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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΙΣΤ35

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

(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

Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία από το 1500 έως σήμερα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν τα μείζονα συμβάντα της νεότερης πολιτικής ιστορίας
 διακρίνουν και να εξηγούν την αλληλουχία και τις διαφορές των γεγονότων
 αξιολογούν την πολιτική ιστορία μέσα από τη διαπλοκή της με το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής,
της ζυμώσεις των ιδεών και τα καλλιτεχνικά ρεύματα
 κατανοούν και να αναλύουν την πολιτική φυσιογνωμία της νεωτερικότητας
 διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις για τα γεγονότα της νοέτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη Εργασία
-Ομαδική Εργασία
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι διαλέξεις καλύπτουν τις εξής θεματικές ενότητες: Η Έννοια της Ευρώπης. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Μετά τον Μεσαίωνα. Πόλεμος και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Η Άνοδος της Ευρώπης (Το "Ευρωπαϊκό
Θαύμα"). Θρησκεία και Διπλωματία την Εποχή του Ρισελιέ. Η Γαλλική Επανάσταση Η Άνοδος του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην Εξουσία. Το Συνέδριο της Βιέννης Οι Επαναστάσεις του 1848. Ο
Μπίσμαρκ, η Ενοποίηση της Γερμανίας και το Συνέδριο του Βερολίνου. Η Οκτωβριανή Επανάσταση.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ευρώπη του Μεσοπολέμου και η Άνοδος του Φασισμού και του
Ναζισμού. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. This class covers European political history from 1500 until
today. Lectures deal with the following topics: The Concept of Europe. European Civilization after the
Middle Ages. War and European History. The Rise of Europe (The ''European Miracle"). Religion and
Diplomacy in the Age of Richelieu. The French Revolution. The Rise of Napoleon Bonaparte.The
Congress of Vienna. The Revolutions of 1848. Bismarck and the Unification of Germany The Congress
of Berlin. The October Revolution. The First World War. Interwar Europe and the Rise of Fascism and
Nazism. The Second World War. The Holocaust. The Case of Greece in European History (19th 2 Το
Ολοκαύτωμα.
Η Περίπτωση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. (19ος αιώνας εως σήμερα). Η Πορεία προς την
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και το Μέλλον της Ευρώπης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην τάξη
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

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

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Παρουσιάσεις Εργασιών
Υποστήριξη φοιτητών

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
18
55

125

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

1) Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις
απαιτούν κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα
Ελληνικά.

2) Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.

Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945, Κολιόπουλος Ιωάννης

2.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

KENNEDY PAUL

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΙΚ38-2
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/DES167/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης
 διακρίνουν και να εξηγούν μεθόδους, εργαλεία, τρόπους προσέγγισης της Οικονομικής Θεωρίας
 ορίζουν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές πολιτικές
 αναλύουν σύγχρονα οικονομικά θέματα / παραδείγματα με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων
της οικονομικής θεωρίας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή οι βασικές έννοιες της
οικονομικής επιστήμης, ο τρόπος προσέγγισής τους και οι μέθοδοι ανάλυσής τους. Ειδικότερα
αναλύονται οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και ο τρόπος προσέγγισης της
επικρατούσας σήμερα οικονομικής θεωρίας τόσο στο μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό
επίπεδο. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες
1. Η οικονομική επιστήμη, θεωρίες και υποδείγματα
2. Οικονομικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη
3. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας
4. Ζήτηση και προσφορά
5. Ελαστικότητα
6. Επιλογές καταναλωτή και ζήτηση
7. Κόστος και οι αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων
8. Μορφές Αγοράς
9. Οικονομικά της ευημερίας
10. Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία και τα μακροοικονομικά μεγέθη
11. Η πραγματική οικονομία στη μακροχρόνια περίοδο
12. Τιμές και χρήμα στη μακροχρόνια περίοδο
13. Οικονομική μεγέθυνση και οικονομικοί κύκλοι
14. Μακροοικονομική πολιτική
Θεματικές Ενότητες:
1. Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας (Εβδομάδα 1)
Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές οικονομικές έννοιες , με έμφαση στους
στόχους της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής καθώς και στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της
αγοράς.
2. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας (Εβδομάδα
Μελέτη της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων , ανάλυση της σχέσης αλληλεξάρτησης και
εμπορίου καθώς και του κόστους ευκαιρίας, παράλληλα, ανάλυση του συγκριτικού και απόλυτου
πλεονεκτήματος.
3. Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή , ζήτηση και προσφορά (Εβδομάδες 3-5)
Μελέτη της θεωρίας συμπεριφοράς καταναλωτή και στη συνέχεια ανάλυση του νόμου της
προσφοράς και της ζήτησης καθώς και της ισορροπίας στην αγορά Αναλύετε επίσης η ελαστικότητα
της ζήτησης και της προσφοράς.
4. Μορφές Αγοράς (Εβδομάδα 6)
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι μορφές αγοράς και πιο συγκείμενα, ο πλήρης (ή τέλειος)
ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός καθώς και οι
μέθοδοι κρατικής παρέμβασής στην αγορά.
5. Τα οικονομικά της ευημερίας – εξωτερικότητες (Εβδομάδα 7)
Τα οικονομικά της ευημερίας εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η κατανομή των παραγωγικών
πόρων επηρεάζει την ευημερία των ατόμων. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτής της ενότητας
προσεγγίζεται η έννοια της εξωτερικότητας.
6. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Εβδομάδες 7 - 8)
Μελέτη στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τη μέτρησή τους – Εθνικοί λογαριασμοί,
Ακαθάριστο εγχώριο και ακαθάριστο εθνικό προϊόν – δυνητικό ΑΕΠ – ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ
– ταυτότητα των λογαριασμών του ΑΕΠ.
7.

Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση (Εβδομάδα 9)

Μελέτη της συνάρτησης κατανάλωσης [και αποταμίευσης], με έμφαση στο εισόδημα – άριστο
απόθεμα κεφαλαίου και επένδυση – εισοδηματικοί περιορισμοί και δανεισμός – αγορά δανειακών
κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικό σύστημα – πολιτική επενδύσεων.
8. Απασχόληση, ανεργία και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας (Εβδομάδα 10)
Μελέτη της αγοράς εργασίας – προσφορά και ζήτηση εργασίας – ηθελημένη και αθέλητη εργασία –
θεσμοί της αγοράς εργασίας και δομική ανεργία – το ποσοστό ανεργίας σε ισορροπία.
9. Το φαινόμενο του πληθωρισμού (Εβδομάδα 11)
Tί είναι ο πληθωρισμός – ποσοτική θεωρία του χρήματος – κλασσική διχοτόμος και νομισματική
ουδετερότητα – οι επιδράσεις και επιπτώσεις του πληθωρισμού – νομισματική πολιτική.
10. Μακροοικονομικά μεγέθη της ανοικτής οικονομίας (Εβδομάδα 12)
Εμπορικό ισοζύγιο – μακροοικονομικές ταυτότητες στην ανοικτή οικονομία – συναλλαγματική
ισοτιμία – αγορές κεφαλαίων και συναλλάγματος – τα οφέλη και το κόστος της οικονομικής
ολοκλήρωσης.
Ανασκόπηση Μαθήματος (Εβδομάδα 13)

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
52
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας

73

Σύνολο Μαθήματος

125

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

1. Γραπτή Εξέταση 100%

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Σύγγραμμα 1: Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία , Δ. Γιαννέλης και Π. Παντελίδης 2014
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΔΙΚ57
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι

(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 αποσκοπεί στο να καταστήσει τον φοιτητή γνώστη σε βάθος της διαμόρφωσης και
εφαρμογής, τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς οργάνωσης σε
εναρμόνιση με το περιβάλλον που αναπτύσσεται και είναι η διεθνής πολιτική και η διεργασία της
στην οποία σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει το διεθνές δίκαιο. το διεθνές δίκαιο διδάσκεται όχι σε
μορφή αφηρημένη αλλά στην εφηρμοσμένη μορφή, δηλαδή στην πραγματική διεθνή πολιτική την
οποία διαμορφώνει και από αυτήν διαμορφώνεται. Η διδασκαλία γίνεται εν είδει institutional
international politics διότι μόνον έτσι είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή στους φοιτητές και υπό
αυτήν την προσέγγιση είναι χρήσιμη η γνώση του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός τμήματος
περισσότερο πολιτικών επιστημών και λιγότερο νομικής. Είναι κατά τα πρότυπα αμερικανικών
σχολών μια προσέγγιση policy oriented. πρόκειται για αρκετά προχωρημένη προσέγγιση και είναι
ικανή να οδηγήσει τους απόφοιτους σε επαγγέλματα όπως διπλωματικοί, πολιτικοί σύμβουλοι,
αναλυτές διεθνών σχέσεων, πολιτικά στελέχη και αυριανούς πολιτικούς.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς οργάνωσης
σε εναρμόνιση με το περιβάλλον που αναπτύσσεται.
 Εξηγούν τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει το διεθνές δίκαιο.
 Συγκρίνουν και να αξιολογούν διεθνή φαινόμενα με τη χρήση
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη: Το πρώτο σκέλος αφορά στους Διεθνείς θεσμούς. Το
δεύτερο σκέλος αφορά στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση κι
εμπέδωση με τους θεσμούς της διεθνούς και ευρωπαϊκής οργάνωσης, ειδικότερα μέσα από την
εξέταση των αρχών, σκοπών και οργάνων που υπογραμμίζουν τη θεσμική υπόσταση και λειτουργία
των επιμέρους διεθνών κι ευρωπαϊκών οργανισμών.
Α. Στο πρώτο σκέλος καλύπτεται η ακόλουθη ύλη του μαθήματος: Ειδικότερα εξετάζεται το σύστημα
του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος
προσδιορίζονται ως ακολούθως: Α. Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση και στους διεθνείς οργανισμούς,
Β. Το Σύστημα του ΟΗΕ, Γ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, Δ. Το Βόρειο- Ατλαντικό Σύμφωνο και Ε. Ο
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων
: Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: Ιστορική επισκόπηση, Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση:
Χαρακτηριστικά των διεθνών οργανισμών, Η διεθνής νομική προσωπικότητα των διεθνών
οργανισμών, Το σύστημα του ΟΗΕ: Ιστορική εξέταση. Ίδρυση, σκοποί, αρχές, Το σύστημα του ΟΗΕ: τα
μέλη: απόκτηση ιδιότητας, υποχρεώσεις, αποχώρηση, Το σύστημα του ΟΗΕ: Τα όργανα του ΟΗΕ: Η
Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Το σύστημα του ΟΗΕ: τα όργανα του ΟΗΕ: Το Διεθνές
Δικαστήριο, η Γραμματεία, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο Το Συμβούλιο της Ευρώπης:
ίδρυση, σκοποί, αρχές, μέλη : απόκτηση και απώλεια ιδιότητας μέλους, τα όργανα, Το Συμβούλιο της
Ευρώπης: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο διεθνής δικαστικός
μηχανισμός προστασίας Το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ): ίδρυση, σκοποί, αρχές, το αμυντικό
δόγμα και η μετεξέλιξή του, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά όργανα της συμμαχίας, οι ζώνες ευθύνης
και η οργάνωση της συμμαχικής διοίκησης, Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ): ιστορικό, εξέλιξη από την τελική πράξη του Ελσίνκι του 1975, στη ΔΑΣΕ και στον ΟΑΣΕ,
σκοποί, αρχές, μέλη, τομείς δράσης, η ανθρώπινη διάσταση, ο ύπατος αρμοστής για τις μειονότητες,
η πρόληψη συγκρούσεων, Σύνοψη και επιλογή θεμάτων σχετικά με τους εξετασθέντες διεθνείς
οργανισμούς
Β. Στο μέρος που αφορά τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των
πρωτοετών φοιτητών με το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. και τις αρμοδιότητες των κυριότερων θεσμικών
οργάνων καθώς και τις αλλαγές που έφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας και η κατανόηση του τρόπου
λήψης αποφάσεων. Κατ’ αρχήν γίνεται μια εισαγωγή για το ρόλο των θεσμών στο διεθνές σύστημα
και σ΄ επιμέρους ‘τάξεις’ και αναφορά στη συζήτηση για το ρόλο των θεσμών στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση(Grieco, 1988, Mearsheimer, 1994, Keohane, 1984, Keohane and Martin, 1995, Martin &
Simmons, 1998, March and Olsen, 1998). Κατόπιν, εξετάζεται η εξελικτική πορεία διαμόρφωσης του
ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος από τις ιδρυτικές συνθήκες έως σήμερα, η διάκριση μεταξύ
διακυβερνητικών και υπερεθνικών οργάνων καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Η έμφαση δίνεται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Αναλύεται επίσης ο ρόλος των επικουρικών οργάνων, όπως η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ναι

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
40
33

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

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε
θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ CASSESE ANTONIO - ΠΑΖΑΡΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΕΠΙΜ.) - ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΜΕΤ.) Γ.
ΔΑΡΔΑΝΟΣ -ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (GUTENBERG)
2012
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 2014
ΑΘΗΝΑ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ17-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Οχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνικά
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ‘Οχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.unipi.gr/courses/EBI111/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(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

Με το συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση του φοιτητή με κεντρικές έννοιες και
τομείς της Πολιτικής Επιστήμης. Το μάθημα, παρέχοντας τις απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις
βοηθά τον φοιτητή να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να επεξεργαστεί τα πολιτικά
φαινόμενα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν τις κεντρικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών
 κατανοούν κεντρικούς όρους της Πολιτικής Επιστήμης (π.χ. πολιτική, λαός, ισχύς, εξουσία)
 προσδιορίζουν τα κεντρικά χαρακτηριστικά της άμεσης και της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας.
 διακρίνουν τα διαφορετικά εκλογικά συστήματα
 αναλύουν την κρίση των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών
 αναγνωρίζουν την ιστορική εξέλιξης των πολιτικών κομμάτων, τους τύπους των κομματικών
δομών, τις πολιτικές λειτουργίες των κομμάτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των κομματικών
συστημάτων
 διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους των ομάδων συμφερόντων, τιςλειτουργίες των ομάδων
συμφερόντων και την επιρροή τους στο πολιτικό σύστημα.




αναλύουν τις διαφορές μεταξύ δημοκρατικών καθεστώτων, ανελεύθερων δημοκρατιών και
απολυταρχικών καθεστώτων.
αξιολογούν τις κεντρικές διαφορές μεταξύ του προεδρικού, ημι-προεδρικού και
κοινοβουλευτικού συστήματος.

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

 Αυτόνομη Εργασία
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Άσκηση κριτικής
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι όροι πολιτική, λαός (π.χ. ποιος είναι ο λαός, μέχρι που πρέπει να
εκτείνεται η εξουσία του λαού) και εξουσία (π.χ. ποιες είναι οι πηγές της εξουσίας, πότε είναι
νομιμοποιημένη η εξουσία). Εν συνεχεία αναλύονται τα κεντρικά χαρακτηριστικά της άμεσης και της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ακολουθεί η ανάλυση της εκλογικής διαδικασίας (π.χ. εκλογική
συμμετοχή, εκλογικά συστήματα) και της πολιτικής συμμετοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
κρίση των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών (π.χ. εκλογική αποχή, κυμαινόμενη ψήφος,
πολιτικός αποκλεισμός). Εν συνεχεία αναλύονται τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες συμφερόντων,
ως κεντρικοί πολιτικοί θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξης
των πολιτικών κομμάτων, οι τύποι των κομματικών δομών, οι πολιτικές λειτουργίες των κομμάτων,
καθώς και τα χαρακτηριστικά των κομματικών συστημάτων. Αναλύονται επίσης τα χαρακτηριστικά
και οι μεταβολές του ελληνικού κομματικού συστήματος, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
Ακολουθεί η ενότητα για τις ομάδες συμφερόντων, όπου αναλύονται οι δίοδοι πρόσβασης των
ομάδων συμφερόντων, τα σιδηρά τρίγωνα, οι προϋποθέσεις επιρροής των ομάδων συμφερόντων και
τέλος το μοντέλο του πλουραλισμού και του κορπορατισμού. Επίσης στο μάθημα αναλύονται τα
απολυταρχικά καθεστώτα, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και οι ανελεύθερες
δημοκρατίες. Όσον αφορά τις σύγχρονες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες αναλύονται οι κεντρικές
διαφορές μεταξύ του προεδρικού, ημι-προεδρικού και κοινοβουλευτικού συστήματος

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην τάξη
Χρήση Τ.Π.Ε για εμπλουτισμό του e-class με κείμενα και
βιβλιογραφία

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

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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Υποστήριξη φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
73

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
της αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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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 / Της

Γραπτή τελική εξέταση. Επιλογή των δύο από τα τρία
προσφερόμενα θέματα. Κάθε θέμα αποτελείται από δύο
υπο-ερωτήματα, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της
εξεταστέας ύλης. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν σύντομες
απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και ανάλυση θέματος. Η
γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από της φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
●Rod Hague, Martin Harrop (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση. Αθήνα: Κριτική

● Andrew Heywood(2014) Εισαγωγή στην Πολιτική Αθήνα: Επικεντρο
-Ενδεικτική βιβλιογραφία
Dahl, R.A. (1971) Polyarchy: participation and opposition. New Haven, Conn.: Yale
University Press.
Inglehart, R. and C. Welzel ‘Changing Mass Priorities: The Link between Modernization and Democracy’,
Perspectives on Politics 8(2) 2010, pp. 551–567
Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. 2002. ‘The Rise of Competitive Authoritarianism.’, Journal of
Democracy 13: 51‐65.
Munck, Geraldo L., and Jay Verkuilen. 2002. ‘Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating
Alternative Indices.’ Comparative Political Studies 35: 5‐34.
Geddes, Barbara. 1999. ‘What Do We Know About Democratization After Twenty Years?’ Annual Review
of Political Science, 2:115‐44.
Dryzek, John. 2000. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford
University Press.
Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 36 Countries. Yale:
Yale University Press.
Lipset, S.M. and S. Rokkan (eds) Party Systems and Voter Alignments: Cross- National Perspectives. (New
York, NY: The Free Press, 1967)
Evans, G. and J. Tilley ‘How Parties Shape Class Politics: Explaining the Decline of the Class Basis of Party
Support’, British Journal of Political Science 42(1) 2012, pp.137–61.
Katz, Richard S. 1997. Democracy and Elections. New York: Oxford University Press.
Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty‐Seven Democracies, 1945‐
1990. Oxford: Oxford University Press.
Lijphart, Arend. 1997. ‘Unequal participation: democracies unresolved dilemma.’
American Political Science Review. 91:1‐14.
Dalton, Russell (2008). Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial
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Politics
Policy Studies Review
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε (1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΔΙΚ55-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

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

4

5

4

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού υποβάθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την οργάνωση και λειτουργία
της ΕΕ, του πολιτικού συστήματός της, με την εξέλιξης του φαινομένου της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, με την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών συγκρότησης και
της υλοποίησης των πολιτικών, με τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης καθώς και με τη συνάφεια μεταξύ θεσμικής ανάπτυξης στην ΕΕ και ανάπτυξης
των κύριων Ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και μεταξύ πολιτικοθεσμικών
εξελίξεων και οικονομίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
- ορίζουν το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις απαρχές και την εξέλιξή του

- γνωρίζουν την οργάνωση και θεσμική ανάπτυξη και συγκρότηση της ΕΕ και των οργάνων της
- διακρίνουν τις πολιτικές διαστάσεις της ΕΕ και της λειτουργίας της
- αναλύουν τις οικονομικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των κύριων πολιτικών
της ΕΕ
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
-εξοικείωση με τη χρήση του www.europa.eu , την κύρια βάση δεδομένων και πληροφορίας για την
ΕΕ
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός - Περιγραφή:
Σκοπός του μαθήματος είναι η συνεκτική παρουσίαση της οικονομικής, θεσμικής και πολιτικής
συγκρότησης της ΕΕ μέσα από την εξέταση των κύριων διαστάσεων και
παραμέτρων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ΕΕ, την δυναμική εξέλιξής της από την
ίδρυση της πρώτης Ευρωπαϊκή Κοινότητας μέχρι σήμερα και τις αλλαγές που
έχουν συντελεστεί. Επιχειρεί με συστηματικό τρόπο τόσο συνθετικά όσο και αναλυτικά να
παρουσιάσει τα όργανα, τις διαδικασίες και τους δρώντες (σε υπερεθνικό και εθνικό
επίπεδο) που διαρθρώνουν το θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίζουν την λειτουργία του ιδιότυπου (sui
generis) πολιτικού συστήματος που έχει διαμορφωθεί στην ΕΕ. Σκοπός του μαθήματος είναι η
εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το πολιτικό σύστημα της ΕΕ, με την εξέλιξης του φαινομένου της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την ανάπτυξη του θεσμικού
πλαισίου και των διαδικασιών συγκρότησης και της υλοποίησης των πολιτικών, με τις
κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και με τη συνάφεια μεταξύ
θεσμικής ανάπτυξης στην ΕΕ και ανάπτυξης των κύριων Ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και μεταξύ
πολιτικοθεσμικών εξελίξεων και οικονομίας.
Κύριες Θεματικές Ενότητες:
 Εισαγωγικά
 Οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέχρι
σήμερα
 Η εξέλιξη της θεσμικής συγκρότησης της ΕΕ – Από την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Αναθεωρήσεις και θεσμικές εξελίξεις.
 Το πολιτικό σύστημα της ΕΕ – όργανα, διαδικασίες, δρώντες, λειτουργία
 Πρότυπα διακυβέρνησης στην ΕΕ
 Ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομία
 Συμπερασματικά: Ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και θεσμικής συγκρότησης στην ΕΕ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

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

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προετοιμασία για
συμμετοχή στις
διαλέξεις
Προετοιμασία για τελική
εξέταση

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52 ώρες
48 ώρες

25 ώρες

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

Σύνολο Μαθήματος

125

- Εργαστήριο εμβάθυνσης με 3 ασκήσεις
μελέτης και κατανόησης για κάθε φοιτητή/τρια.
-Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν
σύντομες απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.
- Υπάρχει σαφής αναφορά των κριτηρίων και της
διαδικασίας αξιολόγησης του μαθήματος από την
έναρξη του εξαμήνου

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Nugent, N. 2012. Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ΄ έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας.
Μαραβέγιας, Ν. επιμ. 2016. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Αθήνα: Κριτική.
Glencross, A. 2014. Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αθήνα: Σιδέρης.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, European Union Politics, Journal of
Common Market Studies, European Journal of Political Research

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΔΙΚ30-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
ΟΧΙ

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν …………………………………..
 γνωρίζουν ……………………………………….
 ορίζουν ……………………………………………
 εξηγούν …………………………………………
 ερμηνεύουν και αναλύουν ……………………………..
 εστιάζουν σε ………………………………………………….


……………………………………………………………

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

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
……

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Συγγραφή
-Παρουσίαση
εργασίας
Μελετη βιβλιογραφιας

Σύνολο Μαθήματος
Ι. Εξετάσεις (100%)
Εργασίες προαιρετικές

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
18
55
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Μαθήματα 2ο εξάμηνο
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣ∆ΙΚ09-2
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(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 αποτελεί ένα από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα στις διεθνείς σχέσεις και στη
γεωπολιτική της ενέργειας.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές έννοιες των διεθνών
σχέσεων και της γεωπολιτικής της ενέργειας, αναλύοντας την εξέλιξη του διεθνούς συστήματος από
την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με βασικές έννοιες των διεθνών
σχέσεων (διεθνής/παγκόσμια πολιτική, κράτος, κρατική κυριαρχία, διεθνής κοινωνία, εθνικό
συμφέρον, παγκοσμιοποίηση, οικονομική αλληλεξάρτηση, διεθνής αναρχία, ασφάλεια, δίλλημα
ασφάλειας, ισχύς, ισορροπία ισχύος, αρχή της αυτοβοήθειας, συνεργασία, διπλωματία,
σχετικά/απόλυτα οφέλη, διεθνείς/περιφερειακοί οργανισμοί, διεθνή καθεστώτα, μη-κρατικοί
δρώντες, μεγάλες δυνάμεις), όσο και με τις κύριες υποθέσεις των θεωριών διεθνών σχέσεων
(πολιτικός ρεαλισμός, φιλελευθερισμός, κονστρουκτιβισμός, μαρξισμός/νέο-μαρξισμός, κριτική
θεωρία, μεταδομισμός, φεμινισμός, πράσινη πολιτική, μετα-αποικιοκρατία), ώστε να αποτελέσουν
εργαλείο για την ερμηνεία της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση μαθημάτων όπως είναι η Ιστορία των Διεθνών

Σχέσεων και της Στρατηγικής, η Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, το Διεθνές Σύστημα και Διεθνής
Διακυβέρνηση, η Στρατηγική και η Στρατηγική Ανάλυση, η Διεθνής Ασφάλεια και Ενέργεια, η
Πληροφόρηση και Ασφάλεια.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν βασικές έννοιες των διεθνών σχέσεων
 κατανοούν και να εξηγούν την εξέλιξη και δομή του διεθνούς συστήματος από την
αρχαιότητα έως σήμερα
 περιγράφουν τις βασικές θέσεις των κυριότερων θεωρητικών των διεθνών σχέσεων
 αναπτύσσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των θεωριών των διεθνών σχέσεων
 εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής της ενέργειας
στη σύγχρονη διεθνή πολιτική
 χρησιμοποιούν τις υποθέσεις των θεωριών των διεθνών σχέσεων προκειμένου να
περιγράψουν, να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν τη σύγχρονη διεθνή πολιτική
 ορίζουν την έννοια της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και τις απειλές που αυτή
αντιμετωπίζει (πειρατεία, τρομοκρατία, πολιτικές κρατών κ.ά.) και να την προσεγγίζουν
μέσω της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας
 διακρίνουν τη σημασία της ενέργειας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και τις διαφορετικές
προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας (Διεθνείς Σχέσεις, Σπουδές Ασφάλειας, Διεθνής Πολιτική
Οικονομία, Δημόσια Πολιτική)
 εξηγούν τη σχέση της ενέργειας και του πολέμου (της σύγκρουσης)
 ερμηνεύουν τη σημασία της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γνώση των βασικών εννοιών των Διεθνών Σχέσεων και της Γεωπολιτικής της Ενέργειας.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό καλύπτει μερικές από τις σημαντικότερες έννοιες των διεθνών
σχέσεων. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα εξής ζητήματα:
➢ Η έννοια της πολιτικής – Διεθνής ή Παγκόσμια πολιτική
➢ Η ανάπτυξη και εξέλιξη των Διεθνών Σχέσεων
➢ Επίπεδα Ανάλυσης στις Διεθνείς Σχέσεις
➢ Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων: Ρεαλισμός – Φιλελευθερισμός – Μαρξισμός –
Κριτικές Προσεγγίσεις (Κριτική θεωρία, Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός,
Φεμινισμός, Green Politics, Μετα-αποικιοκρατία)
➢ Κράτος (Έθνος-Κράτος) και Εξωτερική Πολιτική
➢ Άλλοι διεθνείς (μη κρατικοί) δρώντες:
➢ Κοινωνία των Εθνών και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
➢ Παγκόσμιοι Οικονομικοί Οργανισμοί και θεσμοί – Ευρωπαϊκή Ένωση
➢ Η έννοια της ισχύος: χαρακτηριστικά, είδη ισχύος (σκληρή, ήπια και έξυπνη),
συντελεστές ισχύος, καταμερισμός ισχύος
➢ Η έννοια του εθνικού συμφέροντος: ανταγωνισμός κρατών και ισορροπία
ισχύος
➢ Το Διεθνές Σύστημα: Χαρακτηριστικά – Εξέλιξη του διεθνούς συστήματος –

Σταθερότητα συστήματος
➢ Πόλεμος – Διεθνές Δίκαιο – Διπλωματία
➢ Διασπορά Πυρηνικών Όπλων
➢ Ο ρόλος της ηθικής στις Διεθνείς Σχέσεις – Ηθική και Πληροφόρηση
➢ Η συνεισφορά του Θουκυδίδη στις Διεθνείς Σχέσεις
➢ Ο ρόλος της Ενέργειας στις Διεθνείς Σχέσεις – Γεωπολιτική της Ενέργειας

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
40
33
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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

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε
θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Heywood, Andrew, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή (Αθήνα: Κριτική, 2013)
Πλατιάς, Αθανάσιος Γ., Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη (Εστία, 1999)
Πλατιάς, Αθανάσιος Γ., «Γεωπολιτική, Γεωοικονομία και Διεθνής Ανταγωνισμός», στο Τιμητικός
Τόμος Ομότιμου Καθηγητή
Σωτήριου Καρβούνη, Πειραιάς: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2012, σ. 591-622.
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (προαιρετική):

Booth, Ken (ed.), Realism and World Politics (London and New York: Routledge, 2011)
Brown, Chris & Ainley, Kirsten, Understanding International Relations (Palgrave Macmillan, 3d
edition, 2005)
Bull, Hedley, Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική (Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα, 2001)
Burchill, Scott & Devetak, Richard & Linklater, Andrew & Paterson, Matthew & Reus-Smit, Christian
& True, Jacqui, Theories of International Relations (Deakin University Press, 1995, 1996)

Carr, Edward H., Η Εικοσαετής Κρίση: 1919-1939. Εισαγωγή στη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων
(Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2000)
Cawkwell, George, Thucydides and the Peloponnesian War (London & New York: Routledge, 1997)
Connor, Robert W., Thucydides (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984)
Creveld, Martin Van, The Rise and Decline of the State (Cambridge & New York: Cambridge University
Press, 2004)
Foster, Edith, Thucydides, Pericles, and Periclean Imperialism (Cambridge & New York: Cambridge
University Press, 2010)
Goldstein, Joshua S. & Pevehouse, Jon C., International Relations (Pearson, 2014, 10th edition)
Griffiths, Martin (ed.), International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction
(London & New York:
Routledge, 2007)
Ήφαιστος, Παναγιώτης, Οι Διεθνείς Σχέσεις ως Αντικείμενο Επιστημονικής Μελέτης στην Ελλάδα και
στο Εξωτερικό (Εκδόσεις
Ποιότητα, Αθήνα 2003)
Θουκυδίδης, Ιστορίαι (Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου)
Jackson, Robert & Sørensen, Georg, Introduction to International Relations: Theories and Approaches
(Oxford: Oxford University Press, 2013, 5th edition)
Kagan, Donald, A New History of the Peloponnesian War (Ithaca & London: Cornell University Press,
2013)
Kagan, Donald, Thucydides: The Reinvention of History (Penguin Books, Reprint edition, 2010)
Konstantopoulos, Ioannis L., “Democracy and ethics vs. Intelligence and security: From Wikileaks to
Snowden”, στο Bitros George C. & Kyriazis Nicholas C. (Eds.) Democracy and an Open-Economy
World Order (Springer International Publishing AG, 2017), pp. 3-23.
Κουσκουβέλης, Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2004)
Κώνστας, Δημήτρης & Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος, Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια και Μεταβολή
(Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 1997)
Lazenby, J. F., The Peloponnesian War: A Military Study (London & New York: Routledge, 2004)
Mansbach, Richard W. & Taylor, Kirsten L., Introduction to Global Politics (London and New York:
Routledge, 2012, 2nd edition)
Mearsheimer, John J., Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (Εκδόσεις Ποιότητα – W.W.
Norton & Company,
Αθήνα, 2006)
Nye, Joseph, S. Jr., The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011)
Πλατιάς, Αθανάσιος, Το Νέο Διεθνές Σύστημα: Ρεαλιστική Προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων (Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 1995)
Rengakos, Antonios & Tsakmakis, Antonios (Eds.), Brill’s Companion to Thucydides (Leiden &
Boston: Brill, 2006)
Bova, Russell, How the World Works: A Brief Survey of International Relations (Pearson Education
Inc., 2012, 2nd edition)
Shimko, Keith L., International Relations: Perspectives & Controversies (Wadsworth Cengage, 2010,
3rd edition)
Smit, Christian & True, Jacqui, Theories of International Relations (Deakin University Press, 1995,
1996)
Σπυρόπουλος, Γεώργιος Μ., Διεθνείς Σχέσεις. Ρεαλιστική Προσέγγιση: Θεωρία και Πράξη (Εκδόσεις
Ποιότητα, 2010)
Strassler, Robert B. (Ed.), Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War (New York:
Free Press, 2008)
Sutch, Peter & Elias, Juanita, International Relations: The Basics (London & New York: Routledge,
2007) (Κεφάλαιο 3)
Tilly, Charles (ed.), The Formation of National States in Western Europe (Princeton N.J.: Princeton
University Press, 1975)
Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V., International Relations Theory (Boston, Columbus, Indianapolis,
New York, Pearson, 2012, 5th edition) (Κεφάλαιο 2)
Waltz, Kenneth N., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής (Εκδόσεις Ποιότητα, 2011)
Waltz, Kenneth N., Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος: Μία Θεωρητική Ανάλυση (Εκδόσεις
Ποιότητα, 2011)
Watson, Adam, Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας (Εκδόσεις Ποιότητα, 2006)
Wight, Martin, Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης (Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 1998)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Cambridge Review of International Affairs, Foreign Affairs, Foreign Policy, International Affairs,
International Organization, International Relations, International Security, International Theory, Review
of International Studies, World Politics.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΔΙΚ58-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(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

Με το μάθημα ο φοιτητής εμβαθύνει περισσότερο στο τρόπο διαμόρφωσης του διεθνούς δικαίου
κατά τα παραδοσιακά πρότυπα και την εφαρμογή, το πως διαμορφώνεται το δικαίωμα και η
υποχρέωση με τις συμφωνίες και τις άλλες πηγές δέσμευσης. Είναι ως μάθημα λίγο περισσότερο
νομικό σε σχέση με το ανάλογο μάθημα του πρώτου εξαμήνου. Αλλά με αυτό ο φοιτητής αποκτά την
πλήρη γνώση αυτού που λέγεται πηγές του διεθνούς δικαίου.
Ολοκληρώνεται το μάθημα με το διεθνές δίκαιο της ενέργειας, ένα δίκαιο το οποίο στηρίζεται στις
πηγές του παραδοσιακού διεθνούς δικαίου, αλλά με επικέντρωση στη ρύθμιση της σχέσης του
κράτους με τους φυσικούς πόρους που συνιστούν την ύλη της ενέργειας και πως τη διαχειρίζεται το
κράτος σε σχέση με τον ιδιωτικό φορέα που θα εκμεταλλευτεί τους πόρους οι οποίοι αποτελούν
κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους. Δεν αφορά μόνο τους χερσαίους πόρους αλλά και όσους
εντοπίζονται στις θαλάσσιες ζώνες όπως η υφαλοκρηπίδα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν τις πηγές διεθνούς δικαίου
 εξηγούν τον τρόπο διαμόρφωσης του διεθνούς δικαίου
 κατανοούν τη διαμόρφωση του δικαιώματος και της υποχρέωσης στις διεδθνείς
συμφωνίες και άλλες πηγές δέσμευσης
 ορίζουν τις αρχές διεθνούς διακίοου της ενέργειας
 αναλύουν τη ρύθμιση της σχέσης κράτους με τους φυσικούς πόρους



ερμηνεύουν σχέσεις κράτους-ιδιώτη-διεθνούς παράγοντα για την αξιοποίηση φυσικών
πόρων υπο το πρίσμα του κυριαρχικού δικαιώματος του κράτους.

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος
των πηγών του διεθνούς δικαίου καθώς και της σχέσης του με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους. Το
διεθνές δίκαιο είναι πυλώνας του διεθνούς συστήματος και των διεθνών σχέσεων είναι δε η έκφραση
της βούλησης των κρατών να δημιουργήσουν μια ελάχιστη διεθνή έννομη τάξη. Το διεθνές δίκαιο
εκτός των πηγών ορίζει και τις αρμοδιότητες των κρατών που αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος
«Διεθνές Δίκαιο ΙΙ» και του μαθήματος «Δίκαιο της Θάλασσας» μαθήματα που ακολουθούν.
Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:
Περί Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Κοινότητας, Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου, Σχέσεις Διεθνούς
Δικαίου και Εσωτερικού Δικαίου, η Διαμόρφωση του διεθνούς Δικαίου, Οι Πηγές του διεθνούς
Δικαίου, Το Διεθνές Έθιμο, Οι Διεθνείς Συνθήκες (η Σύμβαση της Βιέννης 1969 για το Δίκαιο των
Συνθηκών, η συνομολόγηση των συνθηκών, προϋποθέσεις σύναψης, τύπος συνθηκών, συμφωνίες
απλοποιημένης μορφής, ένταξη των συνθηκών στην ελληνική έννομη τάξη, επιφυλάξεις, ισχύς και
τήρηση των συνθηκών, συνθήκες και τρίτα κράτη, ερμηνεία συνθηκών, λήξη ή αναστολή ισχύος
συνθηκών, μεταβολή των περιστάσεων, αναθεώρηση συνθηκών, ακυρότητα συνθηκών – σχετική και
απόλυτη, λόγοι ακυρότητας συνθηκών), το ζήτημα των κανόνων αναγκαστικού δικαίου, οι γενικές
αρχές του διεθνούς δικαίου, οι επικουρικές πηγές, οι αρχές των «πολιτισμένων» εθνών, οι πράξεις
των διεθνών οργανισμών, επιείκεια – ευθυδικία – δικαιοσύνη και λύσεις ex aequo et bono, η
νομολογία και τα γραπτά των διεθνολόγων, άλλες μονομερείς πράξεις κρατών.
Υπάρχει ευκρινής ο διαχωρισμός του από το αρθρωτό μάθημα του Α΄ εξαμήνου «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί» όπου διδάσκονται οι διεθνείς οργανισμοί που αποτελούν τμήμα του γενικού
διεθνούς δικαίου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο
Ναι

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
40
33

Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

βιβλιογραφίας

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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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

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε
θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (2η ΕΚΔΟΣΗ)
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
2015
ΑΘΗΝΑ

ΝΟΜΙΚΗ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(2η ΕΚΔΟΣΗ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
2017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΘΗΝΑ

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΙΚ91
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.unipi.gr/courses/DES116/

(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

Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται
με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των πεδίων
παρέμβασης, όλες οι χώρες του κόσμου σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μέτρα οικονομικής πολιτικής, τα
οποία, σ’ ένα ολοένα και πιο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, επιδρούν και στις εξωτερικές
οικονομικές αλλά και πολιτικές σχέσεις των κρατών. Επίσης, υπάρχουν τάσεις διεθνοποίησης της
οικονομικής πολιτικής είτε στο πλαίσιο περιφερειακών οικονομικών ενώσεων όπως η ΕΕ, είτε στο
πλαίσιο διεθνών οικονομικών οργανισμών (π.χ. ΠΟΕ, ΔΝΤ) και ειδικών σχημάτων διεθνούς
οικονομικής διπλωματίας (π.χ. G-8, G-20). Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη
θεωρία και πρακτική εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής. Μετά την παρουσίαση των βασικών
εννοιών, της αιτιολόγησης, των στόχων, των φορέων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων της
οικονομικής πολιτικής παρουσιάζονται οι βασικές οριζόντιες και ειδικές οικονομικές πολιτικές. Ειδική
αναφορά γίνεται στην οικονομική πολιτική που ασκείται στο πλαίσιο της ΕΕ καθώς και διεθνώς.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν και να εξηγούν απρόσκοπτα όλες τις κατηγορίες ευρωπαϊκής και διεθνούς
οικονομικής πολιτικής
 κατανοούν διαδικασίες λήψης αποφάσεων της οικονομικής πολιτικής
 περιγράφουν τις βασικές οριζόντιες και ειδικές οικονομικές πολιτικές
 αναπτύσσουν θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στο μάθημα: Σκοπός, περιεχόμενο, σχέσεις με άλλα μαθήματα των διεθνών και
ευρωπαϊκών σπουδών
2. Ο ρόλος του κράτους και της οικονομικής πολιτικής στα διάφορα οικονομικά συστήματα και στις
διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης
3. Εννοιολογική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση της οικονομικής πολιτικής
4. Λόγοι και στόχοι άσκησης οικονομικής πολιτικής
5. Τομείς της οικονομικής πολιτικής (συστημική πολιτική, διαδικαστική πολιτική, διαρθρωτική
πολιτική)
6. Φορείς και μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής
7. Η λήψη αποφάσεων και ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων
8. Οι περιορισμοί και τα διλήμματα στην άσκηση οικονομικής πολιτικής
9. Θεματικές οικονομικές πολιτικές: Γενικές
9.1 Συστημική πολιτική
9.2 Δημοσιονομική πολιτική
9.3 Νομισματική πολιτική
9.4 Πολιτική για την απασχόληση
9.5 Κοινωνική πολιτική
9.6 Εξωτερική οικονομική πολιτική (εμπορική και συναλλαγματική)
9.7 Διαρθρωτική πολιτική
10. Θεματικές οικονομικές πολιτικές: Τομεακές ή κλαδικές 10.1 Αγροτική πολιτική 10.2 Βιομηχανική
πολιτική 10.3 Περιφερειακή πολιτική 10.4 Πολιτική για την έρευνα, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα
11. Πεδία εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής
11.1 Πολιτική για την προστασία του ανταγωνισμού
11.2 Σταθεροποιητική πολιτική
11.3 Πολιτική για την οικονομική ανάπτυξη
11.4 Πολική για την επίτευξη της εξωτερικής οικονομικής ισορροπίας
11.5 Πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη
12. Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
12.1 Συντονισμός και εποπτεία της οικονομικής πολιτικής
12.2 Η νομισματική πολιτική και η δημοσιονομική πολιτική και πειθαρχεία
12.3 Κοινές τομεακές πολιτικές (Αγροτική, εξωτερικού εμπορίου, συνοχής και ανταγωνισμού)

13. Η διεθνής διάσταση της οικονομικής πολιτικής
13.1 Εξωτερικές επιδράσεις της εθνικής οικονομικής πολιτικής
13.2 Διεθνείς περιορισμοί και δεσμεύσεις στη άσκηση εθνικής οικονομικής πολιτικής
13.3 Διεθνής συντονισμός της οικονομικής πολιτικής και ο ρόλος ων διεθνών οργανισμών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
52
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας

73

Σύνολο Μαθήματος

125

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

1. Γραπτή Εξέταση 100%

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:




Gregory N Mankiw & Mark P Taylor, Οικονομική (4η έκδ, Τζιόλας, 2018)
Ιωάννη Σ Βαβούρα, Οικονομική Πολιτική (Αθήνα: Παπαζήσης, 2013)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣ∆ΙΚ59
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2o

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

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

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

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES249/

(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

Κύριος στόχος του βασικού αυτού μαθήματος είναι η εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με το
θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. και τη διακυβέρνησή της. Συγκεκριμένα το μάθημα παρέχει τις γνώσεις και
τις δεξιότητες για την κατανόηση και ανάλυση
α) των βασικών των θεσμικών οργάνων, των τρόπων λειτουργίας και νομιμοποίησής τους β) τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και γ) το αξιακό σύστημα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν τις βασικές αξίες της ΕΕ
 περιγράφουν τις βασικές πηγές δικαίου της ευρωπαϊκής έννομης τάξης
 κατανοούν τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών θεσμικών οργάνων
 αναλύουν τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών
 συγκρίνουν τα βασικά στοιχεία της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
 χρησιμοποιούν με τις ιστοσελίδες της ΕΕ και την άντληση αξιόπιστων πηγών

 αναλύουν, να αξιολογούν και να συνεργάζονται ομαδικά για να παρουσιάσουν ένα ειδικό
θέμα πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μελετώνται οι αρμοδιότητες των κυριότερων θεσμικών οργάνων καθώς και οι αλλαγές που έφερε η
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Εξετάζεται η εξελικτική πορεία διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού θεσμικού
συστήματος από τις ιδρυτικές συνθήκες έως σήμερα, η διάκριση μεταξύ διακυβερνητικών και
υπερεθνικών οργάνων καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των
ευρωπαϊκών οργάνων. Αναλύονται οι στόχοι και οι αξίες της Ε.Ε., οι αρμοδιότητες και οι πηγές
δικαίου, η παραγωγή κανόνων δικαίου και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, η δικαστική προστασία
και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Πρόσωπο με πρόσωπο διαδραστικές διαλέξεις στην
αίθουσα/αμφιθέατρο και ώρες συνεργασίας με τους
φοιτητές στο γραφείο για απορίες.
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα για την
προβολή παρουσιάσεων power point ή άλλων βοηθητικών
αρχείων.
Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES249/) για την παροχή
βοηθητικού διδακτικού υλικού στην κατηγορία έγγραφα.
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία,
καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
52
Μελέτη της βιβλιογραφίας
73

Σύνολο Μαθήματος

125

Ι. Συμμετοχή στο μάθημα (20%)
ΙΙ. Γραπτές Εξετάσεις με Πολλαπλές Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (80%)

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

Υπάρχει σαφής αναφορά των κριτηρίων και της διαδικασίας
αξιολόγησης του μαθήματος στο syllabus του μαθήματος στο
e-class από την έναρξη του εξαμήνου.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πλιάκος, Α. (2018), Το Δίκαιο της ΕΕ / Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
Χριστιανός, Β. (2011), Εισαγωγή στο δίκαιο της Ε.Ε., Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
Πασσάς, Α. (2016). ‘Η θεσμική συγκρότηση και η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ στο
Μαραβέγιας Ν. (επιμ) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Κριτική, Αθήνα, σσ.87112.
Nugent, N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, Θεσμοί,
Πολιτικές, Αθήνα: Σαββάλας
Μια Ένωση δικαίου: από το Παρίσι στη Λισαβόνα Ιστορική αναδρομή των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012 (υπάρχει στο υλικό του
e-class).
Ασδεράκη, Φ. (2014) « Οι θεσμικές αλλαγές μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Ρόλος των Εθνικών
Κοινοβουλίων», Κείμενο Εργασίας, Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.
Μούσης, Ν. (2013) Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης
Hix, S. (2009), Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμέλεια Επ. Μαριάς, Αθήνα:Μεταίχμιο.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Common Market Studies
Journal of European Integration
European Integration Online Papers (EIoP)
Journal of Contemporary European Studies
Journal of European Public Policy

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΙΚ42
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)
https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/periexomenamathimaton

(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 αναφέρεται στις βασικές πτυχές της διεθνούς οικονομικής. Βασικός στόχος του
μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εκείνο το αναλυτικό οικονομικό υπόβαθρο που θα
τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν και αναλύουν τα σύγχρονα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου
και των διεθνών νομισματικών σχέσεων. Το μάθημα εστιάζει τόσο στη θεωρητική-οικονομική, όσο
και στην πολιτικο-οικονομική ανάλυση του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Μετά το πέρας του
μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν τις παραδοσιακές και νεότερες θεωρίες του διεθνούς
εμπορίου, το ρόλο των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τις αγορές συναλλάγματος και το διεθνές
νομισματικό σύστημα. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται οι θεωρητικές
ερμηνευτικές προσεγγίσεις του διεθνούς εμπορίου, η θεωρία της εμπορικής πολιτικής (καθεστώτα,
στόχοι, μέσα, λήψη αποφάσεων, επιδράσεις των μέσων), οι περιφερειακές εμπορικές ενώσεις, ο
προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας και το
διεθνές νομισματικό σύστημα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν τις ερμηνευτικές θεωρίες του διεθνούς εμπορίου
 περιγράφουν τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου
 εξηγούν τη λειτουργία των διεθνών νομισματικών σχέσεων



αναλύουν σύγχρονα θέματα διεθνούς εμπορίου και εμπορικών πολιτικών

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες:
1. Εισαγωγή
2. Τα υπέρ και κατά του ελευθέρου εμπορίου
3. Τα υπέρ και τα κατά του εμπορικού προστατευτισμού
4. H θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος
5. Η τυπική θεωρία διεθνούς εμπορίου
6. Καμπύλες προσφοράς, ζήτησης και ανταλλαγής και οι όροι εμπορίου
7. Αποθέματα συντελεστών παραγωγής και η θεωρία Heckscher-Ohlin
8. Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο
9. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
10. Διεθνείς κινήσεις πόρων και πολυεθνικές εταιρείες
11. Ισοζύγιο Πληρωμών
12. Αγορές συναλλάγματος και συναλλαγματικές ισοτιμίες
13. Το διεθνές νομισματικό σύστημα: παρελθόν, παρόν και μέλλον

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
52
Μελέτη & ανάλυση
73
βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

125

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

Γραπτή Εξέταση (100%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Salvatore, D. (2017), Διεθνής Οικονομική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.
2. Pilbeam, K. (2017), Διεθνής Χρηματοοικονομική, Αθήνα, Εκδόσεις Utopia.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
(6) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΣΤΑ02
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ο
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

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

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

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES103/

(7) 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 αποσκοπεί να παράσχει στους φοιτητές το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση
βασικών εννοιών των ποσοτικών μεθόδων και πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε θέματα
οικονομικής και διεθνολογικής ανάλυσης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τις βασικές έννοιες της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και τις βασικές
έννοιες πιθανοτήτων.
 γνωρίζουν τους διαφορετικούς ελέγχους εμπιστοσύνης και τους ελέγχους υποθέσεων μέσης
τιμής και ποσοστού ενός ή δυο δειγμάτων με γνωστή ή μη τυπική απόκλιση πληθυσμού
 εξηγούν την ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (one-way ANOVA).
 ορίζουν την απλή γραμμική παλινδρόμηση
 ερμηνεύουν και αναλύουν τα αποτελέσματα της.απλής γραμμικής παλινδρόμησης
 εστιάζουν σε σχετικούς ελέγχους υποθέσεων και κάνουν χρήση των σχετικών πινάκων της
κανονικής κατανομής (z), της κατανομής του σπουδαστή (t), της κατανομής χ² και της
κατανομής F.

συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους για την ανάλυση δεδομένων κοινωνικών
επιστημών με τη χρήση στατιστικών πακέτων για την παρουσίαση σχετικών εργασιών σε
προαιρετικό επίπεδο

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

Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστών.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Πληθυσμός και δείγμα. Μελέτες παρατήρησης και
πειράματα. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Συστηματικό σφάλμα. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.
Μεταβλητές και παρατηρήσεις. Μονοδιάστατα και δισδιάστατα στατιστικά γραφήματα. Μέτρα
θέσεως και διασποράς. Βασικές έννοιες πιθανοτήτων. Κανονική κατανομή (z) και εμπειρικός κανόνας,
κατανομή του σπουδαστή (t), κατανομή χ² και κατανομή F. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
Δειγματοληπτικό σφάλμα και δειγματοληπτική κατανομή. Διαγράμματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι
υποθέσεων μέσης τιμής και ποσοστού ενός ή δυο δειγμάτων με γνωστή ή μη τυπική απόκλιση
πληθυσμού. Έλεγχος προσαρμογής χ². Πίνακες ενδεχομένων και έλεγχος ανεξαρτησίας χ². Ανάλυση
Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (one-way ANOVA). Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Χρήση
στατιστικών πακέτων για την ανάλυση δεδομένων κοινωνικών επιστημών. Βασικές μέθοδοι
προσομοίωσης στις κοινωνικές επιστήμες. Χρήση στατιστικού πακέτου SPSS.

(9) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

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,

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας
Πρόοδοι

Σύνολο Μαθήματος
Ι. Εξετάσεις (70%)
ΙΙ. Πρόοδοι (30%)
Εργασίες προαιρετικές

μέσω

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
18
45
10

125

της

Κλινική Εξέταση Ασθενούς,
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Καλλιτεχνική

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(10)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256963
Έκδοση: 1η έκδ./2011
Συγγραφείς: Aczel A.
ISBN: 9789604891474
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3741
Έκδοση: Β΄ ΈΚΔΟΣΗ/2004
Συγγραφείς: ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ISBN: 960-8249-10-4
Διαθέτης (Εκδότης): ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Μαθήματα 3ο εξάμηνο
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΙΣΤ36-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι

(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 αποτελεί ένα από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα στις διεθνείς σχέσεις και τις
στρατηγικές σπουδές.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην ιστορία των διεθνών σχέσεων
και της στρατηγικής, αναλύοντας την εξέλιξη του διεθνούς συστήματος από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της θεωρίας
των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής και η χρησιμοποίησή τους για την ερμηνεία της σύγχρονης
διεθνούς πολιτικής.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση επί μέρους ειδικών μαθημάτων όπως είναι η
Στρατηγική, η Στρατηγική Ανάλυση και η Πληροφόρηση και Ασφάλεια.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες διεθνών σχέσεων και στρατηγικής
 κατανοούν την ανάπτυξη και εξέλιξη της ιστορίας των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής






από την αρχαιότητα έως σήμερα
εξηγούν την εξέλιξη και δομή του διεθνούς συστήματος από την αρχαιότητα έως σήμερα
διακρίνουν τις βασικές θέσεις των κυριότερων θεωρητικών της στρατηγικής σκέψης
εκτιμούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των κύριων θεωρητικών της στρατηγικής σκέψης
εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της στρατηγικής στα σύγχρονα στρατηγικά προβλήματα

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γνώση της βασικής βιβλιογραφίας Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής» θα
αναλυθεί η εξέλιξη του διεθνούς συστήματος από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, υπό το πρίσμα
της αντίστοιχης εξέλιξης των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα
εξεταστεί η διεθνής πολιτική, με
έμφαση στη συγκρουσιακή (στρατηγική) της διάσταση στην αρχαιότητα (αρχαία
Ελλάδα, Κίνα), στη νεότερη εποχή (από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 19ο αιώνα) και
τέλος στον 20ο αιώνα (Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Ψυχρός Πόλεμος). Το θεωρητικό
υπόβαθρο αυτής της ανάλυσης θα παράσχει η εξέταση της διεθνολογικής και
στρατηγικής σκέψης των Θουκυδίδη, Σουν Τσου, Κλαούζεβιτς.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
40
33

Σύνολο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε

125

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Πλατιάς, Αθανάσιος, & Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, Η Τέχνη του Πολέμου του Σουν Τσου (Αθήνα:
Δίαυλος, 2015)
Watson, Adam, Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006)
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (προαιρετική):
Fuller, J.F.C., Η Ιδιοφυής Στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2004)
Fuller, J.F.C., Οι αποφασιστικές μάχες που διαμόρφωσαν τον κόσμο 480 π.Χ.-1757 (Α’ Τόμος) (Αθήνα:
Ποιότητα, 2008)
Fuller, J.F.C., Οι αποφασιστικές μάχες που διαμόρφωσαν τον κόσμο 1792-1944 (Β’ Τόμος) (Αθήνα:
Ποιότητα, 2008)
Freedman, Lawrence, Strategy: A History (Oxford & New York: Oxford University Press, 2013)
Freedman, Lawrence, The Evolution of Nuclear Strategy (Palgrave Macmillan, 2003)
Freedman, Lawrence, Πόλεμος (Εκδόσεις¨Ελληνικά Γράμματα, 2001)
Gaddis, John Lewis, On Grand Strategy (New York: Penguin Press, 2018)
Gray, Colin S., Strategy and Politics (London & New York: Routledge, 2016)
Gray, Colin S., The Future of Strategy (Cambridge, UK & Malden, USA: Polity Press,
2015)
Gray, Colin S., Perspectives on Strategy (New York: Oxford University Press, 2013)
Gray, Colin S., The Strategy Bridge, Theory for Practice (New York: Oxford University
Press, 2011)
Heuser, Beatrice, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present (Cambridge &
New York: Cambridge University Press, 2010)
Ήφαιστος, Παναγιώτης, Οι Διεθνείς Σχέσεις ως Αντικείμενο Επιστημονικής Μελέτης στην Ελλάδα και
στο Εξωτερικό (Αθήνα: Ποιότητα, 2003)
Kennedy, Paul, Η Άνοδος και η Πτώση των Μεγάλων Δυνάμεων: Οικονομική Μεταβολή και
Στρατιωτική Σύγκρουση από το 1500 ως το 2000 (Εκδόσεις Αξιωτέλλης, Αθήνα, 1990), 2 τόμοι.
Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, Η Στρατηγική Σκέψη: από την αρχαιότητα έως σήμερα (Αθήνα: Ποιότητα,
2008)
Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, Η Υψηλή Στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (740-192 π.Χ.) (Εκδόσεις
Ποιότητα, Αθήνα, 2001)
Κουσκουβέλης, Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2004)
Κουσκουβέλης, Ηλίας, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική (Εκδόσεις Ποιότητα, 2000)
Κώνστας, Δημήτρης & Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος, Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια και Μεταβολή
(Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 1997)
Luttwak, Edward N., Strategy: The Logic of War and Peace (Cambridge, Massachusetts & London,
England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001, revised and enlarged edition)
Olsen, John Andreas & Gray, Colin S., The Practice of Strategy: From Alexander the Great to the Present
(Oxford: Oxford University Press, 2011)
Paret, Peter (επιμ.), Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής: από τον Μακκιαβέλλι στην Πυρηνική
Εποχή (Εκδόσεις Κωνσταντίνου Τουρίκη, 2004)
Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο αιώνα (Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2008)
Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας (Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα, 2000)
Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος, Ο Αγώνας για την Ελληνική Ανεξαρτησία: Πολιτική και Στρατηγική των
Ελλήνων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1821-1832 (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1996)
Πλατιάς, Αθανάσιος, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη (Εστία, 1999)
Πλατιάς, Αθανάσιος, Το Νέο Διεθνές Σύστημα: Ρεαλιστική Προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων (Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 1995)

Platias, Athanassios G., & Koliopoulos, Constantinos, Thucydides on Strategy: Grand Strategy in the
Peloponnesian War and their Relevance Today (New York: Columbia University Press, 2010)
Strachan, Hew, The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective (Cambridge &
New York: Cambridge University Press, 2013)
Williamson Murray, Alvin Bernstein, MacGregor Knox, Η Ιστορία της Στρατηγικής: Κυβερνήτες, Κράτη
και Πόλεμος (Αθήνα: Τουρίκης 2012)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Contemporary Strategy, Foreign Affairs, International Security, Journal of Strategic Studies, Orbis,
Security Studies.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ19-2
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο
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

Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
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.
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

(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
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

1.

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

2. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
επικοινωνία, καθοδήγηση και επίλυση αποριών .
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
73

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

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.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(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).

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ97
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ο
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

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

Διαδραστικές διαλέξεις, παρουσιάσεις power point και
παρουσιάσεις ειδικών θεμάτων και από φοιτητές

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ/
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Οχι
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.unipi.gr/courses/DES215/

(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 συμπληρώνει τις προηγούμενες γνώσεις των φοιτητών πάνω στα ζητήματα της Ευρ.
Ολοκλήρωσης εστιάζοντας στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών. Στόχος του μαθήματος είναι η
απόκτηση γνώσεων πάνω στην υιοθέτηση, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης των
Ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των εθνικών αντίστοιχων
πολιτικών. Δεδομένου της εξελικτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης οι φοιτητές πρέπει
επίσης να αποκτήσουν τη δεξιότητα αναζήτησης και επικαιροποίησης των γνώσεών τους από έγκυρες
ευρωπαϊκές κι εθνικές πηγές.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές ως προς την
υιοθέτηση, υλοποίησης, παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμό τους.
 εφαρμόζουν αυτά που διδάχτηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση για να αναλύουν το ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών σε όλα
τα στάδια των πολιτικών.
 διακρίνουν τις αιτίες και τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης των πολιτικών και τρόπων
λήψης αποφάσεων (π.χ. κοινοτική μέθοδος vs ανοικτής μεθόδου συντονισμού)
 αναλύουν τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΕΕ

 χρισημοποιούν τη βασική βιβλιογραφία και τις ευρωπαϊκές πηγές
 συνεργάζονται ομαδικά με συμφοιτητές τους για να παρουσιάσουν συγκεκριμένα θέματα

 ερευνήσουν και να διατυπώσουν / συγγράψουν ένα σύντομο κείμενο ενημέρωσης για μία
πολιτική ή μέρος της (policy brief)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

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

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των πολιτικών της Ε.Ε. όπως η Αγροτική και Αλιευτική
Πολιτική, η Εμπορική Πολιτική, η Μεταναστευτική Πολιτική, η Διεύρυνση κι Ευρωπαϊκή Πολιτική
Γειτονίας, η Πολιτική Συνοχής και η συμβολή της Ε.Ε. στην υλοποίηση των Στόχων της Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
Η ύλη του μαθήματος βασισμένη στις προηγούμενες γνώσεις των φοιτητών εξετάζει το
διαφοροποιημένο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών στη διαμόρφωση και στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων αλλά και τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των εθνικών πολιτικών.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και



Πρόσωπο
με
πρόσωπο
διαλέξεις
στην
αίθουσα/αμφιθέατρο
 παρουσιάσεις με power point
 ειδικό σεμινάριο για την έρευνα και συγγραφή policy
brief
 παρουσιάσεις
των
ευρωπαϊκών
πηγών
παρουσιάσεις από φοιτητές
 Χρήση του e-class για την ανάρτηση υλικού
 και ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές στο γραφείο.
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα για την
προβολή παρουσιάσεων power point ή άλλων βοηθητικών
αρχείων.
Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES215/) για την παροχή
βοηθητικού διδακτικού υλικού στην κατηγορία έγγραφα.
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία,
καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
52

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

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.

Μελέτη βιβλιογραφίας
Συγγραφή εργασίας

48
25

Σύνολο Μαθήματος

125

Ι. Εξετάσεις (70%)
ΙΙ. Εργασία (30%)
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση την ενεργό συμμετοχή
τους στο μάθημα και με δύο υποχρεωτικές γραπτές
δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) Την υποβολή σύντομου κειμένου ενημέρωσης για μία
Ευρωπαϊκή πολιτική ή μέρος αυτής (Policy Brief), που έχει
έκταση 1500-1800 λέξεις μαζί με τις ετεροαναφορές ή τις
πηγές, γραμμένο στα αγγλικά
β) Γραπτές εξετάσεις σε μέρα που ορίζει η Γραμματεία με
ανοικτά βιβλία και σημειώσεις. Οι ερωτήσεις είναι Σύντομης
Απάντησης.
Υπάρχει σαφής αναφορά των κριτηρίων και της διαδικασίας
αξιολόγησης του μαθήματος στο syllabus του μαθήματος στο
e-class από την έναρξη του εξαμήνου.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ν. Μαραβέγιας, (2016) Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, εκδ. Κριτική
Glencross, A. (2015), Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Μετάφραση-Επιμέλεια: Χρήστος
Φραγκονικολόπουλος, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Common Market Studies
Journal of European Integration
European Integration Online Papers (EIoP)
Journal of Contemporary European Studies
Journal of European Public Policy

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ98
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3o
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
ΟΧΙ

(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

Ξεκινώντας από την περίοδο διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια και αναδιφώντας στην
ιστορική διαχρονία, επιχειρείται μια αξιολογικά ουδέτερη ανάλυση των προσδιοριστικών
παραγόντων της εσωτερικής κοινωνικοπολιτική και οικονομικής δομής σε αναφορά με τη
διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Αναπτύσσεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των φοιτητών καθώς καλούνται να απαντήσουν
σε μια σειρά από αξονικά ερωτήματα γύρω από τις κεντρικές θεματικές περιοχές –οι εξωτερικές
σχέσεις της Ελλάδας με τους Βαλκανικούς της συνδαιτυμόνες και την Τουρκία, οι εξωτερικές
σχέσεις της Ελλάδας με τις εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις και η θέση και ο ρόλος της, σε διεθνείς
θεσμούς-οργανισμούς
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν και περιγράφουν- τις κεντρικές μεταβλητές της συγκρότησης-δομής-λειτουργίας του
σύγχρονου Ελληνικού κράτους.
 αναλύουν και ερμηνεύουν τη συγκρότηση – λειτουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους
 εστιάζουν στη μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών πηγών της νεότερης και σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας.
 αναπτύσσουν θέματα εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας



εκφράζουν θεωρητικές υποθέσεις εργασίας που εξετάζονται εμπειρικά μέσα από την ιστορική
διαχρονία
 αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν τα αίτια και αιτιατά του εκάστοτε ιστορικού ζητήματος.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Ελληνικό κράτος & εξωτερικές σχέσεις ’ γίνεται αρχικά μια ενδελεχής
ανάλυση των αξονικών, ενδογενών-εξωγενών παραμέτρων της διαδικασίας συγκρότησης του
ελληνικού κράτους από το 1821-1828. Εν συνεχεία αναλύεται το θεωρητικό-μεθοδολογικό υπόβαθρο
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εξάγονται υποθέσεις εργασίας για εμπειρικό έλεγχο. Υπό το
ανωτέρω μεθοδολογικό πλαίσιο εξετάζονται οι κεντρικοί στόχοι, τα μέσα και τα αποτελέσματα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σε πλανητικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό (Νοτιοανατολική
Ευρώπη, Μεσόγειο κ.ά.) επίπεδο, δίνοντας ιδιάζουσα σημασία στις διμερείς σχέσεις με τους
περιφερειακούς της συνδαιτυμόνες (π.χ. Τουρκία) και τις Μεγάλες Δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία,
Γαλλίακ.ά.), με σκοπό να αποτυπωθούν οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν, οι Έλληνες
λήπτες αποφάσεων.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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
τους αρχές του ECTS

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική διδασκαλία
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας
Μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

μέσω

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
20
10
8
35

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή τους διαδικασίας αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)
ΙΙ. Προφορική συμμετοχή στο μάθημα (15%)

τους

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 / Τους

ΙΙΙ. Παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας (15%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Διονύσιος Τσιριγώτης, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία.
Αθήνα, Ποιότητα, 2013.
Στάθης Καλύβας, Καταστροφές και Θρίαμβοι. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2015.
Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος και Μαριλένα Κόππα. 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
1974-2004. Αθήνα：Λιβάνης
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΙΚ90-2
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι
Όχι

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1) ορίζουν τις βασικές αρχές της λειτουργίας των νομισματικών συστημάτων,
2) εξηγούν το ρόλο και τη βασική δομή λειτουργίας του χρηματοοικονομικού τομέα της
οικονομίας και ιδίως του τραπεζικού συστήματος
3) κατανοούν την εποπτική λειτουργία του κράτους στον τραπεζικό τομέα
4) αναλύουν τη διαμόρφωση ενός ομοιόμορφου συστήματος κανόνων προληπτικής εποπτείας
σε διεθνές επίπεδο.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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

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
……
Άλλες…

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

…….

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα πραγματεύεται, από θεωρητικής κυρίως απόψεως, τις θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις
που συγκροτούν το νομισματικό και χρηματοοικονομικό σύστημα.
Η πραγμάτευση του ζητήματος ξεκινά με τη διάκριση πραγματικής οικονομίας και
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και μία σύντομη επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης και
διαμόρφωσης των νομισματικών και τραπεζικών συστημάτων.
Ακολούθως, η συζήτηση επικεντρώνεται στα ζητήματα νομισματικής κυκλοφορίας, τη σχέση
νομισματικής πολιτικής και πληθωρισμού και τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην διαμόρφωση
των νομισματικών συνθηκών σε ένα σύστημα καταπιστευτικού (μη μεταλλικού) χρήματος.
Επιπροσθέτως, το μάθημα εξετάζει τις βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, τους γενικούς
λόγους των τραπεζικών κρίσεων, τις μεθόδους αντιμετώπισης των κρίσεων και τις θεωρητικές βάσεις
του συστήματος προληπτικής εποπτείας των τραπεζών. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στους κανόνες
κεφαλαιακής επάρκειας ως βασικό εργαλείο τραπεζικής εποπτείας.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στο αμφιθέατρο.

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη κατ’ οίκον

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52 ώρες
Εξαρτάται από τον
φοιτητή. Γενικώς, 3-4 ώρες
εβδομαδιαίως επαρκούν.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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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

Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι
τα Ελληνικά.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1.
[12545244]: Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Γκόρτσος Χρήστος
Λεπτομέρειες
2.
[68373468]: Οικονομική (Μακροοικονομική), 4η Έκδοση, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark,
Αθανάσιος Μανιάτης, Σπύρος Ζήκος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
3.
Λίστα ηλεκτρονικών συνδέσεων σε πρωτογενή κείμενα και επιστημονικά άρθρα διαθέσιμα
στο Διαδίκτυο
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΙΚ94
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

https://eclass.unipi.gr/courses/DES237/

(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

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της θεσμικής διάρθρωσης, των διαδικασιών, των λειτουργιών
και των πολιτικών των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (ΔΟ) με έμφαση στη δυναμική διάδραση
τους με διεθνές περιβάλλον.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την πληρέστερη κατανόηση των διεθνών οικονομικών
σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.


κατανοούν τον τρόπο με το οποίο οι διεθνείς και εγχώριοι οικονομικοί και πολιτικοί
παράγοντες ανταποκρίνονται στις ποικίλες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και
αλληλεπιδρούν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.



εξηγούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο ρόλο και τη λειτουργία των διεθνών
οικονομικών οργανισμών



κατηγοριοποιούν τα πεδία παρέμβασης, τη διάρθρωση και τις λειτουργείες των κύριων
διεθνών οικονομικών οργανισμών

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

Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ













Εισαγωγή στη Διεθνή Οργάνωση
Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και τυπολογία διεθνών οργανισμών
Η Διάσκεψη του Bretton Woods
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας
Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Άτυπες μορφές διακυβέρνησης
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Ιστορία και θεωρητικό υπόβαθρο της Περιφερειοποίησης
Βασικοί περιφερειακοί οργανισμοί
Οι κύριοι οργανισμοί της Παγκόσμιας Ενεργειακής Διακυβέρνησης
Ευρωπαϊκή Ένωση και κρίση – Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας



Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

Χρήση διαφανειών στην αίθουσα,
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής Μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
73

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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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

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:





Μπρεδήμας Αντώνης – Γουργουρίνης Αναστάσιος, 2018, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: το
Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη
Ζαχαριάδης - Σούρας Δημήτρης, 2004, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, εκδόσεις
Σταμούλη
Χαζάκης Κωνσταντίνος, 2007, Παγκόσμια Οικονομική ηγεμονία ή συνεργασία; Ο ρόλος
της ομάδας των οκτώ πιο ανεπτυγμένων χωρών, εκδόσεις Παπαζήση

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:






Journal of World Trade
International Organization
The Review of International Organizations

Μαθήματα 4ο εξάμηνο
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΣ∆ΙΚ33-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Δεν υπάρχουν
Ελληνική
Όχι

(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

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατοχύρωση της/του φοιτήτριας/φοιτητή με τη γνώση των
θεωριών των Διεθνών Σχέσεων ως ακαδημαϊκού και επιστημονικού κλάδου. Επιπρόσθετος στόχος
του μαθήματος είναι η κατανόηση του μεγάλου εύρους των θεωριών της επιστήμης των Διεθνών
Σχέσεων που ερμηνεύουν τα φαινόμενα της διεθνούς πολιτικής, αλλά και η δυνατότητα διάκρισης
μεταξύ ισχυρών και λιγότερων ισχυρών θεωριών. Επιπλέον, επιδιώκεται η αποκρυστάλλωση των
θεωρητικών εννοιών και ορισμών του γνωστικού αντικειμένου αλλά και η πλήρης κατανόησή τους εν
σχέσει με τη διεθνή πραγματικότητα. Παράλληλα, στόχο αποτελεί και η αφομοίωση της
μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί η επιστήμη. Ειδικότερος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει
τους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονική ευαισθησία, αντικειμενικότητα και ανεκτικότητα σε
διαφορετικές απόψεις και νέες ιδέες Τέλος, καλλιεργεί τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αναλύει τα
διεθνολογικά γεγονότα με επιστημονική, αμερόληπτη και κριτική σκέψη.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν τις θεωρίες Διεθνών Σχέσεων
 κατανοοούν τις θεωρητικές έννοιες και ορισμούς εν σ΄χεσει με τη διεθνή πραγματικότητα
 εφαρμόζουν τη μεθοδολογία τπου χρησιμοποιεί η επιστήμη
 αναπτύσσουν επιστημονική ευαισθησία, αντικειμενικότητα και ανεκτικότητα σε



διαφορετικές απόψεις ή νέες ιδέες
αναλύουν διεθνολογικά γεγονότα με επιστημονικότητα και κριτική σκέψ η

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
Άλλες:
Θεωρητική ανάλυση με αναφορά στις θεωρίες και έννοιες των Διεθνών Σχέσεων.
Εμπειρική ανάλυση με παραδείγματα από διεθνολογικά φαινόμενα.
Σχολιασμός βιβλιογραφίας των Διεθνών Σχέσεων.
Μεθοδολογικές επισημάνσεις της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιγραφή και ανάλυση των προσεγγίσεων και των θεωριών που αναπτύσσονται στην επιστήμη των
Διεθνών Σχέσεων με χρήση των μεθοδολογικών και εμπειρικών εργαλείων της επιστήμης. Το μάθημα
εμβαθύνει στην ανάλυση και στη συζήτηση των κυρίως αλλά και των εξειδικευμένων θεωρήσεων και
θεωριών των Διεθνών Σχέσεων. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναφορά και ερμηνεία των
παραδοσιακών και ισχυρότερων θεωριών των Διεθνών Σχέσεων, αλλά επίσης και εξειδικευμένων
θεωριών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια να
ιεραρχηθεί η ερμηνευτική εμβέλεια των θεωριών με γνώμονα την ιστορική εμπειρία και την
σύγχρονη διεθνή πολιτική. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να φωτιστούν καλύτερα οι
προσεγγίσεις και οι θεωρίες – και παράλληλα με τα άλλα διεθνολογικά μαθήματα «Διεθνές Σύστημα
και Διεθνής Διακυβέρνηση» που διδάσκονται στους ίδιους φοιτητές στο ίδιο εξάμηνο– αναλύονται
ποικίλες άλλες πτυχές του διακρατικού συστήματος όπως το εθνικό συμφέρον, η ισχύς, ο πόλεμος και
τα αίτιά του, η λήψη αποφάσεων, η στρατηγική, η διεθνής συνεργασία και οι διεθνείς οικονομικοί
θεσμοί, η σχέση πολιτικής και οικονομίας, οι συγκρούσεις και η παγκοσμιοποίηση. Παράλληλα με τη
θεωρητική ανάλυση ερμηνεύεται η διεθνής πρακτική με αναφορά σε εξειδικευμένες
περιπτωσιολογικές μελέτες, τόσο από την παγκόσμια ιστορία των διεθνών σχέσεων όσο και από τη
σύγχρονη πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται, επίσης, μεθοδολογικά και
επιστημολογικά ζητήματα των διεθνών σχέσεων. Υπογραμμίζεται ότι η ανάλυση προσεγγίζει τα
ζητήματα που εξετάζονται κριτικά, αξιολογικά ελεύθερα και με κύριο στόχο να διευρύνει τον
γνωστικό ορίζοντα των φοιτητών και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των διδασκομένων.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές

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

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη

Σλυνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
73

125

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε θέματα κρίσεως
που συνδέουν τη θεωρία και την πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2 θεμάτων από
τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Baylis, John, Steve Smith και Patricia Owens, (επιμ.). (2013). Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς
Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. [Κωδ. Εύδοξος: 32998295]
Jackson Robert και Georg Sorensen. (2006). Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα:
Gutenberg. [Κωδ. Εύδοξος: 31360]
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ενδεικτική):
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία:
Allison, Graham και Philip Zelikow. (2006). Η Κρίση της Κούβας: Η Ουσία της Απόφασης, Αθήνα:
Παπαζήση.
Bull, Hedley. (2001). Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της Τάξης στην Παγκόσμια Πολιτική, Αθήνα:
Ποιότητα.
Carr, Edward. (2000). Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939: Εισαγωγή στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων,
Αθήνα: Ποιότητα.
Cohn, Theodore H. (2009). Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Gutenberg.
Dougherty, James και Pfaltzgraff, Robert. (1992). Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων: Μια
Συνολική Αποτίμηση, 3η Έκδ,, Τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα: Παπαζήση.
Gilpin, Robert. (2004). Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, Αθήνα: Ποιότητα.
Huntington, Samuel. (1999). Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και ο Ανασχηματισμός της Παγκόσμιας
Τάξης, Αθήνα: Τερζόπουλος.
Steans, Jill και Lloyd Pettiford μαζί με Thomas Diez. (2005). Εισαγωγή στη Θεωρία των Διεθνών
Σχέσεων, Αθήνα: Τουρίκης.
Van Evera, Stephen. (2000). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα: Ποιότητα.
Waltz, Kenneth. (2001). Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα: Ποιότητα.
Waltz, Kenneth. (2011). Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος: Μια Θεωρητική Ανάλυση, Αθήνα:
Ποιότητα.
Wight, Martin. (1998). Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης, Αθήνα: Ποιότητα.
Αλμπάνης, Ευστράτιος. (2000). Παγκόσμιες Σχέσεις: Θεωρία και Προβληματισμός, Αθήνα: Libro.
Βαρβαρούσης, Πάρις, (1999). Οι Ρίζες των Διεθνών Σχέσεων: Σχηματισμοί Διεθνών Σχέσεων στις
Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, Αθήνα: Παπαζήση.
Ήφαιστος, Παναγιώτης. (1999). Ιστορία, Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, 4η
Έκδ., Αθήνα: Ποιότητα.
Ήφαιστος, Παναγιώτης. (2003). Οι Διεθνείς Σχέσεις ως Αντικείμενο Επιστημονικής Μελέτης στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό: Διαδρομή, Αντικείμενο, Περιεχόμενο και Γνωσιολογικό Υπόβαθρο, Αθήνα:
Ποιότητα.
Κουλουμπής, Θεόδωρος. (1995). Διεθνείς Σχέσεις: Εξουσία και Δικαιοσύνη, Αθήνα: Παπαζήση.
Κουσκουβέλης, Ηλίας. (2004). Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα.
Πλατιάς, Αθανάσιος. (1995). Το Νέο Διεθνές Σύστημα: Ρεαλιστική Προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων,
Αθήνα: Παπαζήση.
Πλατιάς, Αθανάσιος. (1999). Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στο Θουκυδίδη, Αθήνα: Εστία.

Τσινισιζέλης, Μιχάλης και Υφαντής, Κώστας. (επιμ.). (2000). Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων:
Κρατική Κυριαρχία, Απειλές και Προκλήσεις, Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
Armstrong, David, Theo Farrell, and Hélène Lambert. (2012). International Law and International
Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Aron, Raymond. (1973). Peace and War: A Theory of International Relations, New York: Anchor and
Doubleday Publishers.
Baldwin, David, (ed.). (1993). Neo-realism and Neo-liberalism: The Contemporary Debate, New York:
Columbia University Press.
Boucher, David. (1998). Political Theories of International Relations, Oxford: Oxford University Press.
Bull, Hedley. (2001). Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις
Ποιότητα.
Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Terry Nardin, Matthew Paterson,
Christian Reus-Smit, and
Jacqui True. (2013). Theories of International Relations, 3rd Ed., Basingstoke and New York: Palgrave
Macmillan.
Carr, Edward H.. (2000). Η Εικοσαετής Κρίση: 1919-1939. Εισαγωγή στη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων,
Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.
Donnelly, Jack. (2000). Realism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Doyle, Michael. (1997). Ways of War and Peace, New York: W. W. Norton.
Frieden, Jeffry A. and David A. Lake, (eds.). (2000). International Political Economy: Perspectives on
Global Power and Wealth, New York: St Martin’s Press.
Guzzini, Steffano. (1998). Realism in International Relations and International Political Economy,
London: Routledge.
Keohane, O Robert. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World of Political
Economy, Cambridge: Cambridge University Press.
Keohane, O. Robert and Nye, S. Joseph. (1977). Power and Interdependence: World Politics in
Transition, Boston: Little Brown.
Krasner, Stephen D., (ed). (1983). International Regimes, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, (eds). (2009). Neoclassical Realism, the
State, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
Marx, Karl, and Friedrich Engels. (2002). The Communist Manifesto, London: Penguin.
Mearsheimer, J. John. (2001). The Tragedy of Great Powers Politics, New York: W.W. Norton.
Morgenthau, J. Hans. (1993). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Brief Ed., New
York: McGraw-Hill.
Wallerstein, Imannuel. (2004). World-System Analysis: An Introduction, Durham, NC: Duke University
Press.
Waltz, Kenneth N. (2011). Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.
Waltz, Kenneth N. (2011). Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος: Μία Θεωρητική Ανάλυση, Αθήνα:
Εκδόσεις Ποιότητα.
Wendt, Alexander. (1999). A Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University
Press.
Wight, Martin. (1998). Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Cambridge Review of International Affairs, Foreign Affairs, Foreign Policy, International Affairs,
International Relations, International Studies Quarterly, Journal of International Affairs, Millennium,
Οrbis, Review of International Studies, World Politics, The Journal of Politics, International Security,
International Theory, International Organization.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ89-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(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

Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι Η ανάλυση των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια και
την εξωτερική πολιτική, ξεκινά από τη δημιουργία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και φτάνει μέχρι τη
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Υπό αυτό το πρίσμα τίθενται προς εξέταση το ιστορικοπολιτικό,
γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό πλαίσιο των διαδικασιών συγκρότησης μιας κοινής πολιτικής άμυνας και
ασφάλειας σε συνάρτηση με τις εθνικές στρατηγικές των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και τις
πολιτικοστρατηγικές προτεραιότητες της πρώην ΕΣΣΔ και ΗΠΑ στο Ευρωπαϊκό υποσύστημα.
Το μάθημα εντάσσεται στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στον τομέα των ζητημάτων
άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των διαδικασιών συγκρότησης και εφαρμογής μιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής υπό το πρίσμα του
θεωρητικού κεκτημένου της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (λειτουργισμός, νέολειτουργισμός και γκωλικό μοντέλο).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών θεσμών που σχετίζονται με
θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής



περιγράφουν το βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των πολιτικών που σχετίζονται με τα θέματα
άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής
 αναλύουν την σημασία των ζητημάτων ασφάλειας στον ευρωπαϊκό χώρο.
 αναπτύσσουν τη σημασία και λειτουργία σχετικών θεσμών και οργανισμών όπως η ΔΕΕ, ΕΠΣ,
ΚΕΠΠΑ και ΝΑΤΟ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

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

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα σύνθετα και αλληλένδετα
ζητήματα που αφορούν την σχέση μεταξύ άμυνας και ασφάλειας και της θεσμικής και πολιτικής
ανάπτυξης της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης. Παράλληλα με άλλα
μαθήματα για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία η διδασκαλία θα
διερευνήσει τα βαθύτερα ιστορικοπολιτικά αίτια της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα
συμφέροντα των κύριων δρώντων, την φυσιογνωμία των υπερεθνικών θεσμών και τις ιδιομορφίες
του συστήματος λήψεως αποφάσεων της ΕΕ. Το μάθημα είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος του
μαθήματος «ευρωπαϊκή διπλωματία και εξωτερική πολιτική» που οι φοιτητές διδάχθηκαν τα
προηγούμενα. Η έμφαση φέτος θα δοθεί στις δεκαετίες του 1990,2000 και στην συντρέχουσα κρίση
στα πεδία των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων, των θεσμικών σχέσεων, των πολιτικών σχέσεων και
του τρόπου που εξελίχθηκαν οι σχέσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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

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,

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη
και
Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
50

Σύνολο Μαθήματος
125
Γραπτή τελική εξέταση.
Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος.
Η γλώσσα της εξέτασης είναι η Ελληνική.

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Π. Ήφαιστου, Κοσμοθεωρητική Ετερότητα και Αξιώσεις Πολιτική Κυριαρχίας
Γ. Βοσκόπουλου, Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, κεφ. 9, 10, 12 & 13
Μ. Κοππά, Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας, το Γ' Μέρος, σελ.209-319

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: ΟΝΕ &
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΙΚ95
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: ΟΝΕ &
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν την πορεία διαμόρφωσης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της οικονομική
διακυβέρνησης της Ευρωζώνης.
 διακρίνουν τις τρεις πτυχές της ΟΝΕ (ενιαία νομισματική περιοχή, συντονισμό και κανόνες στο
πεδίο της δημοσιονομικής και γενικής οικονομικής πολιτικής, και τραπεζικής ένωσης),
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών διάσωσης,
 αναλύουν τις οικονομικές θεωρητικές βάσεις και την πολιτική οικονομία των θεσμικών
εξελίξεων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

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

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

……
Άλλες…
…….

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα καλύπτει, πρώτον, τη θεσμική οργάνωση και λειτουργία της ευρωπαϊκής νομισματικής
ένωσης και, δεύτερον, την εξέλιξη και τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον
χρηματοοικονομικό τομέα. Μετά από μία σύντομη επισκόπηση της συμβολής της
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην ευρωπαϊκή οικονομία, η συζήτηση στρέφεται στις
προϋποθέσεις δημιουργίας και τη θεσμική συγκρότηση της Ευρωζώνης, και συγκεκριμένα στις
προβλέψεις της ΣΛΕΕ και του παραγώγου δικαίου για τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις των χωρών
της νομισματικής ένωσης, τη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, και τη νομισματική πολιτική του ευρώ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομική ανάλυση των σχετικών επιλογών και στον τρόπου που
αυτές συνέβαλαν στην οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Εξετάζονται επίσης οι ριζικές
μεταβολές του συστήματος, τις οποίες επέβαλε η κρίση, συμπεριλαμβανομένων των νέων διατάξεων
για τον δημοσιονομικό και μακροοικονομικό συντονισμό καθώς και των μηχανισμών διάσωσης.
Ακολούθως, εξετάζεται η πορεία ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς και η υλοποίηση των κοινοτικών
ελευθεριών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ιδιαιτέρως αναλύονται οι πρόσφατες εξελίξεις, που
σηματοδοτούν την δραματική επιτάχυνση της εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας των πιστωτικών
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων της κεφαλαιαγοράς και ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ένωσης και τη
σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας εποπτικής αρχιτεκτονικής για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με
εντονότερα υπερεθνικά στοιχεία απ’ ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει
και τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης των χωρών της Ευρωζώνης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Στο αμφιθέατρο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη κατ’ οίκον

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52 ώρες
Εξαρτάται από τον
φοιτητή. Γενικώς, 3-4
ώρες εβδομαδιαίως
επαρκούν.
73 ώρες

Σύνολο Μαθήματος
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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

Γραπτή τελική εξέταση.
Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος.
Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.
Οικονομική της Νομισματικής Ένωσης, De Grauwe P. [Εύδοξος: 77114206]
2.
Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), Γκόρτσος Χρήστος
[Εύδοξος: 33133928]
3.
Αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή πρωτογενούς υλικού και ηλεκτρονικών συνδέσεων σε
επιστημονικά άρθρα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ82-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)
https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/periexomenamathimaton

(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

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που πραγματώνονται στο
σύγχρονο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων
μελετώνται οι τέσσερις διαστάσεις του πεδίου μελέτης της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας που είναι
το κράτος, η αγορά το εγχώριο και το διεθνές περιβάλλον. Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων
σχετίζεται άμεσα με τη θεωρητική προσέγγιση που υιοθέτει ο κάθε μελετητής για την κατανόηση του
σύγχρονου διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των
τεσσάρων διαστάσεων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας επιχειρείται σε διάφορα θεματικά πεδία
της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας όπως είναι οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, οι διεθνείς
εμπορικές σχέσεις, οι σχέσεις των χωρών του Νότου και του Βορρά, το ζήτημα του υψηλού
εξωτερικού χρέους για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις και η παγκόσμια παραγωγή και οι επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης που
πρωτοεκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2007.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν το πεδίο μελέτης της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
 περιγράφουν την αλληλεπίδραση κράτους, αγοράς, εγχώριου και διεθνούς οικονομικού
περιβάλλοντος



αναπτύσσουν θεματικά πεδία ανάλυσης υπό το πρίσμα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες:
1. Το πεδίο μελέτης της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
2. Προσεγγίσεις της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
3. Μέθοδοι και Θεωρητικοί
4. Το Παγκόσμιο Οικονομικό και Πολιτικό Περιβάλλον πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
5. Το Παγκόσμιο Οικονομικό και Πολιτικό Περιβάλλον μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
6. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
7. Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Σχέσεις
8. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Παγκόσμια Οικονομία
9. Παγκόσμιος Καταμερισμός Εργασίας
10. Ζητήματα Οικονομικής Ανάπτυξης
11. Διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας
12. Διεθνείς Οικονομικές Κρίσεις
13. Σύγχρονες Τάσεις στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
52
Μελέτη & ανάλυση
73
βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση (100%)
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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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. O’ Brien, R. και Williams, M. (2011), Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Εξέλιξη και Δυναμικές, Αθήνα,
Εκδόσεις Παπαζήση.
2. Ravenhill, J. (2018), Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ99
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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

4

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
Ελληνική
Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το διεπιστημονικό αντικείμενο της
πολιτικής οικονομίας με αναφορά την περίπτωση της ΕΕ.
- Μελετά τις πολιτικές της ΕΕ, όπως η ενιαία αγορά, η πολιτική ανταγωνισμού, η οικονομική
νομισματική ένωση, κλπ.
- Εξοικειώνει τους φοιτητές με τις ειδικές σχέσεις κράτους, οικονομίας, υπερεθνικού θεσμικού
συστήματος
- Εξοικειώνει τους φοιτητές με τις οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις εξελίξεις που συνεπάγονται
- Τέλος, μελετά τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία από το
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη
-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιγραφή
Το μάθημα μέσα από το μεθοδολογικό πρίσμα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία
εξετάζει τις εξελίξεις τις Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη σημασία τις για τις θεσμούς και την
πολιτική συμπεριφορά στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του γνωστικού
αντικειμένου τις πολιτικής οικονομίας επιτρέπει την μελέτη τις ειδικής σχέσης μεταξύ πολιτικής και
οικονομίας στην ΕΕ.
Οι κύριες πολιτικές τις ΕΕ εξετάζονται με αναφορά τόσο στην ανάπτυξη των θεσμών σε υπερεθνικό
και εθνικό επίπεδο όσο και με τις επιλογές πολιτικής των οργάνων τις ΕΕ και των εθνικών
κυβερνήσεων. Ειδικότερα, το περιεχόμενο, η επιρροή και οι δυναμικές των πολιτικών τις ΕΕ
μελετώνται τόσο με αναφορά στην εκάστοτε συγκυρία και τις παραμέτρους που αυτή θέτει όσο και
με τις δυναμικές που αυτές οι πολιτικές σηματοδοτούν για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για την
πολιτική και διακυβέρνηση στα επιμέρους κράτη μέλη τις Ένωσης.
Η εξέταση των κύριων πολιτικών τις ΕΕ γίνεται στο πλαίσιο αλληλένδετων μεταξύ τις παραμέτρων
τις Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις Ευρωπαϊκής πολιτικής εν γένει.
Οι κυριότερες παράμετροι είναι:
- Οι επιλογές ανάκαμψης τις Ευρωπαϊκής οικονομίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
- Η προαγωγή τις «ενότητας στη διαφορετικότητα» μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών
- Η διάσταση τις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο τις και εκείνη
τις συγκέντρωσης κυριαρχίας από το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο
- Η συνύπαρξη ανταγωνιστικών ερμηνευτικών σχημάτων για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
- Η πρόκληση τις κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και συνοχής
- Το δίλημμα μεταξύ διεύρυνσης και εμβάθυνσης και η επίλυσή του
- Η δυναμική θεσμικής ανάπτυξης στην ΕΕ
- Η κοινή γνώμη, οι εκλογές και οι εκλογικές προτιμήσεις στα κράτη μέλη και την ΕΕ
- Εργασία, κράτος, αγορές, επιχειρήσεις, οργανωμένα συμφέροντα
- Εξευρωπαϊσμός, Παγκοσμιοποίηση, οικονομικές κρίσεις
- Επιδιώξεις, προκλήσεις και προοπτικές μιας Ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης
Οι δε κύριες πολιτικές της ΕΕ είναι:
- Τελωνειακή Ένωση, Εσωτερική Αγορά, ΟΝΕ
- Τομεακές Πολιτικές: Γεωργία, Αλιεία, Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταφορές, Έρευνα και Ανάπτυξη
- Οριζόντιες Πολιτικές: Πολιτική Ανταγωνισμού, Περιφερειακή Πολιτική, Πολιτική για το
Περιβάλλον, Προστασία Καταναλωτή
- Εξωτερικές Πολιτικές Οικονομικών Σχέσεων: Εμπορική Πολιτική, Ανάπτυξη
- Η Κοινωνική Διάσταση τις Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης: Απασχόληση, Εκπαίδευση,
Κατάρτιση
Τρόπος Αξιολόγησης
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Οι φοιτητές/τριες θα ήταν σκόπιμο να συμμετέχουν στο μάθημα με την παρουσίαση επιστημονικών
άρθρων και/ή κεφαλαίων από βιβλία συναφών με τις θεματικές προσδιορισμένης συνάντησης.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προετοιμασία &
Παρουσίαση Εργασιών
Προετοιμασία για τελική
εξέταση

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52 ώρες
23 ώρες
50 ώρες

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

- Εργαστήριο εμβάθυνσης με 3 ασκήσεις μελέτης και
κατανόησης για κάθε φοιτητή/τρια.
-Γραπτή τελική εξέταση.. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν
σύντομες απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.
Υπάρχει σαφής αναφορά των κριτηρίων και της διαδικασίας
αξιολόγησης του μαθήματος από την έναρξη του εξαμήνου

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Baldwin R. & Wyplosz Ch., Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 5η 'Έκδοση, Θεσσαλονίκη:
Τζιόλα, 2017
Eichengreen, B. Η Ευρωπαϊκή Οικονομία μετά το 1945. (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007)
Σίσκος, Ευ. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία. (Αθήνα: Πατάκης, 2017)
Μούσης, Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική (Αθήνα: Παπαζήσης, 2013)] Βλ. επίσης
σελίδα ενημέρωσης http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/
Ιστότοπος της ΕΕ http://www.europa.eu
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κότιος, Α., Π. Λιαργκόβας και Γ. Κορρές. 2010. Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αθήνα:
Σταμούλης.
De Grauwe, P. 2005. Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, 6η έκδοση. Αθήνα: Παπαζήσης.
Θεοδωρόπουλος, Σ. 2006. Εξελίξεις και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.
Αθήνα: Σταμούλης.
Μενδρινού, Μ. 2011. «Οι Μηχανισμοί Συμμόρφωσης της ΕΕ ως Συντελεστές Εξευρωπαϊσμού» στο
Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό Χώρο, επιμ. Ν. Μαραβέγιας. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
Μενδρινού, Μ. 2010. «Συνεργασία και Επιτήρηση στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η Πολιτική
Οικονομία της Συμμόρφωσης», στο Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, επιμ. Κ.
Α. Λάβδας, Δ. Κ. Ξενάκης και Δ. Ν. Χρυσοχόου. Αθήνα: Σιδέρης.
Nugent, N. 2012. Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ΄ έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας.
Glencross, A. Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Αθήνα: Σιδέρης, 2014)
Δημόπουλος, Γ., Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ, επιμ. 2001. Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές. Τόμος Β΄. Αθήνα: Σιδέρης.
Boltho, A., ed. 1982. The European Economy: Growth & Crisis. Oxford: Oxford University Press.
Harrop, J. 1992. The Political Economy of Integration in the European Community, 2nd ed. Aldershot:
Edward Elgar.
Jones, E. & A. Verdum, eds. 2005. The Political Economy of European Integration: Theory and Analysis.
London: Routledge.
Μαραβέγιας, Ν., επιμ. 2008. Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Αθήνα:
Θεμέλιο.

McCann, D. 2010. The Political Economy of the European Union. Cambridge: Polity Press.
Ξενάκης, Δ. και Μ. Τσινισιζέλης, επιμ. 2006. Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Σιδέρης.
Savage, J. D. 2005. Making the EMU: The Politics of Budgetary Surveillance and the Enforcement of
Maastricht. Oxford: Oxford University Press.
Schmidt, V. A. 2008. ‘European Political Economy: Labour Out, State Back In, Firm to the Fore’. West
European Politics. 31/1: 302-322.
Streeck, W. 2009. Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy.
Oxford: Oxford University Press.
Στεφάνου, Κ., Μ. Τσινισιζέλης, Αρ. Φατούρος και Θ. Χριστοδουλίδης, επιμ. 2006. Εισαγωγή στις
Ευρωπαϊκές Σπουδές. Τόμος Α΄: Ενοποιητική Δυναμική - Δικαιοταξία – Διακυβέρνηση, Αθήνα:
Σιδέρης.
Talani, L. S., ed. 2004. European Political Economy: Political Science Perspective. Aldershot: Ashgate.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Organization, Review of International Political Economy, Politics & Society

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΔΕ64

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

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

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
Γενικών γνώσεων
Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ

https://eclass.unipi.gr/courses/DES251/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1. κατανοούν την ιστορική εξέλιξη της έννοιας της στρατηγικής από την αρχαιότητα έως σήμερα.
2. ορίζουν τις βασικές έννοιες της στρατηγικής θεωρίας και να χρησιμοποιούν τις έννοιες αυτές για να
ερμηνεύσουν σύγχρονα φαινόμενα στις Διεθνείς Σχέσεις και να προτείνουν στρατηγικές αντιμετώπισης
τους
3. χρησιμοποιούν με κριτικό πνεύμα τα εργαλεία της στρατηγικής ανάλυσης, προκειμένου να ερμηνεύσουν
τις Διεθνείς Σχέσεις.
4. περιγράφουν τις θεωρητικές έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων, διακρίνοντας τα παίγνια ταυτόχρονων από τα
παίγνια διαδοχικών κινήσεων
5. αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και ναταξινομούν τα τέσσερα βασικά είδη παιγνίων ταυτόχρονων
κινήσεων: παίγνιο συντονισμού, παίγνιο μάχης των φύλλων, παίγνιο της κότας, και δίλημμα των
φυλακισμένων.

6.
7.

αναγνωρίζουν σημαντικά προβλήματα της διεθνούς πολιτικής,
αξιολογούν και να εκτιμούν τις συνήθεις στρατηγικές αντιμετώπισής προβλημάτων της διεθνούς πολιτικής
από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες
8. προτείνουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισής προβλημάτων της διεθνούς πολιτικής
προσθέτοντας στην εργαλειοθήκη τους συγκεκριμένες μεθόδους της Θεωρίας Παιγνίων, επιλέγοντας τον
κατάλληλο τύπο παιγνίου, πιθανά συνδυάζοντας βασικούς τύπους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

……

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, προσομοίωση εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, λήψη αποφάσεων, άσκηση
κριτικής και αυτοκριτικής.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές Έννοιες Στρατηγικής – Οι διαστάσεις και τα επίπεδα της Στρατηγικής – Κλασσικοί Στοχαστές της
Στρατηγικής Θεωρίας: Θουκυδίδης, Σουν Τσου, Μακιαβέλλι, Κλαούζεβιτς – Η έννοια της Στρατηγικής Κουλτούρας
– Γεωστρατηγική. Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. Τέσσερα στοιχειακά παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων:
Συντονισμού, Μάχης των Φύλλων, Κότας, Δίλημμα Φυλακισμένων. Δίλημμα Φυλακισμένων και δημόσια αγαθά.
Εισαγωγή στα παίγνια διαδοχικών κινήσεων: Το παίγνιο του πάρκου. Το Δίλημμα της Διστακτικής Ανηψιάς.
Παιγνιακό δένδρο και ισορροπία του Δώρου από το Λονδίνο. Παιγνιακή ανάλυση της Κρίσης των Πυραύλων στην
Κούβα. Παιγνιακή ανάλυση της Αντιγόνης του Σοφοκλέους.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

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

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class.
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

48

Πρόοδος

12

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

50

Μη καθοδηγούμενη
μελέτη

15

Σύνολο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.

Η υποχρεωτική πρόοδος φέρει το 10% του τελικού βαθμού
του μαθήματος.

2.

Η τελική εξέταση φέρει το 90% του τελικού βαθμού του
μαθήματος.

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

125

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από
τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ακόλουθη βιβλιογραφία είναι υποχρεωτική και συνιστά την ύλη του μαθήματος:
1. Πλατιάς, Α. & Κολιόπουλος, Κ. (2015): Η τέχνη του πολέμου του Σουν Τσου. Αθήνα: Δίαυλος.
Οι ακόλουθες πηγές είναι προαιρετικές (συνιστώμενη βιβλιογραφία):
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alterman, E. (2004). When presidents lie: A history of official deception and its consequences. Viking.
Carmichael, F. (2005). A guide to game theory. Prentice Hall.
Dixit, A., & Nalebuff, B. (2008). The art of strategy: A game theorist's guide to success in business and life.
Norton.
Dixit, A., & Skeath, S. (2004). Games of strategy. 2nd edition, W.W. Norton and Company.
Jervis, R. (1997). System effects: Complexity in political and social life. Princeton University Press.
McCain, R. A. (2004). Game theory: A non-technical introduction to the analysis of strategy. Thomson SouthWestern.
Mearsheimer, J.J. (2011). Why leaders lie: The truth about lying in international politics. Oxford University
Press.
Miller, J. D. (2003). Game theory at work - How to use game theory to outhink and outmaneuver your
competition. McGraw-Hill.
Noll, D. E. (2011). Elusive Peace: How modern diplomatic strategies could better resolve world conflicts.
Amherst, New York: Prometheus Books.
Paret, P. (2004). Οι Δημιουργοί της σύγχρονης στρατηγικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κων. Τουρίκη.
Schelling, T. (1980). The strategy of conflict. Harvard University.
Κολιόπουλος, Κ. (2008). Η στρατηγική σκέψη. Από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα 5ο – 7ο εξάμηνο
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ46
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα ειδικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα
Ελληνικά
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/EBI123/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση :
1.
να έχουν μια συνολική εποπτεία της εξέλιξης των Μέσων, να διακρίνει τις φάσεις αυτής της
εξέλιξης και να τις συσχετίσει με τις φάσεις της τεχνολογικής εξέλιξης
2.
να κατανούν ότι η ισχύς των θεωριών για τα μέσα επικοινωνίας εξαρτάται από το ποια είναι
αυτά τα μέσα επικοινωνίας και ότι οι μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο δύνανται να επηρεάσουν την
εγκυρότητα των θεωριών.
3.
να ορίζουν τις έννοιες της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
4.
να εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στην επίδραση δια των μέσων και στην επίδραση επί των
μέσων.
5.
να έχουν καλή λειτουργική γνώση κεντρικών θεωριών που εξηγούν τις επιδράσεις των ΜΜΕ
6.
να μπορουν να εργαλειοποιήσουν τις θεωρίες επιδράσεως και τις θεωρίες περιεχομένων των
ΜΜΕ ως οδικούς χάρτες για τον σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας.
7.
να συνειδητοποιούν την υποκειμενική διάσταση των θεωριών για τις επιδράσεις καθώς και την
ανάγκη ελέγχου των προσωπικών-υποκειμενικών θεωριών για την επίδραση των Μέσων Επικοινωνίας.
8.
να εξηγούν τους ψυχολογικούς μηχανισμούς και τις γνωσιακές μεροληψίες οι οποίες
συνεισφέρουν στην κατασκευή των προβολών ισχύος των μέσων επικοινωνίας στα δρώντα πολιτικά
υποκείμενα.
9.
να ανακαλύπτουν τις υποκειμενικές θεωρίες για το περιεχόμενο και τις επιδράσεις των Μέσων
τις οποίες έχουν δρώντα πολιτικά υποκείμενα μέσα από ανάλυση του λόγου τους, να υπολογίζει τις
πρακτικές συνεπαγωγές αυτών των υποκειμενικών θεωριών και να αξιολογεί τις πρακτικές τους
συνεπαγωγές.
10.
να αποκτήσουν μια βασική εποπτεία του κανονιστικού πλαισίου το οποίο διέπει την λειτουργία
των ειδησεογραφικών μέσων
11.
να αξιολογουν το κάθε κανονιστικό σύστημα είναι κοινωνικά προσδιορισμένο και στη βάση
του ιδεολογικό και κωδικοποιεί αρχές λειτουργίας των μέσων εξυπηρετούν δεδομένα κοινωνικά
μοντέλα.
12.
να αποκτούν τη δυνατότητα εντοπισμού των μεροληψιών στο περιεχόμενο των ειδήσεων.
13.
να εξηγούν με συστηματικό τρόπο τη λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής των ειδήσεων
μέσω ανάλυσης του περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας.
14.
να εφαρμόσουν την αιτιακή σχέση στο επιστημονικό πεδίο των μέσων επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο του
μαθήματος.

(3)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με το συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση του φοιτητή με την μελέτη των μέσων
επικοινωνίας (Μ.Ε.) την λειτουργίας τους και του τρόπο με τον οποίο αυτά συνεισφέρουν στην
συγκρότηση του διεθνούς περιβάλλοντος.
Θεματικές Διαλέξεων
1. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Επικοινωνίας – Ιδιαιτερότητες του Πεδίου της Επικοινωνίας και
των Μέσων
2. Αιτιότητα στις Θεωρίες των Μέσων Επικοινωνίας
3. Ιστορία των Μέσων Επικοινωνίας
4. Τεχνολογική Αιτιοκρατία και Μεταβολή των Μέσων Επικοινωνίας

5. Υποκειμενική και Κοινωνική θεωρία στα Μέσα Επικοινωνίας – Διερεύνηση της Τεχνολογικής
Αιτιοκρατίας στην Πράξη
6. Εισαγωγή στην Θεωρία Επιδράσεων
7. Θεωρίες Επιδράσεων
8. Λειτουργία του Μηχανισμού Παραγωγής Ειδήσεων
9. Αντικειμενικότητα, Μεροληψία και Τεχνικές Ανάλυσης Περιεχομένου στα Μέσα Ενημέρωσης
10. Επίδραση – CNN
11. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Ο Πολίτης Δημοσιογράφος
12. Κανονιστική Θεωρία για τα Μέσα Ενημέρωσης
13. Μέσα Ενημέρωσης και Πολεμικές Επιχειρήσεις: Από τα Παραδοσιακά Μέσα στην Ψηφιακή Εποχή.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

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.

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class
Εξειδικευμένο λογισμικό για στατιστική επεξεργασία στοιχείων
από την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία,
καθοδήγηση και επίλυση αποριών
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
39
Διαλέξεις
Ομαδική
Εργασία
40
ποσοτικής
ανάλυσης
περιεχομένου
Μελέτη της βιβλιογραφίας
71

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)
2. Συμμετοχή στην εργασία ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου
των ειδήσεων (30%)
Η μαθησιακή στοχοθεσία και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι
διαθέσιμα στους φοιτητές για κάθε γνωστικό αντικείμενο στην
αρχή κάθε μαθήματος και αναρτώνται με την παρουσίαση στη ητάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Βιβλίο [16807]: Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, McQuail Denis Λεπτομέρειες
Βιβλίο [12537644]: Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα, Επιμέλεια-Εισαγωγή-Μετάφραση: Στέλιος
Παπαθανασόπουλο
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
European Journal of Communication,
Information, Communication & Society
Journal of Communication
Journalism
Media Culture and Society,

Δημοσιογραφία,
Ζητήματα Επικοινωνίας,

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ06-2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο & 7ο
ΚΙΝΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 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
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
γενικού υποβάθρου, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)

(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 αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην εσωτερική οικονομική, κοινωνική και πολιτική δομή
της Κίνας, από τις απαρχές της, ως Αυτοκρατορία το 200 π.χ. έως την συγκαιρινή περίοδο.
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των προσδιοριστικών συστημικών και
εσωτερικών μεταβλητών (γεωγραφία, πλουτοπαραγωγικοί πόροι, τεχνολογία, κουλτούρα, θρησκεία)
που επηρέασαν τον τρόπο οργάνωσης και εξέλιξης του κινεζικού πολιτικού/πολιτειακού συστήματος.
Επίσης, η απόκτηση των βασικών γνώσεων γύρω από την οργάνωση-ανάπτυξης των οικονομικών,
πολιτικών και κοινωνικών δομών της Κίνας και η χρήση τους τόσο για τη συγγραφή μελετών όσο και
για την παρουσίαση-ανάλυση-ερμηνεία ζητημάτων που άπτονται στο πεδίο της Κινεζικής εξωτερικής
και οικονομικής πολιτικής.

Συναφώς οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα της έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας
δευτερογενών κυρίως πηγών, εντός του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, για τη διαμόρφωση
αξιολογικά ουδέτερων αναλύσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
•

ορίζουν την εσωτερική οικονομική, κοινωνική και πολιτική δομή της Κίνας, από τις απαρχές της
ως Αυτοκρατορία το 200 π.χ. έως την συγκαιρινή περίοδο

•

εχουν κατανόση των προσδιοριστικών συστημικών και εσωτερικών μεταβλητών (γεωγραφία,
πλουτοπαραγωγικοί πόροι, τεχνολογία, κουλτούρα, θρησκεία) που επηρέασαν τον τρόπο
οργάνωσης και εξέλιξης του κινεζικού πολιτικού/πολιτειακού συστήματος

•

ορίζουν τις βασικές γνώσεις γύρω από την οργάνωση-ανάπτυξης των οικονομικών, πολιτικών και
κοινωνικών δομών της Κίνας

•

χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τη συγγραφή μελετών

•

παρουσιάζουν , αναλύουν ερμηνεύουν ζητήματα που άπτονται στο πεδίο της Κινεζικής
εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζονται οι ακόλουθες θεματικές:
1.

Οι προσδιοριστικές μεταβλητές της Κινεζικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της ιστορικής
διαχρονίας 221π.χ. έως 1911- Πολιτικό σύστημα, πολιτισμικές παραδόσεις, στρατηγική,
οικονομία, κοσμοθεωρία.

2.

Οι κεντρικές αρχές της Κινεζικής εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του 20ου & 21ου
αιώνα.

3.

Οι κύριες σχολές σκέψεις της Κινεζικής εξωτερικής πολιτικής

4.

Πτυχές των Σινο-Ιαπωνικών εξωτερικών σχέσεων.

5.

Οι κεντρικοί πυλώνες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ).
Κεντρικές μεταβλητές, στόχοι και αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του Μάο.

6.

Οι κεντρικές πτυχές των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Κίνας.

7.

Οι κεντρικές στρατηγικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της
Κίνας με την Ταϊβάν.

8.

Υπό το πρίσμα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων οι διμερείς Σινο-Αμερικανικές εξωτερικής
σχέσεις.

9.

Το στρατηγικό δόγμα της Κίνας απέναντι στην άσκηση περιφερειακής ηγεμονίας από τις
ΗΠΑ.

10. Η ιστορική διασύνδεση της Κίνας με την Ανατολική Ασία.
11. Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Κίνας με τη Νοτιοανατολική Ασία.
12. Οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την Αφρικανική Ήπειρο.

13. Το σύστημα λήψης αποφάσεων για την ενεργειακή πολιτική της Κίνας.
14. Οι αιτίες που οδήγησαν στην ανάδυση της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία.
15. Η οικονομική άνθιση της Κίνας.
16. Οι νομισματικές σχέσεις της Κίνας.
17. Οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με τη Βόρεια Κορέα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

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

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας
Μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

μέσω

της

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
25
11
75

150

Ι. Προφορική τελική εξέταση (70%)
ΙΙ. Προφορική συμμετοχή στο μάθημα (15%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας (15%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Χ. Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου
αιώνα. Αθήνα, Ποιότητα, 2012.
Α. Χουλιάρας – Σ. Πετρόπουλος, (Επιμ.), Η Κίνα και οι Άλλοι. Αθήνα, Παπαζήσης, 2013.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ75
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΟΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Δεν υπάρχουν

Ελληνικά
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/EBI124/

(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

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατοχύρωση της/του φοιτήτριας/φοιτητή με τη γνώση που
αφορά στις βασικές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας των αναδυόμενων δυνάμεων
στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Επιπρόσθετοι στόχοι του μαθήματος είναι να του παρέχει
εξειδικευμένη ανάλυση το/τη φοιτητή/τρια σε ειδικά θέματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά του
σύγχρονου διεθνούς συστήματος τα οποία και επηρεάζουν την στρατηγική των αναδυόμενων
δυνάμεων καθώς επίσης και στις σχέσεις των αναδυόμενων δυνάμεων με τις παραδοσιακές μεγάλες
δυνάμεις.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν, τις βασικές πολιτικοστρατηγικές συμπεριφορές των αναδυόμενων δυνάμεων στο
σύγχρονο διεθνές σύστημα.
 αναλύουν και ερνημεύουν τις βασικές πολιτικοστρατηγικές συμπεριφορές των αναδυόμενων
δυνάμεων στο σύγχρονο διεθνές σύστημα
 συνδυάζουν, αναπτύσσουν και συνθέτουν τις εναλλακτικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων σε
συνδυασμό με τις πολιτικές και στρατιωτικές στρατηγικές των αναδυόμενων δυνάμεων για την
προάσπιση- προαγωγή των κεντρικών πολιτικών τους στόχων.




γνωρίζουν τη βασική βιβλιογραφία γύρω από τα πραγματευόμενα γεωστρατηγικά,
γεωοικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα που άπτονται της υψηλής στρατηγικής των
αναδυόμενων δυνάμεων.
χρησιμοποιουν την μεθοδολογία έρευνας για τη συγγραφή και παρουσίαση περιπτωσιολογικών
μελετών σε επίκαιρα ζητήματα που εμπλέκονται τα στρατηγικά συμφέροντα των αναδυόμενων
δυνάμεων σε διαφορετικές περιφέρειες του πλανήτη.

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
Άλλες:
Παρουσίαση και ανάλυση θεματικών και ζητημάτων που αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Μελέτη και παρουσίαση επιπρόσθετης βιβλιογραφίας από τους φοιτητές.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η αυξανόμενη οικονομική επιτυχία και η πολιτική προβολή
χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία καθώς και οι νέες πολυμερείς μορφές συνεργασίας, όπως οι
συναντήσεις κορυφής των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), επανέφεραν στο
επίκεντρο το ζήτημα των αναδυόμενων δυνάμεων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι η συνεξέταση των θεωρητικών και
πολιτικό-στρατηγικών προβληματισμών που συνδέονται με το ρόλο και τη θέση των αναδυόμενων
δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Ειδικότερα, ο θεωρητικός και εμπειρικός προβληματισμός του
μαθήματος επικεντρώνεται στην πολιτικοστρατηγική συμπεριφορά της Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και
Βραζιλίας στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα.
Μια σειρά σημαντικών ερωτημάτων θα αποτελέσουν τον πυρήνα της θεωρητικής και εμπειρικής
ανάλυσης που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων: Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος της
υψηλής στρατηγικής των αναδυόμενων δυνάμεων ως προς την υπάρχουσα κατανομή ισχύοςσυμφερόντων; Ποια είναι τα αποτελέσματα από την αύξηση του αριθμού των μεγάλων δυνάμεων στο
νέο διεθνές σύστημα; Θα είναι σταθεροποιητικός ή αποσταθεροποιητικός ο ρόλος τους; Πώς
διαχειρίζονται τα εν λόγω κράτη την περίσσεια ισχύος τους, στο εσωτερικό κοινωνικοπολιτικό τους
σύστημα και στη διαμόρφωση του στρατηγικού τους δόγματος; Πως αντιμετωπίζονται στο
αναδυόμενο πολυπολικό διεθνές σύστημα τα πλανητικά ζητήματα –διεθνής ασφάλεια, μη διάδοση
των πυρηνικών όπλων, διεθνής οικονομική διακυβέρνηση;
Για την απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων, θα χρησιμοποιηθούν τα αναλυτικά εργαλεία της
θεωρίας των διεθνών σχέσεων, με βάση τα οποία θα εξετασθούν οι πολιτικές, οικονομικές και
στρατηγικές πτυχές της πολιτικοστρατηγικής συμπεριφοράς των αναδυόμενων δυνάμεων της Κίνας,
Ρωσίας, Ινδίας και της Βραζιλίας, εστιάζοντας στους κεντρικούς στόχους της υψηλής πολιτικής των εν
λόγω κρατών για την προάσπιση και προαγωγή των εθνικών τους συμφερόντων.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση

Πρόσωπο με πρόσωπο (μέσω των διαλέξεις στην αίθουσα
διδασκαλίας και της επίλυσης αποριών των φοιτητών στις
ώρες γραφείου)
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική διδασκαλία

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
36

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

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

Μελέτη

75

Σύνολο Μαθήματος

150ώρες
(6 Π. Μον. x 25 ώρες)
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει αριθμό ερωτήσεων από τον
οποίο καλούνται να επιλέξουν συγκεκριμένο αριθμό οι
φοιτητές (2 στις 4). Οι απαντήσεις αφορούν ανάπτυξη
δοκιμίου στο οποίο απαιτείται η θεωρητική κατοχύρωση
αλλά και η σύνδεση της θεωρίας με το εμπειρικό γεγονός.
Επίσης απαιτείται η αξιολογική κρίση της/του φοιτήτριας/τή.
Τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους
φοιτητές.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Προς Ένα Πολυπολικό Κόσμο (Αθήνα: Λιβάνης, 2005). [Κωδ. Εύδοξος: 4653]
Daron Acemoglu και James A. Robinson, Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη: Οι καταβολές της ισχύος, της
ευμάρειας και της φτώχειας (Αθήνα: Λιβάνης, 2013).
[Κωδ. Εύδοξος: 50796629]
Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική (Αθήνα: Ποιότητα, 2004)
[Κωδ. Εύδοξος: 68400120]
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ενδεικτική)
Alamgir, Jalal, India’s Open-Economy Policy: Globalism, Rivalry, Continuity, London and New York:
Routledge, 2009.
Andrew F. Hart & Bruce D. Jones (2010): How Do Rising Powers Rise?, Survival: Global Politics and
Strategy, 52:6, 63-88
Ayoob, Mohammed, India and Southeast Asia: Indian Perceptions and Policies, London and New York:
Routledge, 1990.
Bajpai, Kanti, Saira Basit and V. Krishnappa (eds), India’s Grand Strategy: History, Theory, Cases,
London, New York and New Delhi: Routledge, 2014.
Ban, Cornel, “Brazil's liberal neo-developmentalism: New paradigm or edited orthodoxy?”, Review of
International Political Economy, 20:2, 2013, pp. 298-331.
Bhattacharyya, Sudipta, Mathew Abraham and Anthony D’ Costa, “Political Economy of Agrarian Crisis
and Slow Industrialisation in India”, Social Scientist, 41:11/12, 2013, pp. 43-63.
Brands, Hal, “Evaluating Brazilian Grand Strategy under Lula”, Comparative Strategy, 30:1, 2011, pp.
28‐49.
Casanova, Lourdes, Global Latinas: Latin America's Emerging Multinationals, New York: Palgrave
Macmillan, 2009.
Cervo, Amado Luiz, “Brazil’s Rise on the International Scene: Brazil and the World”, Rev. Bras. Polit. Int.,
53 (special edition), 2010, pp. 7‐32.
Cohen, Stephen Philip, India: Emerging Power, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2001.
Dossani, Rafiq, India Arriving: How this Economic Powerhouse is Redefining Global Business, New York:
Amacom, 2008.
Fleury, Alfonso, and Maria Tereza Leme Fleury, Brazilian Multinationals: Competences for
Internationalization, New York: Cambridge University Press, 2011.
Frank, Patrice, “The Defense Acquisition Trilemma: The Case of Brazil”, Strategic Forum, National
Defense University, Institute for National Strategic Studies, January 2014.
Franko-Jones, Patrice, “Public Private Partnership: Lessons from the Brazilian Armaments Industry”,
Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 29:4, 1987-8, pp. 41-68.

Haar, Jerry and John Price (eds), Can Latin America Compete? Confronting the Challenges of
Globalization, New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Jaeger, Markus, Brazilian Banking Sector – A View from 30,000 Feet, Research Briefing: Emerging
Market, Frankfurt am Main: Deutsche Bank, DB Research, 2012.
Kapur, Ashok, India - From Regional to World Power, London and New York: Routledge, 2006.
Kavalski, Emilian, India and Central Asia: The Mythmaking and International Relations of a Rising
Power, London and New York: I. B. Tauris Publishers, 2010.
Kumar, Rajesh, and Murali Patibandla (eds), Institutional Dynamics and the Evolution of the Indian
Economy, New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Love, L. Joseph and Werner Baer (eds), Brazil under Lula: Economy, Politics, and Society under the
Worker-President, New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Meade, Teresa A., A Brief History of Brazil, 2nd Ed., New York: Facts On Files, 2010.
Michael Cox (2012), “Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West?”, International
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ58
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι

(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 εξειδίκευση των σπουδαστών στον τομέα των ευρωατλαντικών
σχέσεων.
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας και
εξέλιξης των σχέσεων Ευρώπης και ΗΠΑ, μέσα από την πολιτική, οικονομική και θεσμική του
διάσταση. Ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης είναι το διεθνές περιβάλλον μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
έως και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίζουν το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης των ευρωατλαντικών σχέσεων.
 εξηγούν τις πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις των ευρωατλαντικών σχέσεων.
 αναλύουν την σημασία των ζητημάτων ασφάλειας στον ευρωατλαντικό χώρο.
 αναπτύσσουν τη σημασία και λειτουργία ευρωατλαντικών θεσμών συνεργασίας όπως το
ΝΑΤΟ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

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
……
Άλλες…
…….

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

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εξετάζει την πορεία της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας από το τέλος του Β΄ΠΠ, τον Ψυχρό
Πόλεμο έως τη σημερινή εποχή. Αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων των Διεθνών Σχέσεων, της
Διεθνούς Ασφάλειας και της Στρατηγικής. Το μάθημα εξετάζει ενδελεχώς τις ιστορικές και πολιτικές
πτυχές του ευρωατλαντικού χώρου. Παρουσιάζει την πορεία των ευρωατλαντικών σχέσεων και
αναλύει τους κύριους σταθμούς αυτής της πορείας που φθάνει μέχρι και τον 21ο αιώνα. Κύρια
έμφαση δίνεται στις αλλαγές που επέρχονται στις ευρωατλαντικές σχέσεις λόγω της αλλαγής της
δομής του διεθνούς συστήματος, από διπολικό σε μονοπολικό ή πολυπολικό. Επίσης, εξετάζονται ο
ρόλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. (ΚΕΠΠΑ) και αναλύονται οι αλλαγές που επέρχονται σε αυτούς τους δύο
οργανισμούς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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

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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη
και
Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

Σύνολο Μαθήματος
150
Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι η
Ελληνική. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ντάλης, Σωτήρης (επιμ.) Οι Διατλαντικές Σχέσεις. Συνεργασία ή Ανταγωνισμός; (Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση, 2004).



Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος & Ήφαιστος, Παναγιώτης, Ευρωαντλαντικές Σχέσεις (Αθήνα:
Εκδόσεις Ποιότητα, 1999).

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ41-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 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
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Η ελληνική
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/DES140/

(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 αποσκοπεί να εισάγει τους σπουδαστές, αφενός, στους θεσμούς, τις δομές και τους
μηχανισμούς του σύγχρονου τουρκικού πολιτικού συστήματος, και, αφετέρου, στις μεθόδους και
τους στόχους της σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, με έμφαση στη διακυβέρνηση του
Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη (Κ.Δ.Α.) και το στρατηγικό δόγμα που ακολουθεί στην εξωτερική
και αμυντική πολιτική του (Δόγμα Νταβούτογλου).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
α) ορίζουν ους δρώντες της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας.
β) εξηγούν τους στόχους της τουρκικής διακυβέρνησης στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της
χώρας.
γ) περιγράφουν τη σύνδεση μεταξύ της θεωρίας διακυβέρνησης και στρατηγικής στο διεθνές σύστημα
και των αλληλεπιδράσεων των δρώντων στην πράξη.
δ) αναλύουν και να ερμηνεύουν ζητήματα του πολιτικού συστήματος και της εξωτερικής πολιτικής
της Τουρκίας βάσει της ενδεδειγμένης βιβλιογραφίας.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο του
μαθήματος.
Σύνταξη και παρουσίαση αυτόνομης εργασίας.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγικά – Σκοπός και αντικείμενο του μαθήματος.
Ενότητα Α΄
Το πολιτικό-κοινωνικό σύστημα της σύγχρονης Τουρκίας
===========================================
2. Αναζητώντας τις ρίζες του Νέο-Οθωμανισμού: Από το κλασικό οθωμανικό πολιτικό σύστημα, στους
Νεότουρκους και την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας.
3. Η σύσταση της Τουρκικής Δημοκρατίας και η Κεμαλική Ιδεολογία: Πολιτικοί Θεσμοί και ηγεσία.
4. Θρησκεία και Κράτος: α) Το επίσημο-κρατικό Ισλάμ, β) Η ιδεολογία, οι στόχοι και τα μέσα που
διαθέτει το πολιτικό Ισλάμ, γ) Το ανεπίσημο (Σούφι) Ισλάμ, και δ) Αλεβίτες.
5. Στρατός και Κράτος: α) Κοσμοαντίληψη, ρόλος και αποστολή του στρατού. β) Στρατιωτικές
επεμβάσεις (1960, 1971, 1980, 1997).
6. Μειονότητες και εθνική ταυτότητα: α) Το σχέδιο του «έθνους-κράτους», β) ο εκδυτικισμός και οι
εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. γ) Το Κουρδικό.
7. Τουρκικός (υπέρ)εθνικισμός: α) Ο Κεμαλικός εθνικισμός, β) Ο Τουρκικός υπέρ-εθνικισμός: αρχές,
στόχοι και δράση, γ)Η αντιπαράθεση με τα επαναστατικά αριστερά κινήματα και η ρήξη με το
Κεμαλικό κράτος. δ) Σχέσεις έντασης και συνεργασίας με το Ισλάμ: η «Τουρκο-Ισλαμική σύνθεση».
8. Οικονομία και Κράτος: α) Από τις διομολογήσεις στην εθνικοποίηση της οικονομίας (1923-1950), β)
Από την πετρελαϊκή κρίση στο μοντέλο βασισμένο στις εξαγωγές, γ) Ο ρόλος του Στρατού (Ο.ΥΑ.Κ.),
δ) Θέματα ενέργειας: Η Τουρκία ως διαμετακομιστική χώρα υδρογονανθράκων.
Ενότητα Β΄
Σύγχρονη τουρκική εξωτερική πολιτική
==============================
9. Παράγοντες και δρώντες της τουρκικής εξωτερική πολιτικής. Κεμαλική περίοδος: από τη σύσταση
της Τουρκικής Δημοκρατίας έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
10. Το Στρατηγικό Δόγμα «Νταβούτογλου». Η πραγμάτευση του δυτικού παραδείγματος και οι
πολιτικές της προεκτάσεις.
11. Κυπριακό.
12. Μεταψυχροπολεμική περίοδος: Ε.Ε., Βαλκάνια, Καύκασος.
13. Παρουσιάσεις εργασιών. Σύνοψη και συζήτηση.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο: διαλέξεις στην αίθουσα/αμφιθέατρο
και στις ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές στο γραφείο για
απορίες.
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα για την
προβολή παρουσιάσεων power point ή άλλων βοηθητικών
αρχείων.
Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES140/) για την παροχή
βοηθητικού διδακτικού υλικού.
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
Διαλέξεις
Μελέτη
και
ανάλυση
βιβλιογραφίας
Διαδραστική διδασκαλία
Συγγραφή εργασίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
41
28
42

150

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.

1. Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (70%)
2. Συγγραφή και Παρουσίαση Εργασίας (20%)
3. Συμμετοχή στις συζητήσεις εν ώρα διδασκαλίας (10)
(1) Οι φοιτητές επιλέγουν να αναπτύξουν 2 (δύο) ερωτήσεις
από περισσότερες που τους θέτει ο διδάσκων.
(2) Οι φοιτητές επιλέγουν θέμα εργασίας σε συνεννόηση με
τον διδάσκοντα, την εκπονούν, την παρουσιάζουν στην
αίθουσα, δέχονται ερωτήσεις, συστάσεις, επισημάνσεις, και
καταθέτουν την ημέρα της εξέτασης την γραπτή εργασία.
(3) Οι φοιτητές κρίνονται και από τις ερωτήσεις που θέτουν,
τις απαντήσεις που δίδουν σε ερωτήσεις του διδάσκοντα και
τις τοποθετήσεις και ερμηνείες τους σε θέματα σχετικά με το
μάθημα κατά τις συζητήσεις εν ώρα διδασκαλίας.
Τα παραπάνω αναφέρονται στο περίγραμμα του μαθήματος
που αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES140/) στην αρχή του
εξαμήνου.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
ΣΑΡΡΗΣ Νεοκλής, Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικές Εξελίξεις στην Πρώτη Τουρκική Δημοκρατία. Η
Άνοδος της Στρατογραφειοκρατίας, Αθήνα, Γόρδιος, 1992.

ZÜRCHER Erik Jan, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2004.
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ Χριστόδουλος – ΛΑΓΓΙΔΗΣ Αφεντούλης, Μετακεμαλισμός, Αθήνα, Σιδέρη, 2011.
Συμπληρωματικά χορηγείται φάκελος σημειώσεων/άρθρων του διδάσκοντος.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ85
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/DES242/

(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 παρόν μάθημα ερευνά την ιστορία, τη θεωρία, και την εξέλιξη του ανταρτοπολέμου (insurgency),
καθώς και των μεθόδων αντιμετώπισής του (counterinsurgency), σε στρατηγικό και πολιτικό πλαίσιο.
To μάθημα εξετάζει τις βασικότερες θεωρίες διεξαγωγής ανταρτοπολέμου όπως την ανάλυση του
Κλαούζεβιτς, τις ιδέες του Τ.Ε. Λώρενς, τη θεωρία του Μάο Τσε-Τουνγκ, και το focoism του Ερνέστο
Τσε Γκεβάρα. Επίσης, εξετάζονται τα δόγματα αντιμετώπισης του ανταρτοπολέμου, από τη βρετανική
προσέγγιση έως το «δόγμα Πετρέους». Για την βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, το μάθημα
μελετά ένα ευρύ φάσμα ιστορικών περιπτώσεων ανταρτοπολέμου όπως τις αντιστασιακές
οργανώσεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ελληνικό Εμφύλιο, τον πόλεμο του Βιετνάμ, και τις
σύγχρονες προκλήσεις που έφερε η ανάδειξη του Υβριδικού Πολέμου. Το επιδιωκόμενο μαθησιακό
απότέλεσμα είναι η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των εννοιολογικών και θεωρητικών
παραμέτρων του ανταρτοπολέμου μέσω της χρήσης ιστορικών παραδειγμάτων από τον 19ο αιώνα
έως τις μέρες μας. Το μάθημα διδάσκεται με τη μορφή διαλέξεων, οι οποίες βασίζονται στην ενεργή
συμμετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές παροτρύνονται να ερευνούν και να αναλύουν τα ιστορικά
δεδομένα, όπως επίσης και να συζητούν πάνω σε θεωρητικά ζητήματα και θέματα της κάθε χρονικής
περιόδου προκειμένου να διαμορφώσουν τις δικές τους ερμηνείες για το φαινόμενο του
ανταρτοπολέμου. Ο διδάσκων αποφεύγει να παρέχει έτοιμες απαντήσεις, αλλά αντίθετα, κατευθύνει
τους φοιτητές στην αναζήτηση της γνώσης και ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση. Συνοπτικά, η
μέθοδος διδασκαλίας δίνει έμφαση στην ενεργητική μάθηση, μέσω της συζήτησης, των ερωτήσεων,

και της χρήσης περιπτωσιολογικών μελετών, προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στη
διαδικασία της μάθησης και για να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:
•
•

γνωρίζουν τις βασικότερες θεωρίες διεξαγωγής ανταρτοπολέμου
κατανοούν τις εννοιολογικές και θεωρητικές παραμέτρους του ανταρτοπολέμου μέσω της
χρήσης ιστορικών παραδειγμάτων από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες μας
αναλύουν ένα ευρύ φάσμα ιστορικών περιπτώσεων ανταρτοπολέμου

•

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών
Ερμηνεία προβλημάτων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων








(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Οι αόρατοι στρατοί
Κλαούζεβιτς: H μετάβαση από το «μικρό» στον λαϊκό πόλεμο»
Οι πόλεμοι εναντίον των αυτοκρατοριών
«Ο Λώρενς της Αραβίας»
«Φωτιά στην Ευρώπη»: Τα αντιστασιακά κινήματα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μάο και επαναστατικός πόλεμος
Αντιαποικιακά κινήματα
Τσε Γκεβάρα και focoism
Aντάρτικο πόλεων
Ανταρτοπόλεμος και Υπερδυνάμεις
Η επανεφεύρεση του counterinsurgency: Αφγανιστάν και Ιράκ
Υβριδικός Πόλεμος

13) Ανακεφαλαίωση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, Χρήση διαφανειών μέσω
Powerpoint, Χρήση λογισμικού PollEverywhere για την
ανάρτηση των απαντήσεων των φοιτητών στην οθόνη σε
πραγματικό χρόνο, Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικών με τις
θεματικές ενότητες του μαθήματος

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

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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προαιρετική
ατομική
εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
15
96

Σύνολο Μαθήματος
150
1) Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις γνώσης και κριτικής
ανάλυσης
2) Προαιρετική ατομική εργασία με συμπερίληψη
παρουσίασης στις διαλέξεις. Προσαύξηση της
γραπτής επίδοσης κατά 0 έως 2 βαθμούς.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Πλατιάς, Αθανάσιος Γ., Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Η Τέχνη του Πολέμου του Σουν Τσου (Αθήνα:
Δίαυλος, 2015).
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ78
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο & 7ο
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)

(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

Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις είναι ένα από σημαντικότερα φαινόμενα των διεθνών οικονομικών
σχέσεων. Οι επί μέρους χώρες ή περιοχές του κόσμου έχουν διαφορετικά νομίσματα, τα οποία
ανταλλάσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα συναλλαγματικά συστήματα. Οι αλλαγές των
συναλλαγματικών ισοτιμιών επιφέρουν σημαντικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία και
ευημερία, ενίοτε δε ισχυρότατες οικονομικές διαταραχές. Η διεθνής οικονομική διπλωματία, όπως
αυτή αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα, έχει ως στόχο τη ρύθμιση των διεθνών νομισματικών
σχέσεων και την αποφυγή νομισματικών πολέμων. Ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες διεθνείς
συναλλαγματικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις υιοθετήθηκε ο στόχος της βελτίωσης του διεθνούς
νομισματικής διακυβέρνησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση στους φοιτητές ειδικών
γνώσεων στο γνωστικό πεδίο της συναλλαγματικής θεωρίας και πολιτικής, καθώς και στο πεδίο της
πολιτικής οικονομίας των διεθνών νομισματικών σχέσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των παραδόσεων
αλλά και μέσω της εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών θα αναπτυχθούν οι αναλυτικές, συνθετικές
και κριτικές δεξιότητες των φοιτητών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τη λειτουργία των αγορών συναλλάγματος
 ορίζουν τα κύρια συναλλαγματικά συστήματα





εξηγούν το ρόλο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης στα συναλλαγματικά συστήματα
ερμηνεύουν τα διεθνή νομισματικά φαινόμενα
διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες:
1. Εισαγωγή στο μάθημα
2. Ισοζύγιο Πληρωμών και διεθνής κίνηση κεφαλαίων
3. Συναλλαγματική ισοτιμία
4. Αγορές Συναλλάγματος
5. Συναλλαγματικά συστήματα σε θεωρία και πράξη
6. Η θεωρία των βέλτιστων νομισματικών περιοχών
7. Επιπτώσεις της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών
8. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών
9. Η πολιτική οικονομία του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος
10. Διεθνή νομίσματα και διεθνής νομισματικός ανταγωνισμός
11. Η εξωτερική διάσταση της ΟΝΕ και η διεθνής θέση του Ευρώ
12. Διεθνείς συναλλαγματικές κρίσεις
13. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Μελέτη & ανάλυση
100
βιβλιογραφίας
Συγγραφή Εργασίας
11

Σύνολο Μαθήματος

150

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

1. Γραπτή εξέταση (80%)
2. Γραπτή Εργασία (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Krugman, R.P., Obstfeld, M. και Melitz, J. M. (2016), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική,
Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.
2. Καρφάκης, Κ. (2017), Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Χρήματος, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ60-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 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

3
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
Ελληνική
Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
- ορίζουν τις βασικές έννοιες ανάλυσης των δημόσιων πολιτικών
- αναγνωρίζουν τα πρότυπα διακυβέρνησης της ΕΕ
- αναλύουν τις κύριες πολιτικές διαδικασίες στην ΕΕ: λήψη αποφάσεων και εφαρμογή
πολιτικών
- εξηγούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιμέρους πολιτικών της ΕΕ
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

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

Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη εργασία
-Ομαδική εργασία
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη
-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σύντομη Περιγραφή
Το μάθημα προσεγγίζει το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ΕΕ μέσα από το
πρίσμα της ανάλυσης της δημόσιας πολιτικής.
Εξετάζει τα κύρια πρότυπα διακυβέρνησης της ΕΕ και αναλύει τις κύριες διοικητικές διαδικασίες που
συνδέονται με αυτά. Ειδικότερα εξετάζει τις διαδικασίες (α) συγκρότησης / διαμόρφωσης και (β)
εφαρμογής / υλοποίησης και εποπτείας / επιτήρησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Επικεντρώνεται στη
μελέτη της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ (θεσμική διαδικασία και φορείς και όργανα) και τις
παραμέτρους της υλοποίησης / εφαρμογής των Ευρωπαϊκών πολιτικών από τα κράτη μέλη και τις
εθνικές διοικήσεις (υλοποίηση, εποπτεία / έλεγχος, όργανα, διαδικασίες).
Το μάθημα δίνει ειδικό ενδιαφέρον στο ρόλο και τη σημασία των επιμέρους φορέων δράσης και των
οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές (όργανα της ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις, εθνικές
διοικήσεις, άλλοι φορείς, κά) όπως και στην εξέταση των ιδιαιτεροτήτων και των διαφοροποιήσεων
που παρουσιάζουν οι επιμέρους τομείς πολιτικής της Ένωσης (όπως στις περιπτώσεις της εσωτερικής
αγοράς, της πολιτικής ανταγωνισμού, της ΟΝΕ, των πολιτικών που διέπονται από την ΑΜΣ, κά.)
Τέλος, το μάθημα πραγματεύεται τις πολιτικές διαστάσεις των διαδικασιών αυτών και τη σημασία
τους για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη διατύπωση και αναδιατύπωση προτεραιοτήτων από τα
θεσμικά όργανα και τους δρώντες και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
Θεματικές Μαθήματος
1. Το «περιεχόμενο» της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Οι πολιτικές της ΕΕ
2. Στοιχεία και συνιστώσες μελέτης της Ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής
3. Πρότυπα διακυβέρνησης στην ΕΕ
3.1. Η ΕΕ ως φορέας διαμόρφωσης πολιτικών. Λήψη αποφάσεων και διαδικασίες
συγκρότησης Ευρωπαϊκών πολιτικών
3.2. Η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών: Διαδικασίες και φορείς δράσης
3.3. Διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής / επιτήρησης – Προβλήματα
συμμόρφωσης στην ΕΕ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προετοιμασία &
Παρουσίαση Εργασιών
Προετοιμασία για τελική
εξέταση
Υποστήριξη εργασιών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
23 ώρες
13 ώρες
75 ώρες

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

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

-Παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και/ή κεφαλαίων από
βιβλία συναφών με τις θεματικές προσδιορισμένης
συνάντησης
-Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν
σύντομες απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και
ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα
ελληνικά.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ιστότοπος
της
ΕΕ
http://www.europa.eu
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/
Σαχπεκίδου, Ευγ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Αθήνα: Σάκκουλας, 2011)
Nugent, N. Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ΄ έκδοση (Αθήνα: Σαββάλας, 2012)
Μαραβέγιας, Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση, (Αθήνα: Κριτική, 2016)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of European Public Policy,

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ61-2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο & 7ο
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

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

3

6

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

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ/
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES136/

(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

Κατανόηση, εξοικείωση κι εμβάθυνση σχετικά με τη διακυβέρνηση, τις προτεραιότητες και τους
στόχους καθώς και την εφαρμογή των πολιτικών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας
της Ε.Ε. Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα εξοικειωθούν με τη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής και της πολιτικής για την έρευνα και καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
παράλληλα με την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θα αντιληφθούν, το ρόλο των κύριων
δρώντων, και θα μελετήσουν συγκριτικά την εφαρμογή στα κράτη μέλη. Παράλληλα θα μάθουν να
ερευνούν σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και διαδυκτιακές πηγές και να εκφέρουν αξιολογικές
κρίσεις.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές της γνώσης ως προς
την υιοθέτηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμό τους.










εφαρμόζουν αυτά που διδάχτηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση
αναλύουν το ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των
ανωτέρω πολιτικών.
διακρίνουν τις αιτίες και τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης των πολιτικών και τρόπων
λήψης αποφάσεων (π.χ. κοινοτική μέθοδος vs ανοικτής μεθόδου συντονισμού) στις πολιτικές που
αφορούν την εκπαίδευση και αυτών που αφορούν την έρευνα και καινοτομία
διασαφηνίζουν τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΕΕ στις πολιτικές αυτές και πώς
συνδέονται με την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνική συνοχή.
χρησιμοποιούν την πρόσβαση σε βασική βιβλιογραφία και ευρωπαϊκές πηγές
συνεργάζονται ομαδικά με συμφοιτητές του για να παρουσιάσουν συγκεκριμένα θέματα
ερευνούν και να συγγράφουν ένα σύντομο κείμενο για μία πολιτική ή μέρος της

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

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

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζονται οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Ανώτατη
εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία. Οι φοιτητές μελετούν τη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών, το
θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με
τις διάφορες ιστοσελίδες της ΕΕ για τη διεθνοποίηση των σπουδών και της έρευνας, την αναζήτηση
υποτροφιών, εύρεσης εργασίας, ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προγράμματα που αφορούν
τον εθελοντισμό.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η Ευρώπη της Γνώσης
Ο Χώρος της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
Εργαστήριο: Erasmus Mundus
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σεμινάριο: Το Πρόγραμμα Erasmus
Σεμινάριο: Erasmus για νέους επιχειρηματίες
Η Ευρώπη του Εθελοντισμού
Προγράμματα Erasmus Mundus
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

10.
11.
12.
13.

Προγράμματα και Πύλες για Ερευνητές, Ηorizon 2020, Marie Curie
Η Ευρώπη της Καινοτομίας
Start-Ups/Νεανική Επιχειρηματικότητα
Εκπαίδευση 2030. Ο Παγκόσμιος Πολίτης

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις στην αίθουσα/αμφιθέατρο
και ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές στο γραφείο για
απορίες.
Σεμινάρια/εργαστήρια με καλεσμένους ειδικούς
Σεμινάρια με Erasmus students

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα για την
προβολή παρουσιάσεων power point ή άλλων βοηθητικών
αρχείων.
Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES136/) για την παροχή
βοηθητικού διδακτικού υλικού στην κατηγορία έγγραφα.
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία,
καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις/σεμινάρια
39
Μελέτη βιβλιογραφίας
21
Συγγραφή εργασίας
90

Σύνολο Μαθήματος

150

Ι. Εξετάσεις προφορικές (70%)
ΙΙ. Εργασία (30%)
Υπάρχει σαφής αναφορά των κριτηρίων και της διαδικασίας
αξιολόγησης του μαθήματος στο syllabus του μαθήματος στο
e-class από την έναρξη του εξαμήνου.

Ασδεράκη, Φ. (2008), Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαιδευσης, Αθήνα, εκδ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παπαδάκης, Ν. (2018) Η ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ, Αθήνα, εκδ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ασδεράκη, Φ. (2017), «Η Ευρώπη της Γνώσης», Διεθνής κι Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τετραμηνιαία Πολιτική και
Οικονομική Επιθεώρηση, Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ΕΕ από τη «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική», Ειδικό
τεύχος, Μάρτιος-Ιούνιος 2017, εκδ. Παπαζήση
Ασδεράκη, Φ. (2016), Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Γνώση: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία στο
Ν. Μαραβέγιας, (επιμ) Ευρωπαϊκή ένωση – Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές εκδ Κριτική σσ 485-518.
Έγγραφα της ΕΕ που είναι ανεβασμένα στο e-class και πληροφορίες από τον ιστότοπο της ΕΕ για τις σχετικές
πολιτικές
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.ehea.info/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
European Educational Research Journal
European Journal of Higher Education

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ14
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

‘Οχι
Ελληνικά
Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)
https://eclass.unipi.gr/courses/DES202/

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από την κατανόηση των ιστορικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί
στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις νέες προκλήσεις της
διεθνούς πολιτικής σήμερα. Το μάθημα αναλύει τις ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές
αλλαγές, που έχουν συντελεσθεί τις τελευταίες δεκαετίες στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το
μάθημα σκιαγραφεί, συνεπώς το ιστορικό πλαίσιο και τις προκλήσεις της σύγχρονης διεθνούς
πολιτικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

γνωρίζουν τις πολλαπλές και διαφορετικές μορφές κοινωνικής/πολιτικής και οικονομικής
οργάνωσης (π.χ. γραφειοκρατία, κοινωνικά δίκτυα, το Ιαπωνικό Μοντέλο).
κατανοούν τις νέες τάσεις που καταγράφονται στη διεθνή κοινότητα
εξηγούν πως η έννοια της οργάνωσης συνδέεται με το φαινόμενο της εξουσίας (π.χ. θεωρία του
Φουκώ)
ορίζουν τις έννοιες του «Τεηλορισμού» και του «Φορντισμού».
γνωρίζουν τα νέα μοντέλα της ευέλικτη εξειδίκευσης, του Αυτοματισμού και της
Ομαδικής Παραγωγής)
διακρίνουν τις σύγχρονες μεταβολές στην κοινωνική στρωμάτωση.

8.

αναπτύσσουν τις θεωρίες της Μεταβιομηχανικής Κοινωνίας, του Μεταμοντερνισμού, του Τέλους
της Ιστορίας (Φουκουγιάμα) και τηςΣύγκρουσης των Πολιτισμών (Χάντινγκτον).
γνωρίζουν πως οι κοινωνικές μεταβολές συνδέονται με τηνεμφάνιση επαναστάσεων.

9.

διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των επαναστάσεων, και των εξεγέρσεων.

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

Αυτόνομη
Εργασία
Ομαδική Εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από την κατανόηση των ιστορικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί
στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις νέες προκλήσεις της
διεθνούς πολιτικής σήμερα. Ειδικότερα οι
ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:
1. Κοινωνική Στρωμάτωση: Εξετάζονται κλασσικές (Βέμπερ, Μαρξ) και σύγχρονες θεωρίες
(Πάρκιν, Έρικ Όλιν Ράητ) της κοινωνικής στρωμάτωσης. Αναλύεται ειδικότερα η κοινωνική
στρωμάτωση στη μεταβιομηχανική κοινωνία.
2. Σύγχρονες Οργανώσεις: Αναλύεται η θεωρία του Βέμπερ για τη γραφειοκρατία και του
Φουκώ για την επιτήρηση. Μελετώνται τα σύγχρονα μοντέλα κοινωνικής και οικονομικής
οργάνωσης (Το Ιαπωνικό Μοντέλο, τα Κοινωνικά Δίκτυα, οι Υπερεθνικές Εταιρείες),

3.

4.

Εργασία και Οικονομική Ζωή: Εξετάζονται ο Τεηλορισμός και Φορντισμός, η Ευέλικτη
Εξειδίκευση, ο Αυτοματισμός και η Ομαδική Παραγωγή. Αναλύονται επίσης οι
σημαντικότερες μεταβολές στον συνδικαλιστικό τομέα,
Επαναστάσεις: Προσδιορίζονται οι διαφορές ανάμεσα στις επαναστάσεις, τις εξεγέρσεις,
τις ταραχές και τα κινήματα. Αναλύονται οι βασικές θεωρίες τηςεπανάστασης (Μαρξ,
Ντέηβις, Τίλι) καθώς και η σχέση της επανάστασης με την κοινωνική μεταβολή,
Παγκόσμια Μεταβολή: Εξετάζονται κριτικά οι θεωρίες της ΜεταβιομηχανικήςΚοινωνίας, του
Μεταμοντερνισμού, του Τέλους της Ιστορίας (Φουκουγιάμα) και της Σύγκρουσης των
Πολιτισμών (Χάντινγκτον)

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
Φοιτητές

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

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
Διδασκαλία
Παρουσίαση Εργασιών
Μελέτη βιβλιογραφίας
Υποστήριξη εργασιών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
16
20
75

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

1)

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

2)
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση. Επιλογή των δύο από τα
τρία προσφερόμενα θέματα. Κάθε
θέμα αποτελείται από δύο υπο-ερωτήματα, ώστε να
καλύπτεται το σύνολο της
εξεταστέας ύλης. Οι ερωτήσεις είτε
απαιτούν σύντομες απαντήσεις είτε κριτική σκέψη
και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι
τα Ελληνικά.
Προαιρετική Ατομική ή Ομαδική Εργασία με
υποχρεωτική παρουσίαση στην τάξη

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Α. Giddens (2009) Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● European Journal of Cultural and Political Sociology
● International Political Sociology
● Journal of Politics & Society

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ76
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES185/

(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 αποσκοπεί να παράσχει στους φοιτητές το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση
θεμάτων παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας, του εισοδήματος και του πλούτου. Εστιάζει στην
κατανόηση της αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της συσσώρευσης του
κεφαλαίου, δημόσιου και ιδιωτικού.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν των βασικών εννοιών της παγκόσμιας οικονομικής γεωγραφίας, του παγκόσμιου
καταμερισμού της εργασίας, του εισοδήματος και του πλούτου
 γνωρίζουν τα διαφορετιά πολιτικά μέσω των οποίων η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να
οδηγήσει στην κοινωνική ευημερία και όχι στην διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
 ορίζουν τις σύγχρονες οικονομιές σχολές σκέψης, όπως τα συμπεριφορικά οικονομικά, και
τα θεσμικά οικονομικά, με σκοπό τη ρεαλιστικότερη αποτύπωση της λειτουργίας της

παγκόσμιας οικονομίας
 αναλύουν την εξέλιξη της κατανομής του εισοδήματος κατά μήκος της ιστορίας, κάνοντας
χρήση ποσοτικών δεδομένων από διεθνείς βάσεις δεδομένων
 αναλύουν τη χρήση των δημόσιων πολιτικών για ρύθμιση και φορολόγηση του παγκόσμιου
κεφαλαίου, ως μέσο αντιμετώπισης θεμάτων οικονομικών ανισοτήτων και κοινωνικής
συνοχής.
 συνεργάζονται ομαδικά με τους συμφοιτητές του για την ανάλυση σύγχρονων θεμάτων
παγκόσμιας οικονομικής γεωγραφίας και την παρουσίασης σχετικών εργασιών
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η αποτύπωση του παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας, του
εισοδήματος και του πλούτου, με απώτερο σκοπό να εξετασθεί το πως η οικονομική ανάπτυξη μπορεί
να οδηγήσει στην κοινωνική ευημερία και όχι στην διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Το
μάθημα εξετάζει την εξέλιξη της κατανομής του εισοδήματος κατά μήκος της ιστορίας, βασισμένο σε
διεθνείς βάσεις δεδομένων. Εξετάζει επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης
και της συσσώρευσης του κεφαλαίου, δημόσιου και ιδιωτικού, ερμηνεύοντας τη συσχέτιση τους σε
κρίσιμες ιστορικές περιόδους όπως η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση. Το μάθημα εστιάζει
στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία σχετικά με
τον καταμερισμό της εργασίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας, αλλά και στο πως επηρεάστηκε
η κοινωνική συνοχή μέσω της κατανομής του εισοδήματος. Τέλος, το μάθημα εξετάζει τη χρήση των
δημόσιων πολιτικών για ρύθμιση και φορολόγηση του παγκόσμιου κεφαλαίου, ως μέσο
αντιμετώπισης θεμάτων οικονομικών ανισοτήτων και κοινωνικής συνοχής.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας

μέσω

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
36
75

της

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Σύνολο Μαθήματος
Ι. Εξετάσεις(70%)
ΙΙ. Εργασία (30%)

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Το παράδοξο της παγκοσμιοποίησης
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12508866
Έκδοση: 1η έκδ./2012
Συγγραφείς: Rodrik Dani
ISBN: 978-960-218-714-2
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
2. Οικονομικά της εργασίας
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12508081
Έκδοση: 1η έκδ./2013
Συγγραφείς: Boeri Tito, Van Ours Jan
ISBN: 978-960-218-747-0
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Economic Geography
Applied Geopraphy

150

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΡΙΣΕΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ29
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5Ο και 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)
https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/periexomenamathimaton

(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

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διεθνών οικονομικών κρίσεων. Παρουσιάζονται και
αναλύονται όλες οι σημαντικές κατηγορίες διεθνών οικονομικών κρίσεων όπως οι κρίσεις ύφεσης και
πληθωρισμού, οι διαρθρωτικές κρίσεις, οι κρίσεις στις παγκόσμιες αγορές αγαθών, οι κρίσεις χρέους,
οι τραπεζικές κρίσεις, οι φούσκες και οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι κρίσεις στις αγορές
συναλλάγματος. Η ανάλυση κάθε μορφής κρίσης περιλαμβάνει τα αίτια, τις επιπτώσεις, τους
μηχανισμούς διεθνούς μετάδοσης και τις πολιτικές αντιμετώπισής της. Επίσης, η ανάλυση κάθε
κρίσης ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ιστορικών φαινομένων. Ειδική αναφορά γίνεται στην
τρέχουσα διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, στην κρίση της Ευρωζώνης καθώς και στην Ελληνική κρίση.
Στο τέλος του μαθήματος συζητείται η σχέση μεταξύ της οικονομικής επιστήμης και του φαινομένου
της κρίσης. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς στην κατανόηση και

διαχείριση ενός εκ των σημαντικότερων προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
Α) κατανοούν τη σημασία των διεθνών οικονομικών κρίσεων για την παγκόσμια οικονομία
Β) ορίζουν τις κατηγορίες των οικονομικών κρίσεων
Γ) αναλύουν τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια
οικονομία
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες:
1. Γενική εισαγωγή και σύντομη ιστορική ανασκόπηση
2. Η γένεση και οι συνθήκες διάδοσης των διεθνών οικονομικών κρίσεων
3. Πανόραμα των οικονομικών κρίσεων
4. Συγκυριακές και αναπτυξιακές κρίσεις
5. Πληθωριστικές κρίσεις
6. Κρίσεις στις αγορές αγαθών
7. Κρίσεις δημοσίου χρέους
8. Συναλλαγματικές κρίσεις
9. Τραπεζικές κρίσεις (χρηματοπιστωτικές κρίσεις Ι)
10. Χρηματιστηριακές κρίσεις (χρηματοπιστωτικές κρίσεις ΙΙ)
11. Η τρέχουσα διεθνής οικονομική κρίση
12. Πολιτικές για την πρόληψη και καταστολή των διεθνών κρίσεων
13. Η πολιτική οικονομία των κρίσεων: policy failure versus market failure

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας
Συγγραφή Εργασίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
100
11

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

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

1. Γραπτή εξέταση (80%)
2. Γραπτή Εργασία (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Ρουκανάς, Σ. και Σκλιάς, Π. (2014), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο
Μηχανισμό Στήριξης, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη.
2. Μαριόλης, Θ. (2011), Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Αθήνα, Εκδόσεις Matura.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ70
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική (Αγγλική για φοιτητές ERASMUS)
Ναι (Αγγλική)

(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 αποτελεί ένα από τα μαθήματα επιλογής και εντάσσεται στον τομέα της Πληροφόρησης
ο οποίος αποτελεί παρακλάδι των Διεθνών Σχέσεων και των Στρατηγικών Σπουδών.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στον τομέα της Πληροφόρησης και
στη σύνδεσή της με τις Διεθνείς Σχέσεις (ιδιαίτερα τη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων) και τη Στρατηγική.
Σκοπός του μαθήματος ‘Πληροφόρηση και Ασφάλεια’, είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις
βασικές έννοιες της Πληροφόρησης (κύκλος πληροφοριών, παραπλάνηση, στρατηγικός
αιφνιδιασμός, αποτυχίες υπηρεσιών πληροφοριών, αντιπληροφόρηση-αντικατασκοπεία, μυστική
δράση, αναδιάρθρωση κ.ά.).
Υπό το πρίσμα της ιστορίας καθώς και της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής, οι
φοιτητές θα μπορούν να προσεγγίσουν μια σειρά από θέματα σε όλες τις διαστάσεις της
Πληροφόρησης (συλλογή, ανάλυση, αντιπληροφόρηση, μυστική δράση). Με αυτή την έννοια το
μάθημα αποτελεί την περαιτέρω εξειδίκευση μαθημάτων όπως είναι η Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων

και της Στρατηγικής, η Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, η Στρατηγική και η Στρατηγική Ανάλυση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 περιγράφουν τη λειτουργία της Πληροφόρησης στις Διεθνείς Σχέσεις και τη Στρατηγική, καθώς
και την άρρηκτη σχέση της Πληροφόρησης και της Ασφάλειας.
 αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα ζητήματα που ανακύπτουν στο αντικείμενο της Πληροφόρησης.
ορίζουν την ιστορία, τη λειτουργία και τη σημασία της Πληροφόρησης στην Ελλάδα.
 κατανοούν την ανάπτυξη και εξέλιξη της Πληροφόρησης από την αρχαιότητα έως σήμερα
 αναγνωρίζουν την πλήρη εικόνα για τη γέννηση και την εξέλιξη της Πληροφόρησης ως υποτομέα των Διεθνών Σχέσεων και των Στρατηγικών Σπουδών
 περιγράφουν ενδελεχώς τις διαστάσεις της Πληροφόρησης
 ορίζουν την άρρηκτη σχέση της Πληροφόρησης με τη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, τη
Στρατηγική και την Ασφάλεια
 εξηγούν τη σημασία της Πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων, τόσο στην ειρήνη, όσο και
σε περίοδο πολέμου
 διασαφηνίζουν μία ολοκληρωμένη γνώση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται στις
μέρες μας η Πληροφόρηση ως εργαλείο της πολιτικής
 αναλύουν βασικά παλαιά και σύγχρονα ζητήματα, όπως είναι η αποτυχία, η παραπλάνηση,
ο στρατηγικός αιφνιδιασμός, τα αίτια προδοσίας, η προπαγάνδα, οι ψυχολογικές
επιχειρήσεις, η συγκεκαλυμμένη (μυστική) δράση, η οικονομική κατασκοπεία, η σχέση
Πληροφόρησης, δημοκρατίας και ηθικής, οι επιπτώσεις του Brexit στην Πληροφόρηση και η
σχέση της Πληροφόρησης με την (Ελληνική) υψηλή στρατηγική.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γνώση των βασικών ζητημάτων του τομέα της Πληροφόρησης στα πλαίσια μίας
διευρυμένης έννοιας της ασφάλειας.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα Πληροφόρηση και Ασφάλεια αναλύει το ρόλο της πληροφόρησης στις διεθνείς σχέσεις
και τη στρατηγική. Στο πλαίσιο του μαθήματος:
-παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της πληροφόρησης-κατασκοπείας και η σημασία της για τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν κεντρικά ζητήματα που αφορούν
τη διαδικασία της πληροφόρησης, όπως η ανάπτυξη και η εξέλιξη των Σπουδών Πληροφόρησης, η
θεωρία της πληροφόρησης, οι προσεγγίσεις της πληροφόρησης, η διασύνδεση της πληροφόρησης με
τη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο κύκλος της πληροφόρησης (συλλογή, ανάλυση και διανομή
πληροφοριών), οι σχέσεις αναλυτή και αποδέκτη του προϊόντος της πληροφόρησης και η
πολιτικοποίηση του προϊόντος της πληροφόρησης. Η ανάλυση των παραπάνω θα συνοδεύεται από
ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα.
- εξετάζεται ενδελεχώς η έννοια της πληροφόρησης υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Στρατηγικής
(Θουκυδίδης, Sun Tzu, Clausewitz).

-εξετάζεται η έννοια της αποτυχίας των υπηρεσιών πληροφοριών και το φαινόμενο του στρατηγικού
αιφνιδιασμού. Επίσης, θα παρουσιαστεί μια τυπολογία σχετικά με τα αίτια και το είδος των
αποτυχιών, ενώ η ανάλυση των παραπάνω θα γίνει με αναφορά σε ιστορικά και σύγχρονα
παραδείγματα.
- παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της Αντι-πληροφόρησης/Αντικατασκοπείας , καθώς και οι
τρόποι αντιμετώπισής της. Η ανάλυση των παραπάνω θα γίνει με αναφορά σε ιστορικά και σύγχρονα
παραδείγματα.
-αναλύεται ο ρόλος της προπαγάνδας, των ψυχολογικών επιχειρήσεων και της στρατηγικής
επικοινωνίας στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων, καθώς και ο ρόλος της συγκεκαλυμμένης δράσης
στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.
-προσεγγίζονται ειδικά θέματα πληροφόρησης, όπως είναι η οικονομική κατασκοπεία, η
παραπλάνηση στην ειρήνη και στον πόλεμο, η σχέση μεταξύ πληροφόρησης, ηθικής και δημοκρατίας,
οι επιπτώσεις του Brexit στην πληροφόρηση και η σημασία της πληροφόρησης στην ελληνική υψηλή
στρατηγική.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη
και
Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

150

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

Ελληνική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα
Προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε
θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Αποστολίδης, Παύλος, Μυστική Δράση: Υπηρεσίες Πληροφοριών στην Ελλάδα (Αθήνα: Παπαζηση
2015)

Φιτσανάκης, Σήφης, Εθνική Ασφάλεια και σύγχρονες υπηρεσίες κατασκοπείας στην Ελλάδα (Αθήνα:
Ποταμός, 2015)
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (προαιρετική):

Crowdy, Terry, The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage (Osprey Publishing,
2011)
Davies, Philip H. & Gustafson, Kristian C. (eds.), Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage outside the
Anglosphere (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2013)
Dover, Robert & Goodman, S. Michael & Hillebrand, Claudia (eds.), Routledge Companion to
Intelligence Studies (London & New York: Routledge, 2013)
George, Roger Z. & Kline, Robert D. (eds.), Intelligence and the National Security Strategist: Enduring
Issues and Challenges (Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowman & LittlefieldPublishers,
Inc., 2006)
Gill, Peter. & Phythian, Mark, Intelligence in an Insecure World (Cambridge, UK & Malden, USA:: Polity,
2012, 2nd edition)
Goldman, Jan (ed.), Ethics of Spying: A Reader for the Intelligence Professional, Vol. 2 (Lanham &
Toronto & Plymouth UK: The Scarecrow Press, Inc., 2010)
Goldman, Jan (ed.), Ethics of Spying: A Reader for the Intelligence Professional (Lanham, Maryland &
Toronto & Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2006)
Handel, Michael I., War, Strategy and Intelligence (London & New York: Routledge, 1989)
Herman, Michael, Intelligence Power in Peace and War (Cambridge & New York: Cambridge University
Press, 1996)
Hughes-Wilson, John, Colonel, Military Intelligence Blunders and Cover-Ups (New York: Carroll & Graf
Publishers, 2004)
Johnson, Loch K.(ed.), The Oxford Handbook of National Security Intelligence (Oxford: Oxford
University Press, 2012)
Johnson, Loch K., (ed.), Strategic Intelligence, 5 Vols. (Westport, Connecticut & London, Praeger
Security International, 2007)
Johnson, Loch K.(ed.), Handbook of Intelligence Studies (London and New York: Routledge, 2007)
Kent, Sherman, Strategic Intelligence for American World Policy (Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 1949)
Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, Στρατηγικός Αιφνιδιασμός: υπηρεσίες πληροφοριών και αιφνιδιαστικές
επιθέσεις (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000)
Konstantopoulos, Ioannis L., “Intelligence and IR Theory: The Cases of Covert Action and Economic
Espionage”, in Bitzenis, Aristidis & Vlachos, Vasileios A., (eds.), Proceedings, International Conference
on International Business (ICIB): (www.icib.eu),
Thessaloniki, 17-19 May 2012, (International Relations and European Integration Laboratory,
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 2013)
Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Λ., «Ο Ρόλος της Παραπλάνησης στην Ειρήνη και στον Πόλεμο: Α΄
Μέρος», Αεροπορική Επιθεώρηση, Τεύχος 103, Απρίλιος 2015.
Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Λ., «Ο Ρόλος της Παραπλάνησης στην Ειρήνη και στον Πόλεμο: Β΄
Μέρος», Αεροπορική Επιθεώρηση, Τεύχος 104, Αύγουστος 2015.
Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Λ., Οικονομία και Κατασκοπεία: Θεωρία και Πράξη (Αθήνα: Ποιότητα
2010)
Laqueur, Walter, The Uses and Limits of Intelligence (Transaction Publishers, 1993)
Levite, Ariel, Intelligence and Strategic Surprises (New York: Columbia University
Press, 1987)
Lowenthal, Mark M., Intelligence: from Secrets to Policy (Washington, CQ Press, 2009,
4th edition)
Shulsky, A.N. & Schmitt, G.J., Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence (Brassey’s Inc.,
2002)
Turner, Michael A., Why Secret Intelligence Fails (Dulles, VA: Potomac Books, 2005)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Foreign Affairs, Foreign Policy, Intelligence and National Security, International Journal of Intelligence
and Counterintelligence, International Security, International Studies Quarterly, Journal of Intelligence

History, Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, Journal of Policing, Intelligence and Counter
Terrorism, Journal of Strategic Security, Journal of Strategic Studies, Orbis, Political Science Quarterly,
Review of International Studies, Security Studies, Studies in Intelligence, Survival, The Journal of Military
History, The Washington Quarterly, World Politics.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ49-3
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Η ελληνική
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/DES143/

(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 εξετάζει τις μεταπολεμικές διεθνείς σχέσεις της περιοχής μας. Αναλύει τα διεθνή ζητήματα
στην NΑ Ευρώπη βάσει των θεωρητικών εργαλείων που παρέχουν οι διεθνείς σχέσεις.
Συγκεκριμένα θα μελετηθεί η θεωρία των περιφερειακών υποσυστημάτων. Θα εξεταστούν τόσο οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των (μη-)κυρίαρχων οντοτήτων, δηλαδή οι συγκρουσιακές και συνεργατικές
σχέσεις των δρώντων του υποσυστήματος, όσο και η επιρροή που άσκησαν οι υπερδυνάμεις
(Ε.Σ.Σ.Δ./Ρωσία και Η.Π.Α.) στην Νοτιοανατολική Ευρώπη πριν και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.
Ειδικότερα μελετάται ο συγκρουσιακός χαρακτήρας του περιφερειακού υποσυστήματος της ΝΑ
Ευρώπης. Έμφαση δίνεται στην ανάδυση του μεταψυχροπολεμικού περιφερειακού υποσυστήματος
της ΝΑ Ευρώπης, τη διολίσθηση προς τη χρήση βίας και τη σταδιακή μετάβαση προς την ομαλότητα
και τη συνεργασία, τη θέσπιση διακυβερνητικών θεσμών πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, τις

επεμβάσεις του διεθνούς συστήματος, την πορεία ένταξης και ολοκλήρωσης των χωρών της περιοχής
αυτής με τους Ευρωατλαντικούς θεσμούς (Ε.Ε. και Ν.Α.Τ.Ο.) κ.λπ. Θα εξεταστούν επίσης οι βαλκανικές
πολιτικές ορισμένων μονάδων του περιφερειακού υποσυστήματος, όπως η Τουρκία, οι οποίες
κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην περιοχή εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης και τον ρόλο που
διεκδικούν.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
α) διακρίνουν το περιφερειακό υποσύστημα από το διεθνές και τη σχέση του με το τελευταίο
(ιεραρχική).
β) κατανοούν τον ρόλο των κυρίαρχων δρώντων του υποσυστήματος σε σχέση με τους υπόλοιπους
δρώντες.
γ) αναπτύσσουν τα σημαντικότερα φαινόμενα αλληλεπίδρασης (συνεργασίας και ανταγωνισμού)
μεταξύ δρώντων του υποσυστήματος στα υπό εξέταση περιφερειακά υποσυστήματα.
δ) αναλύουν τη σύνδεση ζητημάτων διεθνούς πολιτικής με θέματα εσωτερικής τάξης, όπως η
ενέργεια και η οικονομία.
ε) αναλύουν και να ερμηνεύουν ζητήματα των υπό εξέταση υποσυστημάτων βάσει της ενδεδειγμένης
βιβλιογραφίας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο του
μαθήματος.
Σύνταξη και παρουσίαση αυτόνομης εργασίας.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγικά – Σκοπός και αντικείμενο του μαθήματος.
Ενότητα α΄
Τα περιφερειακά υποσυστήματα και ο διεθνής παράγοντας κατά τον Ψυχρό Πόλεμο
================================================================
2. Θεωρίες περί περιφερειακού υποσυστήματος
2.1 Διεθνές Σύστημα και Περιφερειακό Υποσύστημα: Έννοιες και ορισμοί
2.2 Δρώντες και ζητήματα της σύγχρονης Ανατολικής Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης
3. Ο διεθνής παράγοντας και η Ανατ. Μεσόγειος
3.1 Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στην διαμόρφωση της Ανατολικής Μεσογείου
3.2 Η δημιουργία του Κράτους του Ισραήλ, οι Άραβες και το Ισλάμ.
4. Ο διεθνής παράγοντας και η ΝΑ Ευρώπη
4.1 Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ανατ. Ευρώπη: διεκδικήσεις της Ε.Σ.Σ.Δ. και το Δόγμα
Τρούμαν.
4.2 Το Δόγμα Μπρέζνιεφ, το «χαλαρό διπολικό σύστημα» και η κατάρρευση του Ανατ. Συνασπισμού
Ενότητα β΄

Κρίσεις και συγκρούσεις στα περιφερειακά υποσύστημα πριν και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο
====================================================================
5. Διεθνείς/Περιφερειακές Συγκρούσεις ΙΙΙ – Κρίση του Σουέζ
5.1 Η Κρίση του Σουέζ (1956)
5.2 Η Αίγυπτος και οι μεγάλες δυνάμεις.
6. Διεθνείς/Περιφερειακές Συγκρούσεις IV – Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών
6.1 Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών (1967)
6.2 Νίκη του Ισραήλ, ήττα του Αραβικού εθνικισμού, άνοδος του Ισλαμισμού.
7. Διεθνείς/Περιφερειακές Συγκρούσεις Ι - Βοσνία
7.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της διεθνούς σύγκρουσης και κρίσεως.
7.2 Η σύγκρουση στη Βοσνία (1992-1995)
8. Διεθνείς/Περιφερειακές Συγκρούσεις ΙΙ – Κοσσυφοπέδιο
8.1 Η κατάρρευση του αλβανικού κράτους (1996) και η διεθνής επέμβαση.
8.2 Η σύγκρουση του Κοσσυφοπεδίου (1999). Η ανεξαρτησία.
Ενότητα γ΄
Τα περιφερειακά υποσυστήματα σε τροχιά αναδιοργάνωσης
=================================================
9. Συνεννόηση και Συνεργασία στην ΝΑ Ευρώπη
9.1. Σύσταση περιφερειακών θεσμών στην ΝΑ Ευρώπη (Ο.Σ.Ε.Π., Διαδικασία της Σόφιας κ.ο.κ.)
9.2. Ένταξη της ΝΑ Ευρώπης στους Δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς (Ν.Α.Τ.Ο., Ε.Ε.)
10. Ειρήνευση και προσπάθειες ομαλοποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο
10.1 Παλαιστινιακό και αραβοϊσραηλινές προσπάθειες ειρήνευσης
10.2 Το Κυπριακό
Ενότητα δ΄
Η θέση της Ανατ. Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης στις στρατηγικές των περιφερειακών κρατών
=========================================================================
11. Τουρκία, Ανατ. Μεσόγειος και ΝΑ Ευρώπη
11.1 Τουρκική Βαλκανική και Μεσανατολική πολιτική
11.2 Η Θέση της Ανατ. Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης στο Δόγμα Νταβούτογλου
12. Ελλάδα, Ανατ. Μεσόγειος και ΝΑ Ευρώπη
12.1 Ελληνική Βαλκανική και Μεσανατολική πολιτική
12.2 Ελλάδα, υδρογονάνθρακες και Ανατ. Μεσόγειος
13. Παρουσιάσεις εργασιών. Σύνοψη και συζήτηση.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο: διαλέξεις στην αίθουσα/αμφιθέατρο
και στις ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές στο γραφείο για
απορίες.
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα για την
προβολή παρουσιάσεων power point ή άλλων βοηθητικών
αρχείων.

Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES143/) για την παροχή
βοηθητικού διδακτικού υλικού.
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
Διαλέξεις
Μελέτη
και
ανάλυση
βιβλιογραφίας
Διαδραστική διδασκαλία
Συγγραφή εργασίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
41

Σύνολο Μαθήματος

28
42

150

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.

1. Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (70%)
2. Συγγραφή και Παρουσίαση Εργασίας (20%)
3. Συμμετοχή στις συζητήσεις εν ώρα διδασκαλίας (10)
(1) Οι φοιτητές επιλέγουν να αναπτύξουν 2 (δύο) ερωτήσεις
από περισσότερες που τους θέτει ο διδάσκων.
(2) Οι φοιτητές επιλέγουν θέμα εργασίας σε συνεννόηση με
τον διδάσκοντα, την εκπονούν, την παρουσιάζουν στην
αίθουσα, δέχονται ερωτήσεις, συστάσεις, επισημάνσεις, και
καταθέτουν την ημέρα της εξέτασης την γραπτή εργασία.
(3) Οι φοιτητές κρίνονται και από τις ερωτήσεις που θέτουν,
τις απαντήσεις που δίδουν σε ερωτήσεις του διδάσκοντα και
τις τοποθετήσεις και ερμηνείες τους σε θέματα σχετικά με το
μάθημα κατά τις συζητήσεις εν ώρα διδασκαλίας.
Τα παραπάνω αναφέρονται στο Περίγραμμα του
Μαθήματος που αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του
μαθήματος (https://eclass.unipi.gr/courses/DES143/) στην
αρχή του εξαμήνου.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Α) ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗΣ Γ., ΡΟΥΔΟΥΜΕΤΩΦ Β., ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Κλ., ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗΣ Α., Τα
Νέα Βαλκάνια. Η Γεωπολιτική της Διεθνούς Ασφάλειας και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,
Εκδόσεις Ηρόδοτος, 2010.
Β) ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΝΤΟΚΟΣ Θ., Από τα Βαλκάνια στη ΝΑ Ευρώπη, Σιδέρης, Αθήνα, 2010.
Γ) ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ Αριστείδης, Η Δυναμική των Διεθνών Αγορών της ΝΑ Ευρώπης: Μετάβαση και
Οικονομική Κρίση, Αθήνα, Σταμούλη, 2014.
Συμπληρωματικά χορηγείται φάκελος σημειώσεων/άρθρων του διδάσκοντος.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ30
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
Ναι (με εκπόνηση εργασιών στην αγγλική)

https://eclass.unipi.gr/courses/DES128/

(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

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της Διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ως πεδίο για
την ανάπτυξη αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν της παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής


κατανοούν την αλλαγή της προοπτικές της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας καθώς και
της τρέχουσες τάσεις



αξιολογούν βασικές παραμέτρους της αναπτυξιακής συνεργασίας και της επιδράσεις της



ορίζουν της βασικούς δρώντες/ παρόχους διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας

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 και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
……
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Της…
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
…….
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ











Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος
Οι αναπτυξιακές στρατηγικές των ΛΑΧ
Εισαγωγή στην οικονομική ανάπτυξη
Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης (Ανθρώπινοι πόροι, τεχνολογία,
κεφάλαιο, θεσμικό πλαίσιο, εμπόριο)
Εισαγωγή στη διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία
Θεσμικοί δωρητές και εργαλεία
Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ
Διμερής αναπτυξιακή συνεργασία (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο)
Πολυμερής αναπτυξιακή συνεργασία (UNDP, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα)
Το ελληνικό σύστημα αναπτυξιακής συνεργασίας

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

Χρήση διαφανειών στην αίθουσα, Υποστήριξη
Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής Μελέτη
Ομαδική εργασία

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
91
20

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Γραπτή τελική εξέταση (70%) με ερωτήσεις ανάπτυξης
Ομαδική γραπτή εργασία (30%) η οποία περιλαμβάνει και
παρουσίαση στην αίθουσα

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Todaro M. P. - Smith St. C., 2014, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδόσεις Τζιόλα.
 Σκούντζος Θεόδωρος , 2006, Οικονομική Ανάπτυξη Τόμος Α, εκδόσεις Σταμούλη
 eBook: Πεσμαζόγλου, Β., 2015. Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης. Σύνδεσμος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:




Journal of Development Studies
International Organization
The Review of International Organizations

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΜΑΘ73-2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΩΝ

5ο & 7ο

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

3

6

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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΣΣΤΑ02
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES104/

(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 αποσκοπεί να παράσχει στους φοιτητές το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση
βασικών εννοιών της λήψης αποφάσεων, αναλύοντας και χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Ο
στόχος είναι οι φοιτητές με τη χρήση σχετικών εργαλείων να μπορούν να διάφορα σενάρια στη λήψη
αποφάσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν τις βασικές οικονομετρικές μεθόδους και μεθόδους πρόβλςψης
 κατανοούν τη χρήση των υποδειγμάτων πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
διαστρωματικών δεδομένων και χρονοσειρών
 κατανοούν τη χρήση των υποδειγμάτων πρόβλεψης, βασισμένων σε αθεωρητικές μεθόδους:

αυτοπαλινδρόμηση, ARIMA, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
 χρησιμοποιούν βασικές μέθοδους πολυμεταβλητής στατιστικής: ανάλυση κύριων
συνιστωσών, ανάλυση παραγόντων, ανάλυση συστάδων, κανονικοποιημένη συσχέτιση.
 επιλύουν βασικά προβλήματα βελτιστοποίησης με μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας.
 ερμηνεύουν και να αναλύουν τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης.
 χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά όπως το NEOS (NEOS server) ανάληψη εργασιών
σε για συνεργασία με τους συμφοιτητές του και παρουσίαση σχετικών εργασιών σε
προαιρετικό επίπεδο
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστών.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οικονομετρικές μέθοδοι και πρόβλεψη. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση διαστρωματικών
δεδομένων και χρονοσειρών. Πρόβλεψη με μοντέλα βασισμένα σε αθεωρητικές μεθόδους:
αυτοπαλινδρόμηση, ARIMA, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
Βασικές ιδέες και μέθοδοι ψυχομετρίας και πολυμεταβλητής στατιστικής: ανάλυση κύριων
συνιστωσών, ανάλυση παραγόντων, ανάλυση συστάδων, κανονικοποιημένη συσχέτιση.
Βελτιστοποίηση με μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας. Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού
και ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού). Προβλήματα μεταφοράς, διαμεταφοράς και ανάθεσης.
Βασικά διαγράμματα ελέγχου. Χρήση οικονομετρικού πακέτου Gretl για ανάλυση και πρόβλεψη
χρονοσειρών. Χρήση λογισμικού σελίδας NEOS (NEOS server) για βελτιστοποίηση.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας
Υποστήριξη φοιτητών

μέσω

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
10
25
75

της

(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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Σύνολο Μαθήματος

150

Ι. Εξετάσεις στο εργαστήριο (70%)
ΙΙ. Εργασία (30%)

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Προσομοίωση και εφαρμογές
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21919
Έκδοση: 1η έκδ./2001
Συγγραφείς: Σφακιανάκης Μιχάλης
ISBN: 978-960-16-0196-0
Διαθέτης (Εκδότης): Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12613531
Έκδοση: Α/2011
Συγγραφείς: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ISBN: 978-960-8249-80-6
Διαθέτης (Εκδότης): ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ89
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο &7Ο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)
https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/periexomenamathimaton

(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 αναφέρεται στη θεωρία και πολιτική του διεθνούς εμπορίου. Βασικός στόχος του
μαθήματος είναι να προσφέρει της φοιτητές εκείνο το αναλυτικό οικονομικό υπόβαθρο που θα της
καταστήσει ικανούς να κατανοούν και αναλύουν τα σύγχρονα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου και
της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Το μάθημα εστιάζει τόσο στη θεωρητική-οικονομική, όσο και στην
θεσμική και πολιτικο-οικονομική ανάλυση του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Μετά το πέρας του
μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν της παραδοσιακές και νεότερες θεωρίες του διεθνούς
εμπορίου, τα μέσα της εθνικής και διεθνούς εμπορικής πολιτικής, της θεσμούς και τα καθεστώτα της
διεθνούς εμπορικής πολιτικής, της διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και τα σύγχρονα ζητήματα
της διεθνούς εμπορικής διπλωματίας. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται οι
θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του διεθνούς εμπορίου, η θεωρία της εμπορικής πολιτικής
(καθεστώτα, στόχοι, μέσα, λήψη αποφάσεων, επιδράσεις των μέσων), οι περιφερειακές εμπορικές

ενώσεις, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα (ΠΟΕ/GATT), τα σύγχρονα προβλήματα της διεθνούς
εμπορικής πολιτικής καθώς και οι τεχνικές άσκησης εμπορικής διπλωματίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
Α) γνωρίζουν τη θεωρία και πολιτική του διεθνούς εμπορίου
Β) ορίζουν τις παραδοσιακές και νεότερες θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, τα μέσα της εθνικής και
διεθνούς εμπορικής πολιτικής
Γ) γνωρίζουν τη θεωρία της εμπορικής πολιτικής (καθεστώτα, στόχοι, μέσα, λήψη αποφάσεων,
επιδράσεις των μέσων), της περιφερειακές εμπορικές ενώσεις και το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα
(ΠΟΕ/GATT)
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 και 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…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες:
1. Γιατι είναι αναγκαία η ειδική μελέτη των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων και του διεθνούς
εμπορίου;
2.Τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου διεθνούς εμπορίου και της σύγχρονης διεθνούς
εμπορικής πολιτικής
3. Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος (θεώρημα David Ricardo)
4. Διαφορετικές ποσότητες συντελεστών παραγωγής ως αιτία του διεθνούς εμπορίου (Heckscher –
Ohlin)
5. Θεωρητικές προσεγγίσεις του διεθνούς εμπορίου: παραμελημένες και νεότερες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις του διεθνούς εμπορίου
6. Άμεσες Ξένες επενδύσεις και διεθνές εμπόριο
7. Εμπορική πολιτική
8. Εθνική εμπορική πολιτική
9. Διεθνής εμπορική πολιτική
10. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η διεθνής εμπορική πολιτική και οι διεθνείς εμπορικές
διαπραγματεύσεις
11. H διπλωματία των διακρατικών περιφερειακών εμπορικών ενώσεων
12. H κοινή εξωτερική εμπορική πολιτική της ΕΕ και ο ρόλος της στη διεθνή εμπορική διπλωματία
13. Διεθνής εμπορική διπλωματία: φορείς, στόχοι, μέσα, διαδικασίες, fora, σχέση με πολιτική
διπλωματία
14. Το εξωτερικό εμπόριο και η εμπορική διπλωματία της Ελλάδας

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Μελέτη & ανάλυση
91
βιβλιογραφίας
Συγγραφή Εργασίας
20

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Γραπτή εξέταση (80%)
Γραπτή Εργασία (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Πουρναράκης, Ε. (2017), Διεθνής οικονομική: Μια εισαγωγική προσέγγιση, 4 η, Αθήνα, Εκδόσεις
UNIBOOKS ΙΚΕ.
2. Guillochon, Β., Kawecki, Α. και Venet, B. (2015), Διεθνής Οικονομική: Διεθνές Εμπόριο και
Μακροοικονομία, Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΔΕ60-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΌΧΙ
Ελληνική
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)

(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 αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης
επιχειρήσεων. Πρωτεύον στόχος της ύλης του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με
τις αρχές του Διοικείν.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:



περιγράφουν τις λειτουργίες της Διοίκησης, τους ρόλους και τις απαιτούμενες ικανότητες
του μάνατζερ.
περιγράφουν και να διακρίνουν τις δυνάμεις του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των
σύγχρονων επιχειρήσεων.



αναγνωρίζουν και να αξιολογούν χαρακτηριστικά και στάδια λήψης αποφάσεων για ορθές
ομαδικές και ατομικές αποφάσεις.
 περιγράφουν τα είδη και τη διαδικασία προγραμματισμού δράσης των επιχειρήσεων για
αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
 περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης, το πώς δημιουργείται η οργανωτική δομή, το πώς
ορίζονται οι ρόλοι κι οι ευθύνες στα μέλη της επιχείρησης/ οργανισμού.
 αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις πηγές δύναμης του ηγέτη – μάνατζερ, τι συνιστά η
φύση της ηγεσίας και να περιγράφουν και να αξιολογούν την καταλληλότητα εφαρμογής
των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών της ηγεσίας.
 περιγράφουν τι και πώς παρακινεί την ανθρώπινη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο,
πώς δημιουργούνται οι αποτελεσματικές ομάδες εργαζομένων και δίνεται η διαχείριση
των ατομικών και διομαδικών σχέσεων και ποια τα εμπόδια/ δυσκολίες αλλά και η
διαδικασία και τα μέσα για αποτελεσματική διαπροσωπική και οργανωσιακή επικοινωνία.
 αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να περιγράφουν την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της
δημιουργίας συστημάτων ελέγχου και τον τρόπο λειτουργίας τους για την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών, συστημάτων και διαδικασιών παραγωγής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σ` ένα έντονα ανταγωνιστικό και
διεθνοποιημένο περιβάλλον, με κύρια χαρακτηριστικά το υψηλό κόστος απόκτησης και των
απαιτούμενων πόρων, ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, εφαρμόζοντας
πρακτικές διοίκησης, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας. Σε αυτά τα πλαίσια, η
αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί πρωτεύον παράγοντα στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων
των σύγχρονων επιχειρήσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση των λειτουργειών
του Μάνατζμεντ, μέσω της παροχής συγκεκριμένων θεωρητικών γνώσεων, ώστε ο αυριανός μάνατζερ
να έχει κάνει κτήμα του την έννοια του Διοικείν, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή, σε ποιες ενέργειες
πρέπει να προβεί, ώστε να διοικήσει αποτελεσματικά την επιχείρηση στην οποία προΐσταται.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης - Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

μέσω

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

της

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

Διαλέξεις
Ατομικές Εργασίες
Μελέτη της βιβλιογραφίας

39
22
89

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
- Ανάπτυξη θεωρητικών ερωτημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη
μελέτη περίπτωσης
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ










Χυτήρης, Λ. (2013). Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.
Μπουραντάς, Δ. (2015). Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
Daft,R. (2015). Management, 12th edition, Cengage Learning.
Drucker, P. (2008). Management Revised Edition, Harper Business.
Drucker, P. (2001). Management Challenges for the 21st Century, Harper Paperbacks.
Drucker, P. (2006). The Practice of Management, Harper Paperbacks.
Griffin, R. (2012). Management, 11th edition, Cengage Learning
Hamel, G. (2006). The Future of Management, Harvard Business School Press.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΔΙΚ51
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ειδικού υποβάθρου
Όχι
Ελληνικά
Ναι στα Αγγλικά
https://eclass.unipi.gr/courses/DES193/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίσουν τα διαφορετικά περιεχόμενα της έννοιας του πολιτισμού
 διαπιστώσουν τη διαφορά ανάμεσα: στην προβαλλόμενη και την προσλαμβανόμενη εικόνα του
κράτους.
 κατανοήσουν τις βασικές πολιτιστικές δομές
 αναγνωρίσουν τα επιμέρους είδη εικόνας κράτους ώστε να τα αξιοποιήσουν στην ανάλυση.
 εξετάσουν και να ιεραρχήσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην διαμόρφωση,
σταθεροποίηση και αλλαγή των στάσεων, των στερεοτύπων και των προσλαμβανομένων
εικόνων κρατών.
 συσχετίσουν τις στάσεις, τα στερεότυπα και τις γνωσιακές μεροληψίες ως αναλυτικά εργαλεία
με τα προσωπικά τους βιώματα.
 συσχετίσουν τη θεωρία για τις εικόνες κρατών με το γνωσιακό κεκτημένο των Διεθνών

Σχέσεων, εξετάζοντας τους διεθνολογικούς παράγοντες που οδήγησαν στη διαμόρφωση αυτών
των εικόνων.
 εκτιμήσουν τις πρακτικές συνεπαγωγές
όπως ο εθνοκεντρισμός, η ειδησεογραφική
εσωτερίκευση, ο ηθικός αποκλεισμός και η πολωμένη επικοινωνία στην πολιτιστική διπλωματία
και στη διαπολιτισμική επικοινωνία
 συσχετίσουν τις απεικονίσεις των κρατών στα Μέσα ενημέρωσης με τη λειτουργία του
μηχανισμού παραγωγής των ειδήσεων, με τη θέση τους στο σύστημα κρατών και τις διακρατικές
σχέσεις.
 αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο η αυτό-εικόνα και η επιθυμητή προβαλλόμενη εικόνα
λειτουργούν περιοριστικά στα διαθέσιμα μέτρα εξωτερικής πολιτικής.
 αναγνωρίσουν και ταξινομήσουν τις αυτό-εικόνες, τις επιθυμητές εικόνες και τις
αντιλαμβανόμενες εικόνες καθώς και το ποιος ορίζεται ως «σημαντικός άλλος» στον λόγο των
δρώντων πολιτικών υποκειμένων.
 ταξινομήσουν τις πρακτικές που συγκροτούν το φαινόμενο της πολιτιστικής διπλωματίας.
 διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης καθώς και τους περιορισμούς της στρατηγικής
πολιτιστικής διπλωματίας
 διευρύνουν την αντίληψή τους για την οικονομική σημασία της εικόνας της χώρας καθώς και
για την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισής της
 διακρίνουν τους όρους: nation branding επίδραση της χώρας προέλευσης, εθνοκεντρισμός του
καταναλωτή, εχθρότητα του καταναλωτή και στην αλληλεπίδραση τους με την πολιτιστική
διπλωματία.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
……
Άλλες…
…….

Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Ατομική Εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο του
μαθήματος.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα οργανώνεται σε δύο άξονες οι οποίοι εξελίσσονται παράλληλα σε διαφορετικά δίωρα
διδασκαλίας. Στον πρώτο άξονα, στο πρώτο μέρος του αναδεικνύονται το περιεχόμενο και οι
σημασιολογικές περιπέτειες της έννοιας του πολιτισμού. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται συγκριτικά
βασικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο και τα κοινωνικά θεμέλια που διατρέχουν τις δομές των
λεγόμενων μεγάλων πολιτισμών (Ισλάμ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία), ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η
ανάδειξη της ιδιομορφίας του δυτικού πολιτισμού μέσα σε αυτόν τον ιστορικό χάρτη. Στο τρίτο μέρος
διερευνάται η εμβέλεια του πολιτισμού τόσο ως ερμηνευτικού άξονα στα πλαίσια της σύγχρονης
θεωρίας όσο και ως ιδεολογικού μέσου της σημερινής διεθνούς πολιτικής. Η απώλεια, αλλά και η
αυξανόμενη επάνοδος των πολιτισμικών παραδόσεων του παρελθόντος σε καθεστώς μεταπαραδοσιακών καιρών αναλύεται ως προς τα πιθανά κίνητρα, αλλά και ως προς τις εξίσου πιθανές
θεωρητικές και πρακτικές δυνατότητές της.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζεται στην συγκρότηση και διαχείριση των εικόνων των κρατών ως πυρηνική
διαδικασία της πολιτιστικής διπλωματίας. Η δομή του μαθήματος στηρίζεται στην διαφοροποίηση
ανάμεσα στην προσλαμβανόμενη και την προβαλλόμενη εικόνα, δηλαδή την εικόνα του κράτους ως
γνωσιακή δομή και ως μήνυμα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή σε θεωρίες οι
οποίες ερμηνεύουν την διαδικασία κατασκευής της εικόνας των κρατών αντλώντας από τα πεδία της
κοινωνικής και γνωστικής ψυχολογίας ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται θεωρίες οι οποίες επεξηγούν
διαφορετικές λογικές και διαδικασίες διαμόρφωσης μηνυμάτων σχετικά με τις εικόνες των κρατών.
1. Εισαγωγή στις Εικόνες Κρατών – Ορισμοί και Περιεχόμενο.
2. Στάσεις – Διαμόρφωση και Αλλαγή.
3. Στερεότυπα στη Διομαδική Επικοινωνία
4. Ταυτότητες και Εθνοκεντρισμός.
5. Πολωμένη Επικοινωνία, Ηθικός Αποκλεισμός και Στρατηγικές Δαινομονοποίησης
6. Θεωρία Παραγωγικών Αιτιών και Διομαδική Επικοινωνία: Η Εθνοκεντρική Μεροληψία
7. Απεικονίσεις του Συστήματος Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Ποσοτική Ανάλυση Περιεχόμενου.
8. Εικόνες Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης. Κοινωνιολογία των Ειδήσεων και Πολιτικοί Ανταγωνισμοί.
9. Μοντέλα Επικοινωνίας στην Πολιτιστική Διπλωματία
10. Η Πολιτιστική Διπλωματία ως Στρατηγική Επικοινωνία.
11. Θεωρία Εικόνας Κράτους στις Διεθνείς Σχέσεις.
12. Αρχές Διαχείρισης της Ταυτότητας του Κράτους ως Μάρκας.
13. Η Διαλεκτική της Εικόνας του Κράτους και της Εικόνας των Προϊόντων.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

1.
2.
3.

4.

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

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για
αναζήτηση πρωτογενούς υλικού για ανάλυση
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου ασκήσεων με
υπερσυνδέσμους – ειδικά για την υποστήριξη το
μαθήματος. Το βιβλίο αποτελεί ανοικτή πηγή και
είναι αναρτημένο σε επιστημονικά αποθετήρια
(Academia, ResearchGate)
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
επικοινωνία, καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ατομικές Εργασίες
Μελέτη της βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
40
71

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση (100%). Οι ασκήσεις που γίνονται σε
κάθε διάλεξη έχουν αποκλειστικό στόχο να υποβοηθήσουν

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.

τις διαδικασίες μάθησης και δεν προσμετρόνται στη τελική
βαθμολογια
Η μαθησιακή στοχοθεσία και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι
διαθέσιμα στους φοιτητές από την αρχή των μαθημάτων.
Επίσης κάθε εβδομάδα αναρτάται στην η-τάξη οδηγός
μαθήματος ο οποίο συμπεριλαμβάνει το περίγραμμα της
διάλεξης,
τους
μαθησιακούς
στόχους,
κριτήρια
αυτοαξιολόγησης της μαθησιακής βιβλιογραφίας, κυρίως
βιβλιογραφία
και
βοηθητική
βιβλιογραφία
με
υπερσυνδέσεις καθώς και βασικές διαδικτυακές πηγές οι
οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στην μαθησιακή
διαδικασία.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1.
2.
3.

Βιβλίο [33134303]: Γραμματική των πολιτισμών, F. Braudel
Βιβλίο [41965244]: Εικόνες κρατών, Σαμαράς Αθανάσιος Ν.
Σαμαράς, Αθ.Ν. (2017). «Εγχειρίδιο Αναστοχασμών: Εικόνες Κρατών και Πολιτιστική Διπλωματία»
Πειραιάς: Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
American Behavioral Scientist,
International Journal of Communication
International Studies Quarterly
National Identities
Political Psychology
Public Relations Review
Rhetoric Society Quarterly
The Hague Journal of Diplomacy

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ98
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)

(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

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο σ’
ένα διεθνές περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πολυσύνθετο. Το διεθνές επιχειρηματικό κλίμα
καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων που οφείλουν να μελετηθούν προκειμένου να κατανοηθούν
οι στρατηγικές των σύγχρονων επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων τους. Η μελέτη των άμεσων
ξένων επενδύσεων και οι επιδράσεις τους τόσο στις χώρες πραγματοποίησης όσο και στις χώρες
προέλευσης και η διαδικασία εξέλιξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποτελούν κεντρικά ζητήματα
προς διεύρυνση στo πλαίσιο του μαθήματος. Επίσης, αναλύονται ζητήματα που αφορούν το διεθνές
στρατηγικό μάνατζμεντ, τις στρατηγικές για την είσοδο σε ξένες αγορές, τις διεθνείς στρατηγικές
συμμαχίες, το διεθνές μάρκετινγκ, τη διεθνή διοίκηση λειτουργιών, τη διεθνή χρηματοοικονομική
διοίκηση, τη διεθνή διοίκηση ανθρώπινων πόρων και τις εργασιακές σχέσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
Α) γνωρίζουν το πεδίο μελέτης της Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων
Β) ορίζουν το ρόλο των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία
Γ) εξηγούν τις στρατηγικές για την είσοδο σε ξένες αγορές
Δ)κατανοούν το σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Σκοπός της Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων
Διεθνές Επιχειρηματικό Κλίμα και Ανταγωνισμός
Διεθνής Κίνηση Κεφαλαίων
Άμεσες ξένες επενδύεις – Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εξέλιξη
Ο πολιτικός κίνδυνος
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις: Εξαγωγές - Συγχωνεύσεις- Αντιθέσεις
Διεθνές Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Στρατηγικές για την Είσοδο σε Ξένες Αγορές
Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες
Διεθνές Μάρκετινγκ
Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39

βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Συγγραφή εργασίας

96
15

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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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

1.
2.

Γραπτή Εξέταση 80%
Γραπτή Εργασία 20%

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Ball A. D., Geringer J. M., Minor S. M. και McNett M. J. (2014), Διεθνής Επιχειρηματική
Δραστηριότητα: Η πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού, Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο.
2. Grriffin, R.W. και Pustay, M.W. (2018), Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, Θεσσαλονίκη,
Εκδόσεις Τζιόλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΕΠ99
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο & 7Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1.

2.
3.

ορίζουν τις θεωρητικές έννοιες σχετικά με το πεδίο της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής
πολιτικής (π.χ. εθνικό συμφέρον, ισχύς, υψηλή στρατηγική, σκοποί και μέσα εξωτερικής
πολιτικής).
εφαρμοζουν τις έννοιες αυτές σε συγκεκριμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής
εξηγούν θέματα ασφάλειας που εμφανίζονται στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα (π.χ.
Τρομοκρατία, λαθρομετανάστευση, οικονομικός πόλεμος, οργανωμένο έγκλημα).

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

Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη Εργασία
-Ομαδική Εργασία
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα μελετά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
Στόχος είναι η εξέταση του διεθνούς περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της διεθνούς ασφάλειας. Το
μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό, αναλύοντας θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της
διεθνούς ασφάλειας.
Συνάμα εξετάζονται έννοιες ήπιας ασφάλειας και οι διαστάσεις τους στο διεθνές περιβάλλον. Το
μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην τάξη
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

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

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
Διαλέξεις
Παρουσιάσεις Εργασιών
Μελετη

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
61
50

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,

1.Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.
2.Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική Παρουσίαση
στην τάξη

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –Μ. ΜΠΟΣΗ
2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ- Μ. ΜΠΟΣΗ

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ100
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
Ναι (στην αγγλική γλώσσα)

https://eclass.unipi.gr/courses/DES201/

(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

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατοχύρωση της/του φοιτήτριας/φοιτητή με τη γνώση που
αφορά τις μεγάλες δυνάμεις και την στρατηγική του δράση στα πλαίσια των Διεθνών Σχέσεων.
Επιπρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση σύνδεσης θεωρίας και εμπειρικού γεγονότων
που αφορά στις μεγάλες δυνάμεις και την στρατηγική τους. Επιπλέον, επιδιώκεται η αποκρυστάλλωση
των θεωρητικών εννοιών και ορισμών του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος. Ειδικότερος στόχος
του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονική ευαισθησία,
αντικειμενικότητα και ανεκτικότητα σε διαφορετικές απόψεις και νέες ιδέες. Τέλος, καλλιεργεί τη
δυνατότητα στο σπουδαστή να αναλύει τα διεθνολογικά γεγονότα με επιστημονική, αμερόληπτη και
κριτική σκέψη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίζουν τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων
 αναλύουν και να ερμηνεύουν τις βασικές πολιτικοστρατηγικές συμπεριφορές των μεγάλων
δυνάμεων στο διεθνές σύστημα.
 αναπτύσσουν και να συσχετίζουν τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων σε σχέση με τις πολιτικές
και στρατιωτικές στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων για την εξυπηρέτηση του εθνικού τους
συμφέροντος και την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.
 αναλύουν τα διεθνολογικά γεγονότα με επιστημονική, αμερόληπτη και κριτική σκέψη
 γνωρίζουν το βασική βιβλιογραφία που αφορά στη μελέτη και κατανόηση της συμπεριφοράς
των μεγάλων δυνάμεων.

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
Άλλες:
Θεωρητική ανάλυση
Εμπειρική ανάλυση με παραδείγματα από διεθνολογικά γεγονότα
Σχολιασμός βιβλιογραφίας
Μεθοδολογικές επισημάνσεις

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα καλύπτει το θεωρητικό και εμπειρικό σκέλος που αφορά στην στρατηγική δράση των
μεγάλων δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Μέσα στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται
διεξοδικά τα ακόλουθα: πρώτον, τα βασικά χαρακτηριστικά και η στρατηγική συμπεριφορά των
μεγάλων δυνάμεων, δεύτερον η συστημική θεωρία μελέτης των διεθνών φαινομένων και ιδιαίτερα ο
επιθετικός ρεαλισμός του Mearsheimer για την κατανόηση της δράσης και της συμπεριφοράς των
μεγάλων δυνάμεων, τρίτον παραδείγματα από περιπτωσιολογικές μελέτες των δύο τελευταίων αιώνων
που αφορούν τη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων όπως αυτές των ΗΠΑ (1900-σήμερα), της Σοβ.
Ένωσης (1917-1991), της Γερμανίας (1868-1945), της Ιαπωνίας (1868-1945), της Μεγ. Βρετανίας (17921990) και της Γαλλίας (1789-1945). Επιπρόσθετα και σε μια εξειδικευμένη προοπτική αναλύεται η
ισορροπία ισχύος μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός ασφαλείας, η έννοια του
πολέμου μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, η έννοια της ισχύος και οι συντελεστές ισχύος που αναπτύσσουν
οι μεγάλες δυνάμεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται
διδασκαλίας.

αναλυτικά

ο

τρόπος

και

μέθοδοι

Πρόσωπο με πρόσωπο (μέσω των διαλέξεις στην
αίθουσα διδασκαλίας και της επίλυσης αποριών των
φοιτητών στις ώρες γραφείου)
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Δραστηριότητα
Διαλέξεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες

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

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.

Διαδραστική διδασκαλία
Εποπτεία
μελέτης
επιπρόσθετης
βιβλιογραφίας

41 ώρες
70 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

150 ώρες
(6 Π. Μον. x 25 ώρες)
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που
περιλαμβάνει αριθμό ερωτήσεων από τον οποίο
καλούνται να επιλέξουν συγκεκριμένο αριθμό οι
φοιτητές (2 στις 3).
Οι απαντήσεις αφορούν ανάπτυξη δοκιμίου στο οποίο
απαιτείται η θεωρητική κατοχύρωση αλλά και η
σύνδεση της θεωρίας με το εμπειρικό γεγονός. Επίσης
απαιτείται η αξιολογική κρίση της/του φοιτήτριας/τή.
Τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους
φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (Αθήνα: Ποιότητα, 2006).
[Κωδ. Εύδοξος: 1540]
Henry Kissinger, Διπλωματία (Αθήνα: Λιβάνης, 1995). [Κωδ. Εύδοξος 199]
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ενδεικτική):
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία:
Brzezinski, Zbigniew, Η Μεγάλη Σκακιέρα (Αθήνα: Λιβάνης, 1998).
Bull, Hedley, Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της Τάξης στην Παγκόσμια Πολιτική (Αθήνα: Ποιότητα,
2001).
Carr, Edward, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939: Εισαγωγή στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα:
Ποιότητα, 2000).
Gilpin, Robert, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική (Αθήνα: Ποιότητα, 2004).
Huntington, Samuel, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και ο Ανασχηματισμός της Παγκόσμιας Τάξης
(Αθήνα: Τερζόπουλος, 1999).
Luttwak, Edward N., Η Υψηλή Στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Αθήνα: Τουρίκη, 2009)
Waltz, Kenneth, Θεωρία Διεθνούς Πολιτική (Αθήνα: Ποιότητα, 2011).
Watson, Adam, Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας: Μια Συγκριτική Ιστορική Ανάλυση (Αθήνα:
Ποιότητα, 2006).
Ήφαιστος, Παναγιώτης, Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων (Αθήνα:
Ποιότητα, 1998).
Στεφανίδης, Δ. Ιωάννης, Ισορροπία των Δυνάμεων και Ηγεμονική Πρόκληση: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Κρατών, 1871-1945 (Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2006).
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
Aron, Raymond, Peace and War: A Theory of International Relations (New York: Anchor and Doubleday
Publishers, 1973).
Art, J. Robert, A Grand Strategy for America (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003).
Bridge, F. R. and Roger Bullen, The Great Powers and the European States System 1814-1914, 2nd Ed.
(London and New York: Routledge, 2005).
Cooley, Alexander, Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia (New York:
Oxford University Press, 2012).
Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500
to 2000 (New York: Vintage Books, 1987).
Kennedy, Paul, Grand Strategies in War and Peace (New Haven: Yale University Press, 1991).

Luttwack, N. Edward, Strategy: The Logic of War and Peace (Cambridge, Massachusetts: The Belknap
Press of Harvard University Press, 1987).
Morgenthau, J. Hans, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Brief Ed. (New York:
McGraw-Hill, 1993).
Mansoor, Peter R. and Williamson Murray, (eds), Grand Strategy and Military Alliances (Cambridge:
Cambridge University Press, 2016).
Simpson, Gerry, Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Foreign Affairs, International Affairs, International Relations, International Studies Quarterly, Journal
of International Affairs, Millennium, Οrbis, Review of International Studies, World Politics, The Journal
of Politics, International Security, International Organization

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ84
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/modules/agenda/?course=DES244

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο σύνθετο διεθνές θεσμικό και νομικό
περιβάλλον της ενέργειας.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και θεσμούς του
διεθνούς δικαίου ενέργειας, τα βασικά χαρακτηριστικά του, τους παράγοντες που επηρεάζουν την
εξέλιξή του. Ακολούθως, το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση σε κάποια ειδικότερα θέματα του
διεθνούς δικαίου της ενέργειας, όπως η θεμελιώδης αρχή της κυριαρχίας του κράτους στις
πλουτοπαραγωγικές πηγές του, η οποία επικαθορίζει τις ενεργειακές επενδύσεις και αποτελεί σημείο
αναφοράς για οποιαδήποτε δραστηριότητα εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων, το νομικό πλαίσιο
προστασίας των ενεργειακών επενδύσεων, με έμφαση στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και το Χάρτη
Ενέργειας, το νομικό πλαίσιο των αγωγών μεταφοράς ενέργειας και το ενεργειακό καθεστώς της
Κασπίας. Τέλος, προσεγγίζεται το διεθνές ενεργειακό πλαίσιο υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

με μια σύντομη παρουσίαση των ενωσιακών αρμοδιοτήτων για θέματα ενέργειας και σύναψης
διεθνών συμφωνιών κα αναφορές στη συμμετοχή της ΕΕ στον ΠΟΕ, αλλά και στις ενεργειακές πτυχές
της νέας γενιάς εμπορικών συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν το, νομικό και θεσμικό πλαίσιο, του διεθνούς δικαίου της ενέργειας
 ορίζουν τις βασικές, θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το διεθνές δίκαιο της ενέργειας
 συυνθέτουν γνώσεις διεθνών σχέσεων, δικαίου και πολιτικής επιστήμης προκειμένου να να
αναλύσουν τα ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον
 αναπτύσσουν και να παρουσιάζουν ατομική ή ομαδική εργασία στο συγκεκριμένο
αντικείμενο
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
Α. Η διεθνοποίηση του δικαίου της ενέργειας
Από το δίκαιο της ενέργειας στο διεθνές δίκαιο της ενέργειας
Η απουσία ορισμού και κωδικοποίησης

Β. Η σημασία των γεωπολιτικών παραγόντων
Γ. Το σύνθετο θεσμικό περιβάλλον – η ενεργειακή διακυβέρνηση
Δ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού τομέα
Η ανάγκη μαζικών επενδύσεων σε υποδομές
Η διαρκής αύξηση της ζήτησης για ενέργεια
Οι εντεινόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Οι συνέπειες των ενεργειακών εξελίξεων στην εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια
ασφάλεια – τα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού

II. H αρχή της κυριαρχίας του κράτους στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του
Α. Η έννοια της κυριαρχίας του κράτους στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του, ως αρχής του
διεθνούς εθιμικού δικαίου
Βασικά χαρακτηριστικά της κυριαρχίας ως μορφής άσκησης αρμοδιοτήτων
Η εξέλιξη της αρχής
3. Η ασάφεια του περιεχομένου της αρχής και των παραγόμενων έννομων
συνεπειών

Β. Οι περιορισμοί της αρχής της κυριαρχίας
1. Οι περιορισμοί από τις αρχές του διεθνούς δικαίου
2. Οι περιορισμοί από τη συμμετοχή των κρατών σε περιφερειακούς και διεθνείς
οργανισμούς
3. Η αναγκαία ισορροπία μεταξύ της αρχής της κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων και της
ανάγκης προστασίας των επενδύσεων

ΙΙΙ. Το πλαίσιο προστασίας των επενδύσεων στην ενέργεια
Α. Οι ενεργειακές επενδύσεις
Μορφές και ιδιαιτερότητα των ενεργειακών επενδύσεων
Οι κίνδυνοι - Το ασταθές επενδυτικό κλίμα
Β. Το νομικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών

Εσωτερικό δίκαιο – η περίπτωση της Ελλάδος
Δημόσιο Διεθνές δίκαιο
α) Διμερείς επενδυτικές Συνθήκες (bilateral investment treaties)
β) Πολυμερείς επενδυτικές Συνθήκες – Ο Χάρτης της Ενέργειας
γ) Η προβληματική της απαλλοτρίωσης
δ) Η εγγύηση της παροχής γενικών προτύπων μεταχείρισης
ε) Τα ειδικά πρότυπα μεταχείρισης
3. Η επίλυση των αναφυόμενων διαφορών
IV. To καθεστώς των αγωγών
Α. To νομικό καθεστώς για την κατασκευή αγωγών και της μεταφοράς ενέργειας
Γενικές αρχές εφαρμοστέεες βάσει διεθνούς εθιμικού δικαίου

Ειδικές διεθνείς συμφωνίες και περιφερειακές συμφωνίες-πλαίσιο
Πολυμερείς συμφωνίες (Δίκαιο της Θάλασσας UNCLOS, Χάρτης Ενέργειας, GATT)
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Συμβάσεις για συγκεκριμένους αγωγούς
Ο αγωγός της Κασπίας (The Caspian Pipeline Consortium)
Διακρατική Συμφωνία Ελλάδος-Ρωσίας για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream
Ο αγωγός Nabucco
Ο αγωγός TAP
Σχέση των διατάξεων του Χάρτη Ενέργειας, με τους κανόνες της GATT/ΠΟΕ και των
συμβάσεων για συγκεκριμένους αγωγούς
V. H περίπτωση της Κασπίας Θάλασσας
Α. Το ιδιαίτερο - ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον
Β. Το αβέβαιο νομικό καθεστώς της Κασπίας
Γ. Οι εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ

VI. Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνές δίκαιο της ενέργειας
Α. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι αρμοδιότητες και οι κανόνες στο πεδίο της ενέργειας
Οι αρμοδιότητες για τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών

Β. Η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)
Οι εφαρμοστέοι κανόνες
Το ζήτημα της διπλής τιμολόγησης και της αντιμετώπισης των στρεβλώσεων της αγοράς

Γ. Η εμπορική και ενεργειακή πολιτική της Ένωσης, πέραν του ΠΟΕ
Η νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου – ενεργειακές πτυχές
Οι «σε βάθος και σφαιρικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών»
Η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας
Η προστασία των επενδύσεων σε χώρες με υψηλό δείκτη διαφθοράς
H αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

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

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
Διαλέξεις
Ατομική μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
111

150

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

Γραπτή εξέταση
Προαιρετικές ατομικές ή ομαδικές εργασίες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
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Z.A. ALQURASHI, Indirect Expropriation in the Field of Petroleum, Journal of World Investment and Trade,
vol. 5, Issue 6, 2004, σ. 897
M. BUNGENBERG, S. HOBE, Permanent Sovereignty over Natural Resources, Springer, 2015
P. CAMERON, International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability, Oxford University Press
(OUP), 2010
J. CANTEGREIL, The Audacity of the TEXACO/CALIASTIC Award: Rene–Jean Dupuy and the
Internasionalization of Foreign Investment Law, European Journal of International Law (EJIL), Vol. 22,
2/2011, σ. 441

M. COSSY, Energy Trade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resources, Export
Restrictions and Freedom of Transit, European Yearbook of International Economic Law 2012, σ. 281
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de production pétrolière en Libye. Problèmes choisis, Journal de Droit International (JDI), 2008, 135 JDI,
σ. 3 (1ère partie), 2008, 136 JDI, σ. 97 (2ème partie)
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EUROPEAN PARLIAMENT, Trade and investments in energy in the context of the EU common commercial
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ92
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 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

3

6

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

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES165/

(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 αποσκοπεί να παράσχει στους φοιτητές το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση
βασικών εννοιών ενεργειακής πολιτικής και της διπλωματίας στη λήψη απόφασης για σύγχρονα
ενεργειακά ζητήματα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τις βασικές έννοιες της ενέργειας και των φυσικών πόρων (ορισμοί, ενεργειακό
ισοζύγιο, διάγραμμα ενεργειακών ροών, περιβάλλον, ενεργειακό εφοδιασμό και ζήτηση)
 γνωρίζουν τις εφαρμοσμένες ενεργειακές πολιτικές σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεμο
επίπεδο
 εξηγούν προβλήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή πενία, η κλιματική αλλαγή

και πως επηρεάζουν το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό
 γνωρίζουν τα εργαλεία για ποσοτικοποίηση ενεργειακών πολιτικών και λήψης αποφάσεων
για ενεργειακές υποδομές
 διακρίνουν τους βασικούς ρόλους των εθνικών και υπερεθνικών θεσμών στη λήψη
απόφασης για ενεργειακά θέματα
 διακρίνουν το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και των επιτροπών ανταγωνισμού
 αναλύουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για σύγχρονα ενεργειακά θέματα, όπως οι
ενεργειακοί αγωγοί.
 συνεργάζονται με τους συμφοιτητές του για την ανάλυση σύγχρονων θεμάτων ενεργειακής
πολιτικής και της παρουσίασης σχετικών εργασιών
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση της ενεργειακής πολιτικής, διερευνώντας τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ νομικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους
ενεργειακούς πόρους και τις αγορές ενέργειας. Αρχικά, αξιολογεί βασικές έννοιες της ενέργειας και
των φυσικών πόρων (ορισμοί, ενεργειακό ισοζύγιο, διάγραμμα ενεργειακών ροών, περιβάλλον,
ενεργειακό εφοδιασμό και ζήτηση). Στη συνέχεια, το μάθημα αναδεικνύει διάφορες οπτικές της
ενεργειακής πολιτικής, όπως ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, ο ανταγωνισμός και η ρύθμιση
των ενεργειακών αγορών. Το μάθημα δίνει έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή και Κλιματική
Πολιτική, την πρόκληση της Ενεργειακής Ασφάλειας, την υιοθέτηση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας
και τις δράσεις για τον περιορισμό και στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης τον σύγχρονο
ανταγωνισμό για τη παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, αναδεικνύοντας τις γεωπολιτικές αλλά και
τις τεχνικο-οικονομικές πτυχές της.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

μέσω

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40

της

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας

35
75

Σύνολο Μαθήματος

150

Ι. Εξετάσεις(70%)
ΙΙ. Εργασία (30%)

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Φυσικοί πόροι και ενεργειακή πολιτική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12891588
Έκδοση: 1η έκδ./1991
Συγγραφείς: Κανελλόπουλος Α.
ISBN: 978-960-02-3261-5
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
2.Ενεργειακή ασφάλεια και διεθνής πολιτική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77111458
Έκδοση: 1η έκδ./2018
Συγγραφείς: Τσακίρης Θ.
ISBN: 978-960-02-3384-1
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Applied Energy
Energy Policy

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ97
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο &7Ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(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

Με το μάθημα οι φοιτητές αποκτούν μια σύγχρονη προσέγγιση σε έναν κλάδο που
κατατάσσεται ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα πολιτικών και οικονομικών επιστημών που
είναι οι τεχνικές διαπραγματεύσεων. Διδάσκεται η προσέγγιση της αμοιβαίας ικανοποίησης
συμφερόντων που είναι μια τεχνική που ακολουθείται αντί της συγκρουσιακής τακτικής
επικράτησης του ενός σε βάρος του άλλου. Είναι ένα μάθημα που έχει αποκτήσει φανατικούς
ακροατές που επιθυμούν να επεκτείνουν τις σπουδές τους σε αυτό το αντικείμενο διότι κάθε
φοιτητής κατανοεί ότι διαπραγματευόμαστε καθημερινά, πόσο μάλλον όταν μας ανατεθεί να
προάγουμε συμφέροντα του φορέα στον οποίο καθείς θα υπαχθεί ως στέλεχος και αυτό θα
συντελεστεί όπως γίνεται μέσα από τη δημιουργία μιας σχέσης εν είδει εταιρίας ή συμφωνίας.
Και στην πολιτική και στην οικονομία, ιδίως στη διπλωματία, η διαπραγμάτευση είναι ένα
προσόν το οποίο εκτιμάται χωριστά και οι φοιτητές μας αυτό το αποκτούν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• ορίζουν και να χρησιμοποιούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεων
• εφαρμόζουν την προσέγγιση της αμοιβαίας ικανοποίησης συμφερόντων που είναι μια
τεχνική που ακολουθείται αντί της συγκρουσιακής τακτικής επικράτησης του ενός σε βάρος
του άλλου
• συνθέτουν και να υποστηρίζουν τα συμφέροντα του φορέα στον οποίο θα υπαχθούν
.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος
των θεωριών αλλά και πρακτικών σχετικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις όπως έχουν γίνει
αντικείμενο της πρακτικής και έχουν θεωρητικοποιηθεί με τη βοήθεια και προτύπων εκ της
ψυχολογίας, των οικονομικών και των μαθηματικών. Η θεωρία υπακούει στην πρακτική εμπειρία και
δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με στιγμές διπλωματικών επιτυχιών είτε σε
επίπεδο διαπραγμάτευσης είτε μεσολάβησης. Και τα παραδείγματα από την ιστορία της διπλωματίας
είναι πολλά. Έχουν δε ταξινομηθεί και αποτελέσει την ύλη ενός νέου σχετικά κλάδου που διδάσκεται
σε αρκετές σχολές του εξωτερικού. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ασκήσεις και προσομοιώσεις.
Το μάθημα αφορά στη Θεωρία και τις Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων και χωρίζεται σε τρεις
ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι εισαγωγική και μεθοδολογική περί διαπραγματεύσεων. Κατά τη
δεύτερη ενότητα, αναλύεται διεξοδικά η θεωρία του Roger Fisher και της ομάδας διαπραγματεύσεων
της Νομικής Σχολής του Harvard και συμπληρώνεται με άλλες προσεγγίσεις. Η τρίτη ενότητα
ολοκληρώνεται με επιλογή περιπτώσεων διεθνών πολιτικών διαπραγματεύσεων και με ασκήσεις
προϊδέασης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καλύπτεται η ύλη που διαρθρώνεται στις παρακάτω
θεματικές ενότητες:
Οι βασικές γνώσεις επί των διαπραγματεύσεων: η διαπραγμάτευση ως διαδικασία, η δομή, η
μέθοδος, οι τακτικές, η στρατηγική, τα αποτελέσματα. Στοιχεία επιτυχούς διαπραγμάτευσης, η
επίτευξη συμφωνίας (deal), τα στερεότυπα, οι πολιτιστικές παραστάσεις, δοκιμασμένες αρχές –
κανόνες (rules of thumb) για επιτυχή διαπραγμάτευση, επιλογή συστήματος διαπραγμάτευσης, η
integrative vs confrontational διαπραγμάτευση, η διμερής διαπραγμάτευση, η πολυμερής
διαπραγμάτευση, οι διαφορές στο στυλ, το στοιχείο της ισχύος, η παρέμβαση και μεσολάβηση, η
εσωτερική και εξωτερική διαπραγμάτευση, το προσωπικό στυλ, το εθνικό στυλ, η κουλτούρα, η
προδιαπραγμάτευση, η κυρίως (detailed) διαπραγμάτευση, η συμφωνία, η μεταδιαπραγμάτευση :
εκτέλεση της συμφωνίας, η βιωσιμότητά της. Στρατηγικές – τακτικές. Η shuttle diplomacy. Ανταλλαγή
και συμφωνίες πακέτο. Two track setting. Framing. Η μέθοδος διαπραγμάτευσης της Νομικής Σχολής
του Χάρβαρντ (Roger Fisher) : Οι επιμέρους ενότητες : η διαπραγμάτευση επί τη βάσει αρχών, η
αναζήτηση αμοιβαίου οφέλους, η διαπραγμάτευση επί τη βάσει συμφερόντων και όχι θέσεων, η

γνώση των συμφερόντων της άλλης πλευράς, η προετοιμασία (brainstorming), οι εναλλακτικές
επιλογές, η χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, η διαπραγματευτική ισχύς, η ΒΑΤΝΑ. Το πρότυπο της
μεσολάβησης και οι εκβάσεις των κρίσεων. Η σύγκρουση και η διαπραγμάτευση. Τα είδη της
μεσολάβησης και οι συνθέσεις του προτύπου. Τακτικές μεσολάβησης (sticks and carrots). Οι βασικές
παράμετροι των διεθνών συμφωνιών (πολιτικών και άλλων). Η διαπολιτισμική διαπραγμάτευση,
οργανωτικά ζητήματα: τόπος, ημερήσια διάταξη, γλώσσα, αντιπροσωπείες. Η γραφειοκρατία.
Δεν υπάρχει καμία επικάλυψη με άλλο μάθημα εξ όσων διδάσκονται στο Τμήμα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ναι

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
40
71

150

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

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε
θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ FISHER ROGER , URY WILLIAM, PATTON BRUCE
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ94

5Ο & 7Ο

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ 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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

Ειδικού υποβάθρου
Ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης
δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/DES254/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1.

κατανοούν και να περιγράφουν τις θεωρητικές και πρακτικές έννοιες των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ
2. ορίζουν πως αυτές διακρίνονται από τις συμβατικές, συμπεριλαμβανόμενων των ορυκτών
καυσίμων.
3. αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να ταξινομούν τα βασικά είδη και τεχνολογίες ΑΠΕ.
4. αξιολογούν τις οικονομικές διαστάσεις των ΑΠΕ.
5. αναγνωρίζουν και είναι σε θέση να περιγράψουν τη σχέση των ΑΠΕ με την παγκόσμια
κλιματική αλλαγή και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα.
6. συνδυάζουν γνώσεις ώστε να αναλύουν γεωπολιτικά ζητήματα και να προσδιορίζουν το ρόλο
των ΑΠΕ σε αυτά, με έμφαση σε θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρώπη και προκύπτουν κατά
την αλληλεπίδραση αυτής με άλλους γεωπολιτικούς δρώντες όπως η Ρωσία.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

……

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, αυτόνομη εργασία, προσομοίωση εργασίας σε
διεθνές περιβάλλον, σχεδιασμός και διαχείριση έργων, σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ενεργειακοί πόροι, ορυκτά καύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Γεωπολιτική της
ενέργειας.
Αιολική ενέργεια. Αιολικά πάρκα. Πολιτικές για την αιολική ενέργεια.
Ηλιακή ενέργεια. Παθητικά, ενεργητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα. Φωτοβολταϊκά.
Θέρμανση, ψύξη και φωτισμός. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, πράσινα κτίρια. Αστική θερμική
νησίδα και πράσινες στέγες. Πολιτικές για την ηλιακή ενέργεια.
Γεωθερμική ενέργεια.
Υδροηλεκτρική ενέργεια. Ενέργεια από τους ωκεανούς.
Αποθήκευση ενέργειας και μπαταρίες. Τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Βιομάζα. Βιοαιθανόλη, βιοντήζελ και εναλλακτικά καύσιμα. Γεωπολιτικές διαστάσεις
βιομάζας και βιοκαυσίμων.
Ανακύκλωση. Οικονομικά ΑΠΕ, επιδοτήσεις, εξωτερικό κόστος. Ειδικές περιπτώσεις χρήσης
ΑΠΕ σε χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μηχανή προβολής και laptop.

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

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργασίες φοιτητών

111

Σύνολο Μαθήματος

150

3.

Υποχρεωτικές ατομικές εργασίες φέρουν το 50% του
τελικού βαθμού του μαθήματος.

4.

Η τελική εξέταση φέρει το 50% του τελικού βαθμού
του μαθήματος.

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το ακόλουθο σύγγραμμα είναι υποχρεωτικό και περιέχει το μεγαλύτερο τμήμα της ύλης του
μαθήματος:
1.

Μαλεβίτη, Ε. (2013). Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκδόσεις
Πεδίο.
Οι ακόλουθες προαιρετικές πηγές συμπληρώνουν την ύλη:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chiras, D. (2010). Wind power basics. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers.
European Renewable Energy Council (EREC) (2010). Renewable energy in Europe: Markets,
trends and technologies. London: Earthscan.
Kougias, I., Szabó, S., Nikitas, A., & Theodossiou, N. (2019). Sustainable energy modelling of
non-interconnected Mediterranean islands. Renewable Energy, 133, 930-940.
Maczulac, A. (2010). Renewable energy: Sources and methods. New York: Facts on File, Inc.
Moore, C., & Smith, K. (2007). Renewable energy in south east Europe. London: GMB
Publishing.
Nelson, V. (2011). Introduction to renewable energy. Energy and Environment Series, A.
Ghassemi (Ed.), Boca Raton: CRC Press.
Scholten, D. (2018). The geopolitics of renewables. D. Scholten (Ed.), Cham, Switzerland:
Springer.

9.

Seitfried, D., & Witzel, W. (2010). Renewable energy – the facts. London: Earthscan.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ51
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
ΝΑΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/ODE167/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:
 αντιλαμβάνονται πλήρως την έννοια, τη διαφορετικότητα και την ευρύτητα του Διεθνούς
Μάρκετινγκ σε σχέση με το εισαγωγικό Μάθημα.
 διακρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες για την κουλτούρα των καταναλωτών και πώς αυτές
επηρεάζουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.
 κατανοούν την στρατηγική ανάγκη των επιχειρήσεων για παρουσία σε διεθνείς αγορές.
 γνωρίζουν τους τρόπους και τα κριτήρια επιλογής Διεθνών Αγορών αλλά και του τρόπου
εισόδου σε αυτές.



αναγνωρίζουν τις διαφορές των στρατηγικών τυποποίησης και προσαρμογής του μίγματος
Μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές
δεξιότητες:





Συλλογή, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών σχετικά με την ελκυστικότητα επιχειρηματικών
ευκαιριών στις διεθνείς αγορές.
Κριτική σκέψη για την αξιολόγηση των αγορών και του τρόπου εισόδου σε αυτές.
Αυτόνομη εργασία.
Σεβασμό στην διαφορετικότητα καθώς η διαφορετικότητα της κουλτούρας των καταναλωτών
από διαφορετικές χώρες, αποτελεί σημείο έμφασης του μαθήματος και της όλης φιλοσοφίας
του Διεθνούς Μάρκετινγκ.

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην επέκταση της επιστήμης του Μάρκετινγκ στις Διεθνείς
αγορές. Η δομή του μαθήματος ακολουθεί βασικές αποφάσεις του Διεθνούς Μάρκετινγκ και
συγκεκριμένα:
Απόφαση Διεθνοποίησης, δηλαδή εάν η επιχείρηση θέλει και μπορεί να ξεπεράσει τα εγχώρια όρια
και σύνορα.
Απόφαση Επιλογής Διεθνών Αγορών, δηλαδή πώς κρίνονται οι ελκυστικότερες διεθνείς αγορές για
διεθνοποίηση, πώς επιλέγονται και με ποια βασική στρατηγική επέκτασης (Συγκέντρωσης ή
Διασποράς).
Απόφαση Επιλογής του Τρόπου Εισόδου, δηλαδή πώς επιλέγεται η πιο ελκυστική και κατάλληλη
στρατηγική εισόδου, πχ. Άμεσες ή Έμμεσες Εξαγωγές, Δικαιόχρηση, Αδειοδότηση, Επένδυση, κ.λπ.
Απόφαση Προσαρμογής ή Τυποποίησης του Μίγματος Μάρκετινγκ, με έμφαση στις αποφάσεις για
το Προϊόν και την Προβολή του.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές

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

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,

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαλέξεις (Μελέτες
Περιπτώσεων & Ασκήσεις
& Παρουσίαση Εργασιών)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30
9

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Συγγραφή Εργασίας
Μελέτη
Εξετάσεις

15
94
2

Σύνολο Μαθήματος

150

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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





Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Γραπτές Εξετάσεις: Ερωτήσεις Ανάπτυξης σε Μελέτη
Περίπτωσης Ελληνικής Εταιρείας που διεθνοποιείται.
Γραπτή Εργασία: Συγγραφή και Παρουσίαση μιας
Μελέτης Περίπτωσης από την Ελληνική Οικονομική
Πραγματικότητα.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. «Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ + CD & e-learning», Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπολος, Β.
Τζαναβαρας, εκδόσεις Rosili, 2010, Αθήνα (7361)
2. «Διεθνές Μάρκετινγκ», Γ. Πανηγυράκης, εκδ. UNIBOOKS ΙΚΕ,2017, Αθήνα, (68405677)
3. «Διεθνές Μάρκετινγκ» R. L. Sandhusen, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1999, Αθήνα. (13520)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of International Marketing
International Marketing Review
Journal of International Business Studies
International Business Review

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ71-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(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

Οι φοιτητές καλούνται να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η
διεθνής πολιτική στη Μέση Ανατολή συνυφαίνεται διαχρονικά τόσο με την οικονομία, όσο και με τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιοχών της. Με τον τρόπο αυτόν αποκτούν μια
πληρέστερη εικόνα των παραγόντων που καθορίζουν, άμεσα ή σε μεγάλο χρόνο, την διεθνή
πολιτική και αντιλαμβάνονται σαφέστερα την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών σχημάτων που
απαιτούνται στην θεωρία διεθνών σχέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του μαθήματος προβλέπεται να είναι σε θέση: να κατανοήσουν την
εμπλοκή του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική ζωή της Μέσης Ανατολής και τα διλήμματα με
τα οποία συνδέεται αυτή η εμπλοκή· να εμβαθύνουν στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία

επιμέρους κρατών και να αντιληφθούν την διαφορά των όρων επίλυσης των οικονομικών και
πολιτικών ζητημάτων σε σχέση με τον δυτικό χώρο· να εξοικειωθούν με επίκαιρα ζητήματα της
οικονομικής πολιτικής και με την διαπλοκή τους με τα δεδομένα των διεθνών σχέσεων· να
αναλύσουν καλύτερα τους όρους της διείσδυσης τόσο της Δύσης στην Μέση Ανατολή όσο και το
αντίστροφο, τους όρους δηλαδή της πύκνωσης της παγκόσμιας πολιτικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν την εμπλοκή του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική ζωή της Μέσης Ανατολής
και τα διλήμματα με τα οποία συνδέεται αυτή η εμπλοκή·
 εμβαθύνουν στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία επιμέρους κρατών
 αντιληφθούν την διαφορά των όρων επίλυσης των οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων σε
σχέση με τον δυτικό χώρο
 αναλύουν επίκαιρα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και την διαπλοκή τους με τα δεδομένα
των διεθνών σχέσεων
 αναπτύσσουν τους όρους της διείσδυσης τόσο της Δύσης στην Μέση Ανατολή όσο και το
αντίστροφο, τους όρους δηλαδή της πύκνωσης της παγκόσμιας πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελείται από τρία σκέλη.
Στο πρώτο γίνονται τρεις εισαγωγικές διαλέξεις από τον διδάσκοντα. Σε αυτό το σκέλος προτείνεται
ένα αναλυτικό πλαίσιο σύνδεσης πολιτισμού, πολιτικής και οικονομίας και συγκροτείται ένα σώμα
ερευνών.
Στο δεύτερο προσκαλούνται δύο ή τρεις ειδικοί ακαδημαϊκοί ερευνητές για να παρουσιάσουν
εξειδικευμένες πτυχές των ζητημάτων.
Στο τρίτο ομάδες φοιτητών παρουσιάζουν εργασίες τις οποίες έχουν αναλάβει με ειδικά θέματα και
ακολουθεί σχολιασμός και συζήτηση με τους συναδέλφους τους

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Διαδραστική διδασκαλία
Συγγραφή εργασίας

Συνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
21
104
18
7

150

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

Ελληνική γλώσσα.
Δημόσια παρουσίαση, γραπτή εργασία, προφορική
εξέταση.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Fred Halliday, Η Μέση Ανατολή στις διεθνείς σχέσεις. Ισχύς, πολιτική και ιδεολογία (Αθήνα: Ξιφαράς,
2010)
Μαίρη Μπόση, Η διεθνής ασφάλεια στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο (Αθήνα: Ποιότητα, 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ & ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗ
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό
ΔΕΣΕΠ77
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ & ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ
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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιλογής – Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τη θεωρία της πολιτικής βίας μέσα από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται
κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, τα οποία σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Κράτη αυτοτελώς
και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο.
 αντιλαμβάνονται σε βάθος τα κίνητρα και τα αποτελέσματα του φαινομένου της βίας εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του φαινομένου της εισαγόμενης βίας που προέρχεται
από τη γεωγραφική περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γνωρίζουν σε βάθος τις οργανώσεις βίας που αναπτύσσουν δράση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

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

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα «Πολιτική Βία και Ασύμμετρες Απειλές στη σημερινή Ευρώπη» διαπραγματεύεται
εισαγωγικά, τη διαχρονική έννοια και τη θεωρία της πολιτικής βίας, με άξονα την εμφάνιση και δράση
της στα Ευρωπαϊκά κράτη, από τη δεκαετία του 1960, έως σήμερα. Παράλληλα, προσεγγίζεται το
πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο επί του οποίου αναπτύχθηκε και λειτούργησε η πολιτική βία και
αναλύονται τα αίτια και οι αφορμές της εμφάνισης και της εξέλιξής της.
Ακολούθως, σε δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση επικεντρώνεται στην οπτική των ευρωπαϊκών κρατών,
καθώς και εκ μέρους τους αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και
πρακτικών καταστολής που αναδείχτηκαν ως επίσημη ή μη, κρατική αντίδραση. Παράλληλα, η
ανάλυση εστιάζεται σε μελέτες περιπτώσεων, ανά χώρα, αρχικά αυτοτελώς και εν συνέχεια σε
συγκριτικό πλαίσιο, με σκοπό την ανάδειξη μελέτη και εξήγηση των διαφοροποιήσεων του
φαινομένου.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

Σύνολο Μαθήματος
150
Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι

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

η Ελληνική. Προαιρετικά ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με
Παρουσίαση στην τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Κράτη και αντισυστημικές ομάδες πολιτικής βίας, Χαραλαμπόπουλος Ν.
Οι Νέοι Τζιχαντιστές, Πέτερ Ρ. Νόιμαν Λε

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό
ΔΕΣΕΠ48
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιλογής – Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν σε βάθος τη στρατηγική και ιστορική διπλωματία και εξωτερική πολιτική των
ΗΠΑ αρχής γενομένης από τη δημιουργία του Αμερικανικού Κράτους
 αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν την πορεία
εξέλιξης του Αμερικανικού Κράτους έως σήμερα
 αναλύουν σε βάθος τη διπλωματική πορεία των ΗΠΑ
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

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

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές πτυχές της αμερικανική
εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους έως σήμερα. Το
περιεχόμενο του μαθήματος στηρίζεται σε δύο ιστορικούς πυλώνες. Ο πρώτος αναφέρεται από την
ίδρυση του αμερικανικού κράτους έως την λήξη του Β’ Π.Π. και ο δεύτερος από το 1945 έως σήμερα.
Συγκεκριμένα, υπό το πρίσμα κεντρικών ερωτημάτων της θεωρίας διεθνών σχέσεων εξετάζεται η
διαδρομή του αμερικανικού κράτους που οδήγησε στην διαδοχική διεύρυνση των συνόρων του, την
ενίσχυση των εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης, τους παράγοντες που διαμόρφωναν την
ιδιόμορφη πολιτικής της «απομόνωσης» και τους παράγοντες που οδήγησαν σε μια πιο ενεργή
συμμετοχή στην διεθνή πολική που κορυφώθηκε με την συμμετοχή στον πρώτο και δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο. Ακολούθως, υπό το πρίσμα των ίδιων βασικά κεντρικών ερωτημάτων, εξετάζεται
η διαδρομή της στρατηγικής των ΗΠΑ κατά την μεταπολεμική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι
συμμαχίες των ΗΠΑ μετά το 1945, το πυρηνικό δόγμα και εξέλιξή του από την Χιροσίμα μέχρι σήμερα,
ο Ψυχρός Πόλεμος και η στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με την άλλη υπερδύναμη, οι μεταπολεμικές
γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές παράμετροι της αμερικανικής εθνικής στρατηγικής και η μετεξέλιξή
τους, οι στρατηγικές προϋποθέσεις του Ευρωατλαντικού άξονα πριν και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η
Ατλαντική Συμμαχία και τα στρατηγικά της δόγματα καθώς επίσης και η μετεξέλιξή και προβολή της
αμερικανικής εθνικής στρατηγικής μετά το 1990 μέχρι και τις 52 μέρες μας αναφορικά με την
Ατλαντική Συμμαχία. Τέλος, στα πλαίσια των ιστορικών αναφορών για τις αμερικανικές προεδρίες
αναλύεται το αμερικανικό στρατηγικό δόγμα μετά τον Β’ Π.Π. Το μάθημα αυτό όπως και κάθε άλλο
μάθημα διεθνών σχέσεων είναι συμπληρωματικό με όλα τα άλλα και συχνά επικαλυπτόμενο με
διδακτικά γόνιμο τρόπο.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

Σύνολο Μαθήματος
150
Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι
η Ελληνική. Προαιρετικά ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με
Παρουσίαση στην τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Η Αμερικανική πολιτική από τον Φράνκλιν Ρουζβελτ στον Ντόναλντ Τραμπ, Χαράλαμπος
Παπασωτηρίου
Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μαθήματα 6ο -8ο εξάμηνο
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
6ο & 8ο
ΔΕΣΕΠ09
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ 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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης
γενικού υποβάθρου, Γενικών γνώσεων,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
Ανάπτυξης δεξιοτήτων

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

ΝΑΙ
https://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU274/

(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 αποσκοπεί στο να παράσχει στους φοιτητές τα εργαλεία για να αναλύσουν προβλήματα της
καθημερινής ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων, της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής, ιδίως όμως
της διεθνούς πολιτικής, με εργαλεία της ΘεωρίαςΠαιγνίων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
•
•

αναλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής, των διαπροσωπικών σχέσεων, της οικονομικής και
επιχεδιρηματικής ζωής με εργαλεία της θεωρίας παιγνίων
ελέγχουν την εφαρμογή των παιγνίων διαπραγματεύσεων στη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, προσομοίωση εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, λήψη αποφάσεων, άσκηση
κριτικής και αυτοκριτικής

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφαρμογές των παιγνίων στην καθημερινή ζωή, τον αθλητισμό, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την πολιτική
επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. Ορολογία και βασικές έννοιες της θεωρίας στρατηγικών παιγνίων. Παίκτες,
κινήσεις, στρατηγικές και ανταμοιβές. Παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων και πίνακες ανταμοιβών. Παίγνια
σταθερού και μηδενικού αθροίσματος. Στοιχειώδη παίγνια: το παίγνιο του συντονισμού, η μάχη των φύλλων,
το παίγνιο της κότας και το παίγνιο των φυλακισμένων. Ισορροπία κυρίαρχων στρατηγικών, ισορροπία Nash,
ισορροπία Schelling. Παίγνια διαδοχικών κινήσεων και δένδρα αποφάσεων. Υποπαιγνιακά τέλεια ισορροπία
Nash και η αξιοπιστία υποσχέσεων και απειλών. Παιγνιοθεωρητική ανάλυση της κρίσης της Κούβας (1962).
Παραδείγματα παιγνίων σε κινηματογραφικές ταινίες. Εφαρμογές των παιγνίων διαπραγματεύσεων στη
διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Αποκλίσεις από την τέλεια ορθολογικότητα, κοινωνικοί
αυτοματισμοί, επιστήμη πειθούς, διαισθητική κρίση και γλώσσα σώματος.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

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

Πρόσωπο με πρόσωπο
Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Πρόοδος
Παρουσίαση εργασιών
(φοιτητών Erasmus)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
31
80

μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές
του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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.
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1. Η υποχρεωτική πρόοδος φέρει το 30% του τελικού βαθμού
2.

του μαθήματος.
Η τελική εξέταση φέρει το 70% του τελικού βαθμού
του μαθήματος.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ακόλουθη βιβλιογραφία είναι υποχρεωτική και συνιστά την ύλη του μαθήματος:

1. Dixit, A., & Nalebuff, B. (1991): Πώς να Σκέφτεστε Στρατηγικά: Η Εφαρμογή της Στρατηγικής στην Πολιτική,
στις Επιχειρήσεις και στην Καθημερινή Ζωή. Εκδόσεις Καστανιώτη.
Οι ακόλουθες πηγές είναι προαιρετικές (συνιστώμενη βιβλιογραφία):

2. Alterman, E. (2004). When Presidents Lie: A History of Official Deception and Its Consequences. Viking.
3. Ariely, D. (2008). Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape our Decisions.
Harper Collins e-books.

4. Baron, J. (1998). Judgment Misguided: Intuition and Error in Public Decision Making.
Oxford University Press.

5. Bradenburger, A. M., & Nalebuff, B. J. (1996). Co-opetition. Currency Doubleday.
6. Brams, S. J. (2005). Negotiation Games: Applying Game Theory to Bargaining and Arbitration. Revised
Edition, Routledge.

7. Carmichael, F. (2005). A Guide to Game Theory. Prentice Hall.
8. Cialdini, R. B. (2009). Influence: Science and Practice. 5th edition, Pearson.
9. Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain. Avon Books, New York.
10. Dixit, A., & Nalebuff, B. (2008). The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life.
Norton.

11. Dixit, A., & Skeath, S. (2004). Games of Strategy. 2nd edition, W.W. Norton and Company.
12. Fisher, R., & Ury, W. (1999). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in.
Random House Business Books.

13. Gladwell, M. (2005). Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Back Bay Books, Little, Brown and
Company.

14. Goldstein, N. J., Martin, S. J., & Cialdini, R. B. (2008): Yes! 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive. Free
Press.

15. Jervis, R. (1997). System effects: Complexity in political and social life. Princeton University Press.
16. Lehrer, J. (2009). How We Decide. Houghton Mifflin Harcourt.
17. McCain, R. A. (2004). Game Theory: A Non-Technical Introduction to the Analysis of Strategy. Thomson
South-Western.

18. McMillan, J. (1992). Games, Strategies and Managers. Oxford University Press.
19. Mearsheimer, J.J. (2011). Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics.
Oxford University Press.

20. Miller, J. D. (2003). Game Theory at Work - How to Use Game Theory to Outhink and Outmaneuver your
Competition. McGraw-Hill.

21. Navarro, J., & Karlins, M. (2008). What Every Body is Saying: An Ex-FBI Agent’s Guide to
Speed Reading People. HarperCollings e-books.

22. Noll, D. E. (2011). Elusive Peace: How Modern Diplomatic Strategies Could Better Resolve World Conflicts.
Prometheus Books. Amherst, New York.
23. Plous, S. (1993). The Psychology of Judgment and Decision Making. McGraw-Hill.
24. Schelling, T. (1980). The Strategy of Conflict. Harvard University

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ22 - 1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι

(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 εξειδίκευση των σπουδαστών στα χαρακτηριστικά και
προτεραιότητες της σύγχρονης ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ενδελεχής εξέταση των ιστορικών, κοινωνικο-πολιτικών και
οικονομικών παραμέτρων που επηρέασαν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα εξωτερικής
πολιτικής τόσο την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά κυρίως τη περίοδο μετά το Ψυχρό Πόλεμο.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής
 κατανοούν την θεωρία ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής
 εκτιμούν πλήρως τους ιστορικούς και κοινωνικό-πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη

ρωσική εξωτερική πολιτική
 περιγράφουν το πλέγμα των σχέσεων της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Κίνα, καθώς τα
διλήμματα ασφαλείας σε σχέση με το ΝΑΤΟ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

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

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα παρουσιάζονται πτυχές της Σοβιετικής & Ρωσικής ιστορίας και των κοινωνικών –
πολιτικών – κοσμοθεωρητικών μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 120 χρόνια και οι
οποίες επιδρούν στο σημερινό Ρωσικό Κράτος και την εξωτερική του πολιτική. Αναλύεται ο τρόπος
που ορίζει η Ρωσία τα εθνικά της συμφέροντα. Το κέντρο βάρους του μαθήματος αφορά στις αλλαγές
που πραγματώνονται στον σύγχρονο κόσμο και πώς αυτές επιδρούν και λαμβάνονται υπόψη στην
εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Η εξωτερική πολιτική της οποίας, εξετάζεται μέσα από τρεις κύκλους:
Α. Η παγκοσμιοποίηση, το διεθνές σύστημα και ο κόσμος σήμερα. Β. Οι τρίτες δυνάμεις στον περίγυρό
της Ρωσίας. Γ. Ο «γειτονικός» μετασοβιετικός χώρος. Ειδικό βάρος δίνεται στις σχέσεις της Ρωσίας με
τα Βαλκάνια και ειδικότερα με την Ελλάδα, καθώς και με την Κύπρο.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη
και
Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

Σύνολο Μαθήματος
150
Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι η
Ελληνική. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη.

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Zbigniew Brezinski, H Μεγάλη Σκακιέρα, Εκδόσεις Λιβάνη. Kissinger,
Henry, Διπλωματία, Εκδόσεις Λιβάνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ23-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(1) 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

Με το μάθημα ο φοιτητής εμβαθύνει περισσότερο στο τρόπο διαμόρφωσης του διεθνούς δικαίου
κατά τα παραδοσιακά πρότυπα και την εφαρμογή, το πως διαμορφώνεται το δικαίωμα και η
υποχρέωση με τις συμφωνίες και τις άλλες πηγές δέσμευσης. Είναι ως μάθημα λίγο περισσότερο
νομικό σε σχέση με το ανάλογο μάθημα του πρώτου εξαμήνου. Αλλά με αυτό ο φοιτητής αποκτά την
πλήρη γνώση αυτού που λέγεται πηγές του διεθνούς δικαίου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν πλήρως τις πηγές διεθνούς δικαίου
 αναγνωρίζουν τον τρόπο διαμόρφωσης του διεθνούς διακίου κατά τα παραδοσιακά
πρότυπα
 κατανοούν πως διαμορφώνεται το δικαίωμα και η υποχρέωση με τις συμφωνίες και τις
άλλες πηγές δέσμευσης

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος
των πηγών του διεθνούς δικαίου καθώς και άλλες σχέσης του με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους. Το
διεθνές δίκαιο είναι πυλώνας του διεθνούς συστήματος και των διεθνών σχέσεων είναι δε η έκφραση
άλλες βούλησης των κρατών να δημιουργήσουν μια ελάχιστη διεθνή έννομη τάξη. Το διεθνές δίκαιο
εκτός των πηγών ορίζει και άλλες αρμοδιότητες των κρατών.
Οι θεματικές άλλες ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:
Περί Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Κοινότητας, Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου, Σχέσεις Διεθνούς
Δικαίου και Εσωτερικού Δικαίου, η Διαμόρφωση του διεθνούς Δικαίου, Οι Πηγές του διεθνούς
Δικαίου, Το Διεθνές Έθιμο, Οι Διεθνείς Συνθήκες (η Σύμβαση άλλες Βιέννης 1969 για το Δίκαιο των
Συνθηκών, η συνομολόγηση των συνθηκών, προϋποθέσεις σύναψης, τύπος συνθηκών, συμφωνίες
απλοποιημένης μορφής, ένταξη των συνθηκών στην ελληνική έννομη τάξη, επιφυλάξεις, ισχύς και
τήρηση των συνθηκών, συνθήκες και τρίτα κράτη, ερμηνεία συνθηκών, λήξη ή αναστολή ισχύος
συνθηκών, μεταβολή των περιστάσεων, αναθεώρηση συνθηκών, ακυρότητα συνθηκών – σχετική και
απόλυτη, λόγοι ακυρότητας συνθηκών), το ζήτημα των κανόνων αναγκαστικού δικαίου, οι γενικές
αρχές του διεθνούς δικαίου, οι επικουρικές πηγές, οι αρχές των «πολιτισμένων» εθνών, οι πράξεις
των διεθνών οργανισμών, επιείκεια – ευθυδικία – δικαιοσύνη και λύσεις ex aequo et bono, η
νομολογία και τα γραπτά των διεθνολόγων, άλλες μονομερείς πράξεις κρατών.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ναι

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

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,

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
31
80

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
τους αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή τους 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 / Τους

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε θέματα κρίσεως
που συνδέουν τη θεωρία και την πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΠΌ ΤΗ ΖΥΡΙΧΗ ΣΤΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(2η ΕΚΔΟΣΗ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ57-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

3
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/DES230/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1.
Κατανοούν την έννοια της λογικής της εκστρατείας ως μία διαδικασία σύνδεσης των
προεκλογικών στρατηγικών με της συνθήκες του πολιτικού στίβου.
2.
Αποκτούν στέρεη γνώση των στρατηγικών προεκλογικής επικοινωνίας καθώς και τη
δυνατότητα αναγνώρισής τους, ανάλυσής τους κι εφαρμογής τους.
3.
Κατανοούν τις θεωρίες με βάση τις οποίες συνδέονται οι επικοινωνιακές στρατηγικές με τις
συνθήκες του πολιτικού στίβου.
4.
Αναγνωρίζουν και καταγράφουν νέες στρατηγικές και τις συσχετίζουν με τις ιδιαίτερες
συνθήκες του «στίβου» που τις καθιστούν αποτελεσματικές. Με τον τρόπο κατακτούν των
στρατηγικό στοχασμό ως στοιχείο της Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας και μπορούν τον εφαρμόσουν.

5.
Αντιλαμβάνονται την πολλαπλότητα του νοήματος που λαμβάνουν οι όροι «προπαγάνδα»
και «πολιτική επικοινωνία», αναγνωρίζουν τις πρακτικές συνεπαγωγές και τα παραγωγικά αίτια
αυτών των ορισμών καθώς και τα διαφορετικά φαινόμενα που εμπίπτουν στο φαινόμενα.
6.
Αναγνωρίζουν μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας και αναλύουν την στρατηγική στοχοθεσία
η οποία πραγματώνεται μέσα από αυτά τα μηνύματα.
7.
Κατασκευάζουν μηνύματα στρατηγικής επικοινωνίας για να πετύχουν στόχους /
εφαρμόσουν ένα στρατηγικό πλάνο.
8.
Εξετάζουν την επίδραση που έχει η κυρίαρχη σχέση εξουσίας – μέσων επικοινωνίας στην
διαδικασία πολιτικής πειθούς
9.
Αναλύουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη λειτουργία του ενδοκρατικού
συστήματος πολιτικής επικοινωνίας και στις διεθνείς σχέσεις με έμφαση την ευρωπαϊκή (από)
ολοκλήρωση.
10.
Εξετάζουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης.
11.
Διαμορφώνουν υποθέσεις εργασίας και αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία για να εξετάσουν
τις σχέσεις εξουσίας – μέσων επικοινωνίας.
12.
Αποκτούν τη δυνατότητα να αναλύσουν την προπαγάνδα ως κοινωνικό και πολιτικό
φαινόμενο με σύνθετα μοντέλα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

1.
2.
3.
4.

Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Ατομική Εργασία
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το
αντικείμενο του μαθήματος.
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
7. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται η ενδοκρατική πολιτική επικοινωνία, η διεθνής πολιτική
επικοινωνία καθώς και η διαλεκτική τους. Το μάθημα οργανώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) στην
λογικής της εκστρατείας ως μία διαδικασία σύνδεσης των προεκλογικών στρατηγικών με της
συνθήκες του πολιτικού στίβου, (β) στις σχέσεις εξουσίας – μέσων επικοινωνίας και (γ) στην
αλληλεπίδραση του συστήματος πολιτικής επικοινωνίας με τις Διεθνείς Σχέσεις και ιδιαίτερα με το
φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Θεματικές Διαλέξεων
1. Εισαγωγή στην Ενδοκρατική και την Διεθνή Πολιτική Επικοινωνία
2. Ορισμοί & Πεδίο της Πολιτικής Επικοινωνίας
3. Ηθική και Δεοντολογία στην Πολιτική Επικοινωνία

4. Προπαγάνδα – Ορισμοί, Είδη και Μοντέλα Ανάλυσης
5. Στρατηγικός Στοχασμός στην Πολιτική Επικοινωνία
6. Επίθεση και Αρνητισμός στην Στρατηγική Πολιτική Επικοινωνία
7. Τυπολογίες Ανάλυσης Στρατηγικής Πολιτικής Επικοινωνίας
8. Θέματα και Εικόνες στην Στρατηγική Πολιτική Επικοινωνία
9. Προπαγάνδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
10. Θεωρίες Σχέσεων Εξουσίας – Μέσων Ενημέρωσης
11. Η Επίδραση της «Συσπείρωσης-Γύρω-από-την-Σημαία». Σχέσεις Εξουσίας Μέσων Ενημέρωσης σε
Συνθήκες Κρίσεις
12. Σύστημα Πολιτικής Επικοινωνίας και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Η Περίπτωση των Ευρωεκλογών
13. Επικοινωνιακές Διαστάσεις της Από-Ολοκλήρωσης: Γερμανική Ηγεμονία, Οικονομική Κρίση,
Προσφυγικό και Brexit

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία,
καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ατομικές Εργασίες
Μελέτη της βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
22
89
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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

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)
2. Συμμετοχή στην εργασία ποσοτικής ανάλυσης
περιεχομένου των ειδήσεων (20%)
Η μαθησιακή στοχοθεσία και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι
διαθέσιμα στους φοιτητές για κάθε γνωστικό αντικείμενο
στην αρχή κάθε μαθήματος και αναρτώνται με την
παρουσίαση στη η-τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Βιβλίο [16875]: Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα 1993-2007, Σαμαράς Αθανάσιος Ν.
Λεπτομέρειες
Βιβλίο [21345]: Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας, Καϊτατζή-Γουιτλοκ Σοφία

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Communication Monographs.
European Journal of Communication,
International Studies Quarterly,
Journal of Communication Inquiry,
Political Communication,
Public Opinion Quarterly.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ86
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o & 8o
ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

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

3

6

Διαλέξεις

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/104/

(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 αποσκοπεί στην κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των διαστάσεων που ενυπάρχουν
στις εμφύλιες συγκρούσεις μέσω μιας χρονολογικής και θεματικής προσέγγισης. Η διδασκαλία
εξοικειώνει τους φοιτητές με τις θεωρίες των ενόπλων συγκρούσεων και ειδικότερα με την τυπολογία
των εμφυλίων πολέμων, προκειμένου να κατανοήσουν το φαινόμενο των ενδο-κρατικών
συγκρούσεων. Οι διαλέξεις βασίζονται σε τρεις άξονες: στα αίτια, τη διεξαγωγή, και τον τερματισμό
των εμφυλίων συγκρούσεων. Η διδασκαλία αντλεί παραδείγματα συγκρούσεων προς μελέτη από τον
20ο έως τον 21ο αιώνα, όπως τον Ρωσικό Εμφύλιο, εμφυλίους στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την
Αφρική, αλλά και την Ευρώπη, όπως τον Ισπανικό και τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, φτάνοντας μέχρι
τις σύγχρονες εμφύλιες συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ, και το Αφγανιστάν. Πάνω σε αυτά τα
παραδείγματα οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν θέματα όπως η εξέλιξη της μορφής των
εμφυλίων συγκρούσεων, ο ρόλος των αμάχων, τα εγκλήματα πολέμου, η ασφάλεια του πληθυσμού,

η έννοια της βίας, η εξωτερική παρέμβαση, και η μετεμφυλιακή συμφιλίωση και μνήμη. Σκοπός του
μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της χρήσης των
στρατηγικών, πολιτικών, οικονομικών, και των κοινωνικών μεθοδολογικών εργαλείων, ενώ η
συγκριτική μελέτη περιπτώσεων θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την ικανότητα της εξαγωγής
συμπερασμάτων για την κύρια μορφή συγκρούσεων στο σύγχρονο κόσμο. Το μάθημα διδάσκεται με
τη μορφή διαλέξεων, οι οποίες βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές
παροτρύνονται να ερευνούν και να αναλύουν τα δεδομένα, όπως επίσης και να συζητούν πάνω στα
θεωρητικά ζητήματα της κάθε θεματικής ενότητας προκειμένου να διαμορφώσουν τις δικές τους
ερμηνείες για το φαινόμενο των εμφυλίων συγκρούσεων. Ο διδάσκων αποφεύγει να παρέχει έτοιμες
απαντήσεις, αλλά αντίθετα, κατευθύνει τους φοιτητές στην αναζήτηση της γνώσης και ενθαρρύνει τη
συνεργατική μάθηση. Συνοπτικά, η μέθοδος διδασκαλίας δίνει έμφαση στην ενεργητική μάθηση,
μέσω της συζήτησης, των ερωτήσεων, και της χρήσης περιπτωσιολογικών μελετών, προκειμένου οι
φοιτητές να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης και για να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής
σκέψης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν τις διαστάσεις που ενυπάρχουν στις εμφύλιες συγκρούσεις
• εξαγουν συμπερασματα για την κύρια μορφή συγκρούσεων στο σύγχρονο κόσμο
• ερευνούν και να αναλύουν τα δεδομένα, και να συζητούν πάνω στα θεωρητικά ζητήματα
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών
Ερμηνεία προβλημάτων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αυτόνομη εργασία
Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Εισαγωγή
Αιτίες Εμφυλίων Συγκρούσεων Ι: Οικονομία
Αιτίες Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙΙ: Εθνοτικές και θρησκευτικές διαμάχες
Αιτίες Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙΙΙ: Πολιτική, Ιδεολογία και Διακυβέρνηση
Αιτίες Εμφυλίων Συγκρούσεων IV: Kοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις
Η Διεξαγωγή των Εμφυλίων Συγκρούσεων Ι: Στρατηγική
Η Διεξαγωγή των Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙΙ: Πληθυσμός
Η Διεξαγωγή των Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙΙΙ: Η διεθνής διάσταση
Ο Τερματισμός των Εμφυλίων Συγκρούσεων Ι: Διάρκεια και επιπτώσεις
Ο Τερματισμός των Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙΙ: Μέθοδοι τερματισμού
Ο Τερματισμός των Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙΙΙ: Διατήρηση της ειρήνης
Ο Τερματισμός των Εμφυλίων Συγκρούσεων ΙV: Συμφιλίωση
Ανακεφαλαίωση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

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

Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, Χρήση διαφανειών μέσω
Powerpoint, Χρήση λογισμικού PollEverywhere για την
ανάρτηση των απαντήσεων των φοιτητών στην οθόνη σε
πραγματικό χρόνο, Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικών με τις
θεματικές ενότητες του μαθήματος
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Προαιρετική
ατομική
10
εργασία
Αυτοτελής μελέτη
101

Σύνολο Μαθήματος
150
3) Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις γνώσης και κριτικής
ανάλυσης
4) Προαιρετική ατομική εργασία με συμπερίληψη
παρουσίασης στις διαλέξεις. Προσαύξηση της
γραπτής επίδοσης κατά 0 έως 2 βαθμούς.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Καλύβας, Στάθης Ν., Μαραντζίδης, Νίκος, Εμφύλια Πάθη (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2016).
Πλακούδας, Σπυρίδων, Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (Αθήνα: Επίκεντρο, 2017).
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣ∆ΙΚ60
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο & 8Ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
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

3

6

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

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Ναι στα Αγγλικά
https://eclass.unipi.gr/courses/DES119/

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εξελικτική πορεία της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις θεωρητικές σχολές που προσπάθησαν να την αναλύσουν αλλά
και να προβλέψουν το τελικό της προϊόν (λειτουργισμός/νεολειτουργισμός, φεντεραλισμός,
διακυβερνητικές θεωρήσεις, θεωρία διεθνών καθεστώτων, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν ολοκληρωμένα και συστηματικά την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά
το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και τη ανάδειξη της ευρωπαϊκής ιδέας
 περιγράφουν τον ρόλο των βασικών κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων, θεσμών και
άλλων κινητήριων δυνάμεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 ερμηνεύουν την εξέλιξη των ιστορικών διαδικασιών και των επιπτώσεών τους στις σημερινές

επίκαιρες συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 αναλύουν τις βασικές επιστημονικές συζητήσεις των θεωρητικών προσεγγίσεων για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
 ερμηνεύουν βασικά σημεία της ευρ. ολοκλήρωσης
 συνεργάζονται ομαδικά για να παρουσιάσουν ένα ειδικό θέμα πάνω στα συγκεκριμένα
ζητήματα
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
-Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον






(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ενότητες που θα διδαχτούν είναι οι εξής:

 Η Ευρωπαϊκή ιδέα. Σύντομη επισκόπηση της ιστορικής πορείας της ΕΕ
 Περιφερειακή ολοκλήρωση. Κυριαρχία vs υπερεθνικότητας. Αντιηγεμονία, μικρά και
μεγάλα κράτη

 Ο δύσκολος δρόμος για την πολιτική Ένωση
 Η Ευρώπη των πατρίδων και όχι μια Ευρωπαϊκή πατρίδα. Η διακυβερνητική
Ευρώπη

 Κατασκευάζοντας την Ευρωπαϊκή ταυτότητα
 Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πολυεπίπεδες






και
διαπραγμάτευσης και τρόπων λήψης αποφάσεων
Δημοκρατία και Νομιμοποίηση
Εξευρωπαϊσμός στα κράτη μέλη
Εξευρωπαϊσμός και η πολιτική της διεύρυνσης
Η ΕΕ ως Παγκόσμιος Παίκτης
Μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση

πολυσυμμετοχικές

αρένες

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με
αμφιθέατρο

πρόσωπο

Χρήση power point

διαδραστικές

διαλέξεις

στο

Παρουσιάσεις και συζήτηση με τους φοιτητές
Επικοινωνία κατά τις ώρες γραφείου και με ηλεκτρονική
αλληλογραφία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές







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.

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα
για την προβολή παρουσιάσεων power point ή
άλλων βοηθητικών αρχείων.
Χρήση video(s) και υλικού από τον κόμβο Europa.eu
και cvce.eu
Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES119/) για την
παροχή βοηθητικού διδακτικού υλικού στην
κατηγορία έγγραφα.
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
επικοινωνία, καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Προετοιμασία
&
Παρουσίαση Εργασιών
Μελέτη και Προετοιμασία
για τελική εξέταση

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
91

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

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

-Παρουσιάσεις power point σε σχετικές θεματικές (20%)
Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις που απαιτούν
σύντομες απαντήσεις και κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα ελληνικά.
Υπάρχει σαφής αναφορά των κριτηρίων και της διαδικασίας
αξιολόγησης του μαθήματος στο syllabus του μαθήματος στο
e-class από την έναρξη του εξαμήνου.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Λιαργκόβας Π. & Παπαγεωργίου Χρ. (2018), To Ευρωπαϊκό Φαινόμενο, εκδ. Τζιόλα & Υιοί.
Rosamοnd, B. (2004), Θεωρίες ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Αθήνα:Μεταίχμιο.
Χρυσοχόου, Δ. (2003), Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Παπαζήσης, Αθήνα.
Nugent, Ν. (2011), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην ΕΕ, Ιστορία, Θεσμοί Πολιτικές, επιμ. Μ.
Μενδρινού, Σαββάλας, Αθήνα

Taylor, P. (2010), Το Αβέβαιο Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, επιμ. Ν. Μαραβέγιας, Κριτική,
Αθήνα.
Moravcsik, A. (1998), The Choice for Europe: Social Purpose & State Power from Messina to
Maasctricht, London, UCL Press.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Common Market Studies
Journal of European Integration
European Integration Online Papers (EIoP)
Journal of Contemporary European Studies
Journal of European Public Policy

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
∆ΕΣΕΠ79
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι (Αγγλική)

(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

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές-τριες της γέννησης και της ανάπτυξης
της δημοκρατίας, καθώς και της επιρροής της στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Στα πλαίσια αυτά,
χρησιμοποιούνται η οικονομική και η πολιτική θεωρία, καθώς και η μεθοδολογία για να εξηγηθεί πώς
και γιατί εμφανίσθηκε η δημοκρατία, ποιες προϋποθέσεις τη διαμόρφωσαν και ποιες αξίες
ενέπνευσε. Επίσης, εξετάζεται ενδελεχώς η συμβατότητα της μυστικής δράσης και της οικονομικής
κατασκοπείας με τη δημοκρατία, την ηθική και την οικονομική αλληλεξάρτηση/οικονομική
διπλωματία.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση :
• γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες της δημοκρατίας, της οικονομίας και της πληροφόρησης και
τη μεταξύ τους σχέση
• ερμηνεύουν τη γέννηση και την ανάπτυξη της δημοκρατίας από την αρχαιότητα έως σήμερα

•
•
•
•
•
•

•
•

κατανοούν τη δημιουργία και την εξέλιξη της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα και τη δημιουργία
των πρώτων ομοσπονδιών
αναλύουν τη δημιουργία και την εξέλιξη της δημοκρατίας στη μεσαιωνική Ευρώπη και τον
υπόλοιπο κόσμο
ορίζουν τις σύγχρονες μορφές άμεσης δημοκρατίας και τη λειτουργία τους
εξηγούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη δημοκρατία
κατανοούν τις επιπτώσεις της μυστικής δράσης στη θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης
γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και πληροφόρησης, και ειδικότερα τους περιορισμούς
και τους κινδύνους που θέτουν οι υπηρεσίες πληροφοριών σε μία δημοκρατία, καθώς και τους
τρόπους επίβλεψής των υπηρεσιών αυτών από μία δημοκρατία και τη διεθνή κοινότητα
κατανοούν τη σχέση της πληροφόρησης και της ηθικής την εποχή των WikiLeaks και του Edward
Snowden
διαμορφώσουν μία ολιστική εικόνα για τη σχέση της οικονομίας, της δημοκρατίας και της
πληροφόρησης, μέσα από την ενδελεχή μελέτη του φαινομένου της οικονομικής κατασκοπείας
στα πλαίσια της οικονομικής διπλωματίας και της οικονομικής αλληλεξάρτησης

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γνώση των βασικών ζητημάτων της διασύνδεσης δημοκρατίας και οικονομίας

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εξετάζει ενδελεχώς τη γέννηση και την ανάπτυξη της δημοκρατίας, καθώς και την επιρροή
της στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Επίσης, αναλύεται η συμβατότητα της μυστικής δράσης και της
οικονομικής κατασκοπείας με τη δημοκρατία, την ηθική και την οικονομική
αλληλεξάρτηση/οικονομική διπλωματία.
1. Καταστροφή του μυκηναϊκού κόσμου – Δημοκρατία και πόλεμος
2. Δημοκρατία, θρησκεία, αθλητισμός, παιδεία και πολιτική
3. Αθηναϊκή οικονομία
4. Πολιτειακά και θεσμικά ζητήματα της αρχαίας αθηναϊκής κοινωνίας
5. Πρώτες Ομοσπονδίες των Ελλήνων
6. Σταδιακή αναβίωση της δημοκρατίας από τον 13ο αιώνα. Οι πρώτες δημοκρατίες και ομοσπονδίες.
7. Οι Ενωμένες Επαρχίες: η πρώτη σύγχρονη ναυτική πρωτο-δημοκρατική ομοσπονδία.
8. Αγγλία και Ενωμένες Επαρχίες: Ναυτικοί δημοκρατικοί νάνοι εναντίον ηπειρωτικών
αυτοκρατορικών γιγάντων.
9. Νέες χώρες ανακαλύπτουν τη δημοκρατία.
10. Αυτοκρατορία του Ωκεανού εναντίον της ηπειρωτικής αυτοκρατορίας.
11. Σύγχρονες μορφές άμεσης δημοκρατίας
12. Η δημοκρατία στα χρόνια της κρίσης.
13. Μυστική Δράση και Δημοκρατία
14. Δημοκρατία και Ηθική vs. Πληροφόρηση και Ασφάλεια: Από τα WikiLeaks στον Snowden.

15. Δημοκρατία, Οικονομική Διπλωματία και Οικονομική Κατασκοπεία σε ένα παγκοσμιοποιημένο
διεθνές σύστημα

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

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.

Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη
και
ανάλυση
βιβλιογραφίας
Υποστήριξη φοιτητών

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
25
11
75

150

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

Ελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε θέματα κρίσεως
που συνδέουν τη θεωρία και την πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2 θεμάτων από
τα 5.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Κυριαζής, Νίκος & Εμμανουήλ-Μάριος Οικονόμου, Δημοκρατία και Οικονομία (Αθήνα: Ενάλιος, 2015)
Κωνσταντόπουλος Λ. Ιωάννης, Οικονομία και Κατασκοπεία: Θεωρία και Πράξη (Αθήνα: Ποιότητα,
2010)
Konstantopoulos, Ioannis L., “Democracy and ethics vs. Intelligence and security: From Wikileaks to
Snowden”, στο Bitros George C. & Kyriazis Nicholas C. (Eds.) Democracy and an Open-Economy World
Order (Springer International Publishing AG, 2017), pp. 3-23.
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία (προαιρετική):
Blaug, Ricardo & Schwarzmantel, John (eds.), Democracy: A Reader (New York: Columbia University
Press, 2016)
Dahl, Robert A. , On Democracy (New Haven & London: Yale University Press, 2015, 2nd edition)

Ferguson, N., Civilization: The West and the rest (New York: Penguin Books, 2012)
Ferguson, N., The ascent of money: a financial history of the world (New York: Penguin Books, 2009)
Ferguson, N., Empire: The rise and demise of the British world order and the lessons for global power
(New York:; Basic Books, 2003)
Larsen, J.A., Greek federal states: Their institutions and history (Oxford: Clarendon Press, 1968)
Mitchell, H., The economics of ancient Greece (Cambridge: Cambridge University Press, 2014)
Ober, J., Demopolis: Democracy before Liberalism in Theory and Practice (Cambridge & New York:
Cambridge University Press, 2017)
Ober, J., The Rise and Fall of Classical Greece (Princeton: Princeton University Press, 2016)
Ober, J., Democracy and knowledge: innovation and learning in Classical Athens (Princeton: Princeton
University Press, 2008)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Democracy and Security, Foreign Affairs, Foreign Policy, International Affairs,
Intelligence and National Security, International Journal of Intelligence and
CounterIntelligence, International Organization, Journal of Democracy, Political
Science Quarterly, Review of International Political Economy.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ88
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/DES246/

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και της πολυεπίπεδης φύσης του. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται
το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ, αφού πρώτα παρουσιάζονται
συνοπτικά οι θεωρίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα στάδια ενοποίησης και ορισμένοι κρίσιμοι
παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του ιδιότυπου αυτού θεσμικού εγχειρήματος.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη δομή της Ένωσης, την κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτής και των κρατών μελών, το σύστημα διακυβέρνησης και τη θεσμική
αρχιτεκτονική της, τις αρχές και αξίες από τις οποίες διέπεται, τις διαφορετικές λειτουργίες της
(νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική). Ειδική μνεία γίνεται στο ζήτημα του λεγόμενου «δημοκρατικού
ελλείμματος» και στους τρόπους αντιμετώπισής του. Με βάση τις παραπάνω ενότητες και τις γνώσεις
των φοιτητών από τα σχετικά με την ΕΕ προηγούμενα μαθήματα, το δεύτερο μέρος του μαθήματος
εστιάζει στην επαφή τους με τις βασικές οριζόντιες και τομεακές πολιτικές της Ένωσης και τους

παράγοντες που δρουν καταλυτικά στη διαμόρφωσή τους (πολιτικά κόμματα, κοινή γνώμη,
εκπρόσωποι συμφερόντων), ενώ καλούνται να καταθέσουν τον προβληματισμό τους για το μέλλον
της Ευρώπης, στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:






κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος της ΕΕ
γνωρίζουντις βασικές, θεμελιώσεις αρχές που διέπουν το εν λόγω σύστημα και της θεσμικής
του αρχιτεκτονικής
αναλύουν τη δυναμική που αναπτύσσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση και τα βασικά
προβλήματα/παθογένειες που αντιμετωπίζει
γνωρίζουν και να παρουσιάζουν τους βασικούς άξονες των κεντρικών οριζόντιων και
τομεακών πολιτικών της Ένωσης
προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν ατομική ή ομαδική εργασία στο συγκεκριμένο
αντικείμενο

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Α. Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Φεντεραλισμός και λειτουργισμός
Νεολειτουργισμός
Διακυβερνητισμός
Παγκοσμιοποίηση και περιφερειοποίηση
Β. Τα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Τελωνειακή ένωση
Η εσωτερική - ενιαία αγορά
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Προς μια πολιτική ένωση
Γ. Κρίσιμοι παράγοντες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
1. Ο ρόλος του δικαίου στην ευρωπαϊκή ενοποίηση
2. Τα οικονομικά της Ένωσης και των κρατών μελών
ΙΙ. Δομή και αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος μέλος
Η ένταξη και αποχώρηση κρατών μελών
Ο συντακτικός ρόλος των κρατών μελών
Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας
Β. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας

Τυπολογία των αρμοδιοτήτων
Βασικοί κανόνες άσκησης των αρμοδιοτήτων
ΙΙΙ. Η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Ο καταστατικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχές της Ένωσης
Αξίες της Ένωσης
Σκοποί της Ένωσης
Β. Θεσμική οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης
Τα όργανα της Ένωσης
Οι λειτουργίες της Ένωσης
Γ. Το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης
Η κριτική για το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ένωσης
Οι προσπάθειες θεσμικής αντιμετώπισης του ελλείμματος
IV. H διαμόρφωση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Α. Δημοκρατία, κόμματα και εκλογές
Σε εθνικό επίπεδο
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες
Β. Η κοινή γνώμη
Το Ευρωβαρόμετρο
Το ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα
Γ. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Η Επιτροπή των Περιφερειών
Δ. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων (lobbying)
V. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Η εσωτερική αγορά
Το Οικονομικό Σύνταγμα της Ένωσης
Θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης
Η πολιτική ανταγωνισμού
Β. Από την ΟΝΕ στην Τραπεζική Ένωση
Γ. Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ)
Δ. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
Ε. Οι οριζόντιες πολιτικές
1. Η περιφερειακή πολιτική
2. Η κοινωνική πολιτική
3. Η πολιτικη περιβάλλοντος
4.Η προστασία των καταναλωτών
ΣΤ. Οι τομεακές πολιτικές
Η κοινή αγροτική πολιτική
Ενέργεια και μεταφορές
VI. Η δυναμική του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Η ομοιογένεια του ενωσιακού πολιτικού συστήματος
Η σύγκριση με τα εθνικά πολιτικά συστήματα
Η σύγκριση με ομοσπονδιακά πολιτικά συστήματα
Η σύγκριση με περιφερειακά πολιτικά συστήματα
Β. Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

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
Διαλέξεις
Ατομική μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
111

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Γραπτή εξέταση
Προαιρετικές ατομικές ή ομαδικές εργασίες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ελληνόγλωσση
R. BEN, Θεωρίες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2006
Μ. ΒΗΛΑΡΑΣ, Ο κοινοτικός δικαστής ως διοικητικός δικαστής, σε: Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της
Επικρατείας – 75 χρόνια, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σ. 1240
Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΠΑΛΤΑΣ, Ι. ΧΑΣΣΙΔ (επιμ.), Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές, 2η έκδ., Αθήνα, εκδ.
Σιδέρη, 2007, σ. 733
J. HABERMAS, Για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης, 2η έκδοση, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2011
Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εξελίξεις και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Αθήνα, εκδ.
Σταμούλη, 2006
Γ.-Ε. Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ, Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη,
2013
Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΟΥΧΟΥ, Η χειραφέτηση της Ευρώπης, Συνταγματική θεωρία της ευρωπαϊκής
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- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ37
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
Η ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.unipi.gr/courses/DES199/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(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 εισάγει τον φοιτητή στα ιστορικά/πολιτικά/κοινωνικά δεδομένα των κρατών της
Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής καθώς και στο σύνθετο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να οικοδομήσει μία περιφερειακή συνεργασία με τα κράτη του μεσογειακού νότου μέσω της
Διαδικασίας της Βαρκελώνης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• ορίζουν τους πυλώνες της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, τα θεσμικά όργανα, τους κανονισμούς
καθώς και τις πολιτικές, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης.

•

•

•

εξηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκδημοκρατισμό, τη συγκρότηση ενός
κράτους δικαίου και την ενίσχυση των φορέων της κοινωνίας πολιτών στις αραβικέςμουσουλμανικές κοινωνίες, καθώς και τα προβλήματα υλοποίησης των πολιτικών αυτών
περιγράφουν τη δυναμική της Διαδικασίας της Βαρκελώνης από το 1995 μέχρι και την ίδρυση της
«Ένωσης για τη Μεσόγειο» το 2008 και τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την Εταιρική
Σχέση
αναλύουν την σύνθετη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κοινωνικών δομών και των
υλοποιούμενων πολιτικών

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

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη Εργασία
-Ομαδική Εργασία
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στα ιστορικά/πολιτικά/κοινωνικά δεδομένα των κρατών της
Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής καθώς και στο σύνθετο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να οικοδομήσει μία περιφερειακή συνεργασία με τα κράτη του μεσογειακού νότου
μέσω της Διαδικασίας της Βαρκελώνης. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες με
συγκλίνουσες προσεγγίσεις. Η πρώτη αναλύει διεξοδικά την ιστορικοπολιτική πορεία των
κρατών της Βορείου Αφρικής (Μαγκρέμπ - Μασρέκ) από την εποχή της αποικιοκρατίας έως
σήμερα. Η ενότητα περιλαμβάνει τις ανά χώρα εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα όπως:
πολιτικής, διεθνών σχέσεων, το ρόλο της θρησκείας, των ηγετών, της ταυτότητας, το αραβικού
εθνικισμού, της ιδιαιτερότητας των πολιτικών κομμάτων, κοκ. Στη δεύτερη ενότητα του
μαθήματος αναλύεται η Διαδικασία της Βαρκελώνης από το 1995 μέχρι και την ίδρυση της
«Ένωσης για τη Μεσόγειο» το 2008. Στο μάθημα αναλύονται οι τρεις πυλώνες της Διαδικασίας
της Βαρκελώνης, τα θεσμικά όργανα, οι κανονισμοί καθώς και οι πολιτικές, που υλοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές της
Εταιρικής Σχέσης για τον εκδημοκρατισμό, τη συγκρότηση ενός κράτους δικαίου και την
ενίσχυση των φορέων της κοινωνίας πολιτών στις αραβικές-μουσουλμανικές κοινωνίες,
καθώς και στα προβλήματα υλοποίησης των πολιτικών αυτών. Στο μάθημα εξετάζεται επίσης
η ευρύτερη δυναμική της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, οι εξωτερικοί παράγοντες, που την
επηρέασαν (π.χ. η 11η Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας), καθώς και η μελλοντική
πορεία της Εταιρικής Σχέσης στα πλαίσια της «Ένωσης για τη Μεσόγειο». Τα μαθησιακά
αποτελέσματα της συγκεκριμένης ενότητας επικεντρώνονται στην εξοικείωση του φοιτητή με
τη Διαδικασία της Βαρκελώνης, καθώς και με την σύνθετη αλληλεξάρτηση μεταξύ κοινωνικών
δομών και υλοποιούμενων πολιτικών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

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

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
Διαλέξεις
Παρουσιάσεις Εργασιών
Μελέτη βιβλιογραφίας
Υποστήριξη εργασιών

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
13
23
75

150

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

1) Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις
απαιτούν κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα
Ελληνικά.

2) Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1) Η διεθνής ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή: οι
αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας, Μαίρη Μπόση
2) Σημειώσεις
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Journal of Euro-Mediterranean Studies

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΕΠ83
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Ναι

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1)

ορίζουν τις θεωρητικές έννοιες σχετικά με το πεδίο της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής
πολιτικής (π.χ. εθνικό συμφέρον, ισχύς, υψηλή στρατηγική, σκοποί και μέσα εξωτερικής
πολιτικής).
2) εφαρμόζουν τις έννοιες αυτές σε συγκεκριμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και
3) αναλύουν θέματα ασφάλειας που εμφανίζονται στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα (π.χ.
Τρομοκρατία, λαθρομετανάστευση, οικονομικός πόλεμος, οργανωμένο έγκλημα).

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

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη Εργασία
-Ομαδική Εργασία
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα μελετά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
Στόχος είναι η εξέταση του διεθνούς περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της διεθνούς ασφάλειας. Το
μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό, αναλύοντας θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της
διεθνούς ασφάλειας.
Συνάμα εξετάζονται έννοιες ήπιας ασφάλειας και οι διαστάσεις τους στο διεθνές περιβάλλον. Το
μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην τάξη
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

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

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
Διαλέξεις
Παρουσιάσεις Εργασιών

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
111

150

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

1) Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν
κριτική σκέψη και ανάλυση

θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.
2) Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΣΤΟΝ 21ο
ΑΙΩΝΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό
ΔΕΣΕΠ87
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o, 8o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ 20Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/DES248/

(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 παρόν μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την οικονομική διάσταση του πολέμου
και των οικονομικών της άμυνας μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Για τον σκοπό αυτό,
εστιάζει στον 20ο και τον 21ο αιώνα εξετάζοντας περιπτώσεις από τρεις χρονικές περιόδους: τους
δύο παγκοσμίους πολέμους, τον Ψυχρό Πόλεμο, και τη σύγχρονη εποχή του πολέμου εναντίον της
τρομοκρατίας. Όσον αφορά τον χώρο, καλύπτει διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αντλώντας
περιπτώσεις για μελέτη από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Το
μάθημα μελετά ζητήματα όπως την οικονομία ως παράγοντα πρόκλησης πολέμου, την οικονομική
διάσταση της στρατηγικής, και τέλος, το κόστος και τα αποτελέσματα του πολέμου. Οι διαλέξεις είναι
διαδραστικές, και ενθαρρύνουν τους φοιτητές να χρησιμοποιούν δεδομένα και τα μεθοδολογικά
εργαλεία των διεθνών σχέσεων, της στρατηγικής, των οικονομικών, και της ιστορίας, προκειμένου να

αναπτύξουν την ικανότητες της ανάλυσης και της κριτικής σκέψης. Συνολικά, το μάθημα εξειδικεύει
τους φοιτητές πάνω στην αλληλεπίδραση της οικονομίας με τον πόλεμο και τους εισάγει σε σύγχρονες
εξελίξεις στο πεδίο της διεθνούς ασφάλειας, όπως οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και η
χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν την οικονομική διάσταση του πολέμου και των οικονομικών της άμυνας μέσω μιας
διεπιστημονικής προσέγγισης
• εξηγούν την αλληλεπίδραση της οικονομίας με τον πόλεμο
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών
Ερμηνεία προβλημάτων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αυτόνομη εργασία
Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων








(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Η σχέση οικονομίας και πολέμου
Οι οικονομικές βάσεις της στρατιωτικής ισχύος
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μεσοπόλεμος και Μεγάλη Ύφεση
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Αποαποικιοποίηση
Ο Ψυχρός Πόλεμος
Τα οικονομικά των πυρηνικών όπλων
Military Inc.
Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρείες
Η χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας
Φυσικοί Πόροι και Πόλεμος
Ανακεφαλαίωση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, Χρήση διαφανειών μέσω
Powerpoint, Χρήση λογισμικού PollEverywhere για την

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

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

ανάρτηση των απαντήσεων των φοιτητών στην οθόνη σε
πραγματικό χρόνο, Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικών με τις
θεματικές ενότητες του μαθήματος
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Προαιρετική
ατομική
20
εργασία
Αυτοτελής μελέτη
91

Σύνολο Μαθήματος
150
1)Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις γνώσης και κριτικής
ανάλυσης
2)Προαιρετική ατομική εργασία με συμπερίληψη
παρουσίασης στις διαλέξεις. Προσαύξηση της γραπτής
επίδοσης κατά 0 έως 2 βαθμούς.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Gilpin, Robert, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, 3η Έκδοση (Αθήνα: Ποιότητα, 2004).
Waltz, Kenneth, Θεωρία διεθνούς πολιτικής (Αθήνα: Ποιότητα, 2010).
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ36
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/DES200/

(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

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή, με συστηματικό τρόπο, στην διαχείριση των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για όλα τα επιμέρους στάδια. Ταυτόχρονα
σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους φοιτητές στο να
αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα να
εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους και να
συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες. Επίσης,
να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ταχύτητα και αξιοπιστία, να ανταποκρίνονται πλήρως σε
πιθανό εξωτερικό έλεγχο της Ε.Ε. και τέλος να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό γραφείο
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν οργανισμό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τοκ πεδίο μελέτης της Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ
 ορίζουν το ρόλο των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων
 αναπτύσσουν τις στρατηγικές για χρηματοδοτήσεις της ΕΕ



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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και το ΕΣΠΑ (Εβδομάδες 1 - 3)

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες , της Περιφερειακής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής, και των
Κοινοτικών Πλαισίων στήριξης από το Α ΚΠΣ έως και σήμερα.
2.



3.





4.







5.






Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (Εβδομάδα 4)
Tρόποι αναζήτησης
Στρατηγική επιλογής προσκλήσεων
Σχηματοποίηση κεντρικής ιδέας (Εβδομάδες 5 - 7)
Κεντρική ιδέα πρότασης
Διαμόρφωση στόχων
Σύνδεση στόχων με φιλοσοφία προγράμματος
Ανάπτυξη στόχων σε δράσεις
Ποιοτική παρουσίαση παραδοτέων
Σχεδιασμός πρότασης (Εβδομάδες 8 - 10)
Κατάρτιση αρχικού προϋπολογισμού
Διαμόρφωση πακέτων εργασίας
Διάρκεια έργου
Κριτήρια αναζήτησης εταίρων
Κριτήρια αξιολόγησης ομάδος εταίρων ως σύνολο
Επικοινωνία με εταίρους
Τελική επιλογή εταίρων
Συγγραφή & Υποβολή πρότασης (Εβδομάδες 11 - 12)
Μορφή πρότασης
Διοικητικό μέρος
Τεχνικό μέρος
Κατάρτιση τελικού προϋπολογισμού – Οικονομικό μέρος
Κριτήρια αξιολόγησης – τελικές διορθώσεις




Βελτιώσεις
Υποβολή Πρότασης

6.

Ανασκόπηση Μαθήματος (Εβδομάδα 13)

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας

46

Συγγραφή εργασίας

15

Υποστήριξη εργασιών

50

Σύνολο Μαθήματος

150

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

1. Γραπτή Εξέταση 80%
2. Γραπτή Εργασία 20%

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Σύγγραμμα 1: Περιφερειακή ανάπτυξη Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7648530,
έκδ./2011, Σεραφείμ Πολύζος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Έκδοση: 1η

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ33-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

3

6

Διαλέξεις

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιλογής – Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική

https://eclass.unipi.gr/courses/DES247/

(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

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η
εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες του οικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφετέρου η εμβάθυνση σε επιλεγμένους, βασικούς του άξονες. Οι κανόνες που ισχύουν για τις
ευρωπαϊκές εταιρίες, το κανονιστικό πλέγμα προστασίας των καταναλωτών, οι κανόνες για τις
δημόσιες συμβάσεις και το νομοθετικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού συνιστούν τις βασικές συνιστώσες
του δικαίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των οικονομικών φορέων σε ενωσιακό επίπεδο.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τα βασικά πεδία και έννοιες χαρακτηριστικών του οικονομικού δικαίου της ΕΕ








ορίζουν τους βασικούς κανόνες με βάση τις οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις
εντός της ενωσιακής έννομης τάξης
αναλύουν βασικά ζητήματα εφαρμογής του οικονομικού δικαίου της Ένωσης, με έμφαση
στους κανόνες περί ανταγωνισμού και να εντοπίσει τους βασικούς κανόνες που
εφαρμόζονται σε απλές περιπτώσεις
συνθέτουν τις βασικές γνώσεις οικονομικού δικαίου με στοιχεία από άλλα μαθήματα
οικονομικής κατεύθυνσης προκειμένου να έχουν μια κατανόηση του ευρωπαϊκού
οικονομικού περιβάλλοντος
αναπτύσσουν και να παρουσιάσουν ατομική ή ομαδική εργασία στο συγκεκριμένο
αντικείμενο

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι. Εισαγωγή
Α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
B. Η εσωτερική αγορά
Γ. Το οικονομικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δ. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης
ΙΙ. Ενωσιακό εταιρικό δίκαιο
A. Εισαγωγικά
1. Στόχοι του ενωσιακού εταιρικού δικαίου
2. Πηγές του ενωσιακού εταιρικού δικαίου
B. Η σχέση του ενωσιακού εταιρικού δικαίου με την ελευθερία εγκατάστασης
1. Η θεωρία της καταστατικής και της πραγματικής έδρας ως προς το εφαρμοστέο
δίκαιο
2. Πραγματικό και προϋποθέσεις ελευθερίας εγκατάστασης
3. Η νομολογία του ΔΕΕ
Γ. Βασικοί άξονες του ενωσιακού εταιρικού δικαίου
1. Η διαμόρφωση ενός πλέγματος ελαχίστων κοινών υποχρεώσεων

2. Οι πρωτοβουλίες άρσης των εμποδίων για την ανάπτυξη των εταιριών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
3. Ευρωπαϊκές - υπερεθνικές μορφές εταιριών
III. Ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή
Α. Γενικές αρχές και άξονες της πολιτικής προστασίας του καταναλωτή σε επίπεδο ΕΕ
B. H προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή
1. Η πληροφόρηση των καταναλωτών
2. Η νομοθεσία περί συμβάσεων
3. Η δικαστική προστασία του καταναλωτή
Γ. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή
1. Η γενική ασφάλεια των προϊόντων (οδηγία 2001/95)
2. Η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα (οδηγία 85/374)
3. Τομεακή νομοθεσία
Δ. Η σχέση της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή με την πολιτική ανταγωνισμού
IV. Ενωσιακοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις
Α. Νομική βάση για τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων σε ενωσιακό επίπεδο
Β. Στόχοι της ενωσιακής πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις
Γ. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
2. Η έννομη προστασία
Δ. Η διεθνής διάσταση
1. Η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ
2. Η πρόταση της Επιτροπής για την πρόσβαση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων
χωρών στην εσωτερική αγορά
V. Ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο προστασίας και ανάπτυξης του ανταγωνισμού
Α. Εισαγωγή - Η πολιτική ανταγωνισμού
1. Στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού
2. Αντικείμενο προστασίας των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού
Β. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού
2. Αντιανταγωνιστικές πρακτικές (101, 102 ΣΛΕΕ)
3. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
4. Η τομεακή ρυθμιστική νομοθεσία
Γ. Κράτος και ανταγωνισμός
1. Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

2. Κρατικές ενισχύσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

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

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
Διαλέξεις
Ατομική μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
111

150

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

Γραπτή εξέταση
Προαιρετικές ατομικές ή ομαδικές εργασίες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ενωσιακό εταιρικό δίκαιο
Ελληνόγλωσση
Λ. ΚΟΤΣΙΡΗΣ, Ευρωπαϊκό Εμπορικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2012
Ξενόγλωσση
M. ANDENAS AND F. WOOLDRIDGE, European Comparative Company Law, Cambridge University Press,
2009
U. BERNITZ, W-G. RINGE, Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European
Integration, Oxford University Press, 2010
A. F. M. DORRESTEIJN ET AL (eds), European Corporate Law, Kluwer Law International, 2009
V. ENGAMMARE, G. MUSTAKI, Droit européen des sociétés, LGDJ, 2009
A. M. FLECKNER, K. J. HOPT (eds), Comparative corporate governance: a functional and international
analysis, Cambridge University Press, 2013
C. GERNER-BEUERLE, S. FLEET (eds), Gore-Brown on EU Company Law, Jordans Publishing, 2011-2015
S. GRUNDMANN, European Company law, Intersentia, 2011

M. MENJUCQ, Droit international et européen des sociétés, LGDJ, 2016
Ενωσιακό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
Ελληνόγλωσση
Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Ελληνικό – Ενωσιακό, 2η εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη,
2015
Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εκδ. Σάκκουλα, 2010
Π. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δίκαιο Συναλλαγών, Ειδικά θέματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013
Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 3η εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη, 2016
Ξενόγλωσση
J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, 9e éd., Dalloz, 2015
F. CAFAGGI, H.-W. MICKLITZ, New Frontiers of Consumer Protection: The Interplay between Private and
Public Enforcement. Mortsel: Intersentia, 2009
EUROPEAN PARLIAMENT, Consumer Protection in the EU, Policy overview, 2015, διαθέσιμο στον
παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA%282015%2956590
4_EN.pdf
J. JULIEN, Droit de la consommation, LGDJ, 2015
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- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ74
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
https://eclass.unipi.gr/courses/DES226/

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1.
Ορίζουν τις έννοιες: μεταβλητή, υπόθεση, έννοια
2.
Διακρίνουν τις ανεξάρτητες από τις ενδιάμεσες και τις εξαρτημένες μεταβλητές
3.
Κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους η έρευνα ανατροφοδοτεί την θεωρία.
4.
Διαφοροποιούν ανάμεσα στο επαγωγικό, το απαγωγικό και τον αναλογικό συλλογισμό και
αναστοχάζονται στη σχέση των συλλογισμών με την ποιοτική και ποσοτική έρευνα.
5.
Κατανοούν τον ρόλο της έρευνας στη διαμόρφωση στρατηγικών και στη μορφοποίηση των
μηνυμάτων.
6.
Χρησιμοποιούν αποτελέσματα ερευνών για να παράγουν μηνύματα για εκστρατείες.

7.
Εισάγονται στην ανάλυση περιεχομένου και στην ανάλυση της κοινής γνώμης ως εργαλείο
της στρατηγικής επικοινωνίας και της διεθνούς πολιτικής.
8.
Κατασκευάζουν ταξινομικά συστήματα για ποσοτικές αναλύσεις περιεχομένου και
δομημένα ερωτηματολόγια μέσω της ποιοτικής μεθόδου της εμπειρικής θεμελίωσης.
9.
Πραγματοποιούν βιβλιογραφική επισκόπηση με στόχο τη διαμόρφωση ερευνητικών
ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας
10.
Κατανοούν τις χρήσεις των ομαδικών και ατομικών συνεντεύξεων.
11.
Αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ ποιοτικών και δομημένων συνεντεύξεων.
12.
Διαμορφώνουν ερωτηματολόγια για ποιοτικές συνεντεύξεις.
13.
Αναπτύσσουν εμπειρικά θεμελιωμένες θεωρίες.
14.
Καταγράφουν την κεντρική αιτιακή σχέση σε ένα επιστημονικό κείμενο.
15.
Κατασκευάζουν υποθέσεις εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα τα οποία να εκφράζουν μία
συγκεκριμένη αιτιακή σχέση.
16.
Χρησιμοποιούνε τα αιτιακά σχήματα για διεπιστημονική ανάλυση.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

1.
Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
2.
Ατομική Εργασία
3.
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης
4.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο
του μαθήματος.
5.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
6.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
7.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στον πυρήνα του μαθήματος βρίσκεται η αντιδιαστολή ανάμεσα στην επαγωγική και την απαγωγικό
προσέγγιση στην παραγωγή γνώσης καθώς και η δυνατότητα λειτουργικής αξιοποίησης της αιτιακής
σχέσης. Οι φοιτητές εκτίθενται σε διαφορετικές μεθόδους ποιοτικής έρευνας τόσο στο θεωρητικό
υπόβαθρο όσο και στις πρακτικές τους διαστάσεις. Η ποιοτικές μέθοδοι έρευνας αφενός
παρουσιάζονται σε αντιδιαστολή με τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και αφετέρου διερευνάται η
δυνατότητα σύζευξη τους με τις ποσοτικές έρευνες.
Θεματικές Διαλέξεων
1. Επαγωγικός, Απαγωγικός και Αναλογικός Συλλογισμός
2. Εισαγωγή στην διαφοροποίηση Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας
3. Εισαγωγή στην Αιτιακή Σχέση
4. Διερεύνηση των Αιτιακών Σχημάτων στην Κοινωνική και Υποκειμενική Θεωρία
5. Διαμόρφωση Υποθέσεων Εργασίας και Ερευνητικών Ερωτημάτων
6. Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία – Μέρος Πρώτο.
7. Εμπειρικά Θεμελιωμένη θεωρία – Μέρος Δεύτερο

8. Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου
9. Ανάπτυξη Ταξινομικών Συστημάτων για Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου με Ποιοτικές Μεθόδους
Έρευνας.
10. Ομάδες Εστίασης και Εις Βάθος Συνεντεύξεις – Θεωρία
11. Ομάδες Εστίασης – Πρακτική Εφαρμογή
12. Διαμόρφωση ταξινομικών συστημάτων για έρευνες με ερωτηματολόγιο
13. Από την Θεματική Ανάλυση στο Iramuteq: Εξειδικευμένες τεχνικές στην Ποιοτική Έρευνα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για εντοπισμό
μηνυμάτων προς ανάλυση
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία,
καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Μικρες Ατομικές Εργασίες
31
ανά διάλεξη κατά την
διάρκεια του μαθήματος
Μελέτη της βιβλιογραφίας
80
Σύνολο Μαθήματος
150

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)
2. Μικρες Ατομικές Εργασίες ανά διάλεξη κατά την διάρκεια
του μαθήματος (30%)
Η μαθησιακή στοχοθεσία και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι
διαθέσιμα στους φοιτητές για κάθε γνωστικό αντικείμενο
στην αρχή κάθε μαθήματος και αναρτώνται με την
παρουσίαση στη η-τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Βιβλίο [12648650]: Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Jennifer Mason
Βιβλίο [32997785]: Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Τσιώλης
Γιώργος.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
European Journal of International Relations,

International Journal of Educational Research,
International Studies Review,
Journal of English for Academic Purposes
Sociological Μethodology,
Thinking & Reasoning,
Written communication

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ66
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)
https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/periexomenamathimaton

(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

Τα κράτη στη σύγχρονη διεθνή οικονομία αντιμετωπίζουν έντονο οικονομικό ανταγωνισμό. Ο
ανταγωνισμός εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς της σύγχρονης οικονομικής παγκοσμιοποίησης
όπως για παράδειγμα: οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, οι τεχνολογίες
και η πρόσβαση στο διεθνή δανεισμό. Τα τελευταία έτη έχουν εισέλθει στη διεθνή βιβλιογραφία
ορισμένα εργαλεία με στόχο τη μέτρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός κράτους που
καθορίζουν τις επιλογές που θα πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις, κράτη, διεθνείς οργανισμούς
και ερευνητικά ινστιτούτα για την αποφυγή του κινδύνου στις συναλλαγές τους με ένα κράτος. Η
αξιολόγηση βασίζεται σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της

θέσης κάθε χώρας στην παγκόσμια οικονομία. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση συστημάτων
μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων των κρατών σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Η
παρουσίαση των συστημάτων μέτρησης και αξιολόγησης θα αναδείξει τις δυνατότητες και τις
αδυναμίες των κρατών για τη βελτίωση της οικονομικής τους θέσης στη σύγχρονη διεθνή οικονομία.
Τα συστήματα μέτρησης και αξιολόγησης διαδραματίζουν όλο και πιο κρίσιμο ρόλο αναφορικά με τις
αναπτυξιακές δυνατότητες ενός κράτους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

•
•
•

ορίζουν τα κύρια συστήματα μέτρησης διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας
αναλύουν τις προσδιοριστικές μεταβλητές για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των
κρατών
εξηγούν τις κύριες αναπτυξιακές στρατηγικές των κρατών

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες:
1. Εισαγωγή στα Διεθνή Συστήματα Μέτρησης Οικονομικής Δραστηριότητας και Αξιολόγησης Χωρών
2. Τα κράτη στη σύγχρονη διεθνή οικονομία και ο οικονομικός ανταγωνισμός
3. Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας των κρατών
4. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κινδύνων
5. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Χωρών
6. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης Επενδυτικού Κλίματος και Οικονομικής Ελευθερίας
7. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας: Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης
8. Οι οίκοι αξιολόγησης στη διεθνή οικονομική κρίση
9. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης Διαφάνειας και Διαφθοράς
10. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης της Ανάπτυξης
11. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων των κρατών
12. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών Επιδόσεων
13. Συστήματα Μέτρησης και Αξιολόγησης της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Κλάδων της Ελληνικής
Οικονομίας

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Μελέτη & ανάλυση
100
βιβλιογραφίας
Συγγραφή Εργασίας
11

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Γραπτή Εξέταση (80%)
Γραπτή Εργασία (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Μπιτζένης, Α. (2014), Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό
Επιχειρηματικό περιβάλλον, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη.
2. Δημέλη, Σ. (2010), Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, Αθήνα,
Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ82
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

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
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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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Όχι
Ελληνική
ΟΧΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/DES156/

(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 αποσκοπεί να παράσχει στους φοιτητές το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση
βασικών εννοιών της διπλωματίας και των οικονομικών της ενέργειας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν τις βασικές έννοιες της ενέργειας και των φυσικών πόρων (ορισμοί, ενεργειακό
ισοζύγιο, διάγραμμα ενεργειακών ροών, περιβάλλον, ενεργειακό εφοδιασμό και ζήτηση)
 γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές ενεργειακών αγορών καθώς και της οργάνωσης και
λειτουργίας τους
 γνωρίζουν τα εργαλεία και τις τεχνικές για ποσοτικοποίηση ενεργειακών πολιτικών και
λήψης αποφάσεων για ενεργειακά έργα



διακρίνουν τους βασικούς ρόλους των συμμετεχόντων σε ενεργειακές αγορές, καθώς και των
φορέων που υποστηρίζουν τις αγορές, όπως οι ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές
συστημάτων και οι λειτουργοί των ενεργειακών αγορών/χρηματιστήρια ενέργειας
 χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης ενεργειακών πολιτικών και λήψης
απόφασης για ενεργειακά έργα
 αναλύουν και να υπολογίζουν τα βασικά στοιχεία των τιμολογίων ενέργειας και το
διαχωρισμό τους σε ρυθμιζόμενα και ανταγωνιστικά.
 συνεργάζονται με τους συμφοιτητές του για την ανάλυση σύγχρονων θεμάτων ενεργειακής
στρατηγικής και ενεργειακών αγορών και την παρουσίασης σχετικών εργασιών
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι κατανόηση σύγχρονων θεμάτων οικονομικών της ενέργειας,
ιδίως που σχετίζονται με αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και τις αγορές ενέργειας. Το μάθημα
αξιολογεί βασικές έννοιες της ενέργειας και των φυσικών πόρων (ορισμοί, ενεργειακό ισοζύγιο,
διάγραμμα ενεργειακών ροών, περιβάλλον, ενεργειακό εφοδιασμό και ζήτηση), καθώς και των
ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων. Επίσης αναδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τους. Η ανάλυση θεμάτων σχετιζόμενων με τη δομή της ενεργειακής αγοράς (μονοπωλιακή και
ανταγωνιστική), του βραχυχρόνιου, μακροχρόνιου και οριακού κόστος της δραστηριότητας των
ενεργειακών υποδομών, της διάκρισης μεταξύ υποδομών και δικτύων. Η ανάδειξη της
δραστηριότητας των χρηματιστηρίων ενέργειας και των χρηματο-οικονομικών εργαλείων για την
αντιστάθμιση ρίσκου. Η ανάλυση της συμπεριφοράς και στρατηγικής των ενεργειακών εταιριών σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάδειξη των τρόπων ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους
(περιβαλλοντικού, κοινωνικού) στο μηχανισμό της αγοράς και στη λήψη των αποφάσεων,
αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της κλασικής οικονομικής θεώρησης στην αποτίμηση της αξίας
των ενεργειακών και φυσικών πόρων σε σχέση με ενναλακτικές οικονομικές σχολές σκέψης. Η
ανάδειξη του προβλήματος της ρύπανσης σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο και της κλιματικής
αλλαγής και η ανάδειξη της αναγκαιότητας του μακροχρόνιου ενεργειακού προγραμματισμού.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

μέσω

της

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας

Σύνολο Μαθήματος
Ι. Εξετάσεις(70%)
ΙΙ. Εργασία (30%)

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΔΙΚΑΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768942
Έκδοση: 1η/2012
Συγγραφείς: ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ISBN: 978-960-272-985-4
Διαθέτης (Εκδότης): ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
2.Φυσικοί πόροι και ενεργειακή πολιτική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12891588
Έκδοση: 1η έκδ./1991
Συγγραφείς: Κανελλόπουλος Α.
ISBN: 978-960-02-3261-5
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Applied Energy
Energy Economics

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
35
75

150

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ87
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
Όχι

(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

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

1) αναγνωρίζουν την ιστορία των πολιτικών ιδεών
2) εφαρμόζουν την κριτική σχέση με τη θεωρία
3) συσχετίζουν τη θεωρία διεθνών σχέσεων με το ευρύτερο φιλοσοφικό και πολιτισμικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο γεννήθηκε ώστε να γίνουν κατανοητές όψεις της καταγωγής και της δυναμικής
της
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση κεντρικών εννοιών και πολιτικών μεγεθών της
σύγχρονης Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων με την παράδοση της πολιτικής φιλοσοφίας. Στο μάθημα
αναλύεται η μορφή που πήραν στην κλασσική εποχή θεμελιώδη διλήμματα της πολιτικής σκέψης
γύρω από την ανθρώπινη φύση και τη φύση του πολιτικού δεσμού και του δικαίου, γύρω από την
ελευθερία και την αναγκαιότητα (Πλάτων, Σοφιστές, Θουκυδίδης, Σοφοκλής και Αριστοτέλης), περνά
από τον Μεσαίωνα (Αυγουστίνος, Ακινάτης) και τους κλασσικούς της Νεωτερικότητας (Μακιαβέλι,
Χομπς, Ρουσσώ, Καντ, Χέγκελ, Νίτσε, Μιλ και Τοκβίλ) και καταλήγει στη σύγχρονη συζήτηση γύρω από
τη φύση και τα διακυβεύματα της δημοκρατίας στην μετανεωτερική εποχή .

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ναι

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
40
71

150

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

Ελληνική γλώσσα
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε
θέματα κρίσεως που συνδέουν τη θεωρία και την
πράξη.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 2
θεμάτων από τα 3.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ
HOBBES,LOCKE,ROUSSEAU,KANT,HEGEL
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΣΑΚΗ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

,

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΔΕ61-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
Όχι

(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 Στρατηγικών Σπουδών, ο οποίος αποτελεί παρακλάδι των
Διεθνών Σχέσεων.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στον τομέα της Στρατηγικής και
στη σύνδεσή της με τις Διεθνείς Σχέσεις.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ενδελεχής εξέταση της έννοιας της στρατηγικής και της εξέλιξής της
από την εποχή του Θουκυδίδη, έως και τις ημέρες μας. Η εξέταση της στρατηγικής δεν περιορίζεται
μόνο στη μελέτη της κατά τη διάρκεια της ιστορίας (ιδιαίτερα στην Αρχαία Ελλάδα, τους δύο
Παγκοσμίους Πολέμους και τον Ψυχρό Πόλεμο) αλλά φθάνει και μέχρι τις ημέρες μας, μελετώντας τη
στρατηγική της μοναδικής υπερδύναμης- των ΗΠΑ- και των υπόλοιπων δυνάμεων στο Ιράκ, στο
Αφγανιστάν, στην πρόσφατη κρίση στη Μ. Ανατολή και την Αφρική. Τέλος, με βάση τη μελέτη της
ιστορίας, προσπαθούμε να συγκρίνουμε τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι κύριοι δρώντες του
διεθνούς συστήματος στο παρελθόν (πόλεις-κράτη, έθνη-κράτη) με τις στρατηγικές που ακολουθούν

οι σημερινές μεγάλες δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη την ενότητα της στρατηγικής σκέψης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 περιγράφουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες της στρατηγικής ανάλυσης
 κατανοούν την ιστορική εξέλιξη της έννοιας της στρατηγικής από την αρχαιότητα έως σήμερα
 αναπτύσσουν το αντικείμενο των Στρατηγικών Σπουδών υπο-τομέα των Διεθνών Σχέσεων
 αναλύουν τη σημασία της στρατηγικής ανάλυσης ως ένα ερμηνευτικό πλαίσιο για τις
Διεθνείς Σχέσεις και την Εξωτερική Πολιτική.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

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

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζονται βασικές έννοιες της στρατηγικής (στρατηγική, υψηλή στρατηγική, άμεσηέμμεση προσέγγιση, αποτροπή-πειθαναγκασμός, πόλεμος, αρχές του πολέμου, δίλημμα ασφάλειας,
εκμηδένιση-εξουθένωση, επίθεση-άμυνα, κλιμάκωση, κρίση-χειρισμός κρίσεων, φθορά-ελιγμός κ.α.)
Επίσης, λαμβάνει χώρα μία παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της στρατηγικής η οποία
περιλαμβάνει:
 Τη μελέτη της στρατηγικής της Αθήνας και της Σπάρτης στα πλαίσια του Πελοποννησιακού
Πολέμου όπως τον αφηγείται ο Θουκυδίδης.
 Τη στρατηγική σκέψη σημαντικών μελετητών της στρατηγικής (Σουν Τσου, Ναπολέων,
Ζομινί, Κλαούζεβιτς).



Την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης στην Ανατολή, στο Βυζάντιο και στη Δυτική Ευρώπη.
Το ζήτημα της ηγεσίας μέσα από τη μελέτη της ιστορίας (κυρίως κατά τη διάρκεια του Α΄ και
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη
και
Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

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

Σύνολο Μαθήματος
150
Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι η
Ελληνική. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, Williamson Murray, Alvin Bernstein, MacGregor Knox
2. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, M. KNOX, W. MURRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ96
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι

Ελληνικά
Όχι

(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

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατοχύρωση της/του φοιτήτριας/φοιτητή με τη γνώση που
αφορά σε σύγχρονα ειδικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Επιπρόσθετος στόχος του μαθήματος
είναι η κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τα υπό εξέταση διεθνολογικά φαινόμενα καθώς και η
σύνδεσή τους με το θεωρητικό υπόβαθρο των Διεθνών Σχέσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1. κατανοούν, αναλύουν και ερμηνεύουν τις βασικές πολιτικές και στρατηγικές πτυχές σύγχρονων
ζητημάτων της διεθνούς πολιτικής.
2. συνδυάζουν, αναπτύσσουν και συνθέτουν τις εναλλακτικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων σε
αναφορά με την ερμηνεία και κατανόηση ζητημάτων της διεθνούς πολιτικής.

3. γνωρίζουν τη βασική βιβλιογραφία γύρω από τα πολιτικά, στρατηγικά και οικονομικά ζητήματα
που αφορούν βασικά ζητήματα της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής όπως ο διακρατικός ανταγωνισμός,
διεθνείς διενέξεις και συγκρούσεις, η συνεργασία και οι οικονομικές ενοποιητικές πρακτικές, τα
πυρηνικά όπλα και η ενέργεια .
4. χρησιμοποιούν την μεθοδολογία έρευνας για την παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών που
αφορούν σε σύγχρονα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
Ομαδική εργασία και παρουσίασή της από τους φοιτητές.
Άλλες:
Εμπειρική ανάλυση με παραδείγματα από διεθνολογικά φαινόμενα.
Σύνδεση θεωρίας με εμπειρικό γεγονός.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό επιλέγει δυο ή τρεις γεωγραφικές περιφέρειες κάθε χρόνο και αναλύει σε βάθος τις
πολιτικές και οικονομικές τους εξελίξεις. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος επιλέχθηκαν για εξέταση η
Νοτιανατολική Ασία, η ευρύτερη Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Με
επίκεντρο τα υπό αναφορά υποσυστήματα εξετάστηκαν η αμερικανική πρωτοκαθεδρίας τις διεθνείς
υποθέσεις, η άνοδος της Κίνας και ο σινοαμερικανικός ανταγωνισμός στην ΝΑ Ασία, όπως επίσης και
η συριακή κρίση και οι ευρύτερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή συνέπεια της κρίσης, καθώς επίσης
και η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο (μέσω των διαλέξεις στην αίθουσα
διδασκαλίας και της επίλυσης αποριών των φοιτητών στις
ώρες γραφείου).
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

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

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
Διαλέξεις
Εποπτεία ερευνών από
τους φοιτητές
Διαδραστική διδασκαλία
Μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
50 ώρες
48 ώρες
13 ώρες

150 ώρες
(6 Π. Μον. x 25 ώρες)

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

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει
αριθμό ερωτήσεων.
Οι απαντήσεις αφορούν ανάπτυξη δοκιμίου στο οποίο
απαιτείται η θεωρητική κατοχύρωση αλλά και η σύνδεση της
θεωρίας με το εμπειρικό γεγονός. Επίσης απαιτείται η
αξιολογική κρίση της/του φοιτήτριας/τή.
Τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους
φοιτητές.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Calvocoressi, Peter, Η Διεθνής Πολιτική Μετά το 1945, Αθήνα: Τουρίκη, 2012. [Κωδικός Εύδοξος:
59372150]
Χειλά, Ειρήνη, Διεθνής Κοινωνία: Διαχρονικές και Σύγχρονες Αντιλήψεις, Αθήνα: Ηρόδοτος, 2006.
[Κωδ. Ευδοξος: 24604]
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Foreign Affairs, International Affairs, International Relations, International Studies Quarterly, Journal
of International Affairs, Millennium, Οrbis, Review of International Studies, World Politics, The Journal
of Politics, International Security, International Organization.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΟΔΕ58
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
Ελληνική
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)

(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 αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης
επιχειρήσεων. Πρωτεύον στόχος της ύλης του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις
αρχές του Διοικείν.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:


γνωρίζουν τις λειτουργίες της Διοίκησης, τους ρόλους και τις απαιτούμενες ικανότητες του
μάνατζερ.











διακρίνουν το διαχωρισμό των δυνάμεων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στο
οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
ορίζουν τη διαδικασία λήψης ορθών ατομικών και συλλογικών αποφάσεων
εξηγούν τη διαδικασία προγραμματισμού της δράσης των επιχειρήσεων για την
αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
ορίζουν τον τρόπο δημιουργίας της οργανωτικής δομής, το πώς ορίζονται οι ρόλοι κι οι
ευθύνες στα μέλη της επιχείρησης.
ορίζουν τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες της ηγεσίας., ώστε να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν τις πηγές δύναμης του ηγέτη – μάνατζερ, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά
του επιτυχημένου μάνατζερ.
κατανοούν τον τρόπο παρακίνησης της ανθρώπινης συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο.
αναλύουν τον τρόπο δημιουργίας ομάδες εργαζομένων και πώς αυτές επηρεάζουν τη
λειτουργία της επιχείρησης.
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας συστημάτων ελέγχου και τον τρόπο
λειτουργίας τους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών, συστημάτων και
διαδικασιών παραγωγής.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εξετάζεται η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής των
επιχειρήσεων για την επίτευξη των οργανωσιακών τους στόχων. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν οι
παρακάτω έννοιες:













Επιχειρησιακή-Επιχειρηματική Συμπεριφορά και διαφοροποίηση αυτών
Ανάλυση εννοιών Στρατηγικής και Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Προσεγγίσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξέλιξη και Υποδείγματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
Εκτίμηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων
o Ανάλυση Μακρο-περιβάλλοντος
o Ανάλυση Μικρο-περιβάλλοντος ή Κλάδου (Υπόδειγμα Porter)
Εκτίμηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων
o Υπόδειγμα Αλυσίδας-Αξίας
o Υπόδειγμα Πόρων & Ικανοτήτων
Επιχειρησιακές Στρατηγικές
o Στρατηγική Κατεύθυνσης
o Στρατηγική Χαρτοφυλακίου
o Γονική Στρατηγική
Επιχειρηματικές Στρατηγικές

o
o
o

Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους
Στρατηγική Διαφοροποίησης
Στρατηγική Εστίασης

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης - Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη
Μαθησιακής
διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

μέσω

της

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

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
Διαλέξεις
Ατομικές Εργασίες
Μελέτη της βιβλιογραφίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
22
89

Σύνολο Μαθήματος

150

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

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
- Ανάπτυξη θεωρητικών ερωτημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη
μελέτη περίπτωσης
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ν. Γεωργόπουλος, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Γ. Μπένου,Γ’ ‘Εκδοση, 2013.



Β. Παπαδάκης, «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», Τόμος Α':
Θεωρία, Eκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2013.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ90
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο & 8ο
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙδικού Υποβάθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
Όχι

(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 αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/-τριών στην χρήση
των γνώσεων που έχουν, στον τρόπο που πρέπει και μπορούν να εξειδικεύσουν και
συμπληρώσουν αυτή τη γνώση. Στη σύνδεση πρακτικής και θεωρίας. Ταυτόχρονα εξετάζει
ειδικά θέματα, που δεν αντιμετωπίζονται σε άλλα μαθήματα, και τα οποία αποτελούν άμεσα
προβλήματα, ακόμα και στην καθημερινότητα, της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. Σημαντικό
ζήτημα είναι και η απόκτηση της ικανότητας να ξεχωρίζονται δευτερεύοντα από κύρια
προβλήματα και να ιεραρχούνται στο σύνολό τους. Να μεταφράζονται οι γνώσεις σε πρακτικό
προσανατολισμό της ΕΕΠ και να ενσωματώνονται σε αυτήν. Παράλληλα με το μάθημα αυτό και
τα ειδικότερα θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ο φοιτητής εξοικειώνεται επιστημονικά
και αξιολογικά ουδετεροποιημένος με τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας

του χρησιμοποιώντας εργαλεία που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση από τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• εκφράζουν ουδέτερη ανάλυση του πολιτικού και στρατηγικού πλαισίου της σύγχρονης
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
• εξετάζουν πολιτικές και νομικές πτυχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
• αναδεικνύουν πολιτικές όψεις των αξονικών ζητημάτων-προβλημάτων των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κυπριακού ζητήματος
.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
Ατομική-Ομαδική εργασία και παρουσίασή της από τους φοιτητές.
Άλλες:
Εμπειρική ανάλυση με παραδείγματα από ιστορικά γεγονότα
Σύνδεση θεωρίας με εμπειρικό γεγονός.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αξιολογικά ουδέτερη ανάλυση του πολιτικού και στρατηγικού
πλαισίου της σύγχρονης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και οι πολιτικές και νομικές πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων και
διαφορών καθώς και όλες οι πτυχές του κυπριακού ζητήματος που άπτεται με κάθε τρόπο
παραδοσιακά της εξέτασης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εκ παραλλήλου εξετάζονται οι δομές
άσκησης εξωτερικής πολιτικής στο κάθετο επίπεδο, εκκινώντας από τις αρμοδιότητες του αρχηγού
του κράτους, στη συνέχεια την κυβέρνηση, και καταλήγοντας στο αρμόδιο φορέα εφαρμογής
εξωτερικής πολιτικής που είναι το υπουργείο εξωτερικών. Στην ίδια λογική εξετάζονται και άλλοι
θεσμοί οι οποίοι θα ήτα δυνατόν να συμπληρώνουν τη δομή εξωτερικής πολιτικής όπως είναι , το
Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας ή ένα Συμβούλιο Υψηλής στρατηγικής για θέματα
εξωτερικής πολιτικής.
Ακόμη ειδικότερα αναδεικνύονται οι πολιτικές όψεις των αξονικών ζητημάτων-προβλημάτων των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κυπριακού ζητήματος, από το 1923 έως το 2000 μέσα από τη
σύζευξη της Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων με την Πολιτική Πράξη της ελληνικής και κυπριακής πολιτικής
ηγεσίας για την πραγμάτωση των θεμελιωδών πολιτικών στόχων-εθνικών συμφερόντων, της Υψηλής
τους Στρατηγικής εντός του περιφερειακού υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο (μέσω των διαλέξεις στην αίθουσα
διδασκαλίας και της επίλυσης αποριών των φοιτητών στις
ώρες γραφείου).
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Διαλέξεις
Παρουσιάσεις
ερευνών
από τους φοιτητές
Διαδραστική διδασκαλία
Συγγραφή εργασίας
Μελέτη

39
28

Σύνολο Μαθήματος

150

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει
αριθμό ερωτήσεων.

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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Νίκος Κοτζιάς, Αποικία Χρέους
Νίκος Κοτζιάς, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στον 21ο αιώνα
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

30
15
38

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΕΣΚΟΙ83
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου (Μάθημα Επιλογής)

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνικά
Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)
https://eclass.unipi.gr/courses/EBI103/

(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

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη ετερογένεια και πολυμορφία
των πολιτικών συστημάτων και να αποκτήσουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πολλαπλών
μορφών διακυβέρνησης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
1) αναπτύξουν βασικές ερευνητικές δεξιότητες στο πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης των πολιτικών
φαινομένων.
2) διακρίνουν μεταξύ ομοσπονδιακών και ενιαίων συστημάτων διακυβέρνησης και να κατανοούν
σύνθετες περιπτώσεις όπως αυτές της Βρετανίας και της Ισπανίας

3) γνωρίζουν τα κεντρικά χαρακτηριστικά των κοινοβουλευτικών,
προεδρικών και των ημι-προεδρικών συστημάτων.
4) ορίζουν την πολιτική λειτουργία των συνελεύσεων, καθώς και τη διαφορετική δομή τους.
5) εξηγούν πως επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων
6) διακρίνουν τα πολιτικά συστήματα της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας
7) αποκοδικωποιούν υβριδικά πολιτικά συστήματα, που δεν εμπίπτουν στις παραδοσιακές
ταξινομήσεις (π.χ. Ρωσία)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη εργασία
-Ομαδική εργασία
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στη σημασία και τη χρήση της συγκριτικής
πολιτικής ανάλυσης. Ακολουθεί η ανάλυση των ομοσπονδιακών και ενιαίων συστημάτων
διακυβέρνησης, ενώ αναλύονται διεξοδικότερα οι σύνθετες περιπτώσεις της Βρετανίας και της
Ισπανίας (π.χ. Καταλονία). Εν συνεχεία αναλύεται ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας στα
κοινοβουλευτικά, προεδρικά και τα ημι-προεδρικά συστήματα. Ακολουθεί η ανάλυση των
διαφορετικών δομών των συνελεύσεων, της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των δύο νομοθετικών
σωμάτων και του ρόλου των συνελεύσεων στα κοινοβουλευτικά, ημι-προεδρικά και προεδρικά
συστήματα. Η πρώτη ενότητα του μαθήματος ολοκληρώνεται με την εξέταση περιπτώσεων υβριδικών
πολιτικών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στις παραδοσιακές τυπολογίες των πολιτικών συστημάτων
(π.χ. πολιτικό σύστημα της Ρωσίας). Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη
διερεύνηση επιλεγμένων πολιτικών συστημάτων. Ειδικότερα αναλύονται εις βάθος τόσο από ιστορική
άποψη όσο και αναφορικά με τη σημερινή δομή και λειτουργία τους τα πολιτικά συστήματα της
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με
τη ετερογένεια και πολυμορφία των πολιτικών συστημάτων, να αποκτήσουν μία πιο ολοκληρωμένη
εικόνα των κεντρικών μορφών διακυβέρνησης και να αναπτύξουν βασικές ερευνητικές δεξιότητες στο
πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης των πολιτικών φαινομένων.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές

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
Διαλέξεις
Παρουσίαση Εργασιών
Μελέτη βιβλιογραφίας
Υποστήριξης εργασιών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
16
58
37

Σύνολο Μαθήματος

150

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

-Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν
σύντομες απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά.
-Προαιρετική Ατομική ή Ομαδική Εργασία με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην Τάξη

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Kenneth Newton, Jan van Deth (2018) Συγκριτική Πολιτική, Αθήνα: Τζιόλα.
Ball Alan, Peters B. Guy (2001) Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα: Παπαζήσης
-Ενδεικτική βιβλιογραφία
-Clark, W.R., M. Golder and S. Nadenichek Golder Principles of Comparative Politics. (Washington DC: CQ
Press, 2012),
-Gerring, J. ‘What Is a Case Study and What Is It Good for?’, American Political Science Review 98(2) 2004,
pp.341–354.
-Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press.
-Kenneth Newton and Jan W. van Deth. 2010. Foundations of Comparative Politics 2nd Edition. New York:
Cambridge University Press.
-Boix, Carles and Susan C. Stokes. Eds. 2007. The Oxford Handbook of Comparative Politics. New York:
Oxford University Press. Part I
-Collier, David. ‘The comparative method’. In Political Science: The State of the Discipline (ed) A.
W.Finifter. Washington DC: APSA.
-Van Deth, Jan. (ed.) (1998) Comparative Politics: The Problem of Equivalence. London: Routledge.

-Hall, P.A. and R.C.R. Taylor ‘Political Science and the Three New Institutionalisms’, Political Studies 44(5)
1996, pp.936–957.
-Blais, André, Louis Massicotte and Agnieszka Dobrynska. 1997. ‘Direct presidential elections: A world
summary.’ Electoral Studies 16(4): 441‐455.
-Cheibub, José. 2002. ‘Minority governments, deadlock situations, and the survival of presidential
democracies.’ Comparative Political Studies 35: 284;
-Cheibub, José. 2007. Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy. New York: Cambridge University
Press
-Lijphart, Arendt. 1996. Ed. Presidential v. Parliamentary Government. Oxford: Oxford University Press.
-Loewenberg, Gerhard, Peverill Squire, and D. Roderick Kiewiet (Editors). 2002. Legislatures: Comparative
Perspectives on Representative Assemblies. University of Michigan Press.
-Norton, Philip. Ed, 1998. Parliaments and Governments in Western Europe. Frank Cass.
-Schugart, Mathew Soberg and John Carey. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and
Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
-Watts, Ronald L. 1999. Comparing Federal Systems. 2nd Ed. Kingston, Ontario: McGill‐ Queen’s
University Press.
-De Vries, Michiel S. 2000. ‘The rise and fall of decentralization: a comparative analysis of arguments and
practices in European Countries.’ European Journal of Political Research 38, 193–224.
-Devas N and S. Delay. 2006. ‘Local democracy and the challenges of decentralising the state: An
international perspective’ Local Government Studies 32 (5): 677‐695.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Comparative Politics

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ –Μ.Κ.Ο.
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 6ο
ΕΣΚΟΙ80-2
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ –Μ.Κ.Ο.

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Οχι
Ελληνικά
Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)

https://eclass.unipi.gr/courses/EBI110/

(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

To μάθημα συμπληρώνει το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη» (α’ εξαμήνου),
καθώς επεκτείνει την ανάλυση για τις διαδικασίας παραγωγής
πολιτικής από τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών.
Συνεπώς το μάθημα αναλύει την πολιτική επιρροή των φορέων της
κοινωνίας πολιτών (π.χ. Κοινωνικά Κινήματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στα κέντρα λήψεως
των αποφάσεων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

1) γνωρίζουν κεντρικούς όρους της σύγχρονης βιβλιογραφίας στον τομέα των κοινωνικών
επιστημών όπως ‘κοινωνία πολιτών’ και ‘κοινωνικό κεφάλαιο’

2) ορίζουν τα κεντρικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών κινημάτων
3) εξηγούν με τη φεμινιστική θεωρία και την οικολογική σκέψη
4) διακρίνουν τις κεντρικές κατηγορίες και την ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

5) περιγράφουν τα κεντρικά χαρακτηριστικά των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων

6) κατανοούν την επιρροή που ασκούν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στους επίσημους
πολιτικούς θεσμούς, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο

7) αναπτύσσουν τη διεθνική και κρατοκεντρική προσέγγιση του φαινομένου των Διεθνών ΜΚΟ
8) συνοψίζουν την ευρύτερη συζήτηση για τη «διακυβέρνηση» και την «παγκόσμια κοινωνία
πολιτών»
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

1.
2.
3.
4.
5.

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου

6.
7.
8.

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Επαφή με εκπροσώπους Μη κυβερνητικών Οργανώσεων

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αναλύει την πολιτική επιρροή των φορέων της κοινωνίας πολιτών (π.χ. Κοινωνικά
Κινήματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Αρχικά το μάθημα
εισάγει τον φοιτητή στην έννοια «κοινωνία πολιτών»

(τις διαφορετικές ερμηνείες, την ιστορική εξέλιξη του όρου). Εν συνεχεία αναλύει την εξωθεσμική
παραγωγή πολιτικής εστιάζοντας στα κοινωνικά κινήματα. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται
διεξοδικότερα το φεμινιστικό και το οικολογικό κίνημα. Ακολουθεί η ανάλυση του ιστορικού
πλαισίου ανάδειξης των ΜΚΟ. Στην ενότητα για τις ΜΚΟ αναλύονται τα κεντρικά χαρακτηριστικά
τους, οι οργανωτικές τους δομές, οι τομείς δραστηριοποίησής τους (με έμφαση στο περιβάλλον, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη και αναφορές σε συγκεκριμένες διεθνείς καμπάνιες), τα
πολλαπλά επίπεδα των παρεμβάσεων τους (π.χ. τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό), η υφιστάμενη
ετερογένεια μεταξύ των οργανώσεων και τέλος η κριτική που έχει ασκηθεί προς τις ΜΚΟ. Εν
συνεχεία αναλύεται διεξοδικά η σχέση των ΜΚΟ με τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς, σε εθνικό
και υπερεθνικό επίπεδο (π.χ. πότε θεσμοθετήθηκε ο συμβουλευτικός τους ρόλους, ποια είναι τα
όρια της συμμετοχής τους). Ακολουθεί η ανάλυση της διεθνικής και κρατοκεντρικής προσέγγιση του
φαινομένου των Διεθνών ΜΚΟ. Τέλος, το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της σημερινής
συζήτησης για την ανάδειξη της έννοιας της «διακυβέρνησης» και της «παγκόσμιας
κοινωνίας πολιτών».

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και Επικοινωνία με Φοιτητές

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

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
Διαλέξεις
Παρουσίαση Εργασιών
Μελέτη βιβλιογραφίας
Υποστήριξη εργασιών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
16
45
50

Σύνολο Μαθήματος

150

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.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Γραπτή τελική εξέταση. Επιλογή των δύο από τα τρία
προσφερόμενα θέματα. Κάθε θέμα αποτελείται από δύο
υπο-ερωτήματα, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της
εξεταστέας ύλης. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν σύντομες
απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και ανάλυση θέματος. Η
γλώσσα της εξέτασης είναι τα Ελληνικά
2) Προαιρετική Ατομική ή Ομαδική Εργασία με
υποχρεωτική παρουσίαση στην τάξη

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1) Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (2007) Ο Παγκόσμιος Ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων:
Δυναμική και Αδυναμίες στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Αθήνα: Σιδέρης
2) Σημειώσεις
-Ενδεικτική βιβλιογραφία
Edwards M. (ed.) (2011) The Oxford Handbook of Civil Society, Oxford University Press: Oxford,
New York.
Keane John (2010) “Civil Society, Definitions and Approaches” στο Anheier, Helmut, Toepler,
Stefan (Eds.) Encyclopedia of Civil Society, Berlin, Arlington: Books Springer,
Seligman Adam (1995) The Idea of Civil Society Princeton, New Jersey: Princeton University
Press
Glasius M., Lewis D., Seckinelgin H. (eds.) (2004) Exploring Civil Society: Political and Cultural
Contexts, (Oxon: Routledge)
Hodgkinson V., Foley M. (2003) (eds.) The Civil Society Reader (Hanover, London: University
Press of New England).
Elliot, C. 2003. (ed.) Civil Society and Democracy: A Reader, Oxford University Press
Walzer M. (2003), The Idea of Civil Society: A Path to Social Reconstruction, in C. Elliot (ed.), Civil
Society and Democracy: A Reader, Oxford: Oxford University Press (pp. 63-82).
Taylor C. (2003), «Modes of Civil Society», in C. Elliot (ed.), Civil Society and Democracy: A
Reader, Oxford: Oxford University Press (pp. 43-62).
Edwards M. (2004), Civil Society, Cambridge: Polity Press
Kumar, K. (1993), «Civil Society: an inquiry into the usefulness of a historical term»,
The British Journal of Sociology, 44(3), pp. 375-395.
Uphoff N., Krishna A. (2004) «Civil Society and Public Sector Institutions: More than a zero-sum
relationship», Public Administration and Development, 24, σσ. 357- 372
Fowler Α. (2002) «Mapping Civil Society: Facing Problems of research bias and operational
complexity», CIVICUS Panel on the Civil Society Index, www.alanfowler.org/papers.html
Malena C, Heinrich V.F. (2007), “Can we measure civil society? A proposed methodology for
international comparative research”, Development in Practice, 17(3), pp. 338-352.
Salamon L., Anheier H., List R., Toepler S. Sokolowski W. & Associates (eds.) (1999), Global
Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Johns Hopkins Center for Civil Society
Studies, Baltimore
Anheier Η., Glasius M., Kaldor Μ. (eds) (2001) Global Civil Society – 2001, Oxford, Oxford
University Press.
Anheier Η., Glasius M., Kaldor Μ. (eds) Global Civil Society 2004/5 London: SAGE Publications

Ltd
Kaldor M. (2003) “The Idea of Global Civil Society”, International Affairs
Volume 79, Issue 3, pages 583–593.
Foley Μ., Edwards Β. (1996) "The Paradox of Civil Society", Journal of Democracy, Volume 7,
Number 3, pp. 38-52
Lewis D. (2001) «Civil society in non-Western contexts: Reflections on the. 'usefulness' of a
concept», Civil Society Working Paper 13, LSE.
Seckinelgin H. (2002) «Civil society as a metaphor for western liberalism»,
Civil Society Working Paper 21, LSE.
Ishkanian, Armine (2007) Democracy promotion and civil society. In: Albrow, Martin and Glasius,
Marlies and Anheier, Helmut K. and Kaldor, Mary, (eds.) Global Civil Society 2007/8:
Communicative Power and Democracy, London,: SAGE publications.
Chambers S., Kymlica W. (eds.) (2002) Alternative conceptions of civil society, Princeton
University Press.
Ekiert G., Kubik J. (2014), «Myths and Realities of Civil Society», Journal of Democracy,
25(1), pp. 46-58.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Κοινωνία Πολιτών (παλαιά τεύχη) Journal of Civil Society
-

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ24
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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

3

6

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ

http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/sixthsemester

(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 αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την χρησιμότητα και τους σκοπούς διερεύνησης,
ερμηνείας και αξιολόγησης των λογιστικών καταστάσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν θεμελιώδη λογιστικά θέματα.
 ορίζουν τα είδη, τις μεθόδους και τα προβλήματα της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.
 αναλύουν ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής δομής των
επιχειρήσεων.
 καταρτίζουν προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις



χρησιμοποιούν υποδείγματα πρόβλεψης κινδύνου αθέτησης με βάση λογιστικές
πληροφορίες
 εστιάζουν στην ανάλυση επενδύσεων με δείκτες λογιστικών μεγεθών ανά μετοχή και
δείκτες λογιστικών μεγεθών προς χρηματιστηριακή αξία.
 λαμβάνουν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
……
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άλλες…
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
…….
 Λήψη αποφάσεων
 Αυτόνομη εργασία
 Ομαδική εργασία
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1η Ενότητα: Σκοποί Χρήσης και Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.
2η Ενότητα: Θεμελιώδη Λογιστικά Θέματα.
3η Ενότητα: Είδη, Μέθοδοι και Προβλήματα Μεθόδων Ανάλυσης
4η Ενότητα: Ανάλυση Ρευστότητας και Δραστηριότητας.
5η Ενότητα: Ανάλυση Αποδοτικότητας και Δραστηριότητας.
6η Ενότητα: Ανάλυση Κεφαλαιακής Δομής.
7η Ενότητα: Ανάλυση Επενδύσεων.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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

Παρουσιάσεις Power Point
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στον πίνακα
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη
Ατομική πρακτική
εξάσκηση μέσω εργασιών
Τελικές εξετάσεις
Σύνολο μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
89
20
2
150

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις με Άριστα το 10

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.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Subramanyan, K.R. 2016. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Εκδόσεις:
Broken Hill Publishers Ltd..

Rice, A. 2016. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση.
Εκδόσεις: Rosili..

Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α., Σιουγλέ, Γ. 2010. Ανάλυση και Αποτίμηση
Επιχειρήσεων. Εκδόσεις: Μπένος.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ80
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο & 8ο

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

3

6

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

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ
https://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU288/

(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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
περιγραφουν τη γεωπολιτική διάσταση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων του
μαθήματος.
ορίζουν πως λειτουργούν οι εθνικοί και υπερεθνικοί θεσμοί γύρω από θέματα περιβάλλοντος
και ενέργειας.
αντιπαραβάλλουν τις αποψεις τους και να εμπλέκονται σε debate
συνεργάζονται και να συνεισφέρουν (από την οπτική γωνία του κοινωνικού επιστήμονα –
διεθνολόγου) σε μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έργου ή δραστηριότητας).
σχεδιάζουν πολιτικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων η ενεργειακή πενία ή η
θνησιμότητα στις μεγαλουπόλεις, κάνοντας χρήση εννοιών της κοινωνικής ανθρωπολογίας.
συνδυάζουν γνώσεις ώστε να μπορούν να είναι ικανοί να αναλύουν το ρόλο του

7.

περιβάλλοντος και της ενέργειας σε γεωπολιτικά ζητήματα με έμφαση σε θέματα που
ενδιαφέρουν την νότια Ευρώπη και προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση αυτής με άλλους
γεωπολιτικούς δρώντες όπως η Ρωσία
κατανοούν και να περιγράφουν τις ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, λήψη αποφάσεων, αυτόνομη εργασία, άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Οικολογική Ασφάλεια (Ecological Security) και Ενεργειακή Ασφάλεια (Energy Security)
2. Εφαρμογή μεθόδου Υποθετικής Εκτίμησης (Contingent Valuation) στην αποδοχή έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment) στην Ελλάδα και
το εξωτερικό
4. Ενεργειακή Πενία (Fuel Poverty)
5. Θνησιμότητα λόγω καύσωνα (heatwave mortality) σε αστικά κέντρα, και
6. Εφαρμογή περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών με χρήση εργαλείων της Πολιτιστικής
Ανθρωπολογίας (Cultural Anthropology).
Όλες οι ανωτέρω ενότητες εξετάζονται από την οπτική γωνία της διεθνούς πολιτικής και της
γεωπολιτικής, με έμφαση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Παρουσίαση και
υποστήριξη
παρουσιάσεων
Συγγραφή paper εικονικού
συνεδρίου
Παρουσίαση εργασίας
εικονικού συνεδρίου
Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
1.

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
23

16
6
66
150

Μετά από κάθε ενότητα, οι φοιτητές εκπονούν
ατομική εργασία, που συνίσταται σε σύντομη

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

2.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

3.

παρουσίαση με χρήση ερευνητικών πηγών, που
οφείλουν να αναφέρονται σε κατάλληλο πρότυπο
(American Psychological Association). Οι έξι αυτές
ατομικές εργασίες του κάθε φοιτητή, παρουσιάζονται
στην τάξη, και ο φοιτητής αντικρούει κριτική και
υπερασπίζεται τις θέσεις του. Οι εργασίες αυτές
έφεραν το 30% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλουν
εργασία (short paper) και παρουσίαση (presentation)
σε εικονικό συνέδριο (virtual conference), που ήταν
βασισμένη σε template πραγματικού συνεδρίου του
ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Οι εργασίες τους παρουσιάστηκαν στο τελευταίο
μάθημα του εξαμήνου, σε κλίμα που προσομοίαζε
συνέδριο. Η εργασία αυτή έφερε το 20% του τελικού
βαθμού του μαθήματος.
Η τελική εξέταση διενεργείται προφορικά επί των
ατομικών εργασιών, της εργασίας στο εικονικό
συνέδριο, στο γραφείο του καθηγητή, και φέρει το
50% του τελικού βαθμού του μαθήματος.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ακόλουθη βιβλιογραφία είναι υποχρεωτική και συνιστά την ύλη του μαθήματος:
1. Morgan, R. (2012, March). Environmental impact assessment: The state of the art. Impact
Assessment and Project Appraisal, 30(1), 5–14.
2. Paravantis, J. A. (2017). A geopolitical analytics approach to conceptualizing and measuring
energy security: International dimensions and indicators. Greek Energy Forum and the
University of Piraeus.
3. Paravantis, J. A. (2018). Energy security in the Eastern Mediterranean and the Middle East: A
data analytics approach. Institute for European, Russian and Eurasian Studies, George
Washington University and the University of Piraeus.
4. Paravantis, J. A. (2018). Energy tribes and energy policy. Σημειώσεις.
5. Paravantis, J. A. (2015). Fuel poverty: Socioeconomic and political aspects of the human
dimension of the global recession. In Energy Developments in a Changing World: Political,
Economic and Legal Realignments, S. Kalantzakos and N. Farantouris (Eds), New York
University Abu Dhabi, January 22, Abu Dhabi, UAE.
6. Paravantis, J. A. (2017, May 23). Urban heat island: Urbanization, security and public health.
The World in Disarray, Ministry of Foreign Affairs and the University of Piraeus.
7. Παραβάντης, Ι. (2017). Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Θεωρία, Μεθοδολογία και
πρακτική. Σημειώσεις.
8. Παραβάντης, Ι. (2001). Συγκριτική αξιολόγηση γεωτεχνικών περιβαλλοντικών όρων
σιδηροδρομικών έργων. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Γεωτεχνικής και
Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου, Αθήνα, 57-64.
9. Paravantis, J. A., and Kontoulis, N. (2017). A Geopolitical approach to conceptualizing and
measuring energy security. Archives of Economic History/Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας,
ΧΧΙΧ/1/2017, 41-67.
10. Paravantis, J. A., and Santamouris, M. (2015). An analysis of indoor temperature
measurements in low- and very-low-income housing in Athens, Greece. Advances in Building
Energy Research, http://dx.doi.org/10.1080/17512549.2015.1014842.
11. Paravantis, J. A., Santamouris, M., Cartalis, C., Efthymiou, C., and Kontoulis, N. (2017).
Mortality Associated with high ambient temperatures, heatwaves, and the Urban Heat Island
in Athens, Greece. Sustainability, 9, 606, doi:10.3390/su9040606.
12. Παραβάντης, Ι., και Σανταμούρης, Μ. (2014). Ενεργειακή φτώχια, ψηφιακό χάσμα και έξυπνες
πόλεις. Σε Φαραντούρη, Ν. (επιμ.), Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές, Νομική Βιβλιοθήκη, 387402

13. Paravantis, J. A., Stigka, E., Mihalakakou, G., Michalena, E., Hills, J. M., and Dourmas, V. (2018).
Social acceptance of Renewable Energy Projects: A Contingent Valuation investigation in
Western Greece. Renewable Energy, 123, 639-651.
14. Santamouris, M., Alevizos, S. M., Aslanoglou, L., Mantzios, D., Milonas, P., Sarelli, I., Karatasou,
S., Cartalis, K. & Paravantis, J. A. (2014). Freezing the poor – indoor environmental quality in
low and very low income households during the winter period in Athens. Energy and Buildings,
70, 61-70.
15. Santamouris, M., Paravantis, J. A., Founda, D., Kolokotsa, D., Michalakakou, P., Papadopoulos,
A. M., Kontoulis, N., Tzavali, A., Stigka, E. K., Ioannidis, Z., Mehilli, A., Matthiessen, A. & Servou,
Ε. (2013). Financial crisis and energy consumption: A household survey in Greece. Energy and
Buildings, 65, 477-487.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

OIKONOMIKH ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ81
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο & 8ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι
https://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU288/

(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολιτικής και ιδιαίτερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τομέα της Ναυτιλίας και των μεταφορών γενικότερα. Αναλύονται έννοιες όπως είναι
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, οι Συνδυασμένες Μεταφορές, τα διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα στον τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
και αναλύονται οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς με τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τις
αδυναμίες καθενός από αυτούς.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:



αναλύουν τις βασικές έννοιες της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών,
αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε τρόπου μεταφοράς




αναλύουν την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων και τις Συνδυασμένες μεταφορές
αξιολογούν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Εργασία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενα
 Κύρια χαρακτηριστικά του κάθε τρόπου μεταφοράς, ιδιαιτερότητες, κόστος,
 Η πολιτική των Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιεχόμενο, εξέλιξη και
προοπτικές.
 εμπόδια ανάπτυξης της πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 Επιπτώσεις της εφαρμογής της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής σε όλους τους
 μεταφορικούς τομείς. Και στην οικονομία
 Σιδηροδρομικές μεταφορές
 Οδικές μεταφορές
 Ποτάμιες μεταφορές
 Θαλάσσιες μεταφορές
 Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
 Μοναδοποίηση φορτίων
 Η προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς
 Οι συνδυασμένες μεταφορές, τα χαρακτηριστικά τους, πλεονεκτήματα,
 Τα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για ενίσχυση των Συνδυασμένων Μεταφορών και της
 ΝΜΑ.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι διαλέξεις υποστηρίζονται και από τη χρήση ΤΠΕ

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

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.

Φροντιστήριο
Μελέτη
Ατομικές ασκήσεις
Εξετάσεις

10
80
19
2

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις
στο τέλος του εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα.

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.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ε. Σαμπράκος «Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 2009, σελ. 243
Α. Γουλιέλμος, Ε. Σαμπράκος «ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ» εκδόσεις Α. Σταμούλης,
Αθήνα 2002, σ. 428.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Maritime Policy & Management
International Journal of Shipping and Transport Logistics
Journal of Transport, Economics and Policy
Transportation Research Part E.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΚΟΙ95-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο & 8Ο
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι

(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

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του παρόντος μαθήματος αφορούν στην εξοικείωση με την ιστορία
βασικών μεγεθών της πολιτικής θεωρίας, όσο και με την ιδιαίτερη εννοιολογία τους. Έννοιες όπως
φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, σοσιαλισμός, εθνικισμός, φασισμός και φονταμενταλισμός θα
μπορούν να αναγνωσθούν στην ιστορική τους διαδρομή από τη γένεσή τους μέχρι σήμερα και να
τοποθετηθούν στα συμφραζόμενά τους. Επίσης, θα μπορεί να εκτιμηθεί και να αναλυθεί η φύση και
η βαρύτητα των ιδεολογιών για την σύγχρονη πολιτική θεωρία ενγένει. Τέλος, το ερώτημα για την
σημερινή μετεξέλιξη των ιδεολογιών θα μπορεί να τεθεί σε συνδυασμό με την θεωρία διεθνών
σχέσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:



ορίζουν την ιστορία βασικών μεγεθών της πολιτικής θεωρίας και την ιδιαίτερη εννοιολογία
τους
κατανοούν βασικές έννοιες όπως φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, σοσιαλισμός, εθνικισμός,




φασισμός και φονταμενταλισμός
αναλύουν τη φύση και τη βαρύτητα των ιδεολογιών για την σύγχρονη πολιτική θεωρία
εστιάζουν στη σημερινή μετεξέλιξη των ιδεολογιών σε συνδυασμό με την θεωρία διεθνών
σχέσεων

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

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το α’ μέρος του μαθήματος εστιάζει στις τρεις βασικές ιδεολογίες της νεωτερικότητας, τον
φιλελευθερισμό, τον συντηρητισμό και τον σοσιαλισμό. Αναλύει τους όρους γένεσής τους και τα
ιδιαίτερα περιεχόμενά τους τόσο στον 19ο, όσο και στον 20ο αιώνα. Επιμένει στις σύγχρονες
μεταμορφώσεις τους και, συγκριτικά, στις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις τους.
Το β΄ μέρος του μαθήματος επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές σε επιμέρους ιδεολογίες και
κινήματα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου, της
Ευρώπης, και της περιοχής μας (ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος) τους τελευταίους δύο
αιώνες. Έμφαση δίνεται στην εμφάνιση, το ρόλο και την επιρροή του εθνικισμού, του φασισμού και
του θρησκευτικού φονταμενταλισμού σε κρίσιμα φαινόμενα των διεθνών σχέσεων, όπως οι αγώνες
για ανεξαρτησία υπόδουλων εθνών, οι προσπάθειες των ολοκληρωτικών κινημάτων να επιβάλουν
την παντοδυναμία τους σε Ευρώπη και Ασία, και, τέλος, η επανεμφάνιση της θρησκείας ως κεντρικό
οργανωτικό στοιχείο διαμόρφωσης των κοινωνικο-πολιτικών συστημάτων.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελετη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
111

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
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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

Ελληνική γλώσσα.
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Andrew Heywood, Πολιτικές ιδεολογίες (Αθήνα: Επίκεντρο, 2007)
Andrew Shorten, Σύγχρονη πολιτική θεωρία (Αθήνα: Κριτική, 2017)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ91
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι

Ελληνική
Όχι

https://eclass.unipi.gr/courses/DES142/

(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

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις δομές, τους μηχανισμούς και τους
στόχους της σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στον Ευρασιατικό χώρο, δηλαδή την περιοχή
που εκτείνεται από τα Βαλκάνια έως την Κίνα. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στη στρατηγική
επίτευξης των εθνικών στόχων της τουρκικής ηγεσίας, τα πρότυπα διάδρασης και αλληλεπίδρασης
που ακολουθεί η Άγκυρα στις διπλωματικές, οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις της με τους δρώντες
της περιοχής, τη θέση που διεκδικεί στον ισλαμικό κόσμο, καθώς και τη στάση της απέναντι στα
διεθνή φαινόμενα, όπως οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί ή οι προσπάθειες
περιφερειακής συνεργασίας κ.ο.κ..

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
α) κατανοούν τους δρώντες της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και τις οντότητες με τις οποίες
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση στον Ευρασιατικό χώρο.
β) διακρίνουν τους στρατηγικούς στόχους της τουρκικής ηγεσίας στα υποσυστήματα του
Ευρασιατικού χώρου και τα πεδία σύγκρουσης και συνεργασίας με τους δρώντες της εν λόγω
περιοχής.
γ) εξηγούν τη σημασία και το ρόλο κρίσιμων συντελεστών, όπως η οικονομία και η ενέργεια στις
διακρατικές αλληλεπιδράσεις.
δ) περιγράφουν το ρόλο των αντιτιθέμενων κοσμοθεωριών, τη δράση των διεθνικών φαινομένων και
την προσπάθεια άσκησης επιρροής των μεγάλων δυνάμεων στην Ευρασία.
ε) αναπτύσσουν τη σύνδεση μεταξύ της θεωρίας διακυβέρνησης και της στρατηγικής στο διεθνές
σύστημα και των αλληλεπιδράσεων των δρώντων στην πράξη.
στ) εφαρμόζουν τις μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας ζητημάτων του πολιτικού συστήματος και της
εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας βάσει της ενδεδειγμένης βιβλιογραφίας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο του
μαθήματος.
Σύνταξη και παρουσίαση αυτόνομης εργασίας.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Εξοικείωση με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα α΄: Παρουσίαση περιγράμματος – Εισαγωγή.

Ενότητα Α΄

Τουρκία και Ευρασιατικός Χώρος: το υπόβαθρο του Νέο-οθωμανικού πλέγματος σχέσεων
==================================================================
Τουρκία, Ευρασιατικός Χώρος και Διεθνές Σύστημα. Η θέση της Τουρκίας στον ευρασιατικό χώρο και
οι επιδράσεις των ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων.

Εβδομάδα β΄: Το Δόγμα Νταβούτογλου και ο Ευρασιατικός Χώρος.

Ενότητα Β΄

Πρότυπα διακρατικών αλληλεπιδράσεων με κυρίαρχους δρώντες
===================================================
Εβδομάδα γ΄: Σχέσεις συνεργασίας με κυρίαρχους δρώντες.

Εβδομάδα δ΄: Σχέσεις ανταγωνισμού με κυρίαρχους δρώντες.

Ενότητα Γ΄

Πρότυπα αλληλεπιδράσεων με μη-κυρίαρχους δρώντες
============================================
Εβδομάδα ε΄: Σχέσεις συνεργασίας με μη-κυρίαρχους δρώντες.

Εβδομάδα στ΄: Σχέσεις ανταγωνισμού με μη-κυρίαρχους δρώντες.

Ενότητα Δ΄

Περιφερειακές αλληλεπιδράσεις και Διεθνές Σύστημα
===========================================
Εβδομάδα ζ΄: Στρατηγικές των Παγκόσμιων Δυνάμεων στην Ευρασία και η Τουρκία: Η επίδραση του
διεθνούς συστήματος.

Εβδομάδα η΄: Διεθνείς συγκρούσεις στον Ευρασιατικό Χώρο και η Τουρκία.

Ενότητα Ε΄

Κρίσιμοι παράγοντες και εθνική στρατηγική: οικονομία, ενέργεια και υδάτινοι πόροι
=================================================================
Εβδομάδα θ΄: Οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τον ευρασιατικό χώρο.

Εβδομάδα ι΄: Η ενέργεια ως παράγοντας στον ευρασιατικό χώρο και η Τουρκία.

Εβδομάδα ια΄: Υδάτινοι πόροι, ευρασιατικός χώρος και Τουρκία.

Ενότητα ΣΤ΄

Ειδικοί παράγοντες και εθνική στρατηγική: θρησκεία και γλώσσα
=====================================================
Εβδομάδα ιβ΄: Σχέσεις με θεοκρατικά καθεστώτα, διεθνείς οργανισμούς και μη κυρίαρχους
(ισλαμικούς) δρώντες.

Εβδομάδα ιγ΄: Η τουρκική γλώσσα και η θέση της στην τουρκική στρατηγική. Παρουσιάσεις εργασιών.
Σύνοψη.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο: διαλέξεις στην
αίθουσα/αμφιθέατρο και στις ώρες συνεργασίας με τους
φοιτητές στο γραφείο για απορίες.
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προζέκτορα για την
προβολή παρουσιάσεων power point ή άλλων
εκπαιδευτικών/βοηθητικών αρχείων.
Χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος
(https://eclass.unipi.gr/courses/DES142/) για την παροχή
βοηθητικού διδακτικού υλικού.
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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Διαδραστική διδασκαλία
Συγγραφή εργασίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
41
28
42

Σύνολο Μαθήματος
150
1. Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (70%)
2. Συγγραφή και Παρουσίαση Εργασίας (20%)
3. Συμμετοχή στις συζητήσεις εν ώρα διδασκαλίας (10)
(1) Οι φοιτητές επιλέγουν να αναπτύξουν 2 (δύο) ερωτήσεις
από περισσότερες που τους θέτει ο διδάσκων.

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.

(2) Οι φοιτητές επιλέγουν θέμα εργασίας σε συνεννόηση με
τον διδάσκοντα, την εκπονούν, την παρουσιάζουν στην
αίθουσα, δέχονται ερωτήσεις, συστάσεις, επισημάνσεις, και
καταθέτουν την ημέρα της εξέτασης την γραπτή εργασία.
(3) Οι φοιτητές κρίνονται και από τις ερωτήσεις που θέτουν,
τις απαντήσεις που δίδουν σε ερωτήσεις του διδάσκοντα
και τις τοποθετήσεις και ερμηνείες τους σε θέματα σχετικά
με το μάθημα κατά τις συζητήσεις εν ώρα διδασκαλίας.
Τα παραπάνω αναφέρονται στο περίγραμμα του
μαθήματος που αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του
μαθήματος (https://eclass.unipi.gr/courses/DES142/) στην
αρχή του εξαμήνου.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πέραν της συνιστώμενης βιβλιογραφίας που παρατίθεται στο περίγραμμα του μαθήματος,
προτείνεται η παρακάτω, η οποία αφορά την επιλογή μέσω του συστήματος του Ευδόξου.
ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας, ΛΙΤΣΑΣ Σπυρίδων (Επιμ.), Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, Αθήνα, Εκδόσεις
Ποιότητα, 2013.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μάνος, Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο, Αθήνα, Παπαζήση, 2015, β’
έκδοση.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Οι Τρέχουσες Εμπορικές και Οικονομικές Συναλλαγές της Τουρκίας με τις
χώρες της άμεσης περιφέρειάς της. Η περίπτωση της Συρίας (2002-2009), Θεσσαλονίκη,
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011.
Συμπληρωματικά χορηγείται φάκελος σημειώσεων/άρθρων του διδάσκοντος.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΣΔΙΚ49-1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο& 8ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

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
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική

(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

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αξόνων του οικονομικού δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους βασικούς
άξονες του οικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αποτελούν επί της ουσίας και το
οικονομικό Σύνταγμα της Ένωσης. Η κατανόηση των βασικών μηχανισμών των θεμελιωδών
ελευθεριών κίνησης και του δικαίου ανταγωνισμού της Ένωσης διευκολύνει τους φοιτητές συνολικά
στην κατανόηση του ενωσιακού εγχειρήματος, κυρίως της οικονομικής συνιστώσας του που υπήρξε
και η πλέον ισχυρή για αρκετές δεκαετίες.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:









κατανοούν τα βασικά πεδία και έννοιες, χαρακτηριστικά του οικονομικού δικαίου της ΕΕ
ορίζουν τους βασικούς κανόνες βάση των οποίων δραστηριοποιούνται τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) εντός της ενωσιακής έννομης τάξης
αναλύουν βασικά ζητήματα εφαρμογής του οικονομικού δικαίου της Ένωσης, με έμφαση
στις θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης και στους κανόνες περί ανταγωνισμού και να
εντοπίζουν τους βασικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε απλές περιπτώσεις
συνθέτουν τις βασικές γνώσεις οικονομικού δικαίου με στοιχεία από άλλα μαθήματα
οικονομικής κατεύθυνσης προκειμένου να έχουν μια κατανόηση του ευρωπαϊκού
οικονομικού περιβάλλοντος
αναπτύσσουν ατομική ή ομαδική εργασία στο συγκεκριμένο αντικείμενο

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

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι. Εισαγωγή
Α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
B. Η εσωτερική αγορά
Γ. Το οικονομικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΙΙ. Θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης
Α. Εισαγωγικά - κοινά χαρακτηριστικά θεμελιωδών ελευθεριών κίνησης
1. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων
α) Πεδίο εφαρμογής
β) Περιεχόμενο της ελευθερίας
γ) Εξαιρέσεις
2. Ελευθερία εγκατάστασης
α) Πεδίο εφαρμογής
β) Περιεχόμενο της ελευθερίας
γ) Εξαιρέσεις
3. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών
α) Πεδίο εφαρμογής
β) Περιεχόμενο της ελευθερίας
γ) Εξαιρέσεις
4. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων
α) Πεδίο εφαρμογής

β) Περιεχόμενο της ελευθερίας
γ) Εξαιρέσεις
ΙΙΙ. Ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο προστασίας και ανάπτυξης του ανταγωνισμού
Α. Εισαγωγή - Η πολιτική ανταγωνισμού
1. Στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού
2. Αντικείμενο προστασίας των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού
Β. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού
2. Αντιανταγωνιστικές πρακτικές (101, 102 ΣΛΕΕ)
3. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
4. Η τομεακή ρυθμιστική νομοθεσία
Γ. Κράτος και ανταγωνισμός
1. Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος
2. Κρατικές ενισχύσεις
(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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
Διαλέξεις
Ατομική μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 (13 Χ 3)
111

150

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 εξέταση
Προαιρετικές ατομικές ή ομαδικές εργασίες

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ελληνόγλωσση
Γ. Αυγερινός, Εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
Ι. Δρυλλεράκης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
Γ. Καρύδης, Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων, 2013
Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμιτου – Ελεύθερου, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές), εκδ.
Σάκκουλα, 2011
Α. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη,
2012Γ. Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2012
B. Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
B. Χριστιανός, Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ - Κατ' άρθρο ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012

Ξενόγλωσση
D. Bosco, A. Prieto, Droit européen de la concurrence, Ententes et abus de position dominante,
Bruylant, 2014
G. Decocq, A. Decocq, Droit de la concurrence, Droit interne et droit de l'Union européenne, 7e éd.,
LGDJ, 2016
C. Barnard, S. Peers, European Union Law, Oxford University Press, 2014
C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, 4th ed, Oxford University Press, 2013
D. Chalmers, G. Davies, and G. Monti, European Union Law, 2nd ed, Cambridge University Law, 2010
P. Craig and G. de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials, 6th ed, Oxford University Press 2012
L. Dubouis, Cl. Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Montchrestien, 2006
L. Dubouis, Cl. Blumann, Droit institutionnel de l’Union européenne, 6ème éd. Lexis Nexis, 2016
C. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l'Union européenne, LexisNexis, coll. Manuel, 7 ème
édition, 2016
D. Geradin, A. Layne-Farrar, N. Petit, EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2012
Τ. Hartley, The Foundations of European Union Law, 7th ed, Oxford University Press, 2010U. Immenga,
E-J. Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 5 Auflage, Beck, 2016
I. Lianos, D. Geradin, Handbook on European Competition Law: Substantive Aspects, Edward Elgar
Publishing, 2013
M. Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, 4ème éd, Dalloz, 2016

A. Jones, B. Suffrin, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 6th ed., Oxford University Press,
2016
R. Whish, D. Bailey, Competition law, Oxford University Press, 2015

Χρήσιμοι ιστότοποι
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://curia.europa.eu/

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – διαδικτυακός τόπος ενωσιακού
δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ – ιστότοπος για
το ενωσιακό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_el

Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – διαδικτυακός τόπος
πολιτικής καταναλωτών
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενωσιακό εταιρικό δίκαιο
http://ec.europa.eu/justice/civil/company-law/eu-company-law/index_en.htm

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Περιοδικό Ευρώπη
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών

Common Market Law Review
Legal issues of economic integration

European Law Review
Revue Europe
Revue trimestrielle de droit européen
Cahiers de droit européen
Europarecht
Europäisches Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
Wirtschaft und Wettbewerb

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ42
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο και 8Ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού υποβαθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
ΝΑΙ (Στην Αγγλική)

(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

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





Ορίζουν την επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στις μικρές επιχειρήσεις.
Κατανοούν το συνδυασμό των εννοιών της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, στα
πλαίσια υλοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Αναλύουν τους παράγοντες εκείνους που συνεισφέρουν στην εκκίνηση μιας νέας
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εξετάζουν τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιτυχημένου επιχειρηματία.



Τα βήματα ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, σε συνδυασμό με τη διαδικασία
υλοποίησής του.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Παρaγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια του περιεχομένου του μαθήματος της επιχειρηματικότητας, ο φοιτητής θα έχει την
ευκαιρία να εξοικειωθεί με τις παρακάτω έννοιες: τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου
επιχειρηματία, την εξέταση της έννοιας της καινοτομίας, τη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων
με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, την περίπτωση των οικογενειακών επιχειρήσεων, την εξέταση
της κοινωνικής, εταιρικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με την περίπτωση των
νεοφυών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σε
συνδυασμό με τα στοιχεία που το απαρτίζουν.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης - Στην τάξη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

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

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ατομική Εργασία
Ατομική μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 (13 Χ 3)
20
91

Σύνολο Μαθήματος

150

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

- Ανάπτυξη θεωρητικών ερωτημάτων

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

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη
μελέτη περίπτωσης
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Deakins D. & Freel M.(2017), Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις:
Mια δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία, 2η Έκδ., Εκδόσεις Rosili.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (2011), των David J. Storey, Francis J.
Greene, Ιωσήφ Χασσίδ, Ειρήνη Φαφαλιού, Εκδόσεις Κριτική.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(1)ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό
ΔΕΣΕΠ72
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

3

6

Διαλεξεις

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιλογής – Ειδικού Υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
Όχι

(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 εξειδίκευση των σπουδαστών στις θεωρίες που αφορούν τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός του μαθήματος είναι η
ενδελεχής εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων / εισροών που επηρεάζουν τη
χάραξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 ορίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες της εξωτερικής πολιτικής
 κατανοούν και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις διαδικασίες που διαπλέκονται ως προς
τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.



περιγράφουν τα πλαίσια, τους περιορισμούς και τις πιέσεις που δέχονται και
αντιμετωπίζουν αυτοί που δραστηριοποιούνται στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής
πολιτικής.
 αναλύουν τα κριτήρια αξιολόγησης μιας απόφασης εξωτερικής πολιτικής.
 αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 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
……
Άλλες…
…….

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

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η μελέτη της εξωτερικής πολιτικής αφορά το σύνολο των επιλογών και ενεργειών στις οποίες τα
υποκείμενα των διεθνών σχέσεων προβαίνουν με σκοπό να επηρεάσουν το διεθνές περιβάλλον τους.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων καθώς και η κατανόηση των βασικών εσωτερικών και διεθνών παραγόντων που
επηρεάζουν την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Το μάθημα ‘Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής’
στοχεύει να απαντήσει μεταξύ άλλων στα παρακάτω ερωτήματα. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις
εξωτερικής πολιτικής; Ποιος είναι ο ρόλος των μεμονωμένων ατόμων στη διαμόρφωση της πολιτικής;
Πως επηρεάζουν τους συμμετέχοντες στη λήψη αποφάσεων η προσωπικότητά τους και το σύστημα
πεποιθήσεων τους; Ποιοι παράγοντες οδηγούν συνήθως σε λανθασμένες αποφάσεις στον τομέα της
εξωτερικής πολιτικής;

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Powerpoint

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

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
Διαλέξεις
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Υποστήριξη Φοιτητών

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
16
75

150

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

Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν κριτική
σκέψη και ανάλυση θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι
η Ελληνική. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες με Υποχρεωτική
Παρουσίαση στην τάξη.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Τσαρδανίδης, Χαράλαμπος, Το Σύστημα Λήψης Αποφάσεων στην Εξωτερική Πολιτική (Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση, 2006).
Allison, Graham & Zelikow, Philip, Η Κρίση της Κούβας. Η ουσία της απόφασης (Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση, 2006).

Η ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΣΕΠ62
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
Η ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
Ελληνική
Ναι (με γραπτή εργασία στα Αγγλικά)

(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

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






κατανοούν τις κύριες πολιτικές της ΕΕ
κατανοούν και να εφαρμόζουν την εμπορική πολιτική της ΕΕ,
αναλύουν τις πολιτικές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ,
εφαρμόζουν την πολιτική καλής γειτονίας,
κατανοούν την εξωτερική πολιτικής της ΕΕ,




χρησιμοποιούν τη βασική βιβλιογραφία και τις ευρωπαϊκές πηγές
συνεργάζονται ομαδικά με συμφοιτητές τους για να παρουσιάσουν συγκεκριμένα θέματα

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

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
-Αυτόνομη εργασία
-Ομαδική εργασία
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη
-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σύντομη Περιγραφή
Το μάθημα πραγματεύεται το ρόλο και τη σημασία της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην
παγκόσμια πολιτική και οικονομία. Εξετάζει την επιρροή και το ρόλο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
για την Ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική στον κόσμο όπως και τη σημασία των θεσμικών και
πολιτικών εξελίξεων στην ΕΕ για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Επίσης εξετάζει
τις εξωτερικές διαστάσεις των πολιτικών της ΕΕ και ειδικότερα την εμπορική πολιτική, την πολιτική
αναπτυξιακής βοήθειας και εκείνη των εξωτερικών σχέσεων καθώς και το ρόλο της ΕΕ στα διάφορα
φόρα της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής διπλωματίας. Η ανάλυση της διεθνούς διάστασης της
Ένωσης περνάει μέσα από τη συστηματική εξέταση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
του εθνικού, του υπερεθνικού και του διεθνούς επιπέδου.
Δομή Μαθήματος:
1. Εισαγωγικά: Σκοπός, αντικείμενο, δομή και διαδικαστικά μαθήματος
2. Η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εξέλιξη της ΕΕ σε διεθνή
παράγοντα στην πολιτική και την οικονομία.
3. Οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η σημασίας τους για την ανάπτυξη των
Ευρωπαϊκών εξωτερικών σχέσεων
4. Η Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτικής.
5. Η αναπτυξιακή πολιτική βοήθειας της ΕΕ
6. Οι διευρύνσεις της ΕΕ και η ανάπτυξη της πολιτικής της διεύρυνσης
7. Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και η πολιτική καλής γειτονίας
8. Η ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική. Οι σχέσεις της ΕΕ με τους διεθνείς οικονομικούς
οργανισμούς και τις διακρατικές περιφερειακές ενώσεις και ο ρόλος της
9. Η ΕΕ και η Ευρωζώνη στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προετοιμασία &
Παρουσίαση Εργασιών
Προετοιμασία για τελική
εξέταση

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
61 ώρες
50 ώρες

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

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

-Παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και/ή κεφαλαίων από
βιβλία συναφών με τις θεματικές προσδιορισμένης
συνάντησης
-Γραπτή τελική εξέταση. Οι ερωτήσεις είτε απαιτούν
σύντομες απαντήσεις είτε κριτική σκέψη και ανάλυση
θέματος. Η γλώσσα της εξέτασης είναι τα ελληνικά.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ιστότοπος της ΕΕ http://www.europa.eu
1η επιλογή: Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.) 2016. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Αθήνα: Κριτική
2η επιλογή: Μούσης. 2015. Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική.
Αθήνα: Παπαζήσης. Βλέπε και http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Organization, European Journal of Public Policy

