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Η επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας εστιάζει στη μελέτη της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς αλλά και της λειτουργίας του κοινωνικού 
συνόλου απέναντι στον άνθρωπο. Όσο πιο εξειδικευμένη είναι 
η συμβουλευτική και η παρέμβαση για την επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων και την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, τόσο πιο 
στοχευμένες θα είναι οι αλλαγές, προς όφελος των ευάλωτων 
ομάδων και του κοινωνικού συνόλου. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Freder-
ick στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση στοχεύει ακριβώς 
στην εξειδικευμένη κατάρτιση των αποφοίτων του, ώστε να είναι 
σε θέση να ενισχύσουν αποτελεσματικά τον τομέα της Κοινωνικής 
Εργασίας. Απώτερος στόχος, η ευημερία του συνόλου της κοινωνίας 
των πολιτών. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους/ες από τον χώρο 
της Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Επιστημών. 
Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων 
Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνιολογίας, 
Ψυχολογίας και Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών.

Ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους, 
οι απόφοιτοι/ες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ώστε να ενισχύουν την 
αποδοτικότητα του έργου υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, 
ευημερίας και φροντίδας, κοινωνικών δικτύων, δράσεων και 
προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα είναι, επίσης, σε 
θέση να εφαρμόζουν σύγχρονη διοίκηση σε φορείς, υπηρεσίες, 
τοπικές αυτοδιοικήσεις και οργανισμούς στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η επιστημονική εξειδίκευση που προσφέρει το εν λόγω 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους/
στις απόφοιτους/ες να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ή να 
επιδιώξουν την επαγγελματική τους ανέλιξη στον τομέα της 
Κοινωνικής Εργασίας. 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι απόφοιτοι/ες είναι έτοιμοι/ες 
για άμεση απασχόληση και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών χώρων εργασίας. 
Συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν σε κρατικούς φορείς και 
οργανισμούς, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε 
προγράμματα και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε 
ιδρύματα και φορείς του ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα που 
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Μπορούν, επίσης, να επιλέξουν 
την Κλινική Κοινωνική Εργασία, τη Διοίκηση Κοινωνικών 
Οργανισμών ή τη διεξαγωγή έρευνας και να συνεχίσουν σε 
μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ
Το εν λόγω πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Frederick είναι το 
πρώτο αναγνωρισμένο ελληνόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, 
στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωσή του, οι απόφοιτοι/ες 
αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

- εφαρμόζουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες 
 στους τομείς του Κοινωνικού Σχεδιασμού στην ανάπτυξη 
 κοινωνικών προγραμμάτων, που προέρχονται από το πλαίσιο 
 διεπιστημονικών σύγχρονων Κοινωνικών Επιστημών.
- χρησιμοποιούν την έρευνα για την αξιολόγηση κοινωνικών 
 προγραμμάτων και για να εφαρμόσουν κοινωνικό σχεδιασμό.
- έχουν επίγνωση των μορφών και των μηχανισμών των 
 κοινωνικών προβλημάτων και να αναπτύσσουν στρατηγικές 
 υπεράσπισης και κοινωνικής αλλαγής.
- σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα 
 κοινωνικής πρόνοιας για ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων 
 του πληθυσμού.
- δημιουργούν κοινωνικές πολιτικές και να ασκούν κριτική 
 ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων 
 κοινωνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό 
 επίπεδο.
- χρησιμοποιούν την έρευνα για να αξιολογήσουν και να 
 κατανοήσουν τα κοινωνικά προβλήματα σε τοπικό και εθνικό 
 επίπεδο.
- συμμετέχουν σε ευκαιρίες προώθησης της δια βίου μάθησης 
 και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία 
και Κοινωνική Διοίκηση έχει διττό στόχο: αρχικά, να συμβάλει 
στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 
της Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Επιστημών. 
Αυτό συμβαίνει χάρη στην ποιότητα εκπαίδευσης που 
προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες ώστε να εξελίξουν και να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για το πώς να συμβουλεύουν και 
να παρεμβαίνουν σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, 
οργανισμούς και κοινότητες. Το εν λόγω πρόγραμμα επιδιώκει, 
επιπλέον, την ενίσχυση οργανωμένων κοινωνικών δομών 
ώστε αυτές να είναι αποτελεσματικές και να παράγουν 
ποιοτικό έργο. 

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι οι φοιτητές/τριες να 
αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις στον σχεδιασμό, 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων για 
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων δικαιωμάτων 
όλων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα είναι σε θέση να εκτιμούν 
και να διαχειρίζονται κοινωνικά προβλήματα, να παρέχουν 
κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, να παρεμβαίνουν 
σε καταστάσεις κρίσης, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν 
κοινωνική πολιτική με στόχο να επιφέρουν, όταν και εάν 
χρειάζεται, ριζοσπαστικές και ανατρεπτικές αλλαγές.   

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Το επάγγελμα του/της κοινωνικού/ής λειτουργού προάγει την 
κοινωνική αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις των 
ανθρώπων και την ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους με στόχο 
την επαύξηση της ευημερίας τους». Με αυτό τον τρόπο, η 
Διεθνής Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών (International 
Federation of Social Workers) και η Διεθνής Ένωση των Σχολών 
Κοινωνικής Εργασίας (International Association of Schools of 
Social Work), όρισαν την Κοινωνική Εργασία το 2004. Έννοιες 
όπως κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλλαγή, κοινωνική 
πρόνοια και αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις για την 
κοινωνική εργασία. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ECTS

MSCP501 Ψυχοκοινωνικές και Κοινοτικές 
Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσεων   10

MSCP502 Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 
Προγραμμάτων 10

MSCP503 Στρατηγική Διοίκηση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Εποπτεία 10

MSCP506 Εξειδικευμένες Εφαρμογές Κοινωνικής 
Έρευνας 10

MSCP504 Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Κοινωνικές 
Πολιτικές 10

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ

Κωδικός Τίτλος ECTS

MSCP508 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 10

MSCP509 Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σύγχρονες 
Κοινωνικές Προκλήσεις

10

MSCP510 Παγκοσμιοποίηση, Διαφορετικότητα, 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και  
Κοινωνική Ένταξη                                                        

10

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΉ ΔΙΑΤΡΙΒΉ

Κωδικός Τίτλος ECTS

MSCP505 Διατριβή / Σεμινάρια Ι 10

MSCP507 Διατριβή / Σεμινάρια ΙΙ 20

ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η 
συμπλήρωση 90 ECTS. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
παρακολούθησης του προγράμματος σε βάση πλήρους 
φοίτησης (18 μήνες - 3 εξάμηνα) ή μερικής φοίτησης (30 μήνες - 
5 εξάμηνα). 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνεται η εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διατριβής.

ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΉΜΑΤΩΝ ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα 50

Μαθήματα επιλογής 10

Μεταπτυχιακή Διατριβή I & II 30

ΣΥΝΟΛΟ 90


