
Ποιότητα και στρατηγική Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 

Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας αρχίζει από την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, 

(ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)  

Η αποστολή του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή άρτιας επιστημονικής 

γνώσης στους φοιτητές για τις επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας και των 

συναφών επιστημών. 

Με βάση την παραπάνω αποστολή, διατυπώνονται οι παρακάτω στρατηγικοί στόχοι του 

Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας που συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του 

Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν: 

− παροχή εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική 

μάθηση,  

− παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς 

προδιαγραφές,  

− ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας. 

 

Στόχοι του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος  

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου 

επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές του, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο 

ερευνητικό πεδίο της επιλογής τους. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα 

ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της προαιρετικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ 

προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών. Τέλος το 

Ππρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των 

φοιτητών να αλληλοεπιδρούν με άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών 

κυρίως σπουδών.  

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας -Αρχαιολογίας παρέχει την 

απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση 
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δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, το παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις 

στους πτυχιούχους ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα 

ευρύ φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων.  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης 

τεχνογνωσίας) για: 

− την αναγνώριση της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας διαχρονικά με τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό, 

− τη γνώση σχετικά με την αρχαιολογία του μεσογειακού χώρου ανά εποχή, όπως αυτή 

αποκτάται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στο αρχαιολογικό πεδίο, 

− την προστασία, διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που εξετάζουν 

οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας με την επιπλέον απόκτηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων  

 

Επαγγελματικά Προσόντα 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας -Αρχαιολογίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες 

να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως ιστορικοί ή αρχαιολόγοι προκειμένου:  

− να εργαστούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του, Νομικά 

Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, μουσεία, 

πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές κλπ.  

− να εργαστούν σε Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς 

− να στελεχώσουν εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τη διαχείριση 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

− να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, άτυπη 

και δια βίου εκπαίδευση 

Υπάρχουν εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με το ΠΕ02 Φιλολόγων.  

 

Αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος 

Για την ανανέωση και την προσαρμογή του ΠΠΣ σε νέα επιστημονικά πεδία, στις αλλαγές 

που συμβαίνουν στη σύγχρονη εξέλιξη των επιστημών και σε σύγχρονες εκπαιδευτικές 

μεθόδους και προσεγγίσεις το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας θα ζητάει σε ετήσια βάση τη 

γνώμη αποφοίτων και συναφών επιστημονικών οργανώσεων, αναφορικά με το βαθμό 



 3 

επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΜΕΑ του Τμήματος θα 

συλλέγει μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με αποφοίτους του Τμήματος χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα. 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών θα υποστηρίζεται από τις παρακάτω επιτροπές:  

(α) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος και θα έχει ως ρόλο την εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

βελτιωτικών αλλαγών στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στον οδηγό σπουδών, την 

προετοιμασία της πιστοποίησης του ΠΠΣ, τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ, και 

την κατάστρωση του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος εξετάσεων. 

(β) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και χρησιμοποιεί 

διάφορες πηγές όπως: 

• τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας καθώς και 

άλλων συναφών Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

• τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μελετώνται εκτενώς από την Επιτροπή Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών και την ΟΜΕΑ του Τμήματος με μοναδικό σκοπό την 

επικαιροποίηση του ΠΠΣ και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά εργασίας και στην επιστημονική κοινότητα των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας 

και της Αρχαιολογίας. 

 

 


