
                        

                                                                               

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το  Εργαστήρι  Κοινωνικής  Ανάλυσης  και  Εφαρμοσμένης  Κοινωνικής  Έρευνας  του  Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί σε δύο επιστημονικές εκδηλώσεις που θα
λάβουν χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλου στο Ρέθυμνο: το «21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό
Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες: Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις
κοινωνικές επιστήμες» που θα διεξαχθεί στις 23-25 Οκτωβρίου 2015∙ και την  συνάντηση εργασίας
(Workshop)  του  Δικτύου  Sodanet στο  Ρέθυμνο  (Πανεπιστημιούπολη  Ρεθύμνου)  “Ερευνητικές
υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα” που θα
γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 23 & 24 Οκτωβρίου. 

Το  21ο Πανελλήνιο  Μεταπτυχιακό Εντατικό  Σεμινάριο-Συνέδριο  για  Υποψήφιους  Διδάκτορες
οργανώνεται  υπό την αιγίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και  επικεντρώνεται  σε ζητήματα
θεωρίας, μεθοδολογίας και εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Στην εναρκτήρια ομιλία
και  στις  συζητήσεις  των  στρογγυλών  τραπεζιών  του  σεμιναρίου-συνεδρίου  θα  παρουσιαστούν
ζητήματα της κοινωνικής κρίσης και των επιπτώσεις της στην κοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες
καθώς επίσης και των πολιτικών αντιμετώπισης της τόσο από τη σκοπιά του κράτους και της τοπικής
αυτοδιοίκησης όσο και από το χώρο των κοινωνικών κινημάτων και των μορφών αυτοοργάνωσης της
κοινωνίας  από  τα  κάτω.  Επιπλέον,  πανεπιστημιακοί,  και  κυρίως,  νέοι  ερευνητές  και  υποψήφιοι
διδάκτορες  θα  παρουσιάζουν  τις  ερευνητικές  τους  συμβολές  στο  εσωτερικό  πέντε  παράλληλων
workshops που φιλοξενεί το φετινό σεμινάριο-συνέδριο: 1. Σύγχρονη κοινωνική Θεωρία 2. Αστικός
χώρος και   συλλογικές  δράσεις  στην εποχή της κρίσης 3.  Κοινωνική  και  αλληλέγγυα οικονομία,
εναλλακτικές συλλογικότητες και πολιτικές των 'κοινών' 4. Τόποι μνήμης στην ελληνική ιστορία του
20ου αι. και σύγχρονες ταυτότητες και 5. Ο οπτικός πολιτισμός ως αντικείμενο θεωρητικού στοχασμού
και εμπειρικής έρευνας.

Η  συνάντηση  εργασίας  (Workshop)  του  Δικτύου  Sodanet στο  Ρέθυμνο  με  τίτλο  “Ερευνητικές
υποδομές  κοινωνικών  δεδομένων:  νέες  δυνατότητες  και  προκλήσεις  στην  κοινωνική  έρευνα”
φιλοξενεί   μέλη  του  δικτύου  και  προσκεκλημένους  ειδικούς  εμπειρογνώμονες  οι  οποίοι  θα
παρουσιάσουν την υπό διαμόρφωση Ελληνική Εθνική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα και θα



συζητήσουν  ζητήματα  που  αφορούν  την  παραγωγή,  τεκμηρίωση  και  ανάλυση  δεδομένων  στην
κοινωνική έρευνα. Η εν λόγω Ερευνητική Υποδομή είναι μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών (CESSDA).  Στο εθνικό δίκτυο μετέχουν εκτός από το
Πανεπιστήμιο  Κρήτης  άλλοι  έξι  εταίροι-φορείς:  τα  Πανεπιστήμια  Αιγαίου,  Πελοποννήσου,
Δημοκρίτειο  Θράκης,  Πάντειο,  Εθνικό  Καποδιστριακό  Αθηνών  και  το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών
Ερευνών.

 Το πρόγραμμα, την αφίσα και το δελτίο τύπου του 21ου Ετήσιου Μεταπτυχιακού Εντατικού 
Σεμιναρίου-Συνεδρίου για υποψήφιους Διδάκτορες θα το βρείτε εδώ:  
http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=62

 Το πρόγραμμα και την αφίσα  της συνάντησης εργασίας (Workshop) του Δικτύου Sodanet θα
το δείτε εδώ: http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=107
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