
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

(1)ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΚΟΙ19-2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.unipi.gr/courses/DES236/  

(2)ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εντάσσεται στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. 
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών της διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
και στα θεωρητικά ρεύματα των Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να κατανοήσουν τη φύση και δομή 
του διεθνούς συστήματος.  
Σκοπός του μαθήματος είναι η ενδελεχής εξέταση των κύριων δρώντων και των παραγόντων του 
διεθνούς συστήματος υπό το πρίσμα μιας σειράς κεντρικών εννοιών της το εθνικό συμφέρον, η ισχύς 
(σκληρή και ήπια), η διπλωματία, το διεθνές δίκαιο, η διεθνής τάξη, η διεθνής διακυβέρνηση και η 
διεθνής επικοινωνία. 

https://eclass.unipi.gr/courses/DES236/


(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Διεθνή Πολιτική» εξετάζει τον τρόπο που το διεθνές σύστημα 
δομείται, ιεραρχείται και συγκροτείται κανονιστικά. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όχι μόνο αναφορά στις 
στοιχειώδεις θεσμικές και νομικές δομές του διεθνούς συστήματος αλλά επιπλέον εμβάθυνση σε 
ζητήματα των πολιτικών όψεων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών θεσμών.  
 
Θεματικές Διαλέξεων 
1. Εισαγωγή στο Αντικείμενο στις Διεθνούς Πολιτικής 

2. Ισχύς και Ισορροπία Ισχύος στις Διεθνείς Σχέσεις 

3. Η Διεθνής Τάξη 

4. Η Εξέλιξη στις Διεθνούς Κοινωνίας 

5. Διεθνής Διακυβέρνηση 

6. Η  Ήπια Ισχύς στις Διεθνείς Σχέσεις 

7. Στρατηγικά Αφηγήματα στις Διεθνείς Σχέσεις 

8. Οι Προκλήσεις για τη Σύγχρονη Διεθνή Ασφάλεια 

9. Κοινή Γνώμη και Εξωτερική Πολιτική 

10.  Ζητήματα Διεθνούς Διακυβέρνησης: Η Ανθρωπιστική Επέμβαση 

11. Ζητήματα Διεθνούς Διακυβέρνησης: Ο Θεσμός των Ειρηνευτικών Αποστολών 

12. Ζητήματα Διεθνούς Διακυβέρνησης: Η Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ 

 

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

• κατανοούν το διεπιστημονικό χαρακτήρα των Διεθνών Σχέσεων 

• αναλύουν της κύριους δρώντες του διεθνούς συστήματος 

• καταγράφουν της βασικότερες έννοιες και προσεγγίσεις των Διεθνών Σχέσεων 

• περιγράφουν τα βασικά σύγχρονα ζητήματα διεθνούς πολιτικής (ανθρώπινα δικαιώματα, 
ανθρωπιστικές επεμβάσεις και εθνική κυριαρχία, παγκοσμιοποίηση και αλληλεξάρτηση, κ.ά.) 

• χρησιμοποιούν εννοιολογικούς χάρτες και πίνακες δεδομένων 

• αναλύουν τα κεντρικά αιτιακά σχήματα τα οποία διέπουν τα βασικά ρεύματα των διεθνών 
σχέσεων 

• ταξινομούν της κεντρικές έννοιες και της διαφορετικές νοηματοδοτήσεις της ανά γνωστικό 
πεδίο με βάση της εννοιολογικούς χάρτες 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη της γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (της αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση κα11ι σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Της… 
……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.  

2. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 

επικοινωνία, καθοδήγηση και επίλυση αποριών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας  

73 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση.  
Οι ερωτήσεις  απαιτούν  κριτική σκέψη και ανάλυση 
θέματος.  
Η γλώσσα της εξέτασης είναι η Ελληνική.   
Ατομικές και ομαδικές ασκήσεις στην τάξη οι οποίες δεν 
προσμετρώνται στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

 
 
 
 

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Κουσκουβέλης, Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 
2007). 

• Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο αιώνα (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2008). 

 


