Esser F., and de Vreese C. 
(Eds). Communicating populism. Comparing interactions between politicians, 
media, and citizens across Europe, Routledge 
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