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Περιγραφή Τμήματος 
 

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

Βαλκανικών Σπουδών θεμελιώνεται στο ιδρυτικό 

Προεδρικό Διάταγμα του Τμήματος, σύμφωνα με το 

οποίο ο σκοπός του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να 

προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση που 

αφορούν την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και 

λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις 

κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των 

Βαλκανικών Λαών, να προάγει τις διαθρησκειακές και 

διαπολιτισμικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισμού 

γενικότερα με τους λαούς της Βαλκανικής, της 

Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου κατά 

τρόπο που ευνοούν την καλή γειτονία και την 

επικοινωνία, καθώς επίσης να παρέχει στη δημόσια 

διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά 

στοιχεία τα οποία θα καθιστούν αποτελεσματικότερη τη 

συνεργασία της με τις όμορες βαλκανικές χώρες, τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου. 

Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών 

προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: (1.) Οικονομία και 

Πολιτική και (2.) Γλώσσες και Πολιτισμός στα Βαλκάνια. 

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται 

υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο πρώτα έτη σπουδών και 

στη συνέχεια κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που 

μοιράζονται στις 2 κατευθύνσεις, καθώς και μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα 

σύστημα δύο κατευθύνσεων, μιας ανθρωπιστικών 

επιστημών (γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός, κτλ.) και μιας 

κοινωνικών επιστημών (οικονομία, πολιτική, διοίκηση 

επιχειρήσεων, διεθνείς σχέσεις, δίκαιο κλπ.), που όμως 

     οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο. 

Ειδικότερα, η ισόρροπη ανάπτυξη και καλλιέργεια τόσο του 

γεωπολιτικού (διεθνείς σχέσεις, οικονομία, δίκαιο κ.ά.), όσο 

και του ανθρωπιστικού σκέλους (γλώσσες, ιστορία κ.ά.) στο 

Πρόγραμμα κρίθηκε ότι ανταποκρίνεται στις συνθήκες της 

σύγχρονης διεθνούς κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας 

και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του 

συνόλου των κρατών των Βαλκανίων. 

 
  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Περιγραφή Τμήματος 
 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως 

αποστολή: 

α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά 

αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των 

εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας-

βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, 

τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα – animation), της 

εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης 

σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής 

παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των 

επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα. 

β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα 

απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή 

τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική 

σταδιοδρομία και 

γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των 

φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών 

μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος δεν υπάγονται στο 

σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Διενεργούνται 

ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εντός του 

χρονικού διαστήματος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στην πόλη 

της Φλώρινας. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Δ.Ε. 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προκήρυξη 

αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Τμήματος και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, ενώ περίληψή της δημοσιεύεται στον 

ημερήσιο τύπο. Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες 

εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στο 

Τμήμα έχουν: 

α) οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου 

β) σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου 

αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου 

Γυμνασίου, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική 

προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής 

Εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος.  

 

 

 

 
 

 

Προφίλ Αποφοίτων 
Οι προοπτικές απασχόλησης αναφέρονται τόσο στο δημόσιο όσο 
και τον ιδιωτικό τομέα. Στον πρώτο οι γνώστες των βαλκανικών 
θεμάτων και μάλιστα των βαλκανικών γλωσσών είναι 
απαραίτητοι για τη στελέχωση όχι μόνον Υπουργείων αλλά και 
των ακριτικών νομαρχιών ολόκληρης της χώρας καθώς και όσων 
άλλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αυτόνομες 
επαφές με τις γειτονικές χώρες. Το ίδιο ισχύει για όσους άλλους 
φορείς του δημοσίου (π.χ. Γενικές Γραμματείες, ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ) 
έχουν συστηματικές επαφές με ομόλογα νομικά πρόσωπα του 
εξωτερικού. Στον ίδιο χώρο οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν 
να εργαστούν ως εκπαιδευτές στις γλώσσες της ειδικότητάς 
τους. Στον ιδιωτικό τομέα η αναζήτηση στελεχών για βαλκανικές 
και άλλες ανατολικές επιχειρήσεις είναι ορατή στον καθημερινό 
τύπο και πολλαπλασιάζεται, καθώς εντείνονται οι τραπεζικές 
επιχειρήσεις, αναπτύσσονται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
οι λοιπές διακρατικές οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης, 
σοβαρός είναι ο κύκλος των εργασιών που αναπτύσσεται γύρω 
από τα ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, 
κατασκευής διαδικτύων και βελτίωσης των επαφών μεταξύ των 
βαλκανικών κρατών. Στο πλαίσιο της υποδοχής Βαλκανίων και 
άλλων οικονομικών μεταναστών η έλλειψη στελεχών με 
επιστημονικές γνώσεις για το υπόβαθρο των ανθρώπων που 
υποδέχεται η Ελλάδα είναι προφανής. Στο χώρο αυτό οι θέσεις 
εργασίας θα πρέπει να εντοπισθούν σε όσους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς σχετίζονται με την υποδοχή νομίμων και 
παρανόμων μεταναστών, από τις διωκτικές αρχές, τις 
τελωνειακές και λιμενικές αρχές έως τις υπηρεσίες περίθαλψης, 
εκπαίδευσης, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και όσους 
άλλους φορείς προγραμματίζουν και υλοποιούν προγράμματα 
ένταξης προσφύγων.  
 
 
 

Προφίλ Αποφοίτων 
Οι προοπτικές που δημιουργούνται για επαγγελματική 
αποκατάσταση είναι οι εξής: 
• Δυνατότητα για συμμετοχή στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 
και διορισμό στη δημόσια Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία 
καλλιτεχνικών μαθημάτων (ειδικότητα ΠΕ08).  
• Πρόσληψη σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
• Απασχόληση σε εικαστικά εργαστήρια εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα που οργανώνονται από την τοπική 
αυτοδιοίκηση αλλά και από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς, όπως για παράδειγμα το δίκτυο των Εικαστικών 
Εργαστηρίων του ΥΠΠΟ. 
• Απασχόληση σε Μουσεία, Πινακοθήκες και γενικότερα 
φορείς πολιτισμού.  
• Απασχόληση σε Εφορείες Αρχαιοτήτων ως σχεδιαστές.  
• Άσκηση καλλιτεχνικής έρευνας και δραστηριότητας που 
οδηγεί στην απασχόληση σε τομείς των εικαστικών τεχνών 
και στην προώθηση του παραγόμενου καλλιτεχνικού έργου 
μέσα από το χώρο των ιδιωτικών αιθουσών τέχνης.  
• Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε επιμέρους ειδικότητες: εκκλησιαστικές 
τέχνες (αγιογραφία, ψηφιδωτό), γραφικές τέχνες, ψηφιακές 
εφαρμογές, σχεδιασμό αντικειμένου, σκηνογραφία κ.α. 
• Ανάληψη δημόσιων παραγγελιών για έργα ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.α., εφόσον είναι μέλη του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 
• Μετά τη λήψη του πτυχίου οι απόφοιτοι έχουν το 
δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη στο Επιμελητήριο 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 
 
 

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 
 
Επιστημονικά Πεδία: 1ο 
Βάση Τμήματος 2011: 11.332 
Θέσεις εισακτέων: 140 
Διάρκεια Φοίτησης: 8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα 
Ιστοσελίδα: http://balkan.uowm.gr 
Φλώρινα, Τηλ.: 2385055200 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
 
Θέσεις εισακτέων: 110 
Διάρκεια Φοίτησης: 10 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα 
Ιστοσελίδα: http://www.eetf.uowm.gr/ 
Φλώρινα, Τηλ.: 2385055250 
 


