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161 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το
1990. Με Προεδρικό Διάταγμα στις 12 Απριλίου 1993 καθορίζονται η ονομασία του
Τμήματος και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τα οποία είναι : Διεθνείς Σχέσεις,
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο.
Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου
έτους. Στις αρχές του Στ΄ Εξαμήνου κάθε φοιτητής δηλώνει γραπτώς στην Γραμματεία του
Τμήματος την εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.
Επαγγελματικές δυνατότητες πτυχιούχων
Α. Συνέχιση σπουδών
1.
Μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, ενδεικτικά
στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Θεωρία, Οικονομική Θεωρία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,
Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνή Οικονομικά, Περιφερειακή Οικονομική, Διεθνείς Σχέσεις,
Διεθνές Εμπόριο, Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Σύγχρονη
Πολιτική Σκέψη και Πρακτική, Πολιτική Ανάλυση και Συμπεριφορά, Χρηματοοικονομική,
Στρατηγικές Σπουδές, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ελληνική
Οικονομία, Σύγχρονη Διπλωματία, Οικονομική Ανάπτυξη, Εξωτερική Πολιτική και
Διπλωματία, Αναπτυσσόμενος Κόσμος, Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
2.
Διπλωματική Ακαδημία
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη
Διπλωματική Ακαδημία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η φοίτηση στη
Σχολή είναι ενός έτους. Οι απόφοιτοι της Ακαδημίας έχουν τη δυνατότητα να βρουν
απασχόληση στις πρεσβείες και στα προξενεία.
3.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων
στην ΕΣΔΔ. Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής. Οι απόφοιτοι της Σχολής εξειδικεύονται
στη Γενική Διοίκηση, στην Κοινωνική Διοίκηση (υπηρεσίες υγείας, οργανισμοί κοινωνικής
πολιτικής), στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και στο Εμπόριο.
4.
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως
(ΣΕΛΕΤΕ)
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη
ΣΕΛΕΤΕ. Η φοίτηση στη σχολή είναι ενός έτους. Οι απόφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ μπορούν να
διδάξουν στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.
Υποτροφίες: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μας μπορούν να αναζητήσουν υποτροφίες στα
ακόλουθα ιδρύματα: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης,
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Κόκκαλη, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών (για παιδιά ναυτικών), Βρετανικό Συμβούλιο, ΝΑΤΟ, ΟΑΕΔ, European
University Institute (Firenze Italia), Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών,
Αυστραλία, Βουλγαρία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ρουμανία, UNESCO, FULBRIGHT.
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Β. Επαγγελματική απασχόληση
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας (άδεια άσκησης και κατοχύρωση επαγγέλματος) ενώ οι πτυχιούχοι της
κατεύθυνσης Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη
της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Ειδικότερα:
1.
Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ.
2.
Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty
Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade
Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),
International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development
(IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.
3.
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Το
κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
4.
Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και
κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες,
πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας». Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο,
αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης.
5.
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση
αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ).
6.
Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και
ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης
συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης
και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης).
7.
Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές.
8.
Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ).
9.
Μ.Μ.Ε.
10. Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.
To ΔΕΣ του ΠΜΑΚ έχει δύο κατευθύνσεις που αρχίζουν από το 7ο εξάμηνο.
Οι κατευθύνσεις είναι:
-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
-Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
Τα παραπάνω δεδομένα αντλήθηκαν από το site του Τμήματος.
Τμήματα ΔΕΣ έχουμε άλλα τρία :
1] Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
2]Πανεπιστήμιο Πειραιά
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
3]Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
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Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15

1ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[2]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[3]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Λίτσας Σπυρίδων
[4]
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
[5]
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[6]
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
[7]
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το εν λόγω εισαγωγικό μάθημα στην 'Πολιτική Επιστήμη' είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο
(Syllabus), ώστε να εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία συνολική προσέγγιση σχετικά με το
αντικείμενο της πολιτικής και τον τρόπο μελέτης του. Ειδικότερα, για την επίτευξη του γενικού
σκοπού επιχειρείται μία συνδυαστική και συνθετική προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου στις
εξής επιμέρους μορφές και εκφάνσεις του: Α) Διερεύνηση της ιστοριογραφίας του επιστημονικού
κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, με έμφαση στην Ελληνική
Πολιτική Επιστήμη Β) Ανάπτυξη των βασικών όρων και εννοιών της Πολιτικής Επιστήμης:
ρώμη, εξαναγκασμός, δύναμη ή ισχύς ή εξουσία, αυθεντία, βία, πόλις, ελευθερία, δικαιοσύνη,
ισότητα, ανεκτικότητα, ανθρώπινη φύση, κοινωνικό συμβόλαιο, δημοκρατία, κράτος, κράτος
δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, αντιπροσώπευση, πολιτικοί θεσμοί, κοινοβούλιο, πολιτικά
κόμματα, ομάδες συμφερόντων, ομάδες πίεσης, συνδικαλισμός, κοινωνία των πολιτών, έθνος,
ιδεολογία, ολοκληρωτισμός, κοινότητα, πολυπολιτισμικότητα, συστήματα των λόγων, ταυτότητα,
ετερότητα και παγκοσμιοποίηση. Γ) Παρουσίαση των κύριων πολιτικών θεωριών, προσεγγίσεων,
αντιλήψεων και μεθόδων, με επίκεντρο στις περιπτώσεις του ρεπουμπλικανισμού, του
φιλελευθερισμού, του καπιταλισμού, του συντηρητισμού, του σοσιαλισμού, του μαρξισμού, του
σταλινισμού, του εθνικισμού, του ιμπεριαλισμού, του ρατσισμού, του φασισμού, του ελιτισμού, του
πλουραλισμού, του φεμινισμού, του θετικισμού, του στρουκτουραλισμού, του μεταστρουκτουραλισμού, του μεταμοντερνισμού και του περιβαλλοντισμού. Δ) Αναφορά στους
κεντρικούς πολιτικούς στοχαστές από την Αρχαιότητα έως και σήμερα, με σημείο τομής την
πολιτική νεοτερικότητα και περίπτωση μελέτης την εποχή, την προσωπικότητα και το συγγραφικό
έργο του πολίτη της Φλωρεντίας Niccolὸ Machiavelli, ιδρυτή της λεγόμενης 'Νέας Πολιτικής
Επιστήμης'.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή - φοιτήτρια στις βασικές έννοιες της επιστήμης των Διεθνών
Σχέσεων, όπως: το διεθνές σύστημα, οι παράγοντες του διεθνούς συστήματος, το εθνικό συμφέρον,
η ισχύς, ο πόλεμος, η λήψη αποφάσεων, η στρατηγική, το διεθνές εμπόριο, η σχέση πολιτικής και
οικονομίας. Η προσέγγιση όλων αυτών των εννοιών γίνεται στη βάση των θεωρήσεων αλλά και
των θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. Το μάθημα
διακρίνεται από πνευματικό, επιστημονικό και ιδεολογικό πλουραλισμό και επιδιώκει τον
προβληματισμό και την ανάπτυξη των ιδίων δυνατοτήτων ανάλυσης, κριτικής σκέψης, αλλά και
επιστημονικών ενδιαφερόντων. Συνεπώς η ενεργός παρουσία των φοιτητών στο μάθημα είναι
απαραίτητη.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στο μάθημα Η/Υ και Διαδίκτυο πραγματοποιείται μια εκτενής αναφορά στα βασικά γνωστικά πεδία
της επιστήμης των Η/Υ. Συγκεκριμένα στα πλαίσια των διαλέξεων παρουσιάζονται:
1)Ο Η/Υ ως σύστημα, ιστορική εξέλιξη Η/Υ, αναπαράσταση δεδομένων, αριθμητικά συστήματα
υπολογιστών.
2)Υλικό Υπολογιστή (μονάδες εισόδου-εξόδου, περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης)
3)Αρχιτεκτονική Η/Υ (επεξεργαστής και κύρια μνήμη)
4)Λειτουργικά συστήματα: τεχνικές διαχείρισης μνήμης, διεργασίες, αλγόριθμοι
χρονοδρομολόγησης διεργασιών.
5)Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός: δομημένος προγραμματισμός (δομή ακολουθίας, επιλογής και
επανάληψης, δομές δεδομένων, τμηματικός προγραμματισμός, εισαγωγή στην γλώσσα Python).
6)Δίκτυα - Διαδίκτυα - Επικοινωνίες και Εφαρμογές διαδικτύου (Ηλεκτρονικό εμπόριο,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
Εργαστηριακό σκέλος μαθήματος
-Εκμάθηση Λογισμικών (Word, Excel, Python3.X).
-Εκμάθηση εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας και παραγωγικότητας, δημιουργία ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων, προκατασκευασμένων διαδικτυακών χώρων.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές μεθόδους ποσοτικής παρουσίασης
του οικονομικού προβλήματος. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία μεθόδων παραγώγισης, ολοκλήρωσης,
αριστοποίησης χωρίς περιορισμούς και αριστοποίησης με περιορισμούς καθώς και θεωρία
πινάκων.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
Θα πρέπει να γίνει επιλογή μίας απο τις παρακάτω ξένες γλώσσες:
[1] ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: Πολιτική και Οικονομική Ορολογία (Μ.Καραγκεβρέκη, ΕΕΠ)
Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων
Τα Αγγλικά Α' Εξαμήνου αποσκοπούν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα διαφορετικά είδη
γραπτών κειμένων (δηλ. άρθρα από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπάσματα από βιβλία
οικονομικών, κείμενα στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά,
διαφημιστικά κείμενα οικονομικού χαρακτήρα) πού θα επεξεργαστούν στην διάρκεια των
εξειδικευμένων σπουδών τους.
Για αυτό τον λόγο διαφορετικά είδη κειμένων (written genres) αναλύονται σε βάθος. Συγκεκριμένα
γίνεται αναφορά στο περιβάλλον που εμφανίζεται το κείμενο, στο σκοπό γραφής του, στο
αναγνωστικό κοινό που απευθύνεται και η εσωτερική δομή του κειμένου ως κείμενο
αποσαφηνίζεται με την εύρεση των συνεκτικών δεσμών σε επίπεδο
γραμματικής/λεξιλογίου/οργάνωσης κειμένου (grammatical/lexical/textual cohesive ties) που
συμβάλλουν στην συνοχή του κειμένου. Παράλληλα επειδή τα κείμενα που αναλύονται είναι
συνήθως μεγάλης έκτασης οι σπουδαστές παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες
τεχνικές αναγνωστικής κατανόησης που θα τους βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση του
κειμένου. Προτείνονται διάφορες τέτοιες τεχνικές, εκτεταμένη χρήση των οποίων γίνεται καθόλη
την διάρκεια του εξαμήνου.
Επιπλέον επειδή τα είδη κειμένων προς ανάλυση δεν παραμένουν μονομορφικά αλλά είναι
πολυμορφικά - το γραπτό κείμενο συνοδεύεται από κάποιο είδος οπτικής πληροφόρησης (π.χ.
εικόνες, γραφικά, τεχνικές παρουσίασης της μορφής του κειμένου) - αναλύεται ο τρόπος που το
γραπτό κείμενο σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό αποδίδουν τις κεντρικές ιδέες του κειμένου.
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[2] ΓΑΛΛΙΚΑ I
Περιγραφή του μαθήματος
Για το μάθημα αυτό, η διδάσκουσα έχει επεξεργαστεί ένα ευέλικτο διδακτικό υλικό δομημένο σε
θεματικές ενότητες. Το διδακτικό αυτό υλικό είναι γραπτό (corpus écrit) και προφορικό (corpus
oral) και είναι προσαρμοσμένο στις γενικές ανάγκες του φοιτητή. Το μάθημα οργανώνεται σε δυο
πεδία: κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.
Μαθησιακοί στόχοι
Στο τέλος του εξάμηνου μετά από την συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος θα έχει
επιτευχθεί σύγκλιση των επιπέδων του ετερογενούς κοινού και οι φοιτητές/ τριες:
Θα έχουν αφομοιώσει τη βασική δομή της γαλλικής γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα,
χρόνοι κλπ.) (γραμματικοί στόχοι).
Θα μπορούν να αντιδρούν γραπτά και προφορικά σε βασικές περιστάσεις της καθημερινής και
επαγγελματικής ζωής. Θα ξέρουν να συστήνονται, να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, να
κατανοούν ένα δρομολόγιο, αγγελίες, να συμπληρώνουν διάφορα έντυπα (εγγραφή, δήλωση
κλοπής κλπ.)( επικοινωνιακοί στόχοι).
Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους κάνοντας, μεταξύ άλλων, διαδραστικές ασκήσεις στο
διαδίκτυο (στόχοι αυτονόμησης).
Όλο το υλικό βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Compus) για
όλους τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο αυτό μάθημα της γαλλικής
γλώσσας.
[3] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
[4] ΙΤΑΛΙΚΑ Ι
[5] ΙΣΠΑΝΙΚΑ Ι
Περιεχόμενο μαθήματος
H εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας σε επίπεδο αρχαρίων, το οποίο καλύπτει τις βασικές
επικοινωνιακές ανάγκες στα διάφορα περιβάλλοντα που ζει και δραστηριοποιείται ο σύγχρονος
άνθρωπος (φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό κ.ά.).
Στόχοι του μαθήματος
Oι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος
κατέχουν ένα απλό και εύχρηστο λεξιλόγιο και αποκτούν βασικές γνώσεις γραμματικής, ώστε να
μπορούν να συντάσσουν γραπτές και προφορικές προτάσεις, απλά κείμενα και να συμμετέχουν σε
συζητήσεις απλής μορφής. Μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινής
ζωής, όπως να συστήνονται, να κάνουν κράτηση σε ξενοδοχείο, να γευματίζουν σε εστιατόριο, να
συναλλάσσονται με τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα, να ταξιδεύουν κ.ά.
[6] ΤΟΥΡΚΙΚΑ Ι
[7] ΡΩΣΙΚΑ Ι
[8] ΚΙΝΕΖΙΚΑ Ι
[9] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE
Μόνο για φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική
[10] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS-GREEK AS A FOREIGN
LANGUAGE FOR ERASMUS STUDENTS
Αφορά μόνο φοιτητές Erasmus
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και όρους της στατιστικής σχετικά με
δείγματα ή πληθυσμούς, η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής. Επίσης
γίνεται εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στη συνδυαστική καθώς και μελέτη τυχαίων
διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Εισάγονται οι έννοιες της μέσης τιμής και της διασποράς
τυχαίων μεταβλητών, η μελέτη κατανομών διακριτών τυχαίων μεταβλητών: κατανομή Bernoulli,
Δυωνυμική, Poisson και η μελέτη της Κανονικής κατανομής. Επίσης γίνεται μελέτη της Κανονικής
κατανομής ως προσέγγιση της Δυωνυμικής και της Poisson.

2ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[2]
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[3]
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[4]
[5]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
[6]
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[7]
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Tο μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λήψης αποφάσεων από
μέρους των επιχειρήσεων. To συγκεκριμένο μάθημα μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της
εξέλιξης των διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών, καθώς επίσης και την επίδραση της
δημοσιονομικής, εισοδηματικής και της νομισματικής πολιτικής στα μακροοικονομικά μεγέθη μίας
οικονομίας. Οι κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής είναι η επίτευξη ενός σταθερού αλλά και
ικανοποιητικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, η πλήρης απασχόληση, ο χαμηλός πληθωρισμός,
και η ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών. Οι οικονομολόγοι διαφωνούν σχετικά με το μείγμα
πολιτικής το οποίο απαιτείται για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι αλλά πολλές φορές αντικρουόμενοι
στόχοι. Έτσι, θα είναι πολύ χρήσιμο να συζητηθούν οι κυριότερες εναλλακτικές προσεγγίσεις των
μακροοικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης αλλά και στο πλαίσιο της
Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, και του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.Στο
συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται η οικονομική επιστήμη και το οικονομικό σύστημα, το
μακροοικονομικό περιβάλλον, ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ, οικονομική ανάπτυξη,
παραοικονομία, ονομαστικό και πραγματικό εισόδημα, πληθωρισμός, αποπληθωρισμός, επίπεδο
τιμών, επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, κατανάλωση, μορφές
αποταμίευσης, επένδυση και απόσβεση, εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία, είδη ανεργίας,
επιπτώσεις της ανεργίας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η αγορά εργασίας, ζήτηση και
προσφορά εργασίας, προσδιορισμός της αμοιβής της εργασίας, συνέπειες των ελάχιστων αμοιβών,
ο ρόλος των συνδικαλιστικών ενώσεων στην αγορά εργασίας, ονομαστικό και πραγματικό
επιτόκιο, επενδύσεις,. Δημόσιος Τομέας: δαπάνες, έσοδα, κεντρική και γενική κυβέρνηση,
προϋπολογισμός, έλλειμμα, δημόσιο χρέος. Αναλύονται οι στόχοι της μακροοικονομικής πολιτικής,
η εισοδηματική πολιτική, τα μέσα άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, και η
εκτίμηση και πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς.
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ΣΚΟΠΟΣ
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές
αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα πιο σημαντικά
εργαλεία και θεωρίες έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αναλύσουν το μακροοικονομικό
περιβάλλον μιας χώρας και κυρίως της Ελλάδας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιδρά στον
τρόπο λήψης απόφασης των επιχειρήσεων.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι στη θέση να γνωρίζουν και να έχουν κριτική
αντίληψη στα ακόλουθα:
Σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.
Η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μακροοικονομικής ανάλυσης.
Οι κύριοι μακροοικονομικοί στόχοι.
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας και η επίδρασή της στην οικονομία και στις
επιχειρήσεις.
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του πληθωρισμού και η επίδρασή του στην οικονομία και στις
επιχειρήσεις.
Η παραοικονομία
Το μείγμα πολιτικής (δημοσιονομικής, εισοδηματικής και νομισματικής) και η επίδρασή του στην
εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και τις επιχειρήσεις.
Οι κύριες εναλλακτικές προσεγγίσεις της μακροοικονομικής πολιτικής.
Ανεργία, πληθωρισμός, συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Η θεωρία περιλαμβάνει την εισαγωγή στην έννοια των δικτύων υπολογιστών, το διαδίκτυο, την
ηλεκτρονική αλληλογραφία, τη διαδικτυακή συνομιλία. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται εισαγωγή
στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Ms Access, όπου
αναφέρονται οι θεμελιώδεις έννοιες για τη σχεδίαση, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων
βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης με έμφαση στο μοντέλο
Οντοτήτων – Συσχετίσεων (ΟΣ). Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στο σχεσιακό μοντέλο
δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται πρακτική
εφαρμογή των βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου (φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
μηχανές αναζήτησης, συνομιλία). Χρήση επιπλέον της Ms Access ως εμπορικού πακέτου των
βάσεων δεδομένων.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
Θα πρέπει να γίνει επιλογή μίας από τις παρακάτω ξένες γλώσσες:
[1] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: Πολιτικός και Οικονομικός Λόγος
Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Η διδασκαλία γραπτού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα που περιλαμβάνει ένα
εύρος κειμένων και οι φοιτητές καλούνται να παράγουν διάφορα είδη γραπτού λόγου που
βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα. Τα είδη γραπτού λόγου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
περίληψη, την σύνθεση αναφοράς, την ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων. Στο μάθημα
δίνεται έμφαση όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά και στην διαδικασία παραγωγής του. Για τη
διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας διδάσκονται στρατηγικές κατάλληλες για τα συγκεκριμένα
έργα. Επίσης οι φοιτητές καθοδηγούνται στο να ανιχνεύσουν τις δικές τους στρατηγικές καθώς και
να αναπτύξουν άλλες που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν μόνοι
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τους τη μάθηση τους. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό
τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.
[2] ΓΑΛΛΙΚΑ IΙ (Madeleine Donati)
Περιγραφή του μαθήματος
Για το μάθημα αυτό, η διδάσκουσα έχει επεξεργαστεί ένα ευέλικτο διδακτικό υλικό
προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του φοιτητή. Το υλικό αυτό είναι γραπτό (corpus écrit) και
προφορικό (corpus oral),δομημένο σε θεματικές ενότητες (επεξεργασία διάφορων κειμένων στα
γαλλικά για ειδικούς σκοπούς ). Το μάθημα οργανώνεται σε δυο πεδία: κατανόηση και παραγωγή
γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.
Μαθησιακοί στόχοι
Στο τέλος του εξάμηνου μετά από τη συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/
τρίες:
Θα έχoυν επεκτείνει τις γνώσεις τους στη γραμματική της γαλλικής γλώσσας (γραμματικοί στόχοι).
Θα έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιο τους με ειδική ορολογία ανάλογα με το αντικείμενο της
επιστήμης τους (γλωσσικοί στόχοι).
Θα μπορούν να εντοπίζουν, να κατανοούν και να παράγουν γραπτές η προφορικές πληροφορίες
σχετικές με το αντικείμενο της επιστήμης τους (ακαδημαϊκοί στόχοι).
Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους κάνοντας προφορικές και γραπτές διαδραστικές ασκήσεις
και αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες στο διαδίκτυο (στόχοι αυτονόμησης).
Όλο το υλικό βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Compus) για
όλους τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο αυτό μάθημα της γαλλικής
γλώσσας.
[3] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
[4] ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
[5] ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΙΙ
Περιεχόμενο μαθήματος: H εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο, το οποίο
καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες στα διάφορα περιβάλλοντα που ζει και δραστηριοποιείται ο
σύγχρονος άνθρωπος (φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό κ.ά.).
Στόχοι του μαθήματος: Oι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το δεύτερο εξάμηνο
διδασκαλίας του μαθήματος θα κατέχουν ένα σχετικά περιορισμένο και εύχρηστο λεξιλόγιο και θα
έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις γραμματικής, ώστε να μπορούν να συντάσσουν απλά κείμενα και
να συμμετέχουν σε συζητήσεις απλής μορφής. Θα μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία σε
καταστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως να μιλούν για το χαρακτήρα, τις επιθυμίες, τις
προτιμήσεις και τα συναισθήματά τους, να εξιστορούν γεγονότα, να επιχειρηματολογούν, να
συντάσσουν βιογραφικά, να δίνουν συνεντεύξεις για πρόσληψη, να συναλλάσσονται σε εμπορικά
καταστήματα, τράπεζες, μεταφορικά μέσα, φορείς της δημόσιας υγείας κ.ά.
[6] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE
Μόνο για φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική
[7]ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS-GREEK AS A FOREIGN
LANGUAGE FOR ERASMUS STUDENTS
Αφορά μόνο φοιτητές Erasmus
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στην 'Πολιτική Θεωρία' είναι έτσι σχεδιασμένο (Syllabus), ώστε να
εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία ολιστική προσέγγιση γύρω από τα θεμελιώδη αντικείμενα της
Φιλοσοφίας, της Θεωρίας και της Ιδεολογίας του πολιτικού φαινομένου. Ιδιαίτερα, στοχεύει στην
ανάλυση των παρακάτω κύριων και κυρίαρχων ρευμάτων πολιτικής σκέψης από το Σωκράτη έως
και σήμερα: κλασικός, μοντέρνος και σύγχρονος ρεπουμπλικανισμός κλασικός, νεοτερικός και
σύγχρονος φιλελευθερισμός αρχαίος, μοντέρνος και σύγχρονος συντηρητισμός κλασικός
μαρξισμός, δυτικός μαρξισμός και μεταμαρξισμός φεμινισμός και μετα-φεμινισμός κοινοτισμός,
οικολογισμός, θρησκευτικός φονταμενταλισμός, νέες θεωρίες της εξουσίας και μεταμοντερνισμός.
Ειδική έμφαση θα δοθεί στη λεγόμενη Μεσαιωνική Πολιτική Σκέψη (300-1450), η οποία
αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Αρχαιότητα και τη Νεοτερικότητα. Επίσης, θα
εξετασθεί το ζήτημα των πολιτικών ιδεολογιών, με επίκεντρο το νεοτερικό άξονα αριστερά-δεξιά
και πεδίο μελέτης το σύγχρονο δίπολο Νέα Δεξιά-Νέα Αριστερά. Τέλος, στο επίπεδο των
φιλοσόφων και θεωρητικών της πολιτικής, θα πραγματοποιηθούν σε βάθος αναλύσεις της σκέψης
και του έργου αντιπροσωπευτικών διανοητών κάθε εποχής και ρεύματος, με έμφαση σε
περιπτώσεις όπως είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Marsilius of Padua, ο Thomas Hobbes, o John
Locke, o Karl Marx, o Antonio Gramsci, o Karl Popper, η Hannah Arendt, o Leo Strauss, o John
Rawls, o Michael Walzer, o Ernesto Laclau, η Chantal Mouffe, o Terry Eagleton, o David Harvey,
o Quentin Skinner, o Michel Foucault, o Jacques Derrida, o Alain Badiou, η Judith Butler κ.ά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Επισκόπηση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Ευρώπης από το 1815 μέχρι σήμερα με
έμφαση στην πολιτική εξέλιξη και τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η έννοια του πολιτικού συστήματος. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων. Οι ιδιαιτερότητες της
ελληνικής περίπτωσης, Η προ-δικτατορική περίοδος: τα γεγονότα. Η μετά-δικτατορική περίοδος:
τα γεγονότα. Οι κομματικοί σχηματισμοί της κάθε περιόδου. Ιδεολογία και πολιτικές θέσεις.
Οργάνωση κόμματος και προσωπικό. Εκλογική απήχηση και κοινωνική βάση. Εύρος
αναπροσαρμογής πολιτικών θέσεων ως ανταπόκριση στα εκλογικά αποτελέσματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία ή στην επαγωγική
στατιστική. Αυτή συνίσταται στην εκμάθηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για τον
πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων κατάλληλου δείγματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τον
υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης και την εκτιμητική. Εισάγονται επίσης οι έννοιες του
συντελεστή συσχέτισης και της γραμμικής παλινδρόμησης.
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3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[2]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
[3]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι
[4]
ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[5]
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
[6]
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
[7]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Διεθνές Εμπόριο: Εξέλιξη θεωριών διεθνούς εμπορίου, διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη,
δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, η τάση προς παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Η εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, η αγορά
συναλλάγματος και ο καθορισμός της ισοτιμίας, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, μηχανισμοί
προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών.
Διεθνής Χρηματοδότηση: Διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, νέα χρηματοοικονομικά
προϊόντα, τάσεις διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Γενική Θεωρία: περί διεθνών
οργανισμών. Ορισμός, σύσταση διεθνούς οργανισμού, νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς
οργανισμούς, ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς
οργανισμού, διακρίσεις διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων
Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές
Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ. Περιφερειακοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί:
Πολιτικοί (Συμβούλιο Ευρώπης-Βόρειο Συμβούλιο). Πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ).
Οικονομικοί ( ΕΖΕΣ - Βenelux - ΟΟΣΑ - Οικονομική Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ)). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο μόρφωμα στο Διεθνές Σύστημα. Αμερικανικοί Οργανισμοί, Αφρικανικοί
Οργανισμοί, Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας. Ο κάθε Οργανισμός εξετάζεται κάτω από 5
θεματικές: (1) Ιστορικά, (2) Ιδρυτική Συνθήκη, (3) Μέλη, (4) Θεσμική Δομή, (5) Δραστηριότητες.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι
Το μάθημα Διεθνείς Σχέσεις Ι εξετάζει τη δομή, τις λειτουργίες και τους κανόνες του διεθνούς
συστήματος. Η θεωρητική διερεύνηση των κεντρικών συστημάτων των Διεθνών Σχέσεων
πολυπολικού, διπολικού και μεταδιπολικού βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης. Περαιτέρω
στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών και η προσέγγιση-εμβάθυνσή τους
υπό το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης.
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ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο
μιας διευρυμένης Ευρώπης και ενός καινούριου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα της ενιαίας αγοράς με κοινό νόμισμα. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλαγές που
προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της διευρυμένης
Ευρώπης. Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση της επιχειρηματικότητας σε
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση, μια ανάλυση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά
και αυτών σε εθνικό επίπεδο που οδηγούν σε ενίσχυση ιδιαιτέρως της νεανικής και γυναικείας
επιχειρηματικότητας, Η Αναζήτηση Επενδυτικών ευκαιριών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και η
ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό, στον νεανικό
πληθυσμό, και στον γυναικείο πληθυσμό, αλλά και η εξέλιξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και
κουλτούρας στον επιχειρηματικό κόσμο είναι βασικοί στόχοι του μαθήματος. Επιπλέον, αναλύεται
η Οικονομική και Νομισματική ένωση: οι θεωρίες νομισματικών ενώσεων, μακροοικονομική
πολιτική στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης, το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, η ΟΝΕ, τα
κριτήρια του Μάαστριχτ και της Κοπεγχάγης, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ΕΚΤ
και το ευρώ και πώς όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο πλαίσιο της οικονομικής ολοκλήρωσης. Επιπλέον,
αναλύεται με κριτικό πνεύμα το θέμα της ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης στο πλαίσιο της
διευρυμένης Ε.Ε. και της ΟΝΕ. Επιχειρείται μία ανάλυση του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού
περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επισημαίνονται οι
αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της
Ευρώπης. Επίσης, στο νέο ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται με δεδομένες
τις τάσεις της παγκοσμιοποίησης αναλύονται όλες οι προοπτικές ένταξης των χωρών της
Βαλκανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προοπτικές επιχειρηματικότητας που προκύπτουν.
Τέλος, αναλύονται όλα τα εθνικά προγράμματα αλλά και τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία
αναφέρονται στην ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και της
επιχειρηματικότητας των ΑΜΕΑ.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
Θα πρέπει να γίνει επιλογή μίας απο τις παρακάτω ξένες γλώσσες:
[1] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ: Πολιτική και Οικονομική Ορολογία
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας βασικής ακαδημαϊκής δεξιότητας, αυτής της
βιβλιογραφικής έρευνας και της αντιμετώπισης εκτενών κειμένων. Με αυτό το σκεπτικό, ο
φοιτητής εμπλέκεται στην ανάγνωση και κατανόηση ποικιλίας κειμένων (ακαδημαϊκών,
δημοσιογραφικών, λογοτεχνικών, δημόσιων ομιλιών) πάνω σε θέματα κοινωνικά και
μακροοικονομικά και εξασκείται στην κριτική ανάγνωση, στην ταχεία ανάγνωση και στην
περίληψη και αξιολόγηση των κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τομείς
όπως αειφόρος ανάπτυξη, παγκοσμιοποίηση, οικονομική ύφεση, το Διεθνές Νομισματικό ταμείο
και κοινωνικές διακρίσεις. Η αξιολόγηση γίνεται με τελική εξέταση. Εναλλακτικά, οι φοιτητές
μπορούν να επιλέξουν να διαβάσουν 4 (τέσσερα) της επιλογής τους και να γράψουν περίληψη και
αξιολόγηση αυτών σε περίπου 250-350 λέξεις. Πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Compus
(http://compus.uom.gr/ECO113/index.php).
[2] ΓΑΛΛΙΚΑ IΙΙ
Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη
γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές
εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων.
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Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται
έμφαση στην εκμάθηση των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
Τέλος, η διδασκαλία της γλώσσας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία
στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου,κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη
παραγωγής γραπτού λόγου. Η αξιολόγηση γίνεται με τελική εξέταση.
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus.
[3] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
[4] ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ
[5] ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
Περιεχόμενο μαθήματος: H εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, το οποίο καλύπτει
τις επικοινωνιακές και επαγγελματικές ανάγκες στα διάφορα περιβάλλοντα που ζει και
δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Εξοικείωση στην ισπανόφωνη επιστημονική ορολογία
των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος ΔΕΣ με την αξιοποίηση επιλεγμένων κειμένων.
Στόχοι του μαθήματος: Oι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το τρίτο εξάμηνο
διδασκαλίας του μαθήματος θα κατέχουν ένα διευρυμένο και εύχρηστο λεξιλόγιο και θα έχουν
αποκτήσει γνώσεις γραμματικής, ώστε να μπορούν να συντάσσουν κείμενα και να συμμετέχουν σε
συζητήσεις μεσαίου επιπέδου. Θα μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία σε καταστάσεις της
καθημερινής ζωής, όπως να μιλούν για το χαρακτήρα, τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις και τα
συναισθήματά τους, να εξιστορούν γεγονότα, να επιχειρηματολογούν, να συντάσσουν βιογραφικά,
να δίνουν επαγγελματικές συνεντεύξεις, να συναλλάσσονται σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες,
μεταφορικά μέσα, φορείς της δημόσιας υγείας κ.ά.
[6] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE
Μόνο για φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Περιεχόμενα Μαθήματος
Κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Κομματικά συστήματα και κομματικές οικογένειες. Μεταβολές στα
κομματικά συστήματα της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή διάσταση των κομματικών συστημάτων.
Εκλογές, ψηφοφόροι και δημοψηφίσματα στις ευρωπαϊκές χώρες. Ομάδες πίεσης στην Ευρώπη:
κοινωνία πολιτών, ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματα. Διαδικασίες παραγωγής
πολιτικής στην Ευρώπη: ο ομοσπονδιακός χαρακτήρας, ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας και το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πλαίσιο συγκριτικής ανάλυσης πολιτικών και κομματικών συστημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Το μάθημα παρουσιάζει τα δρώμενα στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αναλύονται οι πρώτες προσπάθειες δι-ευρωπαϊκής συνεργασίας και οι δυσκολίες που
αντιμετώπισαν οι πρωτοπόροι του Ευρωπαϊσμού και της διε-Ευρωπαϊκής συνεννόησης στην
επίπονη προσπάθεια θεσμικής ολοκλήρωσης και επούλωσης των πληγών του πολέμου. Αναλύονται
οι συνθήκες που επικράτησαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα
προτεινόμενα αίτια της διπολικής αντιπαράθεσης, ο καταλυτικός ρόλος των ΗΠΑ στα Ευρωπαϊκά
δρώμενα, αλλά και της Ατλαντικής Συμμαχίας στη διαμόρφωση - υπερκάλυψη εναλλακτικών
επιλογών από πλευράς Ευρωπαίων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην εξωτερική πολιτική,
εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες των σημαντικότερων Ευρωπαίων παικτών όπως η Γαλλία,
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το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι οικονομικοί και
γεωπολιτικοί παράμετροι που καθόρισαν την αμερικανική πολιτική έναντι της Ευρώπης και των
προσπαθειών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

4ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ
Λίτσας Σπυρίδων
[2]
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
[3]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κουσκουβέλης Ηλίας
Μπέλλου Φωτεινή
[4]
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Ι
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
[5]
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
[6]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ι Μακρής Σπυρίδων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (POLITICS of the INTERNET - διδάσκεται στα αγγλικά)
[2]
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3]
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
[4]
[5]
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
[6]
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (POLITICS of the INTERNET - διδάσκεται στα αγγλικά)
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισάγει στους φοιτητές στα ζητήματα της σχέσης μεταξύ του
Διαδικτύου και της Πολιτικής. Η βασική του διάρθρωση βασίζεται στα εξής δύο αλληλένδετα
ερωτήματα: 1) Πώς έχει η πολιτική επηρεάσει την εξέλιξη του Διαδικτύου; και 2) Πώς το διαδίκτυο
επηρεάζει παραδοσιακές μορφές πολιτικής δραστηριότητας και κινητοποίησης;
Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείο για την ενίσχυση της
δημοκρατικής συμμετοχής και διακυβέρνησης. Εστιάζει στα πεδία όπου οι δυνατότητες που
προσφέρει το διαδίκτυο έχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα, όπως η πολιτική ισχύς, η διαμόρφωση
της κοινής γνώμης, η συμμετοχή, η οικονομία, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση κ.α. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στο θέμα της επιτήρησης του μηχανισμού του Διαδικτύου μέσω λογοκρισίας, της
διαμόρφωσης της πολιτικής που το διέπει και των παράλληλων κινδύνων που η ευρεία χρήση του
περικλείει.
Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες
τεχνικές γνώσεις. Xωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Θεωρητικά και Ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία, την
κύρια ενότητα της Διαδικτυακής Πολιτικής (Politics of the Internet) και την ενότητα της Πολιτικής
(Policy) του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα
είναι:
Θεωρητικά και ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία
Εισαγωγικές τεχνολογικές έννοιες, Η ιστορία του Διαδικτύου, Η Κοινωνία της Πληροφορίας,
Σκέψη και επικοινωνία στον Ψηφιακό Πολιτισμό.
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Διαδικτυακή Πολιτική
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έναντι Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαδίκτυο και
Οικονομία/Κοινωνία/Πολιτική Ισχύς, Διαδίκτυο και εκλογές : Συγκριτικές προοπτικές
Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, Καινοτόμες μορφές συμμετοχής, Διαδίκτυο και αντιπροσώπευση:
Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνικά Δίκτυα και Πολιτική, Νέα Κοινωνικά Κινήματα, Ακτιβισμός και
Διαδίκτυο
Πολιτική του Διαδικτύου
Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, Πρόσβαση και ψηφιακό χάσμα, Πειρατεία και Ηλεκτρονικό
Έγκλημα, Προσωπικά Δεδομένα - Πνευματική Ιδιοκτησία, Επιτήρηση και Λογοκρισία στο
Διαδίκτυο.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ
Το μάθημα «Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ» αποτελεί μέρος του θεωρητικού κορμού των Διεθνών Σχέσεων. Ο
φοιτητής εμβαθύνει σε κομβικές θεωρητικές έννοιες και ερμηνείες που ενισχύουν την κριτική του
σκέψη και του προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω τριβής με τον επεξηγηματικό πυρήνα της
Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων.
Οι Διεθνείς Σχέσεις κινούνται μεταξύ δύο πόλων, της αναρχίας και του ανταγωνισμού ως κομβικός
παράγοντα επηρεασμού και διαμόρφωσης των διακρατικών συνισταμένων. Ως εκ τούτου, ο
φοιτητής στις «Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ» εμβαθύνει στη συστημική θεωρία, κατανοεί τον τρόπο που η
διεθνής θεωρία εξελίσσεται και διαμορφώνει τις κεντρικές επιλογές των κρατών στο διεθνές
περιβάλλον, ενώ συγκρίνει τα θεωρητικά πορίσματα των δυο κύριων ρευμάτων της συστημικής
ανάλυσης, αυτής του Kenneth Waltz και του John J. Mearsheimer αντιστοίχως που αποτελούν
εμβληματικές μορφές στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων καθώς και δημιουργούς κομβικής
σημασίας θεωρητικών προσεγγίσεων.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη συγκεκριμένων διεθνών φαινομένων τα οποία σχετίζονται με την
ευρύτερη έννοια της ασφάλειας και καταγράφει τις πολιτικές και τις οικονομικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Η μελέτη της έννοιας της ασφάλειας και των
διαφορετικών πτυχών που μπορεί να εμφανίσει αποτελούν το βασικό κορμό του μαθήματος. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάζονται διεθνή φαινόμενα όπως: η διαχείριση ενεργειακών πόρων και
συνεπακόλουθος ανταγωνισμός κρατών στο όνομα της ενεργειακής τους ασφάλειας, η
δυσλειτουργία ή η αποτυχία διακυβέρνησης κρατών, η ναυτιλιακή πειρατεία, το διεθνικό
οργανωμένο έγκλημα, και η κλιματική αλλαγή. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων
καταγράφονται οι επιπτώσεις στη πολιτική και την οικονομία των κρατών και αναλύονται οι
προσπάθειες χάραξης εθνικών και συλλογικών διεθνών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους,
αναδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα διασύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας,
οικονομίας και πολιτκής. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αποτελεί συχνά βασικούς πυλώνες
της εξωτερικής πολιτικής κρατών τα οποία ενώ δρουν στη βάση της μεγιστοποίησης της πολιτικής
και οικονομικής τους ισχύος, παράλληλα προωθούν μια ευρύτερη διεθνή πολιτική και οικονομική
συνεργασία.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η ύλη του μαθήματος διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά μια γενικότερη θεωρητική
προσέγγιση της έννοιας της σύγκλισης και άλλων συναφών εννοιών, όπως ο συντονισμός και η
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εναρμόνιση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις πολιτικές
οικονομικής σύγκλισης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Κοινή και Ενιαία Αγορά,
η Τελωνιακή Ένωση, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Φορολογική Πολιτική και η
επίδραση αυτών στο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, όπως αυτός
έχει αποτυπωθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται
θέματα όπως ο φορολογικός ανταγωνισμός στην ΕΕ, η αναγκαιότητα δημοσιονομικών κανόνων
στα πλαίσια της ΟΝΕ, και η διαχείριση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
όπως το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Κατά την ανάλυση έμφαση δίδεται τόσο τις
πολιτικές όσο και στις οικονομικές πτυχές αυτών των θεμάτων. Το τρίτο μέρος αφορά στη διεθνή
χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τα διάφορα χρηματοδοτικά
εργαλεία που αξιοποιούνται για αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης, η Συμφωνία της Κοτονού (πρωην συμβάσεις Λομέ), το Ταμείο Εγγυήσεων για
εξωτερικές δράσεις, τα αυτοτελή προγράμματα όπως MEDA, ALA, TACIS, CARDS, και οι
μορφές της χρηματοδοτικής υποστήριξης (δάνεια, εγγυήσεις δανείων, άμεσες πληρωμές ως
επιχορηγήσεις, δωρεές ή χορηγίες, κλπ) μαζί με το πολιτικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης
των σχετικών δράσεων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να
αξιολογηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς παράγοντα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Δεδομένων
των θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί και τα όργανα μέσω των οποίων υλοποιείται. Εξετάζεται
επίσης η εξέλιξη της επιχειρησιακής δράσης της ΚΕΠΠΑ. Αναλύονται επίσης, οι εξωτερικές
σχέσεις της ΕΕ με χώρες συγκεκριμένων γεωγραφικών υποσυστημάτων καθώς και με διεθνείς
οργανισμούς. Εξετάζονται οι διατάξεις συγκεκριμένων συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της Συνταγματικής Συνθήκης προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία των εξωτερικών σχέσεων της
ΕΕ. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αναλύονται κυρίως στη βάση των διατλαντικών
σχέσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Στο μάθημα επιχειρείται μία μακροϊστορική επισκόπηση των σταθερών και μεταβλητών
παραμέτρων που προσδιορίζουν τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Αναλύεται το
ιστορικοπολιτικό πλαίσιο της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού από την κατάκτηση της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) έως τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Αναδεικνύεται το νεοελληνικό φαινόμενο, όπως αυτό εδράζεται σε ένα σύστημα ανεξάντλητων
αφετηριών, που καταλήγει σε ένα φαύλο κύκλο ρήξεων, τριβών και αναταράξεων. Προσφέρεται
έτσι μία περιεκτική και ουσιαστική κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που
διαμόρφωσαν και προσδιόρισαν την πορεία και εξέλιξη του ελληνικού έθνους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία της οικονομικής σκέψης και των οικονομικών θεωριών
και ιδεών. Ειδικότερα τίθενται υπό ανάλυση: α) κορυφαίοι στοχαστές-επιστήμονες επί των
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οικονομικών και τα οικεία τους επιχειρήματα για τη φύση, δομή και λειτουργία του οικονομικού
κόσμου, β) κεντρικά σημεία της οικονομικής ιστορίας και της ανάδειξης της οικονομικής
κοινωνίας, γ) η ιστορία της οικονομικής επιστήμης / πολιτικής οικονομίας (με μικρή συγκριτική
αναφορά σε άλλες κοινωνικές επιστήμες όπως η πολιτική επιστήμη και η διεθνολογία) γενικά
καθώς και στην Ελλάδα, & δ) η σχέση οικονομικής θεωρίας και πράξης και λοιποί επιστημονικοί
προβληματισμοί όπως η σύγκριση μεταξύ των ανταγωνιστικών θεωριών/επιχειρημάτων αλλά και η
θέση της οικονομικής επιστήμης στο σύνολο των κοινωνικών επιστημών (αυτονομία vs
διεπιστημονικότητα).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Ι
Το μάθημα, κατά πρώτον, εισάγει τους φοιτητές στις αρχές και στις διαδικασίες της έρευνας με
ερωτηματολόγιο και, κατά δεύτερον, παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα πρώτης επαφής με
μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης (μη δομημένη συνέντευξη και focus group). Στην παρουσίαση των
σταδίων μιάς τυπικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, η έμφαση δίνεται στις φάσεις του σχεδιασμού
και της συλλογής των ερωτηματολογίων.
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τη γνώση προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο
συλλογής δεδομένων, να σχεδιάσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, να διεκπεραιώσουν τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με συνέντευξη, να προετοιμάσουν τα στοιχεία που
συλλέχθησαν προς ανάλυση, ενώ παράλληλα τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλογή
του δείγματος της έρευνας και την ελαχιστοποίηση της μη ανταπόκρισης.
Η γνώση των παραπάνω καθιστά τους φοιτητές ικανούς τόσο να διεξάγουν μια δική τους έρευνα με
ερωτηματολόγιο, όσο και να αξιολογούν την ποιότητα των ευρημάτων τέτοιων ερευνών
διεξαγόμενων από τρίτους, καθώς και να εκτιμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
τέτοιων ερευνών έναντι ερευνών με μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Θα πρέπει να γίνει επιλογή μίας απο τις παρακάτω ξένες γλώσσες:
[1] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV: Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όπως σύνθεση κειμένου
από διαφορετικές πηγές και σύνταξη ερευνητικής εργασίας. Με αυτό το σκεπτικό, ο φοιτητής
αντιμετωπίζει εκτενή κοινωνικά και μακροοικονομικά κείμενα και εξασκείται στην έρευνα με
λέξεις κλειδιά (στη βιβλιοθήκη και στο διαδίκτυο), στη κριτική ανάγνωση, στη διαχείριση του
χρόνου, στην καταγραφή πηγών, δομή του κειμένου της εργασίας, στην παράφραση και στην
αποφυγή λογοκλοπής. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τομείς όπως οικονομικά
του περιβάλλοντος, διεθνή πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδυόμενες οικονομίες, κοινωνικά
στερεότυπα και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση γίνεται με τελική εξέταση.
Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας 3000 λέξεων.
Πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Compus
(http://compus.uom.gr/ECO100/index.php).
[2] ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV
Στο τέταρτο εξάμηνο, το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή γραπτού
και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην
εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Καλούνται οι
φοιτητές να παράγουν είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη τους και να αναπτύξουν
δεξιότητες επεξεργασίας και παραγωγής προφορικού λόγου.
Επίσης, τελειοποιεί την εκμάθηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
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Τέλος, η διδασκαλία της γλώσσας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία
στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη
δεξιοτήτων για την παραγωγή προφορικού λόγου. Η αξιολόγηση γίνεται με τελική εξέταση.
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus.

[3] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV
[4] ΙΤΑΛΙΚΑ ΙV
[5] ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΙV
Περιεχόμενο μαθήματος: H εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, το οποίο καλύπτει
τις επικοινωνιακές και επαγγελματικές ανάγκες στα διάφορα περιβάλλοντα που ζει και
δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Εξοικείωση στην ισπανόφωνη επιστημονική ορολογία
των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος ΔΕΣ με την αξιοποίηση επιλεγμένων κειμένων.
Στόχοι του μαθήματος: Oι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το τέταρτο εξάμηνο
διδασκαλίας του μαθήματος θα κατέχουν ένα σύνθετο και εύχρηστο λεξιλόγιο, αλλά και τις
απαραίτητες γνώσεις γραμματικής, ώστε να μπορούν να συντάσσουν επιστολές(επίσημη και
ανεπίσημη μορφή), κείμενα, καθώς και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις μέσου επιπέδου. Θα
μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που απαιτούν ένα
αρκετά διευρυμένο λεξιλόγιο και θα αναπτύξουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα τόσο της
αφήγησης και περιγραφής γεγονότων και καταστάσεων του παρελθόντος, αλλά και της
παρουσίασης σχεδίων και προσδοκιών που αφορούν στο μέλλον.
[6] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE
Μόνο για φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ι
To παρεχόμενο εισαγωγικό μάθημα στην 'Πολιτική Κοινωνιολογία' είναι δομημένο και
σχεδιασμένο (Syllabus) με μία πολύ πρωτοποριακή θεωρητική, επιστημολογική και μεθοδολογική
λογική, η οποία προσεγγίζει τις κοινωνιολογικές διαστάσεις του εξουσιαστικού φαινομένου μέσα
από πολύπλευρες αφηγηματικές πρακτικές και ερμηνείες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη μεταγλώσσα των κειμένων, ιδίως των λεγόμενων λογοτεχνικών κειμένων. Σκοπός του μαθήματος είναι
να εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία διεπιστημονική προσέγγιση της σχέσης του Κοινωνικού με
το Πολιτικό, η οποία αναδεικνύει, ουσιαστικά, το βαθύ πολιτισμικό χαρακτήρα των πολιτικών
δομών της νεοτερικής κοινωνίας. Συνεπώς, η κοινωνική θεωρία θα τεθεί στο προσκήνιο της
επιστημονικής ανάλυσης μέσα από τη χρήση και τη μελέτη μίας σειράς κλασικών και σύγχρονων
αφηγηματικών προσεγγίσεων του Κοινωνικού και του Πολιτικού, με το πλήθος των περιπτώσεων
μελέτης να αντλούνται από το χώρο της λογοτεχνικής παραγωγής. Για παράδειγμα, θα αναζητηθεί
η μαρξική κοινωνική θεωρία μέσα από το 'Φρανκενστάιν' της Mary Shelley η νέα θεωρία της
εξουσίας του Michel Foucault, ιδιαίτερα η έννοια του 'Πανοπτικού', μέσα από τον 'Πύργο' του
Franz Kafka η δομή της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας του 19ου αιώνα και η θέση της γυναίκας
μέσα από τα σχετικά κείμενα της ελληνικής ηθογραφίας το ζήτημα του πολέμου και οι
κοινωνικο-πολιτικές συνέπειές του σε συνδυασμό με την ποίηση των λεγόμενων ποιητών του
πολέμου τα ανορθολογικά και παραλογικά στοιχεία των πολιτικών δομών ή των χαρισματικών
πολιτικών ηγετών, με βεμπεριανούς όρους, με βάση το έργο του Albert Camus η λεπτομερής
ενδοσκόπηση φαινομένων όπως ο Ολοκληρωτισμός και το Ολοκαύτωμα, που στιγμάτισαν τις
κοινωνίες του 20ού αιώνα, μέσα από το έργο σπουδαίων ανθρωπολόγων, με την ευρεία έννοια του
όρου, όπως είναι ο Primo Levi, o Arthur Koestler και ο Imre Kertész κ.ο.κ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO)
Το μάθημα επιχειρεί μία ιχνηλάτηση της σημασίας της Πολιτιστικής Διπλωματίας, όπως αυτή
συναρτάται με την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων
και των διεθνών οργανισμών. Στις αρχικές εισαγωγικές διαλέξεις θα αναλυθεί η έννοια της
πολιτιστικής διπλωματίας και θα αναδιφηθεί ιστορική της εξέλιξη καθώς και η ανάλυση του
περιεχομένου και των φορέων της. Στην συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική διμερή
πολιτιστική διπλωματία και πως αυτή ασκείται ( Υπ.Εξ., Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο
Παιδείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ο.κ.) ενώ θα γίνει μια ενδεικτική αναφορά στην πολιτιστική
διπλωματία άλλων κρατών (π.χ. Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ.).
Το δεύτερο μέρος των διαλέξεων θα αφορά την πολυμερή πολιτιστική διπλωματία και τους
οργανισμούς και τα φόρα στα πλαίσια των οποίων αυτή ασκείται. Θα αναδειχθεί ο ρόλος της
UNESCO, της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και άλλων θεσμών στο πεδίο αυτών
όπως ο Πολιτιστικός διάλογος Ευρώπης-Ασίας(ASEM). Τέλος το ακροατήριο θα εισαχθεί σε μια
σειρά από σύνθετα ζητήματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις,
την σύγκρουση των πολιτισμών αλλά και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.

5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ,
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[2]
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ
ΕΥΡΩΠΗΣ
[3]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4]
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[5]
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[2]
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[3]
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[4]
Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου ΙΙ
[5]
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[6]
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
[7]
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τους τρεις πυλώνες (οικονομικό - κοινωνικό - περιβαλλοντικό)
της Πολιτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Ε.Ε., μετά τη ριζική αναθεώρηση της Στρατηγικής
της Λισσαβώνας το 2005 με την Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε.
και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη παρουσίαση της Στρατηγικής Ε.Ε. 2020 στα Ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα.
Το μάθημα εξετάζει διεξοδικά και κριτικά την Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση της Ε.Ε., βασισμένο κυρίως στα σχετικά στρατηγικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση 2008-2010.
Το μάθημα διαιρείται σε μία εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται και
αξιολογείται το κοινοτικό μοντέλο της αποκαλούμενης οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ιδίως
δε της ζώνης του ευρώ, με έμφαση στο πλαίσιο συντονισμού και πολυμερούς εποπτείας των
εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, καθώς και οι Δημοσιονομικές Προοπτικές της Ε.Ε. 20072013. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται και εξετάζεται κριτικά η αναθεωρημένη Στρατηγική της
Λισσαβώνας της Ε.Ε., ιδίως δε οι προτεραιότητές της, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής
της, το αναλυτικό περιεχόμενο των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών Οικονομικών
Πολιτικών και Πολιτικών Απασχόλησης της Ε.Ε. 2008-2010, οι συστάσεις ανά κράτος μέλος και η
συνολικότερη πορεία της λεγόμενης «Ατζέντας της Λισσαβώνας». Σε αυτό το μέρος επισκοπούμε
τις οριζόντιες πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, συγκεκριμένα α) τις Πολιτικές Απασχόλησης
και Κατάρτισης της Ε.Ε., με έμφαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τη δια βίου μάθηση και
την «ευελισφάλεια» (flexicurity) ανθρώπινων πόρων, καθώς και στην προσέγγιση της εργασίας στο
συνολικό κύκλο ζωής των εργαζομένων, και β) τις Πολιτικές Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης της Ε.Ε., ιδίως δε την ολοκληρωμένη πολιτική της Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, με
έμφαση στην αναπτυξιακή πτυχή των «πράσινων τεχνολογιών», της οικο-καινοτομίας, της
ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται
διεξοδικά οι επιμέρους τομεακές πολιτικές της Ε.Ε. που εμπεριέχονται στην Εταιρική Σχέση για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε. και στη Στρατηγική Ε.Ε. 2020, ήτοι α) η Βιομηχανική
Πολιτική και η Πολιτική Επιχειρήσεων και Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στις
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στις πολιτικές μείωσης του διοικητικού φόρτου γι'
αυτές (Better Regulation), και β) η Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και Καινοτομίας της
Ε.Ε.
Βασική μεθοδολογική επιλογή της διδασκαλίας αποτελεί η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με
εργαλεία διαβούλευσης και με διάφορους τύπους εγγράφων εργασίας, κυρίως της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και διαφόρων άλλων φορέων σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο (γνωμοδοτικών οργάνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.άλ.).

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχειρείται, πρώτον, η πλήρης και συστηματική μελέτη των θεωριών λήψης αποφάσεων (π.χ.,
ορθολογικές, ψυχολογικές, γραφειοκρατικές, παρανόησης, κυβερνητικής, κλπ.). Εξετάζονται,
δεύτερον, οι αιτίες και η φύση των διεθνών κρίσεων, και οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης κρίσεων.
Τέλος, παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές και τακτικές διαπραγμάτευσης και πολιτικής
επικοινωνίας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με τις διαβαλκανικές οικονομικές σχέσεις πριν και μετά το
1989. Αναλύεται η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία
της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής (ΝΑ) Ευρώπης και στις
σχέσεις των Βαλκανικών χωρών κατά την κομμουνιστική περίοδο ενώ ταυτόχρονα
πραγματοποιείται η ανάλυση της λειτουργίας του οργανισμού της ΚΟΜΕΚΟΝ (CMEA). Επίσης,
παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ καθώς και αυτοί που
οδήγησαν τις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης σε μακροοικονομική αστάθεια κατά τα χρόνια
της μετάβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις αρχικές αρνητικές οικονομικές συνθήκες των χωρών
της ΝΑ Ευρώπης. Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, του
εμπορίου και του ΑΕΠ γενικότερα. Στο πλαίσιο ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων της ΝΑ
ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έλλειψη δυτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Βαλκανική
ενδοχώρα. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται σημαντική αναφορά στο ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των λόγων που θεωρούνται ότι οδήγησαν τις ανεπτυγμένες χώρες
και κυρίως αυτές της Δυτικής Ευρώπης να απέχουν επιχειρησιακά και επενδυτικά από τη
ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στους λόγους που θεωρούνται σημαντικοί
και επομένως καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές. Στο πλαίσιο
αυτό οι λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των χωρών της Βαλκανικής στην οικονομία της
αγοράς, καθώς και οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης υστερούν
σε οικονομική ανάπτυξη αλλά και σε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων σε σχέση με
τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και ιδίως αυτών της Κεντρικής Ευρώπης,
παρουσιάζονται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με βάση τις
θεωρητικές προσεγγίσεις των Διεθνών Σχέσεων (Ρεαλισμός, Πλουραλισμός), τις σχέσεις κόστους
οφέλους στη λήψη αποφάσεων, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της χάραξης εξωτερικής
πολιτικής, τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προέκυψαν από τις αλλαγές στη δομή και ισορροπίες
του διεθνούς συστήματος μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τον τρόπο με τον οποίο αυτές
επηρεάζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας.
Αναλύεται το θεωρητικό, πρακτικό και θεσμικό πλαίσιο χάραξης της και οι εγγενείς αδυναμίες της.
Η ανάλυση γίνεται σε μακροστρατηγικό επίπεδο στα πλαίσια του εσωτερικού και διεθνούς
περιβάλλοντος με βάση τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές μέσα από
ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής. Σε επίπεδο διμερών
σχέσεων αναλύονται οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι
σήμερα, τα σημεία τριβής και σύγκλισης με την Αλβανία, η ιστορική και ταξική πλατφόρμα
διαμόρφωσης του Μακεδονικού ζητήματος, οι μεταβολές στο Βαλκανικό υπο-σύστημα ασφαλείας
και ο τρόπος με τον οποίο επηρέασαν την ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και οι προκλήσεις για
την Ελλάδα από τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Στο μάθημα εξετάζεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο των διαρθρωτικών πολιτικών και η έννοια
της ρύθμισης ως εργαλείο επίτευξης διαρθρωτικών αλλαγών. Στη συνέχεια εξετάζεται η ιστορική
εξέλιξη των διαρθρωτικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη περίοδο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα και η σχέση τους με την πολιτική συνοχής και τη
συνολικότερη περιφερειακή πολιτική της Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο
ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των δράσεων αυτών από τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, στα
πλαίσια ανάπτυξης των εθνικών στρατηγικών συνοχής και ανάπτυξης. Παράλληλα μελετάται η
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επίδραση της συνολικής προσέγγισης των κρατών-μελών προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ως
προς τις ευρωπαϊκές διαρθρωτικές πολιτικές, μέσα από τη στάση τους κατά την υιοθέτηση των
δημοσιονομικών προοπτικών για κάθε προγραμματική περίοδο.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ο πόλεμος αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιφέρει το βίαιο
βιολογικό τέλος, καταστρέφει κοινωνικές υποδομές, καταδικάζει την ανθρωπότητα σε σισύφειες
παλινδρομήσεις.
Την ίδια στιγμή όμως, ο Πόλεμος σε επίπεδο Διεθνών Σχέσεων, αποτελεί ένα συστημικό φαινόμενο
που διαμορφώνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το διεθνές περιβάλλον. Ταυτοχρόνως δε, επηρεάζει τις
διακρατικές σχέσεις και τις πολιτικές που λαμβάνονται από τους εθνοκρατικούς παράγοντες στη
διεθνή αρένα.
Το μάθημα «Θεωρία Πολέμου» θα στηριχθεί στη θεωρητική ανάλυση, επιδιώκοντας να συνδέει τη
θεωρία των Διεθνών Σχέσεων με το εμπειρικό παράδειγμα της Διεθνούς Πολιτικής. Βασικός
στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις θεωρητικές δομές του πολεμικού
φαινομένου, να κατανοήσει τις επιδράσεις που επιφέρει σε συστημικό αλλά και οικονομικοπολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και να ενδυναμώσει τις γνώσεις του γύρω από τη συνολική θεωρία
των Διεθνών Σχέσεων. Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι με αξιολογικά ουδέτερη προσέγγιση
να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του πολεμικού
φαινομένου ώστε να συμβάλουν κι αυτοί στο άμεσο μέλλον στον περιορισμό του ή και στην
οριστική του καταπολέμηση.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Το μάθημα επιχειρεί μία εισαγωγή στη διεθνή πολιτική ιστορία της μεταπολεμικής περιόδου, από
το 1945 έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Η διδασκαλία διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς θεματικούς
άξονες: εποχή Ψυχρού Πολέμου, αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση. Έχει διττή στοχοθεσία: αφενός, μέσα από την πλούσια θεματική του, να αποτελέσει
μία βάση για συζήτηση και γνώση των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορικής αυτής περιόδου,
και, αφετέρου, να αποτελέσει πεδίο αναζήτησης πληρέστερης ενημέρωσης για ειδικότερα θέματα
της σύγχρονης ιστορίας, χρήσιμης στην κατανόηση της σύγχρονης πραγματικότητας, που βιώνουμε
σήμερα.

Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου ΙΙ
Το μάθημα, κατά πρώτον, εισάγει τους φοιτητές στις αρχές της ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων
ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Το μάθημα εδραιώνει
προηγούμενες γνώσεις των φοιτητών στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου συλλογής δεδομένων,
στο σχεδιασμό των κατάλληλων ερωτήσεων, στη διεκπεραίωση της συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου με συνέντευξη, στην προετοιμασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν προς
ανάλυση, ενώ παράλληλα τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του δείγματος της
έρευνας και την ελαχιστοποίηση της μη ανταπόκρισης. Η γνώση των παραπάνω καθιστά τους
φοιτητές ικανούς τόσο να διεξάγουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος μια δική τους έρευνα με
ερωτηματολόγιο, όσο και να αξιολογούν την ποιότητα των ευρημάτων τέτοιων ερευνών
διεξαγόμενων από τρίτους, καθώς και να εκτιμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
τέτοιων ερευνών έναντι ερευνών με μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης, όπως η μη δομημένη
συνέντευξη και η ομάδα εστίασης.
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τεχνολογικές επαναστάσεις (Αγροτική, Βιομηχανική, Κοινωνία της Πληροφορίας), Τεχνολογία ως
συντελεστής ισχύος και ανάπτυξης. Ψυχρός Πόλεμος και δημιουργία του Διαδικτύου, Κράτη και
διεθνής ανάπτυξη στην Ψηφιακή εποχή. Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και Κυβερνοπόλεμος
(Cyber wars). Κράτη και Social Media: Ψηφιακή Δημόσια διπλωματία και Διεθνής Ψηφιακή
Προπαγάνδα. Σύγχρονη Στρατιωτική Τεχνολογία. Παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές
επιπτώσεις της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης (home health - military Robotics Drones), Ευφυή Συστήματα και λήψη αποφάσεων - διαχείριση κρίσεων. Διεθνής ανάπτυξη και
παγκόσμιοι κίνδυνοι από την χρήση της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής: DNA και
εμπορευματοποίηση - Βιολογικοί πόλεμοι - Φαρμακευτικές πολυεθνικές και κράτη, βιοτεχνολογία
τροφίμων, παγκόσμιες επιδημίες και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περιβαλλοντικές
τεχνολογίες για διεθνή ανάπτυξη και για την κλιματική αλλαγή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση στη
μελέτη των πολιτικών φαινομένων, αντικείμενο της οποία είναι συνηθέστερα η αλληλεπίδραση των
πολιτικών ελίτ και των μαζών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εκλογική συμπεριφορά, χωρίς
ωστόσο να παραλείπεται η εστίαση σε άλλες λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές πολιτικής
συμμετοχής, όπως η κομματική συμμετοχή, η κινηματική δράση ή η πολιτική βία. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αντιπαραθέσεις για
τη φύση, τη σημασία και την ερμηνεία της 'κοινής γνώμης' με αναφορές στον τρόπο σχηματισμού
της και στην επίδραση των μέσων ενημέρωσης. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι
βασικές τεχνικές μέτρησης της κοινής γνώμης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των
δημοσκοπήσεων και της έρευνας αγοράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Μελέτη της φύσης και τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας, με έμφαση στη λειτουργία
των διεθνών οργανισμών και χρήση πρακτικών θεμάτων (case studies) που διευκολύνουν την
εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων.

22

http://sep4u.gr

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Κιόχος Απόστολος
[2]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ Μπιτζένης Αριστείδης
[3]
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[4]
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μαχίλη Ιφιγένεια
[2]
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
[3]
[4]
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[5]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ TΩN ΦYΣIKΩN ΠOPΩN KAI ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[6]
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μαχίλη Ιφιγένεια
Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές εξάσκηση στην ειδική ορολογία όπως αυτή
χρησιμοποιείται σε αυθεντικά γραπτά κείμενα και ομιλίες οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου.
Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές των προφορικών παρουσιάσεων ώστε να αναπτύξουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται σε προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα της
κατεύθυνσης τους, στις οικονομικές και πολιτικές επιστήμες. Παράλληλα με την εξάσκηση στη
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών κατανόησης αυτών των κειμένων και ομιλιών παρέχεται και
η ευκαιρία να ετοιμάσουν, να παρουσιάσουν, και να αξιολογήσουν τις δικές τους ομιλίες σε θέματα
οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Κιόχος Απόστολος
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης
των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
και οι μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αναλύεται η έννοια του κινδύνου και μελετάται η
διαφορετικότητά της από εκείνη της αβεβαιότητας. Κατηγορίες κινδύνων. Ορισμός διαχείρισης
κινδύνων και ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό. Διαχείριση
και εκτίμηση κινδύνων επιτοκίου, και οργανωμένων χρηματαγορών. Πιστωτικός, λειτουργικός
κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Μελετάται η αντιστάθμιση των παραπάνω κινδύνων με την
βοήθεια των παραγώγων προϊόντων. Διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων με εσωτερική
αντιστάθμιση. Εισαγωγή στην ασφάλιση και κατηγορίες αντασφάλισης.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρησιακού
περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επισημαίνονται
ιδιαιτέρως οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό
περιβάλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Το συγκεκριμένο μάθημα επίσης ασχολείται με το θέμα των
Ξένων μεσων Επενδύσεων αλλά και των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Ασχολείται επιπλέον με
την μελέτη της δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επίσης πραγματοποιείται μία ανάλυση με κριτικό πνεύμα στην
Μακροοικονομική Πολιτική και σε όλα τα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως αυτών
των σταθερών και των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αναλύεται η συναλλαγματική
ισοτιμία και η οικονομική πολιτική στο πλαίσιο αυτό. Αναλύονται οι Ξένες άμεσες Επενδύσεις και
οι επιπτώσεις αυτών σε μια ανοικτή οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο φαινόμενο της
οικονομικής παγκοσμιοποίησης και στην κριτική αξιολόγηση του φαινομένου. Τέλος,
αναφερόμαστε στην Παγκοσμιοποίηση ως 'όργανο' Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και αναλύουμε τη
δύναμη της πολυεθνικής στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις
που ασχολούνται με διεθνές εμπόριο. Στο μάθημα αναλύονται οι βασικοί κανόνες της διεθνούς
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (Βιέννη 1980), οι εμπορικοί
όροι που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπορίου όπως έχουν υιοθετηθεί το 2000 από το Διεθνές
Εμπορικό Επιμελητήριο (π.χ. CIF, FOB), οι κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου διεθνώς, στην ΕΕ
και στην Ελλάδα και οι κανόνες της διεθνούς διαιτησίας. Επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται
η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και ειδικές διατάξεις για
το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές και την εκτέλεση αποφάσεων σε
εμπορικές υποθέσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα εξής θέματα: Συνθήκες αριστοποίησης 2ης τάξης με
περιορισμούς, Εξισώσεις Διαφορών, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικός Προγραμματισμός,
Δυναμική Αριστοποίηση (Δυναμικός Προγραμματισμός -'Αριστος Έλεγχος).

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
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 και καταλήγουμε με θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων αγοράς καθώς και του
σχηματισμού τιμών. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που υποβοηθούν τους
φοιτητές στην κατανόηση και εμπέδωση των σχετικών αναλυτικών εργαλείων. Τα θέματα που
μελετώνται είναι: Προσφορά, Ζήτηση, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ανάλυση Μερικής Ισορροπίας,
Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Αγορές Συντελεστών, Μονοψώνιο, Συγκριτική
Στατική Ανάλυση στο Πρόβλημα του Παραγωγού και Ανάλυση Γενικής Ισορροπίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ TΩN ΦYΣIKΩN ΠOPΩN KAI ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.

7ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[1]
[2]
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
[3]
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
[4]
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Σκιαδάς Δημήτριος
[2]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μπουτσιούκη Σοφία
[3]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σκιαδάς Δημήτριος
[4]
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
[5]
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
[6]
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (DIGITAL MEDIA AND
SOCIETY - διδάσκεται στα αγγλικά) Βαγιάνος Δημήτριος

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η αγορά συναλλάγματος: ζήτηση και προσφορά συναλλάγματος, ο μηχανισμός διενέργειας των
διεθνών πληρωμών, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, η τιμή του συναλλάγματος στην
περίπτωση του κανόνα χρυσού, της ελεύθερης διακύμανσης, της σταθερής και προσαρμόσιμης
ισοτιμίας. Ισοζύγιο πληρωμών: ορισμοί και έννοιες, τα συστατικά στοιχεία του ισοζυγίου
πληρωμών και προβλήματα μέτρησης, το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος. Σταθεροποιητική
πολιτική και ανάλυση των διαταραχών: εσωτερικές και εξωτερικές διαταραχές και η προσαρμογή
του ισοζυγίου πληρωμών, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και της δημοσιονομικής
πολιτικής κάτω από συνθήκες ελεύθερα κυμαινόμενων και σταθερών ισοτιμιών, η νομισματική
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προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών. Ιστορική αναδρομή: ιστορία και εξέλιξη του διεθνούς
νομισματικού συστήματος.
Ακάλυπτη και Καλυμμένη Ισοδυναμία Επιτοκίων. Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου, Διεθνές Εμπόριο και ανάπτυξη,
δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, τελωνειακές ενώσεις, οικονομική ενοποίηση στην
Ευρώπη, οι γύροι της GATT, παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της λειτουργίας των θεσμών του διεθνούς εμπορίου και των
οικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών όπως προκύπτουν από διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες και τη
νομολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Στο μάθημα ειδικότερα εξετάζονται οι πηγές του
Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και η λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με
έμφαση στις επιμέρους συμφωνίες του (GATT, GATS, TRIMS, TRIPS, καταγωγή εμπορευμάτων,
φυτοϋγειονομική προστασία, τεχνικά πρότυπα κλπ.). Επίσης επιλέγονται οι παράλληλοι κανόνες
που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των 27 κρατών μελών και αφορούν την αντιμετώπιση των
δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των φορολογικών διακρίσεων, καθώς και την
απελευθέρωση της διακίνησης των υπηρεσιών και των εργαζομένων. Επίσης εξετάζεται το θεσμικό
πλαίσιο των διεθνών άμεσων επενδύσεων (ορισμοί, διακρίσεις, μορφή και εξέλιξη των σχετικών
ρυθμίσεων μέχρι σήμερα), μαζί με τους μηχανισμούς επίλυσης των σχετικών διαφορών, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο, μαζί με τις νομικές ρυθμίσεις που αφορούν την αποστολή, οργάνωση και
λειτουργία των οργανισμών χρηματοδότησης της διεθνούς ανάπτυξης, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στο ευρύ πεδίο της ευρωπαϊκής κοινωνικής
πολιτικής και στην καθοδήγηση της μελέτης τους σε ζητήματα που αναδύονται υπό την επίδραση
των διεθνών εξελίξεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε θεματικές που συνδέονται με την
τρέχουσα επικαιρότητα, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις προοπτικές των κοινωνικών
πολιτικών στην Ευρώπη, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις που παρουσιάζει η
μελλοντική μετάβασή τους ως αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Περιγράφεται το βασικό
εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο και παρουσιάζονται συγκριτικά διαφορετικά συστήματα
κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αποτίμηση των προβληματισμών που
τίθενται κάθε φορά σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ της
κοινωνικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, περιγράφεται η διαχρονική αναζήτηση ενός
κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής και αναλύονται το σχετικό ευρωπαϊκό θεσμικό
πλαίσιο και οι μηχανισμοί. Το μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών
πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και του
κοινωνικού αποκλεισμού και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, καθώς και σε ειδικότερα επίκαιρα
ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη (απασχόληση, κοινωνία των πολιτών, Μ.Κ.Ο.,
κοινωνική ευθύνη, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης και υγείας, κλπ.).
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ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της συσχέτισης ποσοτικών μεταβλητών και
στα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εξακριβώσουν αν ισχύει εμπειρικά η
θεωρητική σχέση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Το σύνολο των τεχνικών που
αποσκοπούν στον προσδιορισμό ενός αξιόπιστου εμπειρικού μοντέλου που περιγράφει
ικανοποιητικά τέτοιες σχέσεις είναι αντικείμενο της Ανάλυσης Παλινδρόμησης. Γίνεται εφαρμογή
των μεθόδων αυτών με τη χρήση κατάλληλου στατιστικού λογισμικού και ανάλυση δεδομένων από
μεγάλης κλίμακας κοινωνικές έρευνες. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Συσχέτιση, Το
Διμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα: Ορισμοί, Παραδοχές, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων,
Ιδιότητες Εκτιμητών, Ερμηνεία Συντελεστών, Παραβίαση Παραδοχών: Εξακρίβωση, Συνέπειες,
Διόρθωση, Το Πολυμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα, Εκτίμηση Μεγίστης Πιθανοφάνειας και
Ψευδομεταβλητές: Δομή υποδείγματος με ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές κι Ερμηνεία
αντίστοιχων Συντελεστών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Νέα Παγκόσμια Οικονομική Τάξη, η φύση και οι προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Πολιτικής
Οικονομίας, Ιστορική αναδρομή της Παγκόσμιας Οικονομίας, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνές
Χρηματοοικονομικό σύστημα, Κράτος και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Κράτος και Οικονομική
ανάπτυξη, Πολιτική Οικονομία της Περιφερειακής ολοκλήρωσης, το Έθνος - κράτος στην
παγκόσμια οικονομία, Η Διακυβέρνηση της Παγκόσμιας οικονομίας, Ιστορική αναδρομή της
Παγκοσμιοποίησης, μορφές Παγκοσμιοποίησης, τεχνολογίες παγκοσμιοποίησης, Θεωρητικές
προσεγγίσεις της Παγκοσμιοποίησης (Υποστηρικτές - Σκεπτικιστές), Μοντέλα Παγκοσμιοποίησης,
το μέλλον της παγκοσμιοποίησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο μάθημα εξετάζεται ο τρόπος σχεδιασμού κα εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής
ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα
εξετάζονται ο προσδιορισμός των περιφερειών, οι προτεραιότητες που τίθενται κατά το σχεδιασμό
και την υλοποίηση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, οι στόχοι και τα διλήμματα της
περιφερειακής πολιτικής, το πλαίσιο άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τα εργαλεία σχεδιασμού
και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (αναπτυξιακός νόμος,
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) καθώς και η
μέχρι σήμερα απόδοση πολιτικών επιλογών περιφερειακής ανάπτυξης που έχουν γίνει στην
Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Το μάθημα διδάσκει την εφαρμογή μονομεταβλητής, διμεταβλητής και πολυμεταβλητής
στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση SPSS.
Διδάσκονται τα είδη μεταβλητών, η καταχώριση δεδομένων, η διαχείριση δεδομένων, η
ταξινόμηση, η επιλογή περιπτώσεων, οι υπολογισμοί και η ανακωδικοποίηση. Επίσης τα
περιγραφικά στατιστικά, οι έλεγχοι κανονικότητας, οι πίνακες συνάφειας και ο χ2 έλεγχος
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ανεξαρτησίας, ο έλεγχος μέσων τιμών t-test για ανεξάρτητα και ζευγαρωτά δείγματα, οι μη
παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για δύο ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά δείγματα, η ανάλυση
διασποράς, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για περισσότερα από δύο δείγματα, οι
συντελεστές συσχέτισης, η απλή και η πολλαπλή γραμμική συσχέτιση, η stepwise μέθοδος
επιλογής μεταβλητών, η μελέτη καταλοίπων, και γίνεται έλεγχος ύπαρξης προϋποθέσεων για την
εφαρμογή της παλινδρόμησης.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (DIGITAL MEDIA AND SOCIETY διδάσκεται στα αγγλικά)
Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στον σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών μέσων
επικοινωνίας και ενημέρωσης και ακολούθως να περιγράψει τις κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις της
χρησιμοποίησης των μέσων αυτών. Θεωρώντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα προσφέρουν πλέον
ένα δυναμικά εξελισσόμενο κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, μελετώνται θέματα όπως: οι μορφές
τους, η ιστορική τους εξέλιξη, η κοινωνική τους διάχυση, η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικών
τάσεων και της κοινής γνώμης όπως επίσης και η δυνατότητα επιρροής της πολιτικής σφαίρας.
Ιδιαίτερη εμβάθυνση γίνεται και στον τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στον
σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό ρόλο που έχουν αποκτήσει όπως: την ενημέρωση, τη δυνατότητα
διαμόρφωσης κοινοτήτων, την οργάνωση κινημάτων, την χρησιμοποίηση τους για εκστρατείες
ενημέρωσης κ.α.
Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία, την ενότητα της Δημόσιας
Σφαίρας και την ενότητα των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές
περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:
Γενικά εισαγωγικά στοιχεία
Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης, Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Κοινωνία,
Ψηφιοποίηση των παραδοσιακών Μέσων Επικοινωνίας, Διάδοση των νέων Μέσων Επικοινωνίας.
Η Δημόσια Σφαίρα
Δικτύωση Μέσων Επικοινωνίας, Πληροφορία και δημοκρατική συζήτηση, Η πολιτική φύση της
Πληροφορίας, Το Κοινό των Πολιτών και ο συμμετοχικός πολιτισμός, Η Ηλεκτρονική Συλλογική
Δράση, Ακτιβισμός και Κοινωνικά Κινήματα, Εκστρατείες Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή,
Προκλήσεις της Δημοκρατίας και Ασφάλεια, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Το ψηφιακό
χάσμα.
Κοινωνικά δίκτυα: Τεχνολογία και Κοινωνία
Δομή Κοινωνικών Δικτύων, Διαδικτυακή κοινωνικότητα και σχηματισμός Εικονικών, Κοινωνικά
Δίκτυα και Πολιτισμός, Μέτρηση, Παρακολούθηση και Ανάλυση των τάσεων των Κοινωνικών
Δικτύων και επιπτώσεις τους, Κοινωνικά Δίκτυα και Κυβέρνηση/Διπλωματία, Κοινωνικά Δίκτυα
και Ακτιβισμός.
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8ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
Κιόχος Απόστολος
[2]
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
[3]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Μπιτζένης Αριστείδης
[4]
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Μποζίνης Αθανάσιος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[2]
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
[3]
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[4]
ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
[5]
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[6]
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
[7]
[8]
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το μάθημα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους, τόσο σε
εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξετάζονται θέματα που αφορούν τα
δημόσια έσοδα (όπως η φορολογία και τα δημόσια δάνεια) και τις δημόσιες δαπάνες, ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. προϋπολογισμός,
είσπραξη εσόδων, διενέργεια δαπανών, έλεγχος διαδικασιών, κλπ), και γενικότερα το μοντέλο
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ελλάδας. Παράλληλα εξετάζεται το δημοσιονομικό σύστημα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό έχει διαρθρωθεί με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό της
Ένωσης, με έμφαση σε θέματα όπως η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (σύστημα
ίδιων πόρων), οι αρχές του προϋπολογισμού, η διαδικασία επί του προϋπολογισμού, η προστασία
των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης και των συναφών
αδικημάτων.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των βασικών δομών και λειτουργιών των αγορών
χρήματος και κεφαλαίου διεθνώς. -Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Όμιλος της Παγκόσμιας
Τράπεζας.
-Αγορές Χρήματος..
-Αγορές Ομολόγων και αποδόσεις Ομολογιών.
-Αγορές Μετοχών. Διεθνείς μετοχές και μετατρέψιμες ομολογίες.
-Θεωρία Κεφαλαιαγορών.
-Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών.
-Αγορές Παραγώγων. Forwards, Futures, Options και Swaps συμβόλαια.
-Διεθνείς Έμμεσες Επενδύσεις.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Μακρής Γεώργιος
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διαφόρων υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης
ξεκινώντας από τα κεϋνσιανά υποδείγματα των Harrod και Domar και καταλήγοντας στο
νεοκλασικό υπόδειγμα των Solow-Swan. Στα πλαίσια των υποδειγμάτων αυτών παρουσιάζονται
διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής δυναμικής. Αναλύεται ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου και
του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως κύριων πηγών αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και
παρουσιάζεται το νεοκλασικό διατομεακό υπόδειγμα μεγέθυνσης. Τέλος, συζητείται η θεωρία περί
οικονομικής σύγκλισης στα πλαίσια του νεοκλασικού υποδείγματος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Γκίνογλου Δημήτριος
Εισαγωγή στη λογιστική, Γενικές λογιστικές αρχές, λογιστικές καταστάσεις, γενικό-αναλυτικό
καθολικό και λογαριασμοί, διάκριση λογαριασμών με βάση το περιεχόμενο, Ημερολόγιο, Ισοζύγιο,
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εγγραφές τέλους χρήσης, κατάρτιση ομαδοποιημένων
λογιστικών καταστάσεων, λογιστική τυποποίηση (λογιστικό σχέδιο), συνοπτική παρουσίαση του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι βασικές του αρχές.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών οικονομικής κατεύθυνσης με υποδείγματα
παλινδρόμησης (ποσοτικών εξαρτημένων μεταβλητών) που μπορούν να περιγράψουν εμπειρικά
συνήθη προβλήματα της θεωρίας της Οικονομικής Επιστήμης. Τέτοια υποδείγματα είναι αυτό των
κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων, οι χρονολογικές σειρές και τα συστήματα δύο ή
περισσότερων εξισώσεων. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Ψευδομεταβλητές: Δομή
υποδείγματος με ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές κι Ερμηνεία αντίστοιχων Συντελεστών,
Παραβίαση κλασσικών υποθέσεων του μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης: Σύντομη
ανασκόπηση, Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων, Γραμμικά συστήματα δύο ή
περισσότερων εξισώσεων, Χρονολογικές σειρές και Συνολοκλήρωση κι Αιτιότητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Μπιτζένης Αριστείδης
Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά
διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις
στο κοινωνικό σύνολο. Επιχειρείται μία σύγχρονη, πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των
εναλλακτικών μεταρρυθμιστικών μοντέλων που μπορούν να υιοθετηθούν από χώρες που επιθυμούν
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να ακολουθήσουν το δρόμο του μετασχηματισμού των οικονομιών τους σε οικονομίες της αγοράς.
Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά
διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις
στο κοινωνικό σύνολο. Αναλύονται οι θεωρίες της οικονομικής μετάβασης, εξετάζοντας πέντε
διαφορετικά μοντέλα: θεραπεία σοκ, νεοκλασικό μοντέλο σταδιακής μετάβασης, μετακεϋνσιανό
μοντέλο, σοσιαλιστικό μοντέλο της αγοράς, μη πλουραλιστικό μοντέλο του σοσιαλισμού αγοράς.
Μέσα από την ανάλυση του κάθε μοντέλου φωτίζονται όλα τα επιμέρους στάδια εφαρμογής του,
καθώς και στοιχεία όπως η ταχύτητα και ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η πολιτική και ιδεολογική
δομή, οι αρχικές συνθήκες, η σταθεροποίηση και απελευθέρωση των τιμών, το πρόγραμμα των
ιδιωτικοποιήσεων, η νομισματική και κοινωνική πολιτική και το κόστος της μετάβασης. Επίσης,
εξετάζεται η ταχύτητα μετάβασης από μία προγραμματισμένη οικονομία σε μία οικονομία αγοράς
και αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανίχνευσης της βέλτιστης ταχύτητας με την οποία οι οικονομίες
σε μετάβαση θα προσεγγίσουν τις ευρωπαικές οικονομίες. Αναλύονται οι κάτωθι προσεγγίσεις: σοκ
προσέγγιση (soc therapy ή big bang approach), βαθμιαία προσέγγιση (gradual approach), μικτή
προσέγγιση (mixed bang approach) καθώς και η προσέγγιση των Papapanagos και Sanfey. Οι
προσεγγίσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών, τις
ιδιωτικοποιήσεις, το συντονισμό μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, την
αγορά εργασίας και τις ροές μετανάστευσης. Η μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται έχει άμεση
εφαρμοστικότητα στην σύγκλιση αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως αυτή της Ελλάδας με
αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Μποζίνης Αθανάσιος
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6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
[2]
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
[3]
ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[4]
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
[2]
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[3]
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
[4]
ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[5]
[6]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Μάθημα που διδάσκεται στην Αγγλική Γλώσσα
[7]
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές εξάσκηση στην ειδική ορολογία όπως αυτή
χρησιμοποιείται σε αυθεντικά γραπτά κείμενα και ομιλίες οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου.
Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές των προφορικών παρουσιάσεων ώστε να αναπτύξουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται σε προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα της
κατεύθυνσης τους, στις οικονομικές και πολιτικές επιστήμες. Παράλληλα με την εξάσκηση στη
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών κατανόησης αυτών των κειμένων και ομιλιών παρέχεται και
η ευκαιρία να ετοιμάσουν, να παρουσιάσουν, και να αξιολογήσουν τις δικές τους ομιλίες σε θέματα
οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός και θεωρία του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς
και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα.
Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα
των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών,
αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές
αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης
εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το
κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική
προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίκαιο θάλασσας.
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η διαχρονική σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεγάλου
εύρους πρωτοβουλιών και δράσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι αναμφίβολη.
Οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της. Γι' αυτό το
λόγο η μελέτη επίκαιρων ζητημάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής αποκτά νέο ενδιαφέρον. Στο
μάθημα αναλύονται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής,
καθώς και οι εξειδικευμένες στρατηγικές και πολιτικές διαφόρων διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε.
σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δια βίου μάθησης με
έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις τους. Ιδιαίτερη εστίαση γίνεται σε ειδικότερα
θέματα, όπως η ποιότητα και η πιστοποίηση της εκπαίδευσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και οι
επιπτώσεις της σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων, η
διαμόρφωση και διεθνοποίηση της αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας, κλπ. Το μάθημα προσεγγίζοντας ειδικές θεματικές της διεθνούς και της
ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποσκοπεί στη διαμόρφωση από τους φοιτητές του
κατάλληλου γνωστικού υποβάθρου και στην ανάπτυξη από μέρους τους της ικανότητας να δρουν
ως φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης σχετικών πολιτικών και δράσεων κατά τη
δραστηριοποίησή τους στην αγορά εργασίας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Το μάθημα, που τοποθετείται στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, στοχεύει στην παρουσίαση των
πρωταγωνιστών της πλέον οξείας και πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης, στην αναζήτηση
των κύριων αιτίων της και στη συμβολή για επίλυση της διαμάχης, πράγμα που αποτελεί και το πιο
φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα. Η Μέση Ανατολή ως υποσύστημα περιλαμβάνει όμως και άλλα
κράτη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η
συμπληρωματική προσπάθεια του μαθήματος να διερευνήσει τις διπλωματικές, ιστορικές,
θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές πτυχές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική
πολιτική των κρατών της Μέσης Ανατολής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Το μάθημα εξετάζει την εμφάνιση και την εξέλιξη μέσα στο χρόνο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Συνοχής γενικά και της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής ειδικότερα.
Το μάθημα διαιρείται σε μία εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή συζητούνται οι πιθανές
θεωρητικές αιτιολογήσεις μια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, περιγράφονται και αξιολογούνται
διεξοδικά οι γενικές αρχές αυτής της πολιτικής, και παρουσιάζονται οι καινοτομίες που επιφέρει
στην Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. η Συνθήκη της Λισσαβώνας και ο αντίκτυπος σε αυτήν την
πολιτική της Εταιρικής Σχέσης της Ε.Ε. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και της
Στρατηγικής Ε.Ε. 2020.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τα εμπειρικά ευρήματα και οι δείκτες που
χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Εκθέσεις για τη Συνοχή, καθώς και τα διάφορα
κανονιστικά και χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής, κατόπιν των
οποίων συζητείται η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και άλλων τομεακών
πολιτικών της Ε.Ε. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται πρόσφατες τάσεις της Περιφερειακής Πολιτικής
της Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική συνοχή, στη συζήτηση γύρω από τη μεταρρύθμιση της
Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης, και στη στροφή της πολιτικής συνοχής προς
πολιτικές καινοτομίας. Τέλος, παρουσιάζονται επιγραμματικά το ελληνικό ΕΣΠΑ (Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και τα ελληνικά ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα).
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Βασική μεθοδολογική επιλογή της διδασκαλίας αποτελεί η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με
εργαλεία διαβούλευσης και με διάφορους τύπους εγγράφων εργασίας, κυρίως της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και διαφόρων άλλων φορέων σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο (γνωμοδοτικών οργάνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.άλ.).

ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Το μάθημα αναλύει διεξοδικά τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της ενοποιητικής
διαδικασίας της Ευρώπης: λειτουργισμό, νέο-λειτουργισμό, διακυβερνητικό και υπερεθνικό
μοντέλο, το στόχο που θέτουν αλλά και τις αδυναμίες τους να προσδιορίσουν τελεολογικά την
ενωμένη Ευρώπη του αύριο.
Στο επίκεντρο των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που αναλύονται είναι οι φορείς
ολοκλήρωσης, η δημιουργία θεσμών, ο ρόλος των ελίτ στην ενοποιητική διαδικασία, το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα, η βιωσιμότητα και μέλλον του εθνικού κράτους, το είδος δρώντα που
συνιστά η Ένωση.
Το φαινόμενο της ολοκλήρωσης αντιμετωπίζεται και αναλύεται μέσα από ένα διττό πλαίσιο ως
στόχος και ως διαδικασία σε αντιπαράθεση με το κρατο-κεντρικό μοντέλο και τα προνόμια των
κυρίαρχων κρατών σε ένα διεθνές κρατοκεντρικό σύστημα. Γίνεται ιστορική αναδρομή της
πολιτικής οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών και δημιουργίας τους κράτους με βάση την
νομιμοποίηση, την εκπροσώπηση, τη μορφή και το ρόλο του αλλά και τις μορφές εξουσίας όπως
αυτές καταγράφηκαν στην πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το μάθημα εξετάζει τη σχέση μεταξύ θρησκείας και διεθνούς πολιτικής. Θα εξεταστούν κοινωνικές
θεωρίες του Μαρξ, Ένγκελς, Τοκβίλ και Βέμπερ που αναλύουν το φαινόμενο της θρησκείας.
Επιπρόσθετα, θα μελετηθούν η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή,
Καύκασο και Κεντρική Ασία, αλλά και ο ρόλος του Βατικανού στη διεθνή σκηνή και η επιρροή
του Ευαγγελιστών στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Το μάθημα εξετάζει την ιστορία των βασικών πολιτικών ιδεών από τη γέννηση της
Νεωτερικότητας στη Δύση μέχρι τον 20ο αιώνα. Χρησιμοποιώντας συστηματικά κείμενα των ίδιων
των πολιτικών στοχαστών που αναλύονται στην πορεία του μαθήματος, η διδασκαλία
επικεντρώνεται στις διάφορες θεωρίες περί Κράτους ξεκινώντας από τον Nicolo Machiavelli, τον
Jean Bodin και τον Thomas Hobbes και φθάνοντας έως τον πολιτικό φιλελευθερισμό του 19ου και
του 20ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται κριτικά οι φιλοσοφικές βάσεις του Διαφωτισμού
και οι επιπτώσεις τους στην πολιτική σκέψη και πράξη από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν. Εδώ
εξετάζονται εκτενώς οι φιλοσοφίες των Rene Descartes, David Hume, John Locke, Charles de
Montesquieu και Jean-Jacques Rousseau.
Κομβικό ρόλο στο μάθημα παίζουν οι έννοιες των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του φυσικού
δικαίου, της σχέσης μεταξύ δικαίου και ηθικής, του έθνους-κράτους, της κυριαρχίας, της πολιτικής
συγκρότησης των υποκειμένων (citizenship - citoyennete), της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και
του κοσμοπολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη συναρμογή αλλά και στην ένταση μεταξύ των
δημοκρατικών και των φιλελεύθερων ρευμάτων σκέψης, όπως αυτά συνδυάζονται στην πολιτική
σκέψη των Αμερικανών Φεντεραλιστών κατά τον 18ο αιώνα και των Alexis de Tocqueville και
John Stuart Mill κατά τον 19ο αιώνα. Τέλος, γίνεται μία σύντομη επισκόπηση του πολιτικού
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φιλελευθερισμού κατά τον 20ο αιώνα σε συνδυασμό με ριζοσπαστικά ρεύματα σκέψης που
στέκονται κριτικά απέναντί του.
Βασική μεθοδολογική επιλογή της διδασκαλίας αποτελεί η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με
βασικές έννοιες της πολιτικής φιλοσοφίας μέσω της ανάγνωσης πρωτότυπων κειμένων, αλλά και η
χρήση των εννοιών αυτών από τους φοιτητές ως εργαλείων ανάλυσης θεμάτων εσωτερικής και
διεθνούς πολιτικής επικαιρότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Το μάθημα εξετάζει τις βασικές πολιτικές ιδέες του 20ου αιώνα στον αγγλοσαξονικό χώρο εντός
του πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου όπου αυτές γεννήθηκαν. Χρησιμοποιώντας συστηματικά
κείμενα των ίδιων των πολιτικών στοχαστών που αναλύονται στην πορεία του μαθήματος καθώς
και υποστηρικτικό υλικό όπως σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, πολιτικά μανιφέστα, επιφυλλίδες
κ.άλ., το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση ορισμένων τομέων όπου δικαιϊκές ρυθμίσεις
διαπλέκονται με ρεύματα πολιτικής σκέψης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και συζητούνται
κριτικά θεματικές όπως: ουσιοκρατία και νοησιαρχία στον πρακτικό λόγο, θρησκευτική ελευθερία
και πολιτικός φιλελευθερισμός, ελευθερία πολιτικής έκφρασης και ρεπουμπλικανικές πολιτικές
θεωρίες, ενδιάμεσα σώματα και λαϊκή κυριαρχία, αρχή της ισότητας και διακριτική μεταχείριση
υπέρ μειονοτήτων. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζεται το έργο ενός σημαντικού πολιτικού
φιλοσόφου ή ενός θεωρητικού ρεύματος, σε συνδυασμό με το εκάστοτε διανεμόμενο
υποστηρικτικό υλικό. Βασική μεθοδολογική επιλογή της διδασκαλίας αποτελεί η σταδιακή
εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της αγγλόφωνης πολιτικής φιλοσοφίας μέσω της
ανάγνωσης πρωτότυπων κειμένων, δευτερογενούς υλικού από πολλαπλές πηγές (δικανικές,
πολιτικές, δημοσιογραφικές κ.άλ.) αλλά και η χρήση των εννοιών αυτών από τους φοιτητές ως
εργαλείων ανάλυσης θεμάτων εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής επικαιρότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η συγκριτική προσέγγιση: οφέλη, κίνδυνοι και τεχνικές.
Πολιτική κουλτούρα. Πολιτική εμπιστοσύνη. Κοινωνικό κεφάλαιο. Μετά-υλισμός.
Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινή γνώμη.
Πολιτική συμμετοχή και κοινωνικά κινήματα. Εκλογές και ψηφοφόροι. Θεσμοί άμεσης
δημοκρατίας.
Ομάδες συμφερόντων.
Συστήματα διακυβέρνησης. Φεντεραλισμός. Ενιαία κυβέρνηση. Τοπική αυτοδιοίκηση.
Θεωρίες για τον ρόλο της γραφειοκρατίας.
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7ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μικέλης Κυριάκος
[2]
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε. Ι: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (μάθημα έδρας Jean Monnet)
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
[3]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[4]
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μποζίνης Αθανάσιος
[2]
ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[3]
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μπέλλου Φωτεινή
[4]
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(διδάσκεται στα αγγλικά)
[5]
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
[6]
Εκλογική Συμπεριφορά
[7]
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
[8]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[9]
[10] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
[11] ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (DIGITAL MEDIA AND
SOCIETY - διδάσκεται στα αγγλικά)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Νέα Παγκόσμια Οικονομική Τάξη, η φύση και οι προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Πολιτικής
Οικονομίας, Ιστορική αναδρομή της Παγκόσμιας Οικονομίας, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνές
Χρηματοοικονομικό σύστημα, Κράτος και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Κράτος και Οικονομική
ανάπτυξη, Πολιτική Οικονομία της Περιφερειακής ολοκλήρωσης, το Έθνος - κράτος στην
παγκόσμια οικονομία, Η Διακυβέρνηση της Παγκόσμιας οικονομίας, Ιστορική αναδρομή της
Παγκοσμιοποίησης, μορφές Παγκοσμιοποίησης, τεχνολογίες παγκοσμιοποίησης, Θεωρητικές
προσεγγίσεις της Παγκοσμιοποίησης (Υποστηρικτές - Σκεπτικιστές), Μοντέλα Παγκοσμιοποίησης,
το μέλλον της παγκοσμιοποίησης.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μελετάται η ιστορική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη κομβικών κρατών της Ασίας, η
οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Ιράν.
Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα και ο σύνθετος χαρακτήρας της περιοχής
προσδίδοντας έτσι ένα ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί
επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την 'ταυτότητά' τους σε διαφορετικά
«ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ιστορικά,
ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια πολιτική αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και επιχειρείται μια
εισαγωγή στη 'στρατηγική επικοινωνία', όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από
κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Στο μάθημα αναλύεται και η προσπάθεια για τη δημιουργία
μιας συνεκτικής ελληνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, αξιολογείται, η επιδίωξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών για μια αποτελεσματική Επικοινωνιακή Πολιτική. Στο
μάθημα επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση της δημόσιας διπλωματίας συγκεκριμένων
κυβερνήσεων εστιάζοντας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές διαχείρισης της εθνικής τους
εικόνας αλλά και ταυτότητας (nation branding), μεταβλητές που συχνά αποτελούν συστατικά
στοιχεία της εθνικής στρατηγικής τους.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Σχέση φύσης και πολιτικής. Στάση/θέσεις των διεθνολογικών προσεγγίσεων έναντι της ενέργειας
και των φυσικών πόρων. Θέματα πετρελαίου-φυσικού αερίου (ιστορία, προσφορά-ζήτηση,
αποθέματα και πολιτικοί κίνδυνοι στην παγκόσμια αγορά, διαμόρφωση της τιμής, γεωπολιτική των
αγωγών ιδίως στην Ευρασία) και υδάτων. Ειδικά θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής
πολιτικής (Ελλάδα, Τουρκία, Ε.Ε., μεγάλες δυνάμεις). Παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση.
Φυσικοί πόροι και ανάπτυξη ή υπανάπτυξη/φτώχεια (αξιοποίηση vs 'κατάρα των πόρων').
Κλιματική αλλαγή, κράτος, παγκοσμιοποίηση και παγκόσμιες πολιτικό-οικονομικές συνέπειες.
Πολιτική οικονομία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε. Ι: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (μάθημα έδρας Jean Monnet)
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στους θεσμούς της ΕΕ και των ΕΚ και τη σχέση τους με
τον πολίτη. Μετά από μία επισκόπηση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι σήμερα
με έμφαση στη δημιουργία συντάγματος για την Ευρώπη, εξετάζονται : α) η νομική φύση και
αποστολή της ΕΕ και των ΕΚ, β) τα όργανα της ΕΕ και των ΕΚ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), γ) οι πράξεις των οργάνων, δ) το
δικαστικό σύστημα προστασίας και ε) τα δικαιώματα των πολιτών που αναγνωρίζει η νομολογία
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου
από ένα κράτος μέλος (άμεσο αποτέλεσμα, υπεροχή, έμμεσο αποτέλεσμα, δικαίωμα αποζημίωσης).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (διδάσκεται
στα αγγλικά)
Η ιστορική διαδρομή της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι διακρίσεις των
δικαιωμάτων του άνθρώπου. Οι μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο
και περιφερειακό επίπεδο.
Η Οικουμενική Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Διεθνή Σύμφωνα ΟΗΕ, Διεθνείς
Συμβάσεις ανά κατηγορία αντικειμένου προστασίας, π.χ. πρόσφυγες, γυναίκες, παιδιά, ΑμεΑ,
μετανάστες, αυτόχθονες, καταναγκαστικά εξαφανισθέντες, κ.α. Διαστάσεις προστασίας των
δικαιωμάτων του άνθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, η Συνθήκη της Λισσαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων
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του Ανθρώπου, ο Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, ο
Αραβικός Χάρτης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Το μάθημα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μία ειδική θεματική της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή
παγκόσμιας ιστορίας του 20ού αιώνα, με τη θεματικότητά του να συναρτάται και από την εκάστοτε
επικαιρότητα. Η στοχοθεσία του μαθήματος κατατείνει στην εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών
για μείζονα ζητήματα που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία και να τους εξοικειώσει με την ιστορική
αναδίφηση, καθώς και με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα, συμβάλλοντας, εν κατακλείδι,
στην πληρέστερη κατανόηση των διεθνών σχέσεων.. Η βιβλιογραφία του μαθήματος αλλάζει
ανάλογα με την θεματική. Το μάθημα έχει σεμιναριακή οργάνωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών
βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή τους, στην εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ερευνητικής
εργασίας και σε γραπτή εξέταση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα αναλυθούν οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ανάλυση του δόγματος του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας, η
πολιτική της Τουρκίας σε σχέση με μειονοτικά ζητήματα στην Ελλάδα.

Εκλογική Συμπεριφορά
Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη των μακροπρόθεσμων, βραχυπρόθεσμων και δομι-κών
παραγόντων στη σύγχρονη εκλογική συμπεριφορά. Οι φοιτητές εισάγονται στα βασικότερα
μοντέλα εκλογικής ανάλυσης και εξοικειώνονται με τη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Το μάθημα επικεντρώνεται στα παρακάτω δύο ερωτήματα: (1) γιατί ένα συγκεκριμένο άτομο
ψηφίζει το κόμμα Α και όχι άνα άλλο κόμμα (2) γιατί το κόμμα Α και όχι ένα άλλο κόμμα κερδίζει
μια συγκεκριμένη εκλογική αναμέ-τρηση Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση
να αντιληφθούν την πολύπλοκότητα των επιδράσεων στην εκλογική επιλογή και να εκτιμούν κατά
περι-πτωση τη σημασία καθενός παράγοντα ανά εκλογική αναμέτρηση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών, που εστιάζεται στα
γενεσιουργά αίτια και τις συνέπειες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, καθώς και στις μετά το 1945
ιδιομορφίες της Ευρωπαϊκής διπλωματίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στο ευρύ πεδίο της ευρωπαϊκής κοινωνικής
πολιτικής και στην καθοδήγηση της μελέτης τους σε ζητήματα που αναδύονται υπό την επίδραση
των διεθνών εξελίξεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε θεματικές που συνδέονται με την
τρέχουσα επικαιρότητα, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις προοπτικές των κοινωνικών
πολιτικών στην Ευρώπη, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις που παρουσιάζει η
μελλοντική μετάβασή τους ως αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Περιγράφεται το βασικό
εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο και παρουσιάζονται συγκριτικά διαφορετικά συστήματα
κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αποτίμηση των προβληματισμών που
τίθενται κάθε φορά σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ της
κοινωνικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, περιγράφεται η διαχρονική αναζήτηση ενός
κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής και αναλύονται το σχετικό ευρωπαϊκό θεσμικό
πλαίσιο και οι μηχανισμοί. Το μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών
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πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και του
κοινωνικού αποκλεισμού και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, καθώς και σε ειδικότερα επίκαιρα
ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη (απασχόληση, κοινωνία των πολιτών, Μ.Κ.Ο.,
κοινωνική ευθύνη, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης και υγείας, κλπ.).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του θεσμικού, ιδεολογικού και λειτουργικού πλαισίου της
ΕΟΚ/ΕΕ στην προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής πολιτείας. Επί της ουσίας αναλύεται το
ιδιαίτερο, μοναδικό σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, οι παράμετροι που αφορούν τη διαδικασία
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού
συστήματος κυρίαρχων κρατών. Γίνεται ιστορική αναδρομή στα στάδια Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και στη συνέχεια αναλύεται η θεσμική εξέλιξη - αποτύπωση της ενοποιητικής διαδικασίας μέσα
από την ανάλυση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών συμπεριλαμβανομένης της Συνταγματικής
Συνθήκης. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον τρόπο λειτουργίας τους
και τις μεταξύ τους σχέσεις με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή τους στη θεσμική μετεξέλιξη και
στρατηγικό προσανατολισμό της Ευρώπης. Ακόμα αναλύονται το θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο
διαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, οι εναλλακτικές στρατηγικές της συνεργασίας και
της ολοκλήρωσης και η στάση της ΕΕ/ΗΠΑ έναντι του κανονιστικού ρόλου του ΟΗΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το μάθημα επιλογής 'Πολιτική Σκέψη και Δημοκρατία' έχει σχεδιαστεί (Syllabus) έτσι ώστε να
καλύπτει, σε προπτυχιακό επίπεδο, τις βασικές θεωρίες της δημοκρατίας, με έμφαση αφενός στους
κύριους στοχαστές της δημοκρατικής ιδέας/ιδεώδους από την αρχαιότητα και τη νεοτερικότητα έως
τη σύγχρονη εποχή, αφετέρου στα θεμελιώδη μοντέλα δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας, με
επίκεντρο το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η διεξοδική
παρουσίαση και ανάλυση σε βάθος α) των μοντέλων της συμμετοχικής και διαβουλευτικής
δημοκρατίας, β) της κρίσιμης έννοιας του πλουραλισμού και της ειδικής σχέσης του με το
δημοκρατικό φαινόμενο στον καπιταλισμό, γ) του μοντέλου της αγωνιστικής ή ριζοσπαστικής
δημοκρατίας, δ) της αντιπαράθεσης νεοτερικής δημοκρατίας και ρεπουμπλικανικής οργάνωσης και
ε) του μοντέλου της κοσμοπολιτικής ή μετα-εθνικής δημοκρατίας. Από την πλευρά των μειζόνων
στοχαστών της δημοκρατικής ιδέας θα δοθεί βάρος σε σύγχρονους στοχαστές, όπως είναι η Hannah
Arendt, ο Karl Popper, o Claude Lefort, ο John Rawls, ο Jürgen Habermas και η Chantal Mouffe,
που επιχείρησαν, με τη σκέψη κα το έργο τους, να ανανεώσουν τη δημοκρατική αφήγηση,
αξιοποιώντας τα διδάγματα της Ιστοριογραφίας, του Δικαίου, της Κοινωνιολογίας της Ηθικής, της
Ψυχανάλυσης κ.λπ., προσδίδοντας στο αντικείμενο των δημοκρατικών σπουδών μία
διεπιστημονική προοπτική, απαραίτητη για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης και της
ογκούμενης αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών στην ύστερη νεοτερικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά,
συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. Ως κύριο
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στόχο έχει την εξοικείωση και, κυρίως, την κατανόηση των εννοιών. Γι αυτό και εστιάζει στο
φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα
επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του
ελέγχου των εξοπλισμών. Τέλος, εξετάζει τα Ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά ζητήματα.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (DIGITAL MEDIA AND SOCIETY διδάσκεται στα αγγλικά)
Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στον σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών μέσων
επικοινωνίας και ενημέρωσης και ακολούθως να περιγράψει τις κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις της
χρησιμοποίησης των μέσων αυτών. Θεωρώντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα προσφέρουν πλέον
ένα δυναμικά εξελισσόμενο κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, μελετώνται θέματα όπως: οι μορφές
τους, η ιστορική τους εξέλιξη, η κοινωνική τους διάχυση, η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικών
τάσεων και της κοινής γνώμης όπως επίσης και η δυνατότητα επιρροής της πολιτικής σφαίρας.
Ιδιαίτερη εμβάθυνση γίνεται και στον τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στον
σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό ρόλο που έχουν αποκτήσει όπως: την ενημέρωση, τη δυνατότητα
διαμόρφωσης κοινοτήτων, την οργάνωση κινημάτων, την χρησιμοποίηση τους για εκστρατείες
ενημέρωσης κ.α.
Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία, την ενότητα της Δημόσιας
Σφαίρας και την ενότητα των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές
περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:
Γενικά εισαγωγικά στοιχεία
Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης, Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Κοινωνία,
Ψηφιοποίηση των παραδοσιακών Μέσων Επικοινωνίας, Διάδοση των νέων Μέσων Επικοινωνίας.
Η Δημόσια Σφαίρα
Δικτύωση Μέσων Επικοινωνίας, Πληροφορία και δημοκρατική συζήτηση, Η πολιτική φύση της
Πληροφορίας, Το Κοινό των Πολιτών και ο συμμετοχικός πολιτισμός, Η Ηλεκτρονική Συλλογική
Δράση, Ακτιβισμός και Κοινωνικά Κινήματα, Εκστρατείες Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή,
Προκλήσεις της Δημοκρατίας και Ασφάλεια, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Το ψηφιακό
χάσμα.
Κοινωνικά δίκτυα: Τεχνολογία και Κοινωνία
Δομή Κοινωνικών Δικτύων, Διαδικτυακή κοινωνικότητα και σχηματισμός Εικονικών, Κοινωνικά
Δίκτυα και Πολιτισμός, Μέτρηση, Παρακολούθηση και Ανάλυση των τάσεων των Κοινωνικών
Δικτύων και επιπτώσεις τους, Κοινωνικά Δίκτυα και Κυβέρνηση/Διπλωματία, Κοινωνικά Δίκτυα
και Ακτιβισμός.
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8ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
[2]
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Βασιλειάδης Νικόλαος
[3]
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε. ΙΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (μάθημα έδρας Jean
Monnet)
[4]
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή: δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα
[1]
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[2]
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
[3]
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[4]
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[5]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
[6]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
[7]
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
[8]
Πρώην 'Διαχείριση Διεθνών Κρίσεων' - διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα
[9]
ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το μάθημα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους, τόσο σε
εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξετάζονται θέματα που αφορούν τα
δημόσια έσοδα (όπως η φορολογία και τα δημόσια δάνεια) και τις δημόσιες δαπάνες, ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. προϋπολογισμός,
είσπραξη εσόδων, διενέργεια δαπανών, έλεγχος διαδικασιών, κλπ), και γενικότερα το μοντέλο
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ελλάδας. Παράλληλα εξετάζεται το δημοσιονομικό σύστημα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό έχει διαρθρωθεί με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό της
Ένωσης, με έμφαση σε θέματα όπως η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (σύστημα
ίδιων πόρων), οι αρχές του προϋπολογισμού, η διαδικασία επί του προϋπολογισμού, η προστασία
των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης και των συναφών
αδικημάτων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος εστιάζονται στην ιστορική αναδίφηση του φαινομένου του
Τρίτου Κόσμου, στις ιδεολογικές επιρροές καθώς και στις πολιτικές του εκφάνσεις. Περαιτέρω σε
ξεχωριστά κεφάλαια αναλύονται οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, στον αραβο-μουσουλμανικό
κόσμο, στην Ασία και στην υποσαχάρια Αφρική από την εποχή της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής
Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι
διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης
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και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της
περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται
τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών
πρωτοβουλιών ή οργανισμών

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε. ΙΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (μάθημα έδρας Jean Monnet)
Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των πολιτικών της ΕΕ και του αντίκτυπού τους στην
Ελλάδα. Εξετάζεται: α) η τελωνειακή ένωση, β) η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων,
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην Ενιαία Αγορά τόσο με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία
όσο και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γ) οι συνοδευτικές πολιτικές
της Ενιαίας Αγοράς όπως η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η πολιτική προστασίας των
καταναλωτών, η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική και η πολιτική των μεταφορών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γενικά περί διπλωματίας. Η διπλωματία σε ιστορική εξέλιξη. Η ιδιότητα του διπλωμάτη:
προϋποθέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο. Οι πηγές του διπλωματικού δικαίου: έθιμο, διεθνείς
συμβάσεις, εσωτερικό δίκαιο. Οι διακρατικές διπλωματικές σχέσεις. Έναρξη των διπλωματικών
σχέσεων. Καθήκοντα της διπλωματικής αποστολής. Προνόμια και ασυλίες των διπλωματών.
Persona non grata: Τερματισμός των διπλωματικών σχέσεων. Προξενικές σχέσεις. Το διεθνές
καθεστώς των προξένων. Διαφορές μεταξύ προξένων και διπλωματών. Αποστολή προξένων.
Προνόμια και ασυλίες. Οι ειδικές αποστολές. Η διεθνής προστασία των διπλωματών με ειδικές
συμβάσεις. Διπλωματία και Διεθνείς Οργανισμοί.Η Διπλωματία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εισαγωγή στη λογιστική, Γενικές λογιστικές αρχές, λογιστικές καταστάσεις, γενικό-αναλυτικό
καθολικό και λογαριασμοί, διάκριση λογαριασμών με βάση το περιεχόμενο, Ημερολόγιο, Ισοζύγιο,
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εγγραφές τέλους χρήσης, κατάρτιση ομαδοποιημένων
λογιστικών καταστάσεων, λογιστική τυποποίηση (λογιστικό σχέδιο), συνοπτική παρουσίαση του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι βασικές του αρχές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αιτιών, των σκοπών και των μεθόδων που
τα κράτη δημιουργούν ή λαμβάνουν μέρος σε περιφερειακές οικονομικές & πολιτικές ενώσεις.
Αλλιώς, πώς η συμμετοχή των κρατών σε περιφερειακούς συνασπισμούς σχετίζεται με την
εξυπηρέτηση των στόχων τους (π.χ. ανάπτυξη και επιβίωση); Συγκεκριμένα, λαμβάνει χώρα η
ανάλυση: α) ειδικών θεμάτων εθνικής και υπερεθνικής ολοκλήρωσης (πέραν του ευρωπαϊκού
μοντέλου), β) της διεθνούς πολιτικής και οργάνωσης σε όρους (περιφερειακών) συστημάτων και
συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας, γ) του πώς οι ενώσεις αυτές διαμορφώνουν ή και
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επηρεάζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις, & δ) της σχέσης περιφερειοποίησης και παγκοσμιοποίησης.
Στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων στο μάθημα επιστημονικών προβληματισμών & εργαλείων,
δίνεται περιπτωσιολογική έμφαση σε οντότητες όπως ενδεικτικά η Ένωση των Κρατών της
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, η Κοινοπολιτεία
Ανεξαρτήτων Κρατών, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργία του Αμερικανικού
πολιτικού συστήματος (ρόλος και αλληλεπιδράσεις προέδρου, κοινοβουλίου, δικαστηρίων, κοινής
γνώμης, ομάδων συμφερόντων, media) και μια ειδικότερη αναφορά στους μηχανισμούς και τους
παράγοντες που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική. Στη συνέχεια γίνεται ιστορική επισκόπηση
των διεθνών σχέσεων της χώρας κατά τον 20ο αι. με στόχο να γίνουν κατανοητά οι επιδιώξεις και
τα αποτελέσματα των διεθνών εμπλοκών της.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγρ. Erasmus)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Παν/μίου Μακεδονίας.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
THE COURSE IS TAUGHT IN ENGLISH
The course analyses the nature of post Cold War conflicts and examines the way in which the
international community, states and international organizations, formulate collective action in order
to resolve or manage them. Concepts such as collective action, Responsibility to Protect (R2P),
humanitarian intervention and post conflict reconstruction are evaluated while certain crises are
used as case studies. In particular, conflicts and crises are examined from Southeastern Europe
while cases such as Afghanistan and Iraq are critically evaluated. Through the examination of the
international involvement and efforts to manage international crises, this course also presents and
assesses the evolution of the models and mechanisms of international crisis management.

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την κοινωνία, οικονομία και το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας.
Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι θεσμοί, τα πολιτικά κόμματα, η πολιτική κουλτούρα και η κρατική
ιδεολογία του κεμαλισμού. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο ρόλο της γυναίκας, το ζήτημα των
μειονοτήτων, τη σχέση κράτους-Ισλάμ, την άνοδο του πολιτικού Ισλάμ, το πρόβλημα της
τρομοκρατίας, τα ΜΜΕ, το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τα δομικά προβλήματα και το
μέλλον της τουρκικής οικονομίας
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