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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Ειδικού υποβάθρου και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.soc.aegean.gr/ext-files/pm/pps/2022-478-gr.pdf 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  

(3) Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα αναπτύσσονται η συνομιλία και ο διάλογος των φοιτητριών και των 
φοιτητών με τις θεωρητικές προσεγγίσεις, την έρευνα και τις εφαρμογές της 
Κοινωνιολογίας της Τέχνης, στα επίπεδα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτήτριες/ες θα είναι σε 
θέση: 
- να έχουν γνώση και κατανόηση του ιστορικού βάθους και της επιστημονικής 
έκτασης της Κοινωνιολογίας της τέχνης, 
- να κατανοούν τις πολύπλευρες σχέσεις ανάμεσα στην Τέχνη, την Κοινωνία και τον 
Πολιτισμό, 
- να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν θεωρίες και μεθοδολογίες στην 



προσέγγιση των καλλιτεχνικών φαινομένων και του πολιτισμού, 
- να γνωρίζουν και να συνδέουν την Κοινωνιολογία της Τέχνης με άλλα ζωτικά πεδία 
της κοινωνικής ζωής και της σταδιοδρομίας τους (εκπαίδευση, εργασία, ανισότητες, 
συλλογική δράση, έρευνα, δίκαιο κ.α.), 
- να συλλέγουν και να ερμηνεύουν επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την τέχνη και 
τον πολιτισμό και να διαμορφώνουν προβληματισμό και κριτική για κοινωνικά, 
πολιτικά, επιστημονικά και ηθικά ζητήματα, 
- να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές 
και την κατάρτιση σε ζητήματα έρευνας και εφαρμογών της κοινωνιολογίας και τον 
κοινωνικών επιστημών στις τέχνες, τον πολιτισμό και τις πολιτικές τους, 
- να αντιλαμβάνονται τις πολιτικές που αναπτύσσονται στον πολιτισμό και τις 
τέχνες, τη λειτουργία τους, το σκεπτικό, τους στόχους, την αξιολόγηση και τις 
θεωρητικές καταβολές, 
- να κατανοούν και να αξιολογούν τις συνεργατικές, συμμετοχικές, κοινωνικά 
δεσμευμένες, συλλογικές, κοινοτικές μορφές τέχνης, 
- να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, 
όπως και την ενσυναίσθηση και τη βιωματική μάθηση. 
 

 

(4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Στην Κοινωνιολογία έχουν αναπτυχθεί θεωρητικές οπτικές για την παραγωγή και 
την κατανάλωση της τέχνης και πολλές εφαρμογές στα πεδία των τεχνών και του 
πολιτισμού. Η Κοινωνιολογία της Τέχνης μελετά τις ιστορικές ορίζουσες ως προς την 
κοινωνική αισθητική και τις τέχνες ευρύτερα, ενδιαφέρεται για τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις της ερευνητικής κοινωνιολογίας της τέχνης και την ανάλυση δράσεων, 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Οι γενικές ικανότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν: 
- την εργασία σε ζευγάρι, σε ομάδες και σε ολομέλεια, 
- τη συνεργασία σε διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό περιβάλλον, 
- την κριτική ικανότητα, την άσκηση αυτοκριτικής και την ενσυναίσθηση, 
- την αντίληψη ρευστών κοινωνικών δεδομένων και την προσαρμογή σε νέες 
καταστάσεις, 
- τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, όπως και τον 
σεβασμό σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας. 
- την παραγωγή νέων ερευνητικών διεπιστημονικών ιδεών, 
- την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, 
- την ομαδική εργασία. 
 
 
 
 

 



αντικειμένων, έργων, καλλιτεχνών, δικτύων συνεργασίας, θεσμών και θεωρήσεων, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την παραγωγή (δημιουργοί), τη μεσολάβηση και την 
πρόσληψη του έργου τέχνης. Η Κοινωνιολογία της Τέχνης εμβαθύνει στις δι-επαφές 
ανάμεσα στις κοινωνιολογικές, ερευνητικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις για την 
τέχνη και τον πολιτισμό καλύπτοντας το πέρασμα από τη μοντέρνα στη σύγχρονη 
τέχνη, όπως και τη μετάβαση από τη μαζική κουλτούρα στην ψηφιακή εποχή. Οι 
ποικιλόμορφες διασυνδέσεις Τέχνης και Κοινωνίας τόσο στη μοντέρνα όσο και στη 
σύγχρονη κουλτούρα αποτελούν βασικό αντικείμενο μελέτης διαμέσου των 
διεπιστημονικών προσεγγίσεων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. 
Τα προαναφερόμενα ζητήματα προσεγγίζονται μέσα από ποικίλες οπτικές της 
κοινωνιολογίας και των κοινωνικών επιστημών (Σχολή της Φρανκφούρτης- κριτική 
θεωρία, μαρξιστική παράδοση, γαλλική παράδοση, εμπειρικές προσεγγίσεις, 
ερευνητικές προσεγγίσεις, μορφολογία του κοινού, κοινωνιολογική ανάλυση του 
γούστου, κοινωνιολογία της μεσολάβησης, κοινωνιολογία των πεδίων, 
κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, κοινωνιολογία της ταυτότητας, πραγματιστική 
κοινωνιολογία).  
Οι επιμέρους ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν τέσσερα ζητήματα Α) Οι 
σχέσεις τέχνης και κοινωνίας, Β) Το πέρασμα από το μοντέρνο στο σύγχρονο, Γ) Η 
σύγχρονη ερευνητική κοινωνιολογία της τέχνης και Δ) Οι εφαρμογές: 
 
1- Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Τέχνης: Όροι, έννοιες, γνωστικές πειθαρχίες. 
Γνωριμία με βασικούς όρους και έννοιες του μαθήματος (Elias, 1997; Horkheimer & 
Adorno, 1987; Bauman, 1994; C. W. Mills, 1985), παρουσίαση βασικών γνωστικών 
πεδίων που ασχολούνται με την κοινωνία και την τέχνη, προσέγγιση των βασικών 
ενοτήτων του μαθήματος. 
 
Α. Οι σχέσεις κοινωνίας και τέχνης: 
2- Κοινωνία και τέχνη: η προσέγγιση της Κοινωνικής Αισθητικής. 
Παρουσίαση μιας πρώτης σχέσης ανάμεσα στην κοινωνία και την τέχνη όπως 
αποτυπώνεται από την κοινωνιολογική αισθητική (Heinich, 2014) κατά το πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα (μαρξιστική παράδοση, σχολή της Φρανκφούρτης, γαλλική 
παράδοση) (Benjamin, 1978; Lalo, χ.χ., Lukacs, 2022; Raphaël, 2021). 
 
3- Η προσέγγιση της κοινωνικής ιστορίας της τέχνης.  
Εξέταση της κοινωνικής ιστορίας της τέχνης μέσα από εμπειρικές προσεγγίσεις 
(Baxandall, 1988; Heinich, 2014). Παρουσίαση της σχέσης καλλιτέχνη/ καλλιτεχνικού 
έργου μέσα στα συγκείμενα της (Heinich, 1993; Clark, 1973).  
 
4- Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας της τέχνης.   
Η ερευνητική κοινωνιολογία της τέχνης εφαρμόζει τη στατιστική και την 
εθνομεθοδολογία (ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας). Προσέγγιση της 
αλληλεξάρτησης του καλλιτέχνη, των θεσμών, των αντικειμένων μέσα από ποικίλες 
επιστημονικές προσεγγίσεις (Heinich, 2014; Zolberg, 2011). 
 
Β. Από το μοντέρνο στο σύγχρονο: 
5- Μοντερνισμός & Πρωτοπορία: Τα Κινήματα της Ιστορικής Πρωτοπορίας. 
Προσέγγιση των όρων του Μοντερνισμού, της Νεωτερικότητας και της 
Πρωτοπορίας στην τέχνη, την κουλτούρα και την κοινωνία. Ξεχωριστό ενδιαφέρον 
έχει ο όρος ‘πρωτοπορία’ ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη στρατιωτική ορολογία, την 



πολιτική και μεταλαμπαδεύτηκε στην τέχνη δηλώνοντας την πρακτική της 
προσβολής της παραδοσιακής εξουσίας, των θεσμών και του πολιτισμού (Calinescu, 
1987; Bürger, 2010; Λοϊζίδη, 1992). 
 
6- Από τη μαζική αναπαραγωγή στην ψηφιακή τέχνη.  
Εξέταση του έργου τέχνης όπως αυτό παράγεται και διανέμεται σε μεγάλο αριθμό 
αντιγράφων. Προσέγγιση ζητημάτων που άπτονται της μοναδικότητας του 
πρωτοτύπου και της μαζικής αναπαραγωγής του έργου τέχνης, της διάσπασης του 
χωροχρόνου στον μοντέρνο και σύγχρονο πολιτισμό, της μηχανικής παραγωγής και 
αναπαραγωγής του έργου. Αναφορά στην ψηφιακή τέχνη, σε προέκταση της 
μαζικής αναπαραγωγής του έργου τέχνης, όπως και σε ζητήματα νέων τεχνολογιών-
αντίληψης-δημοκρατίας, προσομοίωσης- αναπαράστασης- υπερ-πραγματικού 
(Benjamin, 1978; Freeland, 2005; Baudrillard, 1994). 
 
7- Το πέρασμα στη σύγχρονη τέχνη: στοιχεία ενός παραδείγματος. 
Εξέταση θεωρητικών εργαλείων που προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες. 
Χρήση των όρων της αξιολογικής ουδετερότητας (Weber, M., 2005) του 
παραδείγματος (Kuhn, 1962) σε σχέση με την ανάλυση του πολιτισμού και της 
τέχνης (Heinich, 2015). Ανάλυση των χαρακτηριστικών που συγκροτούν το 
παράδειγμα της σύγχρονης τέχνης: πρόκληση, όρια, συγκείμενο, χρήση υλικών, 
αναπαραγωγή έργων, παρουσία καλλιτέχνη, αφήγηση, μεσολάβηση, συλλογή, 
επιμέλεια (Heinich, 2015). 
 
Θέματα ερευνητικής κοινωνιολογίας της τέχνης και εφαρμογές: 
8-  Το έργο τέχνης και η κοινωνία. 
Ανάπτυξη μιας κοινωνιολογίας των έργων τέχνης μέσα από την εξέταση των 
αντικειμένων και των έργων. Συζήτηση για τους επιμέρους όρους που αφορούν την 
αξιολόγηση του έργου, την ερμηνεία και την παρατήρηση (Bourdieu, 1975; 
Foucault, 2001; Foucault, 1993; Heinich, 2014; Zolberg & Cherbo, 1997).  
 
9- Δημιουργοί, τέχνη, κοινωνία. 
Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις αφορούν την κοινωνική μορφολογία του 
καλλιτεχνικού τομέα, τη θέση του καλλιτέχνη στο πεδίο παραγωγής και 
δημιουργίας, καθώς και την περιγραφή δράσεων και αλληλεπιδράσεων που έχουν 
ως αποτέλεσμα τα έργα τέχνης (Bourdieu, 1993; Becker, 1982; Elias, 2006). Ιδιαίτερα 
σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα σε σχέση με τις ανισότητες στους 
παραγωγούς της τέχνης είναι η διάσταση του φύλου. 
 
10- Οι δημιουργοί στην τέχνη: Η περίπτωση της έρευνας σε συμμετοχικές μορφές 
τέχνης. 
Η εφαρμογή των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων για τους παραγωγούς (Bourdieu, 
Becker, Elias, Heinich) στην έρευνα για τις συμμετοχικές μορφές τέχνης -
participatory art (Bishop, 2012), [τέχνη κοινοτικής βάσης, τέχνη κοινωνικής 
δέσμευσης, συνεργατική τέχνη, ακτιβιστική τέχνη, διαλογική τέχνη,  τέχνη της 
παρέμβασης, κοινωνικές πρακτικές]. Έμφαση δίνεται στην ποιοτική μεθοδολογία 
έρευνας, μέσα από την προσέγγιση των δημιουργών σε συμμετοχικές διεργασίες. 
 
11- Η (δια)μεσολάβηση στην τέχνη. 
Προσέγγιση της έρευνας σχετικά με τη διανομή των έργων και τους θεσμούς στους 



κόσμους της τέχνης. Αναφορά στις δομές και λειτουργίες που μεσολαβούν ανάμεσα 
στο έργο και την πρόσληψή του και στη σημασία που έχουν για τα ζητήματα 
έμφυλων ανισοτήτων στην καλλιτεχνική δημιουργία και αναγνωρισιμότητα 
(Freeland, 2005). Παρουσίαση των θεσμών, των επαγγελματιών και των θεωριών 
σχετικά με τη μεσολάβηση στην τέχνη και τον πολιτισμό (Bourdieu, Darbel, & 
Schnapper, 1991; Bourdieu, 2013; Becker, 1982). 
 
12- Η πρόσληψη και το κοινό. 
Επίκεντρο ανάλυσης είναι το κοινό: η μορφολογία, τα κίνητρα, οι συμπεριφορές, τα 
συναισθήματά του. Το κοινό θα ιδωθεί μέσα από το πρίσμα της ποικιλομορφίας. 
Σημαντικές κατευθύνσεις έρευνας γύρω από αυτό το θέμα είναι η στατιστική 
ανάλυση των πολιτιστικών φαινομένων και η κοινωνιολογική προσέγγιση του 
γούστου  (Bourdieu & Darbel, 1966; Παναγιωτόπουλος & Βιδάλη, 2019; Prior, 2005; 
Bourdieu, 2013; Lombardo & Wolff, 2020).  
 
13- Μεσολάβηση και πρόσληψη μέσα από την επίσκεψη το Μουσείο -βιβλιοθήκη 
Τεριάντ. 
Επαναδιαπραγμάτευση των όρων (δια)μεσολάβησης και πρόσληψης στην τέχνη και 
τον πολιτισμό. Παρουσίαση και συζήτηση για τους επαγγελματίες, τα αντικείμενα, 
τις θεωρίες και τους θεσμούς που μεσολαβούν, μέσα από το παράδειγμα του 
Μουσείου-βιβλιοθήκης Τεριάντ. Συζήτηση για τη μορφολογία και τις αντιδράσεις 
των επισκεπτών/τριών, με τη συμβολή του προσωπικού του μουσείου. 
 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις από τον διδάσκοντα. Επίσης, θέματα, 
ζητήματα και ερωτήσεις αναδεικνύονται μέσα από τον διάλογο. Παράλληλα, οι 
παρουσιάσεις και οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται από τη χρήση οπτικοακουστικού 
υλικού που είναι σχετικό με τις ενότητες. Τέλος, η ενίσχυση της διδακτικής σχέσης 
γίνεται μέσα από τη χρήση βιωματικών ασκήσεων, που συμβάλουν στη συμμετοχή 
των φοιτητών/τριων, στην κατανόηση των θεμάτων και στην ανατροφοδότηση. 
Οι συμμετοχή των φοιτητών/τριων είναι βασικός σκοπός σε μια διδασκαλία που 
έχει ως στόχο τη γνώση, τη χειραφέτηση και την αυθεντική ανταλλαγή μέσα από τον 
διάλογο. Ο δάσκαλος δεν είναι μόνο αυτός που διδάσκει, αλλά αυτός που μαθαίνει 
μέσα από τον διάλογο με τους/τις μαθητές/τριες και μαθαίνει καθώς διδάσκει. 
Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία όπου όλοι αναπτύσσονται (Freire, 1977). 
Μια συμμετοχή μπορεί να ακολουθεί βήματα προς τη γνώση όπως προσδιορίζονται 
από τον Rancière: μαθαίνω, επαναλαμβάνω, μεταφράζω, αποσυνθέτω, 
επανασυνθέτω (Rancière, 2008).  
 
 

 

 



(5) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις- πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων, powerpoint και διαδικτύου στις διαλέξεις, 
ηλεκτρονικά εργαλεία πρόσβασης και οργάνωσης της 
βιβλιογραφίας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση της 
βιβλιογραφίας 

26 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 39 ώρες 

Διαδραστική διδασκαλία 26  ώρες 

Εκπαιδευτική επίσκεψη 4 ώρες 

Εργαστηριακή άσκηση 26  ώρες 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  160 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
-Γραπτή ή προφορική εξέταση. 
- Δυνατότητα συγγραφής και παρουσίασης 
γραπτής εργασίας σύμφωνα με τον Οδηγό 
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας. 
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