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Γνωρίζοντας το Τμήμα 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 
& Συστημάτων Πληροφόρησης



Περιεχόμενα παρουσίασης

• Σπουδές στις Επιστήμες της Πληροφόρησης
• Λόγοι επιλογής του Τμήματος
• Επαγγελματική αποκατάσταση
• Ταυτότητα Τμήματος
• Πρόγραμμα σπουδών



Περιεχόμενα παρουσίασης

• Ανθρώπινο δυναμικό
• Υλικοτεχνική υποδομή
• Μεταπτυχιακές σπουδές
• Ερευνητικές δραστηριότητες
• Υλοποίηση δράσεων



Σπουδές στις Επιστήμες της 
Πληροφόρησης

• Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν όλους 
τους κλάδους των παραδοσιακών επιστημών 
της Πληροφόρησης (Αρχειονομία, 
Βιβλιοθηκονομία, Τεκμηρίωση, 
Μουσειολογία), οι οποίοι με την καθοριστική 
επίδραση της τεχνολογίας, ενοποιούνται στο 
ευρύτερο πλαίσιο της Διαχείρισης των 
Πληροφοριών (Information Management)



Διαχείριση πληροφοριών

• Αντικείμενό της, ο εντοπισμός, συγκέντρωση, 
επεξεργασία, οργάνωση και διάθεση των 
πληροφοριών, ανεξαρτήτως του υλικού 
υποστρώματος στο οποίο είναι 
καταγραμμένες



Ενιαία πληροφόρηση

• Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις το Τμήμα 
εξετάζει σε ένα ενιαίο θεωρητικό και 
εφαρμοσμένο πλαίσιο την πολιτιστική, 
επιστημονική αλλά και τη διοικητική, 
επιχειρηματική πληροφόρηση, αξιοποιώντας 
τις σύγχρονες τεχνολογίες



Λόγοι επιλογής του Τμήματος

• Το Τμήμα είναι το αρχαιότερο και 
δημοφιλέστερο στον τομέα του

• Οι σπουδές στο Τμήμα αφορούν στην 
οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας 
στο ενιαίο περιβάλλον πληροφόρησης 
(βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί 
οργανισμοί, επιχειρήσεις, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, Διαδίκτυο, κ.ά.)

• Συνδυάζει παράδοση και καινοτομία 



Επαγγελματική αποκατάσταση
• Ο απόφοιτος του Τμήματος (Αρχειονόμος -

Βιβλιοθηκονόμος) μπορεί να διαχειρίζεται 
συμβατικό ή ψηφιακό βιβλιακό, αρχειακό 
υλικό, να παρέχει ποιοτική πληροφόρηση σε 
δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις, να 
διοικεί μονάδες πληροφόρησης κάθε είδους

• Χώροι εργασίας του είναι τα αρχεία (ενεργά 
και ιστορικά), οι βιβλιοθήκες κάθε είδους και 
γενικά κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που 
χρειάζεται διαχείριση πληροφοριών



Επαγγελματική αποκατάσταση

• Σε έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης
• Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι 

ο δημιουργός αποθετηρίων γνώσης, ο 
διαχειριστής δικτυακών πυλών και ψηφιακού 
περιεχομένου, ο σχεδιαστής συστημάτων 
πληροφόρησης, το εξειδικευμένο διοικητικό 
στέλεχος, ο σύμβουλος πληροφόρησης



Ταυτότητα Τμήματος
• Το Τμήμα λειτουργεί από το 1977
• Αποτελεί την πρώτη σχολή Βιβλιοθηκονομίας 

που ιδρύθηκε στη χώρα
• Λειτούργησε στο πλαίσιο διαφορετικών 

ιδρυμάτων (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ, ΠΑΔΑ)
• Σήμερα αποτελεί ένα σύγχρονο 

πανεπιστημιακό τμήμα που εκπαιδεύει τους 
φοιτητές του στην αρχειονομία, 
βιβλιοθηκονομία και γενικά στη διαχείριση 
της πληροφορίας



Ταυτότητα Τμήματος

• Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, 
διάρκειας 4 ετών, παρέχει στους αποφοίτους 
του, τη δυνατότητα απόκτησης 
εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαχείρισης 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε οργανισμό του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα



Πρόγραμμα σπουδών

• Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης συμβαδίζει με τα 
πλέον σύγχρονα προγράμματα των τμημάτων 
της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής



Πρόγραμμα σπουδών

• Εναρμονίζεται με τις εξελίξεις του κλάδου 
στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης 
και ακολουθεί την τάση που πρεσβεύει την 
ενιαία διαχείριση των πληροφοριών 
αναδεικνύοντας τον κοινό ιστό των 
Επιστημών της Πληροφόρησης



Πρόγραμμα σπουδών

• Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από ένα 
κεντρικό κορμό μαθημάτων Ενιαίας 
Διαχείρισης της Πληροφορίας (ΔΠ) ο οποίος 
λειτουργεί ως κοινή βάση και συνεκτικός 
ιστός των κλάδων της Αρχειονομίας (Α), της 
Βιβλιοθηκονομίας (Β) και της Μουσειολογίας
/ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ΜΠ)



Πρόγραμμα σπουδών

• Οι ομάδες των μαθημάτων αυτών 
συγκεντρώνονται στον τομέα Επιστημών της 
Πληροφόρησης (ΤΕΠ), ο οποίος  
περιλαμβάνει 30 μαθήματα και ισοδυναμεί 
με το 65% του συνόλου των μαθημάτων



Πρόγραμμα σπουδών

• Ο κεντρικός κορμός του προγράμματος 
πλαισιώνεται από τις δυο ομάδες μαθημάτων 
που απαρτίζουν τον τομέα Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφόρησης 
(ΤΑΕΤΠ): 

• α) μαθήματα Τεχνολογιών της Πληροφόρησης 
(Τ) και 

• β) μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Γενικής Παιδείας (ΑΕΓΠ)



Πρόγραμμα σπουδών
• Οι δυο αυτές ομάδες μαθημάτων έχουν στόχο 

να δώσουν στους φοιτητές γενικές γνώσεις 
υποδομής που είναι αναγκαίες για τις 
σπουδές τους και να τους εξοικειώσει με τις 
τεχνολογίες που αποτελούν απαραίτητα 
εργαλεία για τη διαχείριση της πληροφορίας

• Ο Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνολογιών Πληροφόρησης περιλαμβάνει 16 
μαθήματα και ισοδυναμεί με το 35% του 
συνόλου των μαθημάτων



Ανθρώπινο δυναμικό

• 13 μέλη ΔΕΠ με υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση και σημαντικό ερευνητικό έργο

• 1 μέλος ΕΔΙΠ με ρόλο «κλειδί» στην 
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του 
τμήματος

• Δύο μέλη ΕΤΕΠ με μακρόχρονη 
επαγγελματική πείρα σε βιβλιοθήκες

• 3 διοικητικούς υπαλλήλους στη Γραμματεία 
του Τμήματος



Υλικοτεχνική υποδομή

• Το Τμήμα λειτουργεί στο κτιριακό 
συγκρότημα της Πανεπιστημιούπολης Άλσους 
Αιγάλεω

• Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι στο κτίριο Κ7 
της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω

• Οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα 
εργαστήρια του Τμήματος, που είναι 
εξοπλισμένα με σύγχρονο τεχνολογικό και 
εκπαιδευτικό εξοπλισμό



Υλικοτεχνική υποδομή

• Στο Τμήμα λειτουργεί υπολογιστικό κέντρο, 
το οποίο είναι στη διάθεση των φοιτητών και 
υποστηρίζεται από εθελοντές φοιτητές

• Στη διάθεση των φοιτητών βρίσκεται η 
Βιβλιοθήκη, σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις

• Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στις 
ολοκληρωμένες και σύγχρονες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και πηγές που παρέχει το Ίδρυμα 
και η Βιβλιοθήκη



Υλικοτεχνική υποδομή

• Το σύνολο των δράσεων του Τμήματος 
πραγματοποιούνται στο σύγχρονο 
Συνεδριακό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη 
Άλσους Αιγάλεω

• Στη διάθεση των φοιτητών του Τμήματος 
υπάρχει σημαντικός αριθμός θέσεων 
στάθμευσης αυτοκινήτων



Μεταπτυχιακές σπουδές

• Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα (ΠΜΣ) με τίτλο, «Διαχείριση 
πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
Μουσεία»

• Επίσης, συμμετέχει (με καθηγητές του) στο 
διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Μουσειακές Σπουδές» (συνεργαζόμενα 
ιδρύματα ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής)



ΠΜΣ διαχείριση πληροφοριών σε 
βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία

• Από το έτος 2018-2019
• Το πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής 

φοίτησης και απευθύνεται σε κατόχους 
τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν.4485/2017



ΠΜΣ διαχείριση πληροφοριών σε 
βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία

• Έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση 
πληροφοριών στον ενιαίο ιστό των 
βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και των 
δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο οι οργανισμοί αυτοί 
εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν και 
αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και 
αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το 
κοινό τους



ΠΜΣ διαχείριση πληροφοριών σε 
βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία

• Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή 
εξειδικευμένης θεωρητικής και 
εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό, την 
οργάνωση, την παροχή και διαχείριση 
πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον



Διδακτορικές σπουδές

• Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς 
πυλώνες του Τμήματος, αποτελεί η οργάνωση 
διδακτορικών 

• Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών 
σπουδών αποτελεί αφενός η δημιουργία 
επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 
πρόοδο των Επιστημών της Πληροφόρησης 
και αφετέρου στην παραγωγή υψηλού 
επιπέδου επιστημονικής έρευνας



Ερευνητικές δραστηριότητες

• Το Τμήμα στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξής 
του, έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική 
δραστηριότητα

• Το Τμήμα λειτουργεί το Εργαστήριο 
Διαχείρισης της Πληροφορίας

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις
• Υλοποίηση έργων



Υλοποίηση δράσεων

• Συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς του 
Δημοσίου

• Διοργάνωση συνεδρίων
• Διοργάνωση ημερίδων
• Διοργάνωση επισκέψεων
• Διοργάνωση διαλέξεων
• Διοργάνωση σεμιναρίων



Διεθνής διάσταση

• Το Τμήμα έχει συνάψει 24 συμφωνίες, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με 
ομοειδή τμήματα ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων



Διεθνής διάσταση

• Διοργανώνει το International Conference on 
Integrated Information, τα πρακτικά του 
οποίου εκδίδονται από διεθνείς οίκους 
(Elsevier, AIP), ενώ επιλεγμένα άρθρα έχουν 
περιληφθεί σε ειδικά τεύχη διεθνών 
περιοδικών  της Emerald (Library Review, 
Journal of Systems and Information 
Technology)



Διεθνής διάσταση

• Συμμετέχει επίσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται:

• 1. HORIZON2020, Reflective 6-2015, 
“CrossCult: empowering reuse of digital 
cultural heritage in context-aware crosscuts of 
European history”



Διεθνής διάσταση

• 2. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος 
αποτίμησης και τεκμηρίωσης των 
επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων 
με μη καταστρεπτικές μεθόδους», στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
Θαλής



Διεθνής διάσταση

• 3. «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση [Το Τμήμα 
διαχειρίζεται το Ψηφιακό αποθετήριο της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τις Ηλεκτρονικές 
εκδόσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής]



Σας ευχαριστούμε!

• Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Τμήματος 

alis.uniwa.gr

http://alis.uniwa.gr/

