
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος 2/23-4-2018 έχοντας υπόψη:  
 
-το ν. 3404/2005 (260 Α΄) άρθρο 15, όπως συμπληρώθηκε από το ν. 
3467/2006 (ΦΕΚ 128/21-6-2006), άρθρο 26  
-τη Υ.Α.  Φ. 2/121871/2005 Β3/3-11-2005, όπως αντικαταστάθηκε από 
την Υ.Α. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006, 
-το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013) άρθρο 57  
  
Με ομόφωνη απόφαση προτείνει τον τρόπο κατάταξης των 
πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, με γραπτές εξετάσεις σε 
τρία (3) μαθήματα. 
Τα μαθήματα και η ύλη ορίζονται όπως παρακάτω:   
 
 

1. «Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία» μάθημα του Α’ εξαμήνου 
σπουδών. 

Θεματικές εξέτασης  

 Θεωρητική βάση της κοινωνικής εργασίας  

 Μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας 

 Αξίες και δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας 

 Πεδία άσκησης της κοινωνικής εργασίας 
Βιβλία   

1. Καλλινικάκη Θεανώ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., 2011, 
Αθήνα. 

2. Κανδυλάκη Αγάπη, Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,  
ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.,  2008, Αθήνα. 

3. Ταυλαρίδου - Καλούτση Ασπασία,Παπαφλέσσα Θεοδώρα, Η 
βιωματική διδακτική στην εκπαίδευση των κοινωνικών 
λειτουργών, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ,  2007, Αθήνα 
 

2. «Γενική Κοινωνιολογία», μάθημα Α’ εξαμήνου. 
Θεματικές εξέτασης  

 -Η  Επιστήμη της Κοινωνιολογίας- Μικροκοινωνιολογία-
Μακροκοινωνιολογία 

 -Η εξέλιξη της Κοινωνιολογίας –Θεμελιωτές 

 Σύγχρονη Κοινωνιολογική θεωρία 



 -Κοινωνική δομή 

 -Κοινωνική θέση 

 -Ρόλοι-ομάδες-θεσμοί - κοινωνίες 

 -Κοινωνική έρευνα-μέθοδοι και τεχνικές 

 -Κοινωνικοποίηση (ορισμός-θεωρίες-φορείς)-κοινωνικός έλεγχος 

 Κοινωνικές οργανώσεις (δυναμική των ομάδων-γραφειοκρατία) 

 Κοινωνική διαστρωμάτωση (κοινωνική κινητικότητα-φτώχια-
ανισότητα) 

 -Φυλετικές-εθνικοτικές ανισότητες-κοινωνικές διακρίσεις 

 -Εξουσία και κράτος (πολιτική εξουσία-ισχύς) 

 -Πληθυσμιακή μεταβολή-η σύνθεση του πληθυσμού-το αστικό 
περιβάλλον 

 -Κοινωνική αλλαγή-συλλογική συμπεριφορά-κοινωνικά κινήματα 
 
Βιβλία 
1. Hughes M. και Kroehler C. J. , Κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες, 

Κριτική, Αθήνα, 2007  
2. Giddens Anthony, Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα, 2002  
3. Τσαούσης Δημήτρης Γ.  Η κοινωνία μας,  Gutenberg, Αθήνα,  1991 

 
3. «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία», μάθημα Β’ 

εξαμήνου. 
 
Θεματολογία εξετάσεων: 
 
-Η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 
-Κοινωνικά προβλήματα 
-Η διάρθρωση των κοινωνικών υπηρεσιών 
-Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικός αποκλεισμός 
-Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική 
-Πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης 
-Ανεργία, επισφαλείς μορφές απασχόλησης 
-Κοινωνικά δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη 
-Δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Ελλάδα 
-Νεο-μαρξιστική προοπτική και ανθρώπινα δικαιώματα 
-Νεο-φιλελεύθερη αντίληψη και ανθρώπινα δικαιώματα 
-Φεμινιστική προσέγγιση και ανθρώπινα δικαιώματα 
-Αντιρατσιστική επιχειρηματολογία  
-Πρόνοια και πλουραλισμός 



-Οι ρόλοι του εθελοντικού τομέα 
-Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Βιβλιογραφία: 
α) Οικονόμου Χ., Φερώνας Α, (2006), (επιμ.), Οι εκτός των τειχών, 
Φτώχεια και Κοινωνικός ,   Αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες, 
Αθήνα, Διόνικος 
β) Βενιέρης Δ., (2013) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και 
Κοινωνικά Δικαιώματα, Το τέλος των  
    Ύμνων, Αθήνα, Τόπος 
γ) Σταθόπουλος Π. (2015), Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική 
Πρόνοια, Πολιτικές και  Προγράμματα, Αθήνα, Παπαζήσης 

 
Επίσης το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ 
ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του 
αριθμού των εισακτέων του Τμήματός μας για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-19. 
Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Β’ εαρινό εξάμηνο σπουδών του 
τμήματός μας. 

 
  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στις 
κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 είναι από 

 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018. 
 
 


