
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 μπαίνει σε ισχύ το νέο πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και το οποίο έχει ισχύ για όλους τους φοιτητές του 

Τμήματος ανάλογα με το εξάμηνο το οποίο διανύουν. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα το 

ακολουθήσουν από το Α’ εξάμηνο και έπειτα, οι δευτεροετείς από το Γ’ εξάμηνο και 

έπειτα, οι τριτοετείς από το Ε’ εξάμηνο και έπειτα, ενώ οι τεταρτοετείς από Ζ’ εξάμηνο 

και έπειτα. 

 

 

 Φοιτητές που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών 2020 (εισαγωγής στο τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος) θα υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων. Υποχρεούνται να 

δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ εξαμήνου. Τα μαθήματα 

επιλογής του προγράμματος σπουδών 2020 τα οποία προσφέρονται στο 3ο και 4ο 

έτος του προγράμματος σπουδών 2020 αντικαθιστούν όλα τα μαθήματα επιλογών 

όλων των παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών. 

 

 Φοιτητές που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών 2019 θα υποβάλλουν δήλωση 

μαθημάτων. Υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ 

εξαμήνου τα οποία οφείλουν και επιπλέον τα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου σπουδών. 

Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών 2019 καταργούνται και δεν 

διδάσκονται και δεν εξετάζονται. 

 

 Φοιτητές που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών 2015 θα υποβάλλουν δήλωση 

μαθημάτων. Υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία 

οφείλουν και επιπλέον όσες επιλογές χρωστάνε, επιλέγοντας τα μαθήματα από την 

δεξαμενή επιλογών που προσφέρει το τμήμα (βλέπε σχετικό πίνακα). Φοιτητές που 

είναι από το 5ο έτος και πάνω, δικαιούνται να επιλέξουν και μαθήματα επιλογής 

εαρινού εξαμήνου, τα οποία έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. Τα 

μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών 2015 καταργούνται και δεν 

εξετάζονται. 

 



 Φοιτητές που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών 2013 θα υποβάλλουν δήλωση 

μαθημάτων. Υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία 

οφείλουν και επιπλέον όσες επιλογές χρωστάνε, επιλέγοντας τα μαθήματα από τις 

δεξαμενές επιλογών που προσφέρει το τμήμα (βλέπε σχετικό πίνακα). Τα 

μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών 2013 καταργούνται και δεν 

εξετάζονται. 

 

 Φοιτητές που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών 2009 – 2012 θα υποβάλλουν 

κενή δήλωση μαθημάτων. Υποχρεούνται να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στο email 

της γραμματείας του τμήματος (secr@polsci.duth.gr), από τον ιδρυματικό τους 

λογαριασμό και μέσα στα χρονικά όρια των δηλώσεων μαθημάτων, με την οποία 

θα δηλώνουν στην μηχανοργάνωση όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία 

οφείλουν και επιπλέον όσες επιλογές χρωστάνε, επιλέγοντας τα μαθήματα από τις 

δεξαμενές επιλογών που προσφέρει το τμήμα (βλέπε σχετικό πίνακα). Τα 

μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών 2009 – 2012 καταργούνται και 

δεν εξετάζονται. 

 

Προσοχή!!! Φοιτητές που έχουν περάσει κάποιο μάθημα ως υποχρεωτικό στο 

πρόγραμμα σπουδών τους και το οποίο τώρα προσφέρεται ως επιλογή ΔΕΝ μπορούν 

να το επιλέξουν, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο ανήκουν. 

 

Από την μηχανοργάνωση 

mailto:secr@polsci.duth.gr


 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα Διδάσκων 
Ώρες / 

εβδομάδα 
ects 

Επιλογές χειμερινού εξαμήνου 

1 Ζ1.2019 Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία   3 6 

2 ΖΕ1.2019 Θεωρίες περί Νεωτερικότητας   3 6 

3 ΖΕ2.2019 Πολιτική Υγείας   3 6 

4 ΖΕ3.2019 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής   3 6 

5 
ΖΕ4.2019 Χρήση Κοινωνικών Δικτύων και του Διαδικτύου 

στις Πολιτικές Έρευνες 
  

3 6 

6 ΖΕ5.2019 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική   3 6 

7 ΖΕ6.2019 Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού   3 6 

8 ΖΕ7.2019 Πρακτική Άσκηση Ι   3 3 

9 Ε4.2019 Πολιτικές της Ε.Ε.   3 6 

10 ΕΧ1.2020 Ιστορική Κοινωνιολογία   3 6 

11 ΕΧ2.2020 Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα   3 6 

12 ΕΧ3.2020 Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα   3 6 

13 ΕΧ4.2020 Φυσικό Δίκαιο και Κράτος   3 6 

            

 

 

 

 



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα Διδάσκων 
Ώρες / 

εβδομάδα 
ects 

Επιλογές εαρινού εξαμήνου 

1 ΗΕ2.2019 
Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών και 
Προσφύγων 

  3 6 

2 ΗΕ3.2020 Πολιτικές Ιδεολογίες   3 6 

3 ΗΕ4.2019 Θεωρίες Δικαιοσύνης   3 6 

4 ΗΕ5.2019 Πολιτική Επικοινωνία   3 6 

5 ΗΕ6.2019 Πρακτική Άσκηση ΙΙ   3 3 

6 Η1.2019 Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής   3 6 

7 Η2.2019 Πολιτική Στατιστική   3 6 

8 ΣΤ4.2019 Εκλογική Συμπεριφορά και Εκλογικά Συστήματα   3 6 

            

 

 

 


