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Η ταυτότθτα του Σμιματοσ ΙΑΚΑ

• Το ΙΑΚΑ βρίςκεται ςτο Βόλο (Κτιριο Παπαςτράτου)

• Λειτουργεί από το 1998

• Δζχεται κάκε χρόνο περίπου 100 φοιτθτζσ-τριεσ

• Διάρκεια ςπουδών: 4 χρόνια

• Ζχει 19 μζλθ ΔΕΠ, 5 μζλθ επιςτθμονικό-βοθκθτικό προςωπικό

• Εργαςτιρια Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ και Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ

• Τρεισ τομείσ-κατευκφνςεισ ςπουδών



Ιςτορία

Η εκπαίδευςθ καλφπτει όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ, 
τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθ διεκνι 
ιςτορικι επιςτιμθ.

Ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια μιασ 
διευρυμζνθσ ιςτορικισ οπτικισ τθσ 
ιςτορίασ τθσ αρχαιότθτασ, του 
Βυηαντίου και του μεςαιωνικοφ κόςμου, 
τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ εποχισ

Στόχοσ είναι θ διαμόρφωςθ ιςτορικών 
ικανών να ςτελεχώςουν τθν 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και 
να ςταδιοδρομιςουν ςτθν ιςτορικι 
ζρευνα.



Αρχαιολογία

Ο τομζασ αρχαιολογίασ προςφζρει ζνα ευρφ 
φάςμα μακθμάτων αρχαιολογίασ και ιςτορίασ 
τθσ τζχνθσ που εκτείνονται χρονολογικά από τθν 
παλαιολικικι εποχι ζωσ τουσ μεταβυηαντινοφσ 
αιώνεσ. 

Ζμφαςθ ςτθ χριςθ τθσ πλθροφορικισ και των 
νζων τεχνολογιών για τθν τεκμθρίωςθ, μελζτθ 
και ανάδειξθ του μνθμειακοφ πλοφτου. 

Οι απόφοιτοι μποροφν να προςλθφκοφν ςτθν 
Αρχαιολογικι Υπθρεςία, να ςυμμετάςχουν ςε 
αναςκαφζσ και να ςτελεχώςουν μουςεία



Κοινωνικι Ανκρωπολογία

Διαμόρφωςθ δεξιοτιτων για τθ διαπολιτιςμικι μελζτθ 
και ανάλυςθ κοινωνικών και πολιτιςμικών φαινομζνων

Εξειδίκευςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ πολυ-
πολιτιςμικότθτασ (μετανάςτευςθ, ρατςιςμόσ, κ.τ.λ.), 
ςτθν ανάλυςθ των πολιτιςμικών αγακών και τθσ 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, ςτθ μελζτθ του 
θλεκτρονικοφ και οπτικοακουςτικοφ περιβάλλοντοσ

Οι πτυχιοφχοι με ανκρωπολογικι κατεφκυνςθ ζχουν 
τθν κατάρτιςθ για να απαςχολθκοφν ςε μουςεία, ςτθν 
τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςε φορείσ κοινωνικισ 
παρζμβαςθσ και ςε ΜΜΕ.



Επαγγελματικά δικαιώματα - προοπτικζσ

- Στθ Μζςθ Εκπαίδευςθ (ωσ ΠΕ 02 οι ιςτορικοί και αρχαιολόγοι και ωσ 
ΠΕ 10/ΠΕ 78 οι κοινωνικοί ανκρωπολόγοι)

- Στθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία

- Σε ιδιωτικά ι κρατικά μουςεία, τοπικοφσ φορείσ ιςτορίασ και 
πολιτιςμοφ

- Σε εταιρείεσ παραγωγισ πολιτιςμικοφ, ιςτορικοφ ι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ

- Συνζχιςθ των ςπουδών και εξειδίκευςθ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο



Η ηωι των φοιτθτών ςτο ΙΑΚΑ

• Κινθτικότθτα ςτο εξωτερικό – Erasmus

• Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο ΙΑΚΑ

• Παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων – θμερίδων

• Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ

• Αναςκαφζσ


