
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανακοινώνουν τη λειτουργία του 

νέου, αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: 

Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη» («Migration Studies: Management of 

Migratory and Refugee Flows in Europe»). Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

έρχεται να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης και του αναγκαστικού 

εκτοπισμού μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα, αγγίζοντας ένα από τα πιο καίρια και 

σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης Ιστορίας. 

Το μονοετούς διάρκειας ΠΜΣ επικεντρώνεται σε ένα τα πιο επίκαιρα και ελκυστικά πεδία 

σπουδών της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς προσφέρει πολύτιμη γνώση και 

εμβριθή ανάλυση του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου. Συνιστά ένα 

ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, με την πλούσια 

θεματολογία, τις διεθνείς συνεργασίες του και την πολύτιμη προσφερόμενη εμπειρία στο 

πεδίο (fieldwork).  

Η πρακτική άσκηση (fieldwork) σε προσφυγικές δομές της Λέσβου και της Αθήνας, 

συνδυαστικά με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και διαλέξεων, 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος και μοναδική ευκαιρία για την εξοικείωση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών του με πρακτικές όψεις του φαινομένου σε χώρους όπου 

φιλοξενούνται πληθυσμοί σε αναζήτηση μιας ασφαλούς και καλύτερης ζωής.  

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων 

(κοινωνιολόγων, νομικών, ανθρωπολόγων, ψυχολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, 

διεθνολόγων, οικονομολόγων και κοινωνικών επιστημόνων) από την Ελλάδα και 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τη συμμετοχή επίσημων φορέων και εκπροσώπων 

οργανώσεων με μακροχρόνια εμπειρία και δράση στον χώρο. Απευθύνεται σε φοιτητές αλλά 

και σε επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο και επιθυμούν να διευρύνουν 

τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν στο φλέγον ζήτημα της μεταναστευτικής πορείας των 

πληθυσμών. Προσφέρεται επίσης για την περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη των 

ενδιαφερομένων που έχουν στόχο την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης, καθώς επίσης και 

των εργαζομένων στον χώρο των επιστημών της υγείας και ψυχικής υγείας, προκειμένου να 

εξοικειωθούν με την πολυδιάσταση του φαινομένου, τις κριτικές θεωρίες αλλά και τις 



πρακτικές όψεις στη διαχείριση της ανθρώπινης κινητικότητας σε ένα διαρκώς και ταχύτατα 

μεταλλασσόμενο περιβάλλον. 

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 10η Οκτωβρίου 2022, με ημερομηνία υποβολής του φακέλου 

υποψηφιοτήτων την 26η Αυγούστου 2022. Δεκτές γίνονται αιτήσεις που πληρούν τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής και συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό μορίων στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται η προσωπική συνέντευξη με τους υπεύθυνους σπουδών.  

Θέτοντας στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού του προγράμματος τη βαθύτερη κατανόηση του 

φαινομένου της μετανάστευσης, την αναγκαιότητα στήριξης της ενταξιακής διαδικασίας των 

προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την ανάδειξη των ευκαιριών οι οποίες απορρέουν 

από την αέναη και ακάματη ροή των ανθρώπων ανά τους αιώνες, το Πρόγραμμα εστιάζει σε 

καίριες πτυχές που συνδέονται με το φαινόμενο της αναγκαστικής μετακίνησης, με έμφαση 

στον ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα αυτού και στην πολυδιάσταση της ενταξιακής διαδικασίας.  

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει στην ανάλυση:  

 των σύγχρονων τάσεων της μετανάστευσης και τη σύνδεσή τους με το 

κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό συγκείμενο 

• της μετανάστευσης ως Λόγο (discourse) και ως αφήγημα και της επιρροής 

εκάστων δρώντων στη διαμόρφωση αυτού 

• των ενταξιακών πολιτικών και των πολιτικών αποκλεισμού σε επίπεδο 

κριτικής ανάλυσης 

• της προσφυγικής εμπειρίας μέσα από προσωπικές διηγήσεις και μαρτυρίες, 

αναλύοντας την προσφυγική και μεταναστευτική διαδρομή μέσα στο χώρο και 

τον χρόνο  

• των κοινωνικών προεκτάσεων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των 

προσφύγων και μεταναστών  

• των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως οι ανήλικοι πρόσφυγες και τα 

θύματα των βασανιστηρίων και τους παράγοντες διακινδύνευσης και 

προστασίας  

• της Κοινωνιολογίας της Υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών και της 

υιοθέτησης καλών πρακτικών πολιτισμικής διαμεσολάβησης  

• των βασικών αρχών στατιστικής δημογραφίας και επιδημιολογίας πεδίου 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

migration-studies@soc.aegean.gr.  
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