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176 (ΑΕΙ)-Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΝ.ΜΑΚΕ∆.-(1&5) -(4 έτη)
Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( Β.Σ.Α.Σ ) του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα. Ιδρύθηκε
με το Π.Δ. 363/20-9-96 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Ο τρόπος
εισαγωγής και ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων ορίζεται με τις κείμενες διατάξεις περί
εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με το ιδρυτικό του
διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την
ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να
αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα»
(Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).
Η αποστολή αυτή, με κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα
(Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), περιλαμβάνει τρία σκέλη:
Α) Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονομικό χώρο που περιλαμβάνει τις
οικονομικές και νομικές επιστήμες.
Β) Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο που περιλαμβάνει τις
κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήμες.
Γ) Την διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Στόχος του Τμήματος, έτσι όπως ορίζεται από το ιδρυτικό του διάταγμα, είναι η οργάνωση
μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις
σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, απονέμοντας τίτλους μέχρι και διδακτορικό
δίπλωμα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά την διάρκεια
των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής:
Α) Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών.
Β) Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα
Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής γλώσσας.
Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των
σύγχρονων οικονομικο-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Δ) Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας.
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Ε) Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση του
σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της
Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
ΣΤ) Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις για την
επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να
απασχοληθούν:
Α) Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Β) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές
δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Γ) Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
Δ) Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
Ευρωπαϊκή Προοπτική.
Ε) Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
ΣΤ) Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

Καλοδήμος Δ. /ΚΕΣΥΠ Λαμίας

2

24/9/2013

http://sep4u.gr

Πρόγραμμα Σπουδών
ΒΣΑΣ - Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο]
ΒΣΑΣ - Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο]
ΒΣΑΣ - Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο]
ΣΤΟΧΟΙ
Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή να μελετά τις
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών κρατών
με την Ελλάδα και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των κρατών
αυτών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται με την ακόλουθη δομή του προγράμματος σπουδών: Στον
πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση
αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιστημών που
θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την επιλογή της βασικής γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν
κατεύθυνση: Τουρκικά (Βαλκανική και Ανατολική κατεύθυνση) ή Ρωσικά (Σλαβική
κατεύθυνση). Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο
εφαρμοσμένες. Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται:
Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, και Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις.
Η ειδίκευση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις» προσφέρει την ευκαιρία στους
φοιτητές/τριες να σπουδάσουν τα οικονομικά προβλήματα των οικονομιών των Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών χωρών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με τις
οικονομίες της περιοχής και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και
αναλυτικά εργαλεία των οικονομικών επιστημών. Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο
κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες εστιάζοντας πάντα στο γεωγραφικό χώρο. Για την
πιο αποτελεσματική ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς η διεύρυνση της κοινωνικοπολιτικής γνώσης για τις περιοχές ενδιαφέροντος επιτυγχάνεται με την επιλογή μαθημάτων και
από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους
φοιτητές/τριες έτσι ώστε να μπορούν να βρουν απασχόληση στους διεθνείς οργανισμούς και στο
διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, έχοντας ένα καλό υπόβαθρο όσον αφορά στο οικονομικό
και νομικό περιβάλλον των διεθνών επιχειρήσεων, αλλά και να μπορούν, αν επιθυμούν, να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η ειδίκευση «Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις» εξοικειώνει τους φοιτητές με τη μεθοδολογία της
πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συγκριτική μελέτη
των πολιτικών συστημάτων των κρατών της περιοχής και τη μελέτη των διεθνών σχέσεων της
περιοχής και ιδιαιτέρων ζητημάτων όπως η ασφάλεια και οι σχέσεις των χωρών αυτών με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες ώστε
να μπορούν να βρουν απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς και σε οργανισμούς της τοπικής
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αυτοδιοίκησης, σε μη κυβερνητικούς φορείς και να μπορούν να συνεχίσουν, αν επιθυμούν, τις
σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης, και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
Τα μαθήματα γλωσσών στο Τμήμα ΒΣΑΣ αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της
φυσιογνωμίας του: Οι φοιτητές, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επί τέσσερα έτη
δηλαδή, παρακολουθούν εντατικά μαθήματα (4 ώρες εβδομαδιαίως) της ρωσικής ή της
τουρκικής γλώσσας. Καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτές τις δυο γλώσσες στο πρώτο
εξάμηνο των σπουδών τους. Η παρακολούθηση των λεγόμενων «πρώτων» γλωσσών είναι
απολύτως υποχρεωτική, χωρίζεται σε οκτώ «κύκλους» μαθημάτων, αντίστοιχους με τα οχτώ
εξάμηνα των σπουδών και η επιτυχία σε κάθε «κύκλο» είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
παρακολούθηση του επομένου. Στις «πρώτες» γλώσσες επιδιώκεται η κατά το δυνατόν αρτιότερη
γνώση της γλώσσας από τους φοιτητές: Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του
Τμήματος πρέπει να είναι σε θέση, όχι μόνο να συνεννοούνται άνετα σε μια απ' τις δυο γλώσσες,
αλλά να έχουν άρτιο γραπτό λόγο, να διαβάζουν με άνεση επιστημονικά και λογοτεχνικά
πονήματα, καθώς και να είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία της ειδίκευσης την οποία έχουν
διαλέξει. Για τον λόγο αυτό, στα τελευταία δυο εξάμηνα των σπουδών τους, τα μαθήματα
γλωσσών εξειδικεύονται και οι καθηγητές εμμένουν στην ορολογία της εκάστοτε ειδίκευσης με
επικεντρωμένη μελέτη κειμένων και συζήτηση πάνω σε αυτά.
Πέρα από τα τετραετούς διάρκειας υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα, στον δεύτερο κύκλο σπουδών τους (δηλαδή, από το πέμπτο εξάμηνο και μετά) να
επιλέξουν ανάμεσα στις εξής γλώσσες και «κατευθύνσεις», που θα τους βοηθήσουν να
επικεντρώσουν τις γνώσεις τους σε έναν γεωγραφικό ή επιστημολογικό χώρο αντίστοιχα: Όσοι
φοιτητές έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα και άρα τη σλαβική κατεύθυνση μπορούν να
επιλέξουν ανάμεσα σε: πολωνικά, βουλγαρικά, σερβικά. Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την
τουρκική γλώσσα, και άρα την βαλκανική/ανατολική κατεύθυνση μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα
σε: αραβικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά. Επισημαίνεται ότι, με το νέο πρόγραμμα
σπουδών, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των «δεύτερων γλωσσών» που δύναται να
επιλέξει ο φοιτητής. Η διετής παρακολούθηση των «δεύτερων» γλωσσών του Τμήματος, που δεν
είναι υποχρεωτικής παρουσίας, επιδιώκει την καλλιέργεια των βασικών γνώσεων για την
εκάστοτε γλώσσα. Επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση, μετά απ? τα επί διετία
παραδιδόμενα τετράωρα μαθήματα των «δεύτερων» γλωσσών που έχουν επιλέξει, να διαβάζουν
απλά κείμενα και να συνεννοούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση.
Σημειώνεται ότι για όλες τις γλώσσες, το Τμήμα προβλέπει την προετοιμασία των φοιτητών για
τα εκάστοτε διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλώσσας, ενώ στην προετοιμασία του
προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ληφθεί υπόψη - για όσες γλώσσες εντάσσονται
στο σύστημα - η τήρηση των επιπέδων γλωσσομάθειας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό των μαθημάτων, το τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές για την επιτυχή
απόκτηση γνώσεων επιπέδου Γ1 στις πρώτες γλώσσες και Β2 στις δεύτερες.
Για την καλύτερη γνώση των γλωσσών, με πρωτοβουλία των καθηγητών γλωσσών σε συνεργασία
πάντα με το τμήμα, διοργανώνονται ετησίως αποστολές εκμάθησης γλώσσας σε πανεπιστήμια
του εξωτερικού: Μέχρι στιγμής ομάδες φοιτητών έχουν λάβει μέρος σε εντατικά θερινά
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μαθήματα γλώσσας που διοργανώνουν συνεργαζόμενα με τους καθηγητές του τμήματος
πανεπιστήμια στη Ρωσία, την Τουρκία, την Πολωνία, τη Σερβία, ενώ απόφοιτοί μας ήταν σε θέση
φοιτήσουν σε μεταπτυχιακά μαθήματα στις αντίστοιχες χώρες (Πολωνία και αλλού).
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (με διαλέξεις / σεμινάρια - επιβλέψεις - παρουσίαση)
Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο σπουδών. Προϋπόθεση για
την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής/τρια να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα
μαθήματα του Α΄ κύκλου σπουδών: είκοσι (20) μαθήματα Υ και (4) μαθήματα ξένης γλώσσας).
Οι φοιτητές/τριες χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους (π.χ. οικονομικές μεθόδους/πολιτική
αντίστοιχα) εφαρμόζοντας τις σε ένα εμπειρικό ή θεωρητικό ερώτημα. Ένα δομημένο πρόγραμμα
σεμιναρίων και επιβλέψεων τους εισάγει σε δεξιότητες απαραίτητες για την εκπόνηση και
συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας. Οι δεξιότητες αφορούν την διατύπωση ενός ερωτήματος και
δικαιολόγηση της σημασίας του, την ανάκτηση πληροφοριών από τη βιβλιοθήκη και τις πηγές
στο διαδίκτυο αποτελεσματικά, την οργάνωση του ερευνητικού προγράμματος, την ανάλυση του
ερωτήματος, την γραπτή διατύπωση της μελέτης, και την παρουσίασή της.
Η Γενική Συνέλευση ορίζει για ένα έτος μία τριμελή επιτροπή για κάθε ειδίκευση αποτελούμενη
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος υπεύθυνη για το πρόγραμμα σεμιναρίων και επιβλέψεων των
πτυχιακών εργασιών της ειδίκευσης Η τριμελής επιτροπή ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ για ένα έτος, ως
συντονιστή της όλης διαδικασίας των πτυχιακών εργασιών της κάθε ειδίκευσης. Οι υπεύθυνοι
καθηγητές του μαθήματος στην αρχή του Ζ΄ εξαμήνου πραγματοποιούν έναν αριθμό διαλέξεων
σχετικά με τη μεθοδολογία και συγγραφή πτυχιακής, και μετά ανακοινώνουν ενδεικτική
θεματολογία (η οποία μπορεί να είναι διεπιστημονική και αντανακλά τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ). Κατόπιν, οι φοιτητές επιλέγουν θέμα και επιβλέποντα. Στο τέλος
του Ζ εξαμήνου (σε συγκεκριμένη ημερομηνία) υποβάλλουν στους υπεύθυνους της πτυχιακής και
στον επιβλέποντα την περιγραφή της πτυχιακής τους. Στο εαρινό, υποβάλλουν στον επιβλέποντα
ανασκόπηση βιβλιογραφίας και σε δεύτερη φάση το υπόλοιπο κομμάτι της πτυχιακής. Στο τέλος
του Η΄ εξαμήνου παρουσιάζουν στους υπεύθυνους, στον επιβλέποντα, σε φοιτητές, και μέλη ΔΕΠ
την πτυχιακή τους. Ο τρόπος αξιολόγησης κρίνεται από τους υπεύθυνους του μαθήματος.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τετράωρα με τέσσερις διδακτικές μονάδες.
Η επιλογή ξένης γλώσσας (Ρωσική ή Τουρκική) είναι υποχρεωτική (μαθήματα ΥΕ), γίνεται από τον
φοιτητή με την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο και είναι δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει σε όλη τη
διάρκεια των σπουδών του. Η παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα των δύο αυτών γλωσσών
είναι υποχρεωτική. Αποτελούν «αλυσίδα» και το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις γλώσσας
προϋποθέτει επιτυχή εξέταση στο προηγούμενο εξάμηνο.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα (Αραβικά, Βουλγαρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά) είναι ελεύθερη
επιλογή (μαθήματα Ε), γίνεται από τον φοιτητή εφόσον το επιθυμεί, με την έναρξη του Ε΄
εξαμήνου και είναι δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει σε όλο τον Β? κύκλο σπουδών του.

Για την λήψη πτυχίου, ο φοιτητής οφείλει να εξετασθεί επιτυχώς σε 48 μαθήματα, ως εξής:
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Στον Α΄ κύκλο σπουδών:
24 μαθήματα, από τα οποία:
20 υποχρεωτικά μαθήματα και
4 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)
Στον Β΄ κύκλο σπουδών: 24 μαθήματα από τα κάτωθι:
4 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)
8 μαθήματα ειδίκευσης (υποχρεωτικά επιλογής)
12 μαθήματα επιλογής
Συνολικά: 48 μαθήματα ως εξής:
20 Υποχρεωτικά μαθήματα,
8 μαθήματα ειδίκευσης Υποχρεωτικά Επιλογής,
12 μαθήματα Επιλογής και
8 μαθήματα ξένης γλώσσας. Υποχρεωτικά Επιλογής
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1ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
[2]
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[3]
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
[4]
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
[2]
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το μάθημα αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στα οικονομικά. Αρχίζουμε με την έννοια, το
αντικείμενο, και τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τη
Μικροοικονομική και εξετάζει την ζήτηση και την προσφορά αγαθών, οδηγώντας στη θεωρία της
συμπεριφοράς του καταναλωτή και της επιχείρησης. Στη συνέχεια εξετάζουμε τη δομή της
αγοράς και τις αγορές των συντελεστών παραγωγής. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τη
Mακροοικονομική, αρχίζοντας με τους εθνικούς λογαριασμούς και τον προσδιορισμό του εθνικού
εισοδήματος. Συνεχίζουμε με τη συνολική ζήτηση, το χρήμα και την τραπεζική, τη νομισματική
και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία, τη συνολική προσφορά και το επίπεδο τιμών,
την ανεργία και τον πληθωρισμό. Τελειώνουμε με μια αναφορά στις σχολές της σύγχρονης
μακροοικονομικής σκέψης.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. H κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων. O ρόλος του κέρδους. Tο μάνατζμεντ της επιχείρησης. H διοίκηση του προσωπικού
και οι ανθρώπινες σχέσεις. H διοίκηση παραγωγής. Tο μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών.
Tα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το μάθημα εξετάζει συγκριτικά τη διαδικασία διάλυσης των ηπειρωτικών αυτοκρατοριών της
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (της Ρωσικής των Ρομανώφ, της Αυστροουγγρικής των
Αψβούργων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας), όπως και την ανάδυση των διάδοχων εθνικών
κρατών. Η χρονική περίοδος που καλύπτεται (19ος ? 20ος αιώνας) αποτελεί μια εποχή επίτασης
του εθνικιστικού φαινομένου. Έτσι η ανάλυση θα επεκταθεί σε ζητήματα διαφοροποίησης των
εθνικών κινημάτων στην Ανατολική και Νοτιοανατολική από τη Δυτική Ευρώπη. Το μάθημα
επικεντρώνει επίσης σε ζητήματα περιφερειακής διαφοροποίησης, εθνικής και κρατικής
ολοκλήρωσης, όπως και το ζήτημα της άσκησης μειονοτικών πολιτικών μέσα στα εθνικά κράτη.
Τέλος θα διερευνηθούν θεωρίες περί εθνογένεσης και μοντέλα εθνικής ιστοριογραφίας που
αναπτύχθηκαν στα Βαλκανικά κράτη ως νομιμοποίηση της εθνικής συνέχειας στον χώρο
επικράτειάς τους.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με μια καλή γνώση βασικών
μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών. Οι διαλέξεις του μαθήματος καλύπτουν: οικονομικά
υποδείγματα, θεωρία συνόλων, ανάλυση ισορροπίας, γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα
πινάκων, συγκριτική στατική ανάλυση και η έννοια της παραγώγου, κανόνες παραγώγισης,
διαφορικά και κανόνες διαφορικών, αριστοποίηση, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις,
οικονομική δυναμική και ολοκληρωτικός λογισμός.

2ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2]
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - 20ος ΑΙΩΝΑΣ
[3]
θΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[4]
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[5]
ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΙ ΛΑΟΙ: ΓΛΩΣΣΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
[2]
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων, με έμφαση στην εφαρμογή αντί
τη θεωρία. Το μάθημα καλύπτει και περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Σκοπός της
περιγραφικής στατιστικής είναι να συνοψίσει τις κύριες ιδιότητες δεδομένων σε ένα δείγμα
χρησιμοποιώντας και γραφικές και αριθμητικές μεθόδους. Η επαγωγική στατιστική σκοπεύει στο
να βγάζει συμπεράσματα για την συμπεριφορά ενός πληθυσμού από ένα δείγμα δεδομένων. Το
μάθημα περιορίζεται στην ανάλυση μόνο μίας μεταβλητής. Το μάθημα εξετάζει, επίσης, την
παραγωγή δεδομένων μέσω των μεθόδων της δειγματοληψίας και προσφέρει μια επανάληψη
της θεωρίας πιθανοτήτων. Οι φοιτητές/τριες αναλύουν στους υπολογιστές αληθινά δεδομένα
χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο Stata®
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - 20ος ΑΙΩΝΑΣ
Στο μάθημα επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών στην ευρωπαϊκή ιστορία από το τέλος του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου και την κατάλυση των δεσποτικών αυτοκρατοριών μέχρι το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου και την προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
[2]
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
[3]
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[4]
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π
[5]
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
[2]
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Στο μάθημα αναλύεται διαχρονικά η σχέση της Κοινωνικής Ανθρωπολογικής και Ανατολικών
Σπουδών. Παρουσιάζονται τα σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία της εθνογραφίας και οι θεματικές
προτεραιότητες μιας πολιτικής ανθρωπολογίας για το χώρο της Τουρκίας και της Μέσης
Ανατολής. Η σύνθετη κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα της περιοχής αναλύεται μέσα από
εθνογραφικά παραδείγματα, ντοκυμαντέρ, ταινίες καθώς και την εθνογραφική εμπειρία της
διδάσκουσας στο χώρο της Μέσης Ανατολής, προσβλέποντας στην εξοικείωση του φοιτητή με τη
μεθοδολογία και τις τεχνικές της επιτόπιας έρευνας καθώς και τις συνιστώσες της ποιοτικής
ανάλυσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Το μάθημα ακολουθεί την Εισαγωγή στη Στατιστική, επεκτείνοντας την ανάλυση στην εξέταση
σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Παρουσιάζει την μέθοδο που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την
εκτίμηση σχέσεων? τη γραμμική παλινδρόμηση. Η έμφαση είναι στην ερμηνεία των εκτιμήσεων
και όχι στην θεωρία της εκτίμησης και της επαγωγής. Το μάθημα αρχίζει με την περιγραφή του
υποδείγματος της γραμμικής παλινδρόμησης και την βασική μέθοδο εκτίμησης. Στη συνέχεια,
εξετάζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν όταν οι υποθέσεις του υποδείγματος δεν ισχύουν,
και τις πιθανές λύσεις τους. Στους υπολογιστές, οι φοιτητές/τριες εκτιμούν και ερμηνεύουν τις
σχέσεις σε αληθινά δεδομένα χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο Stata®

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γένεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξέλιξη των Κοινοτήτων. Η Ελλάδα στις Κοινότητες.
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμική δομή της Ένωσης (τα κοινοτικά θεσμικά όργανα: σύνθεση,
αρμοδιότητες, λειτουργία). Η κοινοτική έννομη τάξη. Πηγές του κοινοτικού δικαίου. Το κοινοτικό
σύστημα έννομης προστασίας (προσφυγή κατά κράτους μέλους, αίτηση ακυρώσεως, προσφυγή
κατά παραλείψεως, ένσταση παρανομίας, προδικαστική παραπομπή).
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο όλης της οικονομικής επιστήμης και ασχολείται με τη συμπεριφορά
των καταναλωτών, των παραγωγών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Η ύλη του
μαθήματος συμπεριλαμβάνει: θεωρία καταναλωτή και εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις
και ωφέλεια του καταναλωτή, επιλογή του καταναλωτή και ζήτηση, το αποτέλεσμα
υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα, μέτρηση ευημερίας καταναλωτή, θεωρία
παραγωγού, κόστος, κέρδος, τέλειος ανταγωνισμός και μονοπώλιο
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
Ρωσικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα).
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής. Βασικός σκοπός αυτού
του επιστημονικού πεδίου είναι η συστηματική μελέτη των πολιτικών συστημάτων μέσα από τη
συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των διαφορών τους μεταξύ των κρατών. Το πρώτο
μέρος του μαθήματος εξετάζει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν το αντικείμενο και τους
στόχους της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης, όπως πολιτικό σύστημα και κυβέρνηση, κράτος,
δημοκρατία. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία επηρεάζει την πολιτική και τους
θεσμούς διακυβέρνησης, τους επίσημους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται η
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στο πολιτικό σύστημα, όπως τις εκλογές,
τις ομάδες συμφερόντων και τα πολιτικά κόμματα. Τέλος, εξετάζει τους βασικούς θεσμούς και τις
δομές μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η πολιτική και ασκείται η εξουσία, όπως τα
νομοθετικά σώματα, η εκτελεστική εξουσία και η δημόσια διοίκηση, καθώς και οι εδαφικές δομές
ενός κράτους.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
Τουρκικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα).
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4ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[2]
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
[3]
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[4]
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
[5]
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
[2]
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει από την σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας τις
διαφορετικές πτυχές της έννοιας της 'μετάβασης' στο πλαίσιο των κοινωνιών της Αν. και Ν.Α.
Ευρώπης. Αντλώντας παραδείγματα από συγκεκριμένες χώρες (λχ. Πολωνία, πρώην ΕΣΣΔ,
Ρουμανία, Βουλγαρία) παρουσιάζονται ζητήματα κοινωνικού μετασχηματισμού από τον υπαρκτό
σοσιαλισμό στον 'μετακομμουνιστικό καπιταλισμό' από την σκοπιά των κοινωνικών, πολιτικών
και πολιτισμικών επιπτώσεων τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών, καθώς και οι τρόποι
αντιμετώπισης και στρατηγικές επιβίωσης που επινοούνται για να αντιμετωπιστεί η 'κοινωνική
αλλαγή'. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα: α) παλιές και νέες αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας
και εργασίας ενόψει της αυξανόμενης ανεργίας , β) επαναπροσδιορισμός της έννοιας του
συλλογικού 'ανήκειν', γ) η δημιουργία ομάδων πίεσης και 'κοινωνίας πολιτών', δ) στρατηγικές
επιβίωσης και το ανθρώπινο κόστος της 'μετάβασης'.
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σκοπός το μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής/τρια συγκεκριμένες έννοιες. Αφού πρώτα
γίνει αναφορά στα βασικά θέματα της μακροοικονομίας και της λογιστικής του εθνικού
εισοδήματος, κατόπιν εξετάζονται οι αγορές αγαθών, χρήματος και εργασίας. Έμφαση δίδεται
στους παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονομική μεγέθυνση μιας οικονομίας, στις
προσδοκίες για την διαφόρφωση οικονομικών αποφάσεων, ενώ εξετάζονται και θέματα ανοικτής
οικονομίας, όπως ισοζύγιο πληρωμών, διάφορα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και
καταλήγουμε με θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Ρωσικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα).
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην δομή, τα χαρακτηριστικά και τα
προβλήματα των οικονομιών της Α. και ΝΑ Ευρώπης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την
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μετάβαση τους από τον κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της αγοράς. Το περιεχόμενο του
μαθήματος αφού περιγράψει συνοπτικά τις κύριες δομές και λειτουργίες της κεντρικά
διευθυνόμενης οικονομίας και αναλύσει τις αρχικές συνθήκες εκκίνησης της διαδικασίας
μετάβασης, αναλύει την στρατηγική και πολιτική μετάβασης και τα οικονομικά προβλήματα και
δομές που αυτές διαμόρφωσαν.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές-τριες με τη δημιουργία και ανάπτυξη
δημοκρατικών θεσμών στα κράτη της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το μάθημα
βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των μελετών εκδημοκρατισμού το οποίο περιλαμβάνει θέματα
όπως οι ιστορικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας, η ανάπτυξη κομμάτων και κομματικών
συστημάτων, προβλήματα ηγεσίας, κοινωνικές διαιρετικές τομές, η μετάβαση στην οικονομία της
αγοράς, καθώς και πολλά ειδικότερα θέματα όπως η διαφθορά, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η
προστασία των μειονοτήτων, κ.ά. Στο μάθημα εξετάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
διεξοδικότητα οι εξής χώρες ή περιοχές: Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο
και ΠΓΔΜ.
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Τουρκικά για προχωρημένους Ι (6 ώρες την εβδομάδα).
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ΒΣΑΣ - Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις
5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[2]
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝ. & ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

FORCED MIGRATION IN EAST AND SOUTH-EAST EUROPE
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL II
INVESTMENT APPRAISAL
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Η ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
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[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
[2]
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[2]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανδρονικίδης Ανδρέας
Κυρκιλής Δημήτριος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ETHNICITY AND NATIONALISM
[2]
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
[3]
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
[4]
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
[5]
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
[6]
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
[7]
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL II
[8]
The Politics of the Modern Middle East
[9]
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, e-business plan
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Διεθνείς Σχέσεις: Ισλαμικός κόσμος και Τουρκία
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΛΑΜ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ

[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI

The Politics of the Modern Middle East
Το μάθημα σκοπεύει να εισάγει τους φοιτητές στις διεθνείς και περιφερειακές υποθέσεις της
Μέσης Ανατολής και να τους εξοικειώσει με τον πολυσύνθετο χαρακτήρα των ζητημάτων της.
Συγκεκριμένα σκοπεύει να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τα σημαντικότερα ζητήματα που
διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Μέση Ανατολή, όπως: α) η επιρροή του παρελθόντος και η επέμβαση
των μεγάλων δυνάμεων, β) ο ρόλος των ανταγωνιστικών κοσμοαντιλήψεων, γ) η συμβολή της
ηγεσίας και οι καθεστωτικές αλλαγές, δ) τα πρότυπα αλληλεπίδρασης των κρατών (Αραβοισραηλινός ανταγωνισμός και Διαδικασία Ειρήνης), και ε) οι παράγοντες κρίσιμης σημασίας για
την ασφάλεια του κράτους (νερό και πετρέλαιο).
Διεθνείς Σχέσεις: Ισλαμικός κόσμος και Τουρκία
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι διεθνείς σχέσεις των ισλαμικών κρατών με επίκεντρο
τη λειτουργία του Οργανισμού της Ισλαμικής Διάσκεψης (ΟΙΔ) και τη σχέση της Τουρκίας προς
αυτόν. Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα μελετηθεί το ιστορικό πλαίσιο ίδρυσης της Ισλαμικής
Διάσκεψης. Έπειτα, θα μελετηθεί ο καταστατικός χάρτης της ΟΙΔ, οι αρχές και τα όργανά της,
καθώς και οι ισλαμικοί διακυβερνητικοί οργανισμοί. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από την
εξέταση της θέσης του Ισλάμ στο κοσμικό τουρκικό κράτος και την πορεία ένταξης της Τουρκίας
στη Διάσκεψη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τουρκική συμμετοχή στους διακυβερνητικούς
οργανισμούς της Διάσκεψης.
Καλοδήμος Δ. /ΚΕΣΥΠ Λαμίας

15

24/9/2013

http://sep4u.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Παγκοσμιοποίηση οικονομίας. Μέσα άσκησης εμπορικής
πολιτικής. Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Πηγές του δικαίου διεθνών συναλλαγών. Το
σύστημα GATT - ΠΟΕ. Διεθνείς οργανισμοί οικονομικού χαρακτήρα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμβαση των Η.Ε. για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.
Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (incoterms) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Διεθνής
διαιτησία.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Το μάθημα αυτό εξετάζει τις διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέσα από διάφορες μορφές
συνεργασίας και καθεστώτα σύνδεσης και ένταξης. Από τη δεκαετία του 1970 και στο εξής, η ΕΕ
εξελίχθηκε μέσα από μία σειρά διευρύνσεων προς τη νότια Ευρώπη και προς τα τέλη της
δεκαετίας του 1990 προς την ανατολική Ευρώπη, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της
σταθερότητας των νεοσύστατων δημοκρατικών θεσμών στα κράτη της περιοχής. Οι διαδικασίες
της διεύρυνσης προς τη νότια και ανατολική Ευρώπη στην πορεία άλλαξαν ριζικά την ΕΕ. Στόχος
του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές τόσο με την εξέλιξη και θεσμική δομή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις πολιτικές της, ιδιαίτερα αυτές που άπτονται των διαδικασιών
διεύρυνσης, όπως πολιτικές της κοινής αγοράς, της οικονομικής συνοχής και ανάπτυξης, και της
εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον, το μάθημα εξετάζει τη διεύρυνση της ΕΕ σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις χωρών: Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, δυτικά Βαλκάνια, και Τουρκία. Εξετάζει
μέσα από ένα συγκριτικό πρίσμα τις διαδικασίες διεύρυνσης στη νότια Ευρώπη τη δεκαετία του
1980, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της Ελλάδας, και αυτής προς την ανατολικές και
νοτιοανατολικές χώρες.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, εσωτερική αγορά. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων). Οικονομική και
νομισματική ένωση. Ανταγωνισμός.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στην θεωρία της οικονομικής
ανάπτυξης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία πενήντα χρόνια. Εξετάζονται θέματα όπως: Η
Κευνσιανή θεωρία οικονομικής μεγέθυνση και συγκεκριμένα το μοντέλο των Harrod-Domar. Η
νεοκλασική θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης όπως αυτή σχηματοποιείται στο μοντέλο του
Solow, την υπόθεση της σύγκλισης, και την παγίδα της φτώχειας. Εισάγονται οι έννοιες της
ισόρροπη και μη ισόρροπης οικονομικής μεγέθυνσης και εξετάζεται ο ρόλος των εξωτερικών
οικονομιών στην οικονομική ανάπτυξη. Αναλύεται επίσης η θεωρία της ενδογενούς οικονομικής
μεγέθυνσης. Τέλος, αναλύεται η στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα η
σχέση κράτους αγοράς ως μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης. Στο ίδιο πλαίσιο αναλύεται η
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πολιτική εκβιομηχάνισης και ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης
γενικότερα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ
Το μάθημα ασχολείται με τη διαμόρφωση και την εξέλιξη των οικονομικών δομών στα Βαλκάνια
και την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη από την εποχή της Οθωμανικής και της Μογγολικής
κατάκτησης, αντιστοίχως, μέχρι τον 20ο αιώνα. Θα προσεγγιστούν οι τρόποι παραγωγής, τα
κυρίαρχα μοντέλα κατανάλωσης, όπως και η διαμόρφωση των οικονομικών πρακτικών σε
επίπεδο συμπεριφορών και νοοτροπιών. Η ανάλυση θα αποπειραθεί να αποκτήσει ένα
συγκριτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αντίστοιχες εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, και να αναδείξει
τις σημαντικότερες παραμέτρους που οδήγησαν ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης να μετατραπεί σε περιφέρεια/ημιπεριφέρεια μιας δυναμικά
αναπτυσσόμενης καπιταλιστικής κοσμο-οικονομίας. Τέλος θα εξεταστεί παράλληλα η
χρησιμότητα διαφορετικών θεωρητικών οικονομικών μοντέλων που εφαρμόζονται στην ιστορική
θεώρηση του Βαλκανικού οικονομικού χώρου.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική της Ανθρωπολογίας του φύλου.
Εξετάζονται οι πολιτικές του φύλου τόσο σε παραδοσιακές ζώνες πατριαρχίας (Μεσόγειος, Μέση
Ανατολή, Κεντρική Ασία, ’πω Ανατολή και Λατινική Αμερική) όσο και σε μορφώματα της
νεωτερικότητας (Ευρωπαϊκός και Δυτικός κόσμος). Το παράδειγμα των μουσουλμάνων γυναικών
χρησιμοποιείται μεθοδολογικά για την ανάλυση έμφυλων κατασκευών, τη διαχείριση της
σεξουαλικότητας, την πολιτική χρήση της θρησκείας και την έννοια του πολίτη στα νεωτερικά
κράτη, επειδή αναδεικνύει ακραίες συγκρούσεις και αντιφάσεις, παραγωγικές ως προς την
κατανόηση των μετασχηματισμών που επιτελούνται στο ευρωπαϊκό και στο ευρύτερο
μεσοανατολικό κοινωνικό τοπίο.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και της τραπεζικής θεωρίας και πρακτικής. Εξετάζονται θέματα
όπως η ατέλεια αγορών και ασυμμετρία πληροφόρηση, η διαχείριση ενεργητικού-παθητικού, η
ανατομία των χρηματοοικονομικών κρίσεων και η μορφολογία και διαχείριση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Από πλευράς εποπτείας του τραπεζικού συστήματος εξετάζονται
θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, η πειθαρχία της αγοράς και οι
κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Τέλος το μάθημα καταλήγει με τις σύγχρονες μορφές
χρηματοδότησης
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7ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
[2]
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ I (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

FORCED MIGRATION IN EAST AND SOUTH-EAST EUROPE
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL II
INVESTMENT APPRAISAL
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Η ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Α
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
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[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]

ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών λειτουργίας μιας
μακροοικονομικής ανοικτής οικονομίας και του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.
Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αγορά συναλλάγματος, παρεμβατική πολιτική, η
σχέση μεταξύ επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι συναλλαγματικές πρακτικές, ο
διεθνής ανταγωνισμός και συνεργασία, η ανάλυση διεθνούς χαρτοφυλακίου και αξιολόγηση
επενδύσεων.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Το μάθημα συζητά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, τη νομική φύση και
τα πεδία δραστηριοποίησης των τελευταίων. Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών σε θέματα
τήρησης του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς ασφάλειας, της προαγωγής πολιτικών
συνεργασίας, επίλυσης των διαφορών, ή προαγωγής του κράτους δικαίου αποτελεί τον άξονα
που διατρέχει το μάθημα. Στις διεθνείς εξελίξεις στην μεταδιπολική εποχή ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ ή
Συμβούλιο της Ευρώπης, προτάσσοντας την ανάγκη επίτευξης όρων ειρήνης, συνεργασίας και
σταθερότητας, αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της προσπάθειας αυτής. Αντίθετα, σε
ορισμένες περιπτώσεις η διασφάλιση της ειρήνης και της δημοκρατίας επιχειρήθηκε με τη χρήση
βίας
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση του περιεχομένου της προστασίας των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των μειονοτήτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Εξετάζονται οι νομικές πηγές
της προστασίας, αλλά και οι πολιτικές συνιστώσες οι οποίες είναι συνυφασμένες με το εκάστοτε
θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Αναλύεται ο σχηματισμός της προστασίας των δικαιωμάτων, ως
πυλώνας του σύγχρονου «νομικού πολιτισμού», και ιδιαίτερα η απαγόρευση των διακρίσεων και
η θετική προστασία της μειονοτικής ετερότητας. Το μάθημα εξετάζει το πλέον ανεπτυγμένο
δικαιοδοτικό μηχανισμό προστασίας διεθνώς, δηλαδή, το Ευρ. Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
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Ανθρώπου και την νομολογία του. Τέλος, συζητά προβλήματα εφαρμογής των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των μειονοτήτων σε ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτη.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις που σηματοδότησαν τη
σύγχρονη Τουρκία κατά τη μετάβασή της από το Οθωμανικό κράτος στη σύγχρονη Τουρκική
Δημοκρατία και έως τις ημέρες μας. Οι σημαντικότερες θεματικές που θα μας απασχολήσουν
είναι οι εξής: α) οι πρώτες μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο Οθωμανικό σύστημα (Τανζιμάτ) και η
εμφάνιση των Νεοτούρκων έως την κατάτμηση της αυτοκρατορίας. β) Το κεμαλικό κίνημα και οι
αρχές της Κεμαλικής ιδεολογίας. γ) η σχέση μεταξύ στρατού και πολιτικού συστήματος με
έμφαση στις κυριότερες παρεμβάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. δ) Οι σχέσεις
θρησκείας (Ισλάμ) και κράτους. ε) Η επιρροή των υπερεθνικιστών. Στ) η τύχη των μη
μουσουλμανικών και μη τουρκικών μειονοτήτων. ζ) Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και τα
αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών. θ) Ο ρόλος του Τύπου, των διανοουμένων και
των «αριστερών κινημάτων», και ι) η πορεία της τουρκικής οικονομίας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις αιτίες και επιπτώσεις της εκούσιας και ακούσιας
μετακίνησης από τη σκοπιά των "χωρών υποδοχής".
Εξετάζονται: α) η ιστορική εξέλιξη των διαφορετικών "λύσεων" στο πρόβλημα των προσφύγων
(ένταξη στη χώρα ασύλου, μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα, επαναπατρισμός) από τις αρχές του
20ου αιώνα μέχρι σήμερα, β) οι διαφορετικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και
προσφύγων στη Δυτική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, γ) ο ρόλος των διεθνών
οργανισμών στον καθορισμό ενός ενιαίου συστήματος υποδοχής και ασύλου, δ) οι τοπικές
παραλλαγές στη διεθνή πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
Τουρκικά για προχωρημένους ΙΙΙ (3 ώρες την εβδομάδα). Εισαγωγή στη γλώσσα των οικονομικών
επιστημών (3 ώρες την εβδομάδα).
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[1]
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[9]
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[21] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
[22] ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
[23] ΙΣΛΑΜ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
[24] ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[25] ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
[26] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ
[27] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
[28] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
[29]
[30]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
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[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]

ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
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ΒΣΑΣ - Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
[2]
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ , 1917-1991

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

FORCED MIGRATION IN EAST AND SOUTH-EAST EUROPE
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL II
INVESTMENT APPRAISAL
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Η ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
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[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
[2]
ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ETHNICITY AND NATIONALISM
[2]
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
[3]
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
[4]
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
[5]
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
[6]
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
[7]
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL II
[8]
The Politics of the Modern Middle East
[9]
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, e-business plan
[10] ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
[11] ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
[12] ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
[13] ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
[14] ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
[15] ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
[16] Διεθνείς Σχέσεις: Ισλαμικός κόσμος και Τουρκία
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[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΛΑΜ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
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7ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[2]
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ I (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

FORCED MIGRATION IN EAST AND SOUTH-EAST EUROPE
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL II
INVESTMENT APPRAISAL
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Η ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
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[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
[2]

ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I

8ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΒΣΑΣ - Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
[2]
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ II (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[1]
ETHNICITY AND NATIONALISM
[2]
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I
[3]
GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II
[4]
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL I
[5]
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS LEVEL II
[6]
GREEK LANGUAGE MEDIUM LEVEL I
[7]
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