
Διεθνοποίηση
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας παρέχει την δυνατότητα, μέσω 
του Προγράμματος Erasmus+,  σε φοιτητές προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική 
άσκηση σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια  ή σε 
κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισμούς άλλων  ευρωπαϊκών  
χωρών. Το Τμήμα στηρίζει σθεναρά τις Διακρατικές 
Συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και 
Ερευνητικών Κέντρων με στόχο την παραγωγή υψηλού 
επιπέδου έρευνας και την ανταλλαγή σύγχρονων πρακτικών 
και καινοτόμων δράσεων στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη 
Αρχαίου Ελαιώνα

 Θηβών 250, 
T.K 12241 Αιγάλεω

(+30) 210 53 81 173

sw@uniwa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το Πρόγραμμα  Σπουδών

του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Τμήματος 

http:sw.uniwa.gr
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Σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό, «η Κοινωνική Εργασία είναι 
εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που 
προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική 
συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των 
ανθρώπων. 

Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της 
διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία, η 
οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής 
Εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών 
επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και 
δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά 
και να ενισχύσει την ευημερία τους» (IFSW & IASSW, 2014).

Οι πτυχιούχοι  του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα από την υφιστάμενη νομοθεσία 
(Π.Δ.: 50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989) και προκειμένου να 
αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού, εγγράφονται στο Σύνδεσμο Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Γνωστικό Πεδίο

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στην Σχολή Διοίκησης, 
Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΔΟΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ιδρύθηκε με το Νόμο 
1404/1983.Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια θεωρητική και 
εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και 
φοιτητριών του στο γνωστικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας, 
σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά 
πρότυπα.

Οι αποκτηθείσες γνώσεις, αξίες και δεξιότητες εφοδιάζουν 
τους πτυχιούχους μας με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να 
εξασφαλίσουν μια επιτυχή επαγγελματική πορεία και να 
συμβάλλουν ως  φορείς αλλαγής στην λειτουργίας μιας δίκαιης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. 

Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές 
Σπουδές
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει Προπτυχιακές, 
Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές, σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση του επαγγέλματος του 
Κοινωνικού Λειτουργού. 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται σε 
οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (240 ECTS)  τα οποία 
περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής 
υποδομής και ειδικότητας. Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών έχουν επαρκή κατάρτιση για την 
επαγγελματική άσκηση της Γενικής / Διαμεθοδικής Κοινωνικής 
Εργασίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, διάρκειας 4 
ακαδημαϊκών εξαμήνων (120 ECTS), προσφέρει δύο 
κατευθύνσεις: 

1. Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και 
Οικογένειες (Clinical Social Work with Children, Adolescents 
and Families)
2.  Κοινοτική Εργασία ( Community Work). Από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 πρόκειται να παρέχεται εξειδίκευση  σε νέο 
γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικής Εργασίας.  

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην 
κατάρτιση διδακτόρων που έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης 
προαγωγής της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην 
επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία της Κοινωνικής 
Εργασίας και οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος.Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος, οι  Κοινωνικοί 
Λειτουργοί μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα 
κοινωνικών υπηρεσιών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα 
(Δήμοι, Νοσοκομεία, Σχολεία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 
Απεξάρτηση, Ειδική Αγωγή, Υπηρεσίες Επιμελητών 
Ανηλίκων, Φυλακές, Μετανάστες - Πρόσφυγες, ΜΚΟ, κ.ά.), 
καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες.  

Σκοπός του Τμήματος

Επιπλέον, το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη και προαγωγή 
πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας 
ατόμων, ομάδων, οργανισμών και κοινοτήτων.

Έρευνα-Ερευνητικό Εργαστήριο

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προάγει την έρευνα με 
ποικίλους τρόπους, μέσω της συμμετοχής του σε διάφορα 
ερευνητικά προγράμματα. Διαθέτει, επίσης, ερευνητικό 
εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων 
- ΕΣΥΨΥΚΟΠ» (ΦΕΚ 1140/05.04.2019/Τεύχος Β’)


