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1. Εισαγωγή  

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ διακρίνεται για τον 

διεπιστημονικό του χαρακτήρα, καθώς το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από μαθήματα 

με διαφορετικά επιστημονικά πεδία αναφοράς. Οι εφαρμοζόμενες διδακτικές μέθοδοι και 

τεχνικές μάθησης διαφοροποιούνται τόσο λόγω της πολυμορφίας των αντικειμένων όσο 

και λόγω των εξειδικευμένων αναγκών που απορρέουν από το έτος σπουδών στο οποίο 

εντάσσεται κάθε μάθημα, από το περιεχόμενο και τους διδακτικούς στόχους και από το 

υπόβαθρο και τις εμπειρίες των φοιτητών/τριών. Η φοιτητοκεντρική προσέγγιση 

προωθείται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που ενσωματώνονται στο ΠΠΣ, προκειμένου 

οι φοιτητές/τριες να διασφαλίσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για 

την επιτυχή μελλοντική ένταξή τους στην επαγγελματική και την οικονομική ζωή,  να 

ενισχύσουν την ανεξαρτησία και την αυτόνομη σκέψη τους, και να είναι σε θέση να 

επιδεικνύουν υπευθυνότητα αναφορικά με τις σπουδές τους. 

 

1. Η ιστορία του Τμήματος 

. Το Τμήμα ιδρύθηκε ως Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.) 

το 1990 με βάση το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 56/10-4-90, τ. Α΄). Η ίδρυση του Τμήματος 

συντελείται ταυτόχρονα με τη μετονομασία της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ) σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Λίγο αργότερα το Τμήμα 

μετονομάστηκε σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 

Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Π.Σ.) βάσει του ΠΔ 122/93 (ΦΕΚ 53/12-4-93, τ. Α΄) και, τέλος, σε Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) βάσει του ΠΔ 60/08 (ΦΕΚ 91/21-5-08, τ. Α΄), 

ώστε να υπάρξει ομοιομορφία μεταξύ των τριών συναφών Τμημάτων της χώρας 

(Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Παντείου και Πειραιώς) και έκτοτε δεν έχει υπάρξει άλλου 

είδους μεταβολή. Με το Π.Δ. 88/2013 (ΦΕΚ 129/05-06-2013, τ. Α΄), στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του σχεδίου «Αθηνά» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Τμήμα ΔΕΣ 

εντάχθηκε στη Σχολή  Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 

Παν/μίου Μακεδονίας, μαζί με τα Τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

(ΕΚΠ) και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΜΕΤ), διατηρώντας αναλλοίωτη τη 

φυσιογνωμία του. 

Λειτουργούν δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης του Τμήματος, μία από τις οποίες επιλέγουν 

οι φοιτητές: α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία και β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

Οικονομικές Σπουδές. Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο του τρίτου έτους. Στις αρχές 

του Στ΄ Εξαμήνου κάθε φοιτητής δηλώνει γραπτώς στην Γραμματεία του Τμήματος την 

εξειδίκευση που θα ακολουθήσει. 
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3. Γενικός Προσανατολισμός και Σκοποί 

Η αποστολή του Τμήματος είναι η μελέτη και η διδασκαλία των Πολιτικών Σπουδών και 

Διπλωματίας και των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, καθώς και η 

προετοιμασία στελεχών με καλή γνώση για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της 

χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι 

βασικοί σκοποί του ΠΠΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι οι εξής:   

 Παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών,   

 Προετοιμασία για τη συνέχιση των σπουδών στον δεύτερο (μεταπτυχιακό) και 

τρίτο (διδακτορικό) κύκλο σπουδών,   

 Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή 

ολοκληρωμένων λύσεων,  

 Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (με έμφαση στην κατάρτιση στελεχών για την 

κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας όπως π.χ. τη στελέχωση υπηρεσιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο ΠΣ αναλαμβάνουν την 

αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής 

δραστηριότητα, ειδικότερα δε οι διδάσκοντες να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση στον 

τρόπο διδασκαλίας, να μεταφέρουν ή να παράγουν τεχνογνωσία στους επιστημονικούς 

τομείς του ΠΣ.   

Παρά το γεγονός ότι η αναθεώρηση του ΠΠΣ ανήκει, ως αρμοδιότητα, στη Συνέλευση του 

Τμήματος, υπάρχει θεσμοθετημένη επιτροπή Προγράμματος Σπουδών που 

επικεντρώνεται σε θέματα διδακτέας ύλης. Για τη δημιουργία της έχει ληφθεί υπόψη η 

έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος ακολουθεί την πρακτική των δυο επιμέρους κατευθύνσεων: 1) Της Πολιτικής 

που εμπεριέχει α) Διεθνείς Σχέσεις, β) Σύγχρονη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ιστορία, γ) 

Πολιτική Επιστήμη, δ) Στρατηγική Θεωρία, ε) Διεθνές Δίκαιο, στ) Ευρωπαϊκούς Θεσμούς 

ζ) Διεθνή Πολιτική Οικονομία και 2) της Οικονομικής που εμπεριέχει α) Τις Διεθνείς 

Οικονομικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και β) Τη Διεθνή 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα. 

Οι δυο αυτές κατευθύνσεις δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή να αποκτά στέρεα 

θεωρητικά θεμέλια στους δυο βασικούς άξονες των Κοινωνικών Επιστημών, στην 

Πολιτική Θεωρία και την Οικονομία αντιστοίχως, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η 

δυνατότητα εξειδίκευσης στα τελευταία εξάμηνα των προπτυχιακών σπουδών ώστε να 

βοηθηθεί ο φοιτητής στην εξέλιξη των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
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Παράλληλα, οι δυο κατευθύνσεις βοηθούν την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας που 

πλέον αποτελεί την κυρίαρχη τάση των προπτυχιακών σπουδών σε διεθνές επίπεδο. Μέσω 

της διεπιστημονικότητας ενισχύεται η προοπτική της σφαιρικής γνώσης, ενώ παράλληλα 

αναιρείται η γενίκευση που πλέον αποτελεί τροχοπέδη για τις επαγγελματικές προοπτικές 

των νέων αποφοίτων. 

 

4. Μέθοδοι φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνονται δύο 

κύκλοι σπουδών. Στον πρώτο κύκλο (1ο-5ο εξάμηνο) οι φοιτητές ακολουθούν την κοινή 

για όλους γενική κατεύθυνση σπουδών, ενώ στον δεύτερο κύκλο (6ο-8ο εξάμηνο) οι 

φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις ειδίκευσης. 

Επιπρόσθετα, τα μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα είναι υποχρεωτικά για όλους, ενώ από 

το 3ο εξάμηνο και εντεύθεν οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από μία λίστα μαθημάτων 

διευρυμένων επιστημονικών θεματικών εκείνα τα μαθήματα που επιθυμούν, έχοντας έτσι 

τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους με ευελιξία και ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντα και τους μελλοντικούς στόχους τους. Σε όλα τα έτη σπουδών (βλ. τη 

δομή του ΠΠΣ, Παράρτημα 11.2), ο καθιερωμένος τύπος διδασκαλίας των μαθημάτων 

είναι η τρίωρη διάλεξη εβδομαδιαίως σε ακροατήριο αμφιθεάτρου ή αιθουσών 

διδασκαλίας, ενώ κάποια από τα μαθήματα λόγω της φύσης του αντικειμένου τους 

διδάσκονται σε εργαστήρια Η/Υ. Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν 

την κατάλληλη υποδομή για προβολή PowerPoint, για σύνδεση στο Internet και για την 

υποστήριξη χρήσης νέων τεχνολογιών. Λόγω της διεπιστημονικής δομής του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ υπάρχει αδυναμία ομοιογενοποίησης των 

μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται από το διδακτικό προσωπικό. Αντίθετα, οι 

καθηγητές του Τμήματος ΔΕΣ αξιοποιούν διαφορετικούς τρόπους και τεχνικές στη 

διδασκαλία των μαθημάτων τους, επιδιώκοντας να αναπροσαρμόζουν τη μεθοδολογία 

τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού αντικειμένου  των μαθημάτων  τους και 

με το υπόβαθρο και τις εμπειρίες των φοιτητών. 

Η διδασκαλία σε αυτό το περιβάλλον είναι συνήθως δομημένη ως εξής: γίνεται μεθοδική 

παρουσίαση της εβδομαδιαίας ύλης από τους διδάσκοντες (συνήθως με χρήση 

PowerPoint), όπου παρουσιάζεται η δομή του μαθήματος, καθώς και οι μεταφερόμενες 

δεξιότητες που προβλέπεται να αποκτήσουν (lesson plan), σε συνδυασμό με 

καθοδηγούμενη συζήτηση ή/και ασκήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην κριτική 

επεξεργασία του περιεχομένου της ύλης από τους/τις φοιτητές/τριες, καθώς και στην 

εξοικείωσή τους με την επιστημονική μεθοδολογία και ορολογία. Επιπλέον, το διδακτικό 

προσωπικό του Τμήματος ΔΕΣ έχει εντάξει στη διδασκαλία διάφορες δραστηριότητες 
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σχετικές με τη φοιτητοκεντρική μάθηση, όπως μελέτη πηγών και οργάνωση ερευνητικού 

portfolio, εκπόνηση υποχρεωτικών ή προαιρετικών εργασιών ή/και παρουσιάσεων 

στους/στις φοιτητές/τριες (είτε ατομικά είτε ομαδικά), «μελέτη περιπτώσεων» (case 

studies), συνεργασία με μικρές ομάδες φοιτητών (workshops), επίλυση προβλημάτων, 

παιχνίδι ρόλων,  χρήση ημερολογίων, όπου οι φοιτητές αποτυπώνουν τις εκπαιδευτικές 

τους εμπειρίες ως προς την εκπαιδευτική πράξη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης σε 

συνδυασμό με την εκπόνηση έρευνας. Επίσης, οι καθηγητές του Τμήματος ΔΕΣ δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχική διδασκαλία χρησιμοποιώντας το σύστημα της 

«αντεστραμμένης τάξης» (reverse class), σύμφωνα με το οποίο το εβδομαδιαίο υλικό του 

μαθήματος (κείμενα συνοδευόμενα, π.χ. από βιβλιογραφία, εικόνες ή βίντεο) κοινοποιείται 

εκ των προτέρων στους φοιτητές (μέσω του Compus) ως εργασία για το σπίτι, ώστε η ίδια 

παράδοση να στηρίζεται στην κριτική επεξεργασία και συζήτηση του υλικού, προωθώντας 

έτσι τη συνεργατικότητα και την αυτονομία των φοιτητών. Η συμμετοχική διδασκαλία 

εμπλουτίζεται και μέσω της ανάθεσης στους/στις φοιτητές/τριες σύντομων παρουσιάσεων 

υλικού σχετικού με το μάθημα με χρήση PowerPoint, ενώ οργανώνονται εργαστηριακά 

μαθήματα στο Εργαστήριο Υπολογιστών του ΤΔΕΣ, μέσω των οποίων οι φοιτητές/τριες 

εξοικειώνονται σε σημαντικό βαθμό με το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Επιπλέον, σε 

πολλά μαθήματα οργανώνεται ευέλικτη φροντιστηριακή διδασκαλία σε μικρότερες ομάδες 

φοιτητών, την οποία αναλαμβάνουν τα μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος και οι επιστημονικοί 

υπότροφοι/ειδικοί επιστήμονες του Τμήματος ΔΕΣ. Σε αυτά οι φοιτητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργότερα στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ασκούνται 

περισσότερο στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων και την επιστημονική 

ανάλυση. 

Επίσης, η διδασκαλία στο ΠΠΣ περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα που διδάσκονται στην 

αγγλική γλώσσα και τα οποία παρακολουθούν εκτός των φοιτητών/τριών του Τμήματος 

ΔΕΣ και φοιτητές ERASMUS. Μέσω της παρακολούθησης των μαθημάτων αυτών οι 

φοιτητές/τριες εμβαθύνουν στις ερευνητικές μεθόδους και προσεγγίσεις της κατεύθυνσης 

που έχουν επιλέξει, ενώ παράλληλα αποκτούν ακαδημαϊκού επιπέδου γλωσσικές 

δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα. Σε αυτά τα μαθήματα δίνεται βαρύτητα στην εκπόνηση 

ερευνητικών εργασιών με την επίβλεψη του διδάσκοντα (1 to 1 subject tutoring) και στις 

παρουσιάσεις των εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες (είτε ατομικά είτε ομαδικά) στο 

πραγματικό περιβάλλον διδασκαλίας. 

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο Τμήμα ΔΕΣ είναι η 

περιοδική εφαρμογή της επιτόπιας διδασκαλίας σε χώρους πρεσβειών και προξενείων, 

διεθνών οργανισμών (CEDEFOP), μουσείων, κτλ, τα οποία οι διδάσκοντες και οι 

φοιτητές/τριες επισκέπτονται κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο σκοπός 
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της επιτόπιας διδασκαλίας είναι να καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες ενεργούς δρώντες 

στη διαδικασία της μάθησης μέσω της διάδρασής τους με τα στελέχη των φορέων αυτών 

και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη λειτουργία και την πρακτική διάσταση της 

θεματικής ύλης του αντίστοιχου μαθήματος. Στο πλαίσιο της ίδιας εξωστρεφούς 

αντίληψης το Τμήμα ΔΕΣ, το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών 

Αναλύσεων (ΙΔΕΑΑ), η Έδρα Θουκυδίδης, οι δύο Έδρες Jean Monnet, το Κέντρο 

Αριστείας Jean Monnet και οι δύο Έδρες UNESCO, που δραστηριοποιούνται στο Τμήμα, 

διοργανώνουν ενημερωτικές/εκπαιδευτικές ημερίδες και συνέδρια σε θέματα που άπτονται 

της διεθνούς επικαιρότητας με τη συμμετοχή καθηγητών του Τμήματος ΔΕΣ και άλλων 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και εκπροσώπων 

διεθνών οργανισμών, άλλων κρατών ή επαγγελματικών επιμελητηρίων, κτλ. Λαμβάνοντας 

μέρος σε αυτές τις δράσεις και παρακολουθώντας επίκαιρες επιστημονικές ανακοινώσεις, 

φοιτητές/τριες από όλα τα έτη έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν εξειδικευμένες 

θεματικές που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων τους και να 

καλλιεργήσουν την κριτική επιστημονική σκέψη (βλ. Ενότητα 5.8). 

 

5. Σύμβουλοι σπουδών 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος παίρνουν πολύ συχνά πρωτοβουλία να ασκήσουν ένα ευρύ 

συμβουλευτικό ρόλο προς τους φοιτητές/τριες που απευθύνονται σε αυτούς. Με τις 

προσπάθειές τους αυτές τα μέλη ΔΕΠ επιδιώκουν μέσα από συζήτηση και παροχή 

πληροφοριών να υποστηρίζουν τους φοιτητές, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να ορίζουν 

και να επιλύουν τυχόν προβλήματα, να τους καθοδηγούν σε ζητήματα που αφορούν την 

εξέλιξη των σπουδών τους σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο ή τη μετάβασή τους 

στην αγορά εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού 

προσφέρουν την ενεργό υποστήριξή τους και σε προσωπικά ή οικογενειακά θέματα, τα 

οποία δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριών. Για 

την υποστήριξη των φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα Erasmus+, υπάρχουν δύο ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι με ευθύνη τη μετακίνηση 

για σπουδές και τη μετακίνηση για την πρακτική άσκηση αντίστοιχα. Επιπλέον, για την 

περίπτωση πιο εξειδικευμένων θεμάτων τα μέλη ΔΕΠ ενθαρρύνουν τους φοιτητές να 

αξιοποιούν υπηρεσίες που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε ιδρυματικό 

επίπεδο, όπως είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης των φοιτητών, το Γραφείο 

Διασύνδεσης ή το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Πολλά μάλιστα από τα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος εποπτεύουν την πρακτική άσκηση φοιτητών, η οποία προσφέρεται από τις 

σχετικές δομές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχοντας έτσι την ευκαιρία να ασκήσουν 
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συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής 

δραστηριοποίησής τους. 

 

6. Τρόποι εξέτασης και δικαιώματα ένστασης των φοιτητών 

Η διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και οι ημερομηνίες των εβδομάδων αναπληρώσεων 

των μαθημάτων καθώς και οι εξετάσεις των μαθημάτων προσδιορίζονται με απόφαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. για 

το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίστηκαν στην υπ’ αριθ. 9/27.4.2018 έκτακτη συνεδρίαση 

της Συγκλήτου). Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των μαθημάτων οργανώνονται στο τέλος 

κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στα περισσότερα μαθήματα του ΠΠΣ εφαρμόζεται η γραπτή 

εξέταση συνήθως τρίωρης διάρκειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα 

απαλλακτικής εργασίας ή ανατίθενται εργασίες ατομικές ή ομαδικές, η βαθμολογία των 

οποίων συνήθως αποτελεί ένα ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος (λ.χ. 

30% ή 50%). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργασίες μπορεί να συνοδεύονται από 

παρουσίαση. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών, 

όπως για παράδειγμα για τους φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί μέσω του 

προγράμματος ERASMUS, υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους 

μέσω τηλεματικών μέσων, π.χ.  μέσω Skype. 

Η ανάθεση των εργασιών πραγματοποιείται πάντοτε στην αρχή του ακαδημαϊκού 

εξαμήνου και ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες με ηλεκτρονική ανακοίνωση μέσω του 

Compus. Ως προς την ανάθεση των εργασιών, οι διδάσκοντες λαμβάνουν υπόψη το 

υπόβαθρο και τις ικανότητες των φοιτητών/τριών, ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον 

τους και να τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις ερευνητικές 

δεξιότητές τους. Επίσης, η επιλογή των θεμάτων των εργασιών πραγματοποιείται με βάση 

τη συνάφειας τους με πρακτικά θέματα και ανάγκες που αναδεικνύονται στον 

επαγγελματικό τομέα, δίνοντας έτσι στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να συνδέσουν 

την θεωρητική τους κατάρτιση με την μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Η ίδια η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά ή σε συνδυασμό ερωτήσεις 

ανάπτυξης, κριτικής ανάλυσης ή πολλαπλής επιλογής, πρακτικές ασκήσεις, θέματα μικρής 

ή και μεγαλύτερης ανάπτυξης, σχολιασμό κειμένων, κλπ. Ο γενικός τρόπος εξέτασης (π.χ. 

γραπτή εξέταση) είναι πάντοτε γνωστός εκ των προτέρων στους/στις φοιτητές/τριες, 

καθώς αναφέρεται ρητά στα περιγράμματα των μαθημάτων τα οποία είναι αναρτημένα στο 

Compus από την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Κατά περίσταση, προσφέρεται η 

δυνατότητα προφορικής εξέτασης, αντί γραπτής εξέτασης (σε ειδικές περιπτώσεις 

ασθένειας, αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών). Επίσης, οι διδάσκοντες ενημερώνουν 
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κατά την διάρκεια του εξαμήνου τους/τις φοιτητές/τριες σχετικά με τη δομή των γραπτών 

εξετάσεων και τις τεχνικές ολοκληρωμένων απαντήσεων στην εξέταση. 

Για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα του ΠΠΣ, ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 

«5» (πέντε), με άριστα το «10» (δέκα). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιείται εντός 3 εβδομάδων, σύμφωνα με το άρθρο 57 (2) του Εσωτερικού 

Κανονισμού της Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η παράταση της 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων πέραν των 3 εβδομάδων μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνον με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΔΕΣ.  Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 

μετά τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης να δουν το γραπτό τους και να ενημερωθούν 

σχετικά με την αξιολόγηση των λαθών τους. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 (10) του Ν. 

4009/2011, αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, 

με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του/της, από τριμελή επιτροπή 

καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και 

ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 

διδάσκων. Επίσης, οι φοιτητές/τριες του ΤΔΕΣ έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν δηλωθέν 

μάθημα επιλογής με άλλο μάθημα επιλογής του ιδίου εξαμήνου, κατά την περίοδο 

δήλωσης μαθημάτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 

Εάν οι φοιτητές/τριες επιθυμούν να θέσουν υπόψη των μελών ΔΕΠ οποιοδήποτε ζήτημα, 

έχουν τη δυνατότητα είτε να το καταθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση του ΤΔΕΣ για να 

συζητηθεί είτε να το διαβιβάσουν μέσω των εκπροσώπων τους στον Πρόεδρο ή στον 

Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΔΕΣ. 

 

7. Πτυχιακή εργασία  

Στο ΠΠΣ περιλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία, η οποία προσφέρεται ως μάθημα στο 

8ο εξάμηνο αντικαθιστώντας δύο οποιαδήποτε μαθήματα των δύο τελευταίων εξαμήνων 

και αντιστοιχώντας σε 10 ECTS. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας επιλέγεται από 

πολλούς φοιτητές προκειμένου να ασκηθούν στην αυτόνομη έρευνα και την ακαδημαϊκή 

συγγραφή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών η Πτυχιακή Εργασία δεν 

έχει προσδιορισμένη εκ των προτέρων έκταση (αν και στην πράξη αυτή κυμαίνεται περί 

τις 10.000 λέξεις), η οποία μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του θέματος που αναλύεται. Η Πτυχιακή Εργασία και συγγράφεται με 

βάση την κριτική μελέτη πρωτογενούς και δευτερογενούς βιβλιογραφίας που αναφέρεται 

στο υπό διερεύνηση θέμα. 

Ο/Η φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία προτείνει ο/η 

ίδιος/α τη θεματική που τον ενδιαφέρει στον επιβλέποντα καθηγητή. Προηγουμένως 

προσεγγίζει με δική του/της πρωτοβουλία μέλη του διδακτικού προσωπικού του 
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Τμήματος, των οποίων τα ακαδημαϊκά αντικείμενα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεργασία του πλέον 

αρμόδιου επιστημονικά. Γενικά το Τμήμα ΔΕΣ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 

αντιστοίχιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών με το επιστημονικό 

πεδίο του καθηγητή στον οποίο ανατίθεται η επίβλεψη κάθε Πτυχιακής Εργασίας. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη καθοδήγηση των φοιτητών/τριών σε ένα 

απαιτητικό ερευνητικό εγχείρημα και ενισχύεται η αυτονομία τους στην επιστημονική 

συγγραφή και ανάλυση. 

Κάθε φοιτητής/τρια που αναλαμβάνει να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία βρίσκεται υπό την 

επίβλεψη ενός επόπτη καθηγητή, ο οποίος παρέχει καθοδήγηση στον/στην φοιτητή/τρια 

μέσα από τακτικές συναντήσεις. Κατά τις συναντήσεις συνεργασίας συζητούνται 

αναλυτικά: 

 Ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της διερεύνησης του θέματος, καθώς και τη 

μεθοδολογία προσέγγισης και ανάλυσής του.  

 Ζητήματα πρόσβασης και αξιοποίησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

 Ζητήματα αναφορικά με τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, την 

ανάδειξη των επιχειρημάτων και τη διαμόρφωση ενός επιστημονικού τρόπου 

ανάλυσης και γραφής. 

 Ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση επιμέρους κεφαλαίων της εργασίας, τα 

οποία παραδίδονται τμηματικά κατά τη διάρκεια της συγγραφής. 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας προβλέπεται διαδικασία 

προφορικής δοκιμασίας, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον του επιβλέποντος καθηγητή 

και ενός ακόμη μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό  με το θέμα της πτυχιακής 

εργασίας. Μετά την επιτυχή εξέταση της εργασίας η τελική βαθμολογία αποστέλλεται από 

τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραμματεία, ενώ ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 

παραδώσει την εργασία στην Γραμματεία του ΤΔΕΣ σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να 

αναρτηθεί στην «Ψηφίδα», την ψηφιακή βιβλιοθήκη και ιδρυματικό καταθετήριο του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

8. Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεσμοθετήθηκε το 1997 με την 

ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και με σκοπό να εδραιώσει και να 

συστηματοποιήσει την αναγκαία επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας 

και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ΓΠΑ αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την 

κεντρική υποστήριξη της Πράξης, η οποία εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
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Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας "Προσαρμογή Εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Κατά τη διάρκεια 

όλων αυτών των ετών λειτουργίας, το έργο της πρακτικής άσκησης έχει εξελιχθεί σε θεσμό 

για τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δίνοντας την ευκαιρία στους 

ασκούμενους φοιτητές να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον 

επαγγελματικό στίβο, και στον επιχειρηματικό κόσμο να «επενδύσει» σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο υψηλής κατάρτισης, χτίζεται ένας δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας του 

ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό χώρο, προάγεται η αξιοποίηση της γνώσης, η διερεύνηση 

νέων αναγκών και η παρακολούθηση νέων τάσεων στην αγορά εργασίας. Το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης προσπαθεί να βελτιστοποιεί συνεχώς τις λειτουργικές δομές και τις 

διαδικασίες που ακολουθεί, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και στο σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει. Αποτελεί βαθιά μας πίστη 

ότι η διαδικασία της γνώσης και της μάθησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται 

και να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας και της εξεταστικής περιόδου. 

Σκοπός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ικανών 

στελεχών, αλλά η υποστήριξη της νέας γενιάς σε αυτό το ακόμη πιο δύσκολο, εκ των 

συγκυριών, ξεκίνημά της. 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα η Πρακτική Άσκηση 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

που έχει ως κύριους στόχους: 

● Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική 

εφαρμογή στο χώρο εργασίας.  

● Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και την ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται. 

● Τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των 

παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ 

αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων του.  

 Με την εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προχωρεί στην επέκταση, τη θεσμική κάλυψη και την ποιοτική 

αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, με τις 

παρακάτω παρεμβάσεις και καινοτόμες δράσεις: 

 Δημιουργία συντονιστικού επιστημονικού οργάνου, το οποίο θα αποτελείται από 

την Ιδρυματική Επιστημονικά Υπεύθυνη της πράξης, καθώς και από τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο κάθε Τμήματος και το οποίο θα διαμορφώνει και θα 
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εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου κάθε 

Τμήματος. Επίσης, θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την 

Πρακτική Άσκηση του Ιδρύματος. 

 Προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής για την ΠΑ, των οποίων το 

αντικείμενο εργασιών θα είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 Συμβολή στην απασχολησιμότητα: μέσω του προγράμματος ΠΑ διευκολύνεται η 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται 

μόνιμες θέσεις εργασίας, με την πρόσληψη των ασκούμενων φοιτητών ως μόνιμο 

προσωπικό από τους φορείς απασχόλησης, μετά το πέρας της περιόδου ΠΑ. 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών υπήρξε από τα πρώτα τμήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο οποίο λειτούργησε ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης 

(στο εξής ΠΑ). Η υλοποίηση του θεσμού ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και 

συνεχίζει αδιάλειπτα έως σήμερα, ενταγμένος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). και από Εθνικούς 

πόρους. Συγκεκριμένα, προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών εξασκούνται σε  προσφερόμενα αντικείμενα απασχόλησης, που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δύο επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρει το 

Τμήμα: Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-15 συμμετείχαν 56 φοιτητές, το ακαδημαϊκό έτος 2015-16  

συμμετείχαν 53 φοιτητές, το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 44 φοιτητές και το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-18 53 φοιτητές. Οι νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 

απαιτούν ευελιξία και υψηλή κινητικότητα των εργαζομένων και επιβάλλουν σε τμήματα 

ΑΕΙ που παραδοσιακά εντάσσονται στις κοινωνικές/ανθρωπιστικές επιστήμες να 

υποστηρίξουν τους/τις φοιτητές/φοιτήτριές τους, διευρύνοντας τις επαγγελματικές τους 

προοπτικές. Σκοπός λοιπόν της ΠΑ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι 

ακριβώς να δοθεί στους/τις φοιτητές/τριες η δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με την 

πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών  να διασυνδεθεί με τους εργοδοτικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων 

πόλεων της χώρας. 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών, ως 

προαιρετική δυνατότητα για τους φοιτητές χωρίς  πιστωτικές μονάδες (ECTS), σύμφωνα 

Downloaded from eudguide.gr



    

12 

με την επικαιροποίηση της απόφασης θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος (συνεδρίαση Γ.Σ. Τμήματος Δ.Ε.Σ 8/20.10.2009). Το αντικείμενο απασχόλησης 

των φοιτητών/τριών κατά την ΠΑ δεν συνδέεται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από 

μέρους τους. Η επιλογή των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γίνεται από 

την τριμελή Επιτροπή της ΠΑ, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία ορίζονται από τον οδηγό ΠΑ, και ανάλογα πάντοτε 

με τις θέσεις ΠΑ που δίνονται στο Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες 

παρακολούθησης και υλοποίησης της ΠΑ, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού της ΠΑ. 

Με βάση αυτές, η αρμόδια Επιτροπή της ΠΑ ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών ως ακαδημαϊκό επιβλέποντα κάθε φοιτητή/τριας. Αυτό είναι 

υπεύθυνο για την προετοιμασία και τη βασική κατάρτιση των ασκούμενων, βρίσκεται σε 

επικοινωνία με τον/την εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα/εταιρείας και είναι 

υπεύθυνο για την τελική αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας. 

Κατά τη διάρκεια των είκοσι δύο (22) και πλέον ετών που λειτουργεί η ΠΑ στο Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών έχει διαμορφωθεί ένα πλούσιο δίκτυο δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων με τους οποίους το Τμήμα ΔΕΣ συνεργάζεται άριστα με σκοπό την ΠΑ 

των φοιτητών/τριών. Με στόχο τη σταθερή αναβάθμιση του προγράμματος και την 

εξασφάλιση μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποικιλίας ως προς το αντικείμενο της ΠΑ 

των φοιτητών του Τμήματος, το ΤΔΕΣ σταθερά αναζητεί και νέους φορείς απασχόλησης, 

με τη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας, των μελών ΔΕΠ, ενίοτε και των ίδιων των 

φοιτητών/τριών του. 

Με την ΠΑ οπωσδήποτε ενισχύεται η επαφή των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη αγορά 

εργασίας της χώρας μας και δίνεται μια πρώτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία. Σε 

ορισμένες δε περιπτώσεις δημιουργούνται και συγκεκριμένες ευκαιρίες για μελλοντική 

απασχόληση των φοιτητών/τριών. Ήδη, αρκετοί απόφοιτοί/ες μας έχουν απορροφηθεί 

αμέσως μετά το πέρας της ΠΑ από τους φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της ΠΑ από το ΤΔΕΣ. 
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9. Πρόγραμμα σπουδών 2018-2019 και μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Α΄ Εξάμηνο (κοινό για όλους τους φοιτητές) 

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά  

 

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 1 001  

1. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις– Πολιτική και Οικονομία   

Κ . Μικέλης, Επίκ. Καθηγητής , 

Ρ. Παιδή. Επίκ. Καθηγήτρια   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του επιστημονικού κλάδου των Διεθνών Σχέσεων και της οικείας 

θεωρίας 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη διεθνολογία και το επιστημολογικό της υπόβαθρο.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών διεθνο-πολιτικών και διεθνο-οικονομικών 

δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.    

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών διεθνολογικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών διεθνολογικών επιχειρημάτων και προβληματικών με 

ειδική αναφορά τη σχέση (διεθνούς) θεωρίας-(διπλωματικής) πράξης.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου των διεθνών σχέσεων με επίκεντρο τη σύνδεσή τους με την 

πολιτική και την οικονομία.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

ΔΕ 1 002  

2. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη  

Σπ. Μακρής, Επίκ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις Πολιτικής Επιστήμης. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της πολιτικής ιδεολογίας και των θεσμών. 

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πολιτικών δεδομένων.  

- Εμπέδωση ιστοριογραφικών, οντολογικών, πειθαρχικών και μεθοδολογικών θεμάτων. 

ΔΕ 1 008  

3. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική   

Χρ. Νίκας, Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη μικρο-οικονομική θεωρία, τη μεθοδολογία των οικονομικών και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

ΔΕ 1 004  

4. Μαθηματικά  

Θ. Δεργιαδές, Λέκτορας  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Χρήση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης.  

- Κατανόηση νέων μαθηματικών εννοιών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

ΔΕ 1 005  

5. Στατιστική Ι   

Κ. Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 1 006  

6. Hλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο  

Ν. Κουτσουπιάς, Αναπλ. Καθηγητής,  

Δ. Βαγιάνος, μέλος ΕΔΙΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση λειτουργίας των Η/Υ. 

- Χρήση, αναγνώριση, εισαγωγή διαφορετικών τύπων αρχείων σε λογισμικά πακέτα. 

- Υπολογισμός βασικών μαθηματικών/στατιστικών και λογικών πράξεων. 

- Επικοινωνία με άλλους χρήστες και χρήση Τεχνολογιών Ασύγχρονης Εκπαίδευσης. 

- Δημιουργία γραφημάτων & πινάκων,  

- Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων. 

- Αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

- Κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού και δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών. 

- Δυνατότητα αξιοποίησης Γλώσσας Python 

7. Ξένη Γλώσσα   

ΞΓ 1 1 

07  Αγγλικά Ι: Κατανόηση Πολιτικών & Οικονομικών Κειμένων 

και Λεξιλογίου 

Ιφ. Μαχίλη, μέλος ΕΕΠ 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων. 

- Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης 

μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο 

εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών 

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν 

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω 

εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις 

- Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

ΞΓ 1 2 

08  Γαλλικά Ι 

Μ. Donati, μέλος ΕΕΠ 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Αφομοίωση της βασικής δομής της γαλλικής γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα κλπ.) 

 - Δυνατότητα γραπτής και προφορικής αντίδρασης σε βασικές περιστάσεις της καθημερινής και 

επαγγελματικής ζωής (π.χ. δυνατότητα προσωπικής παρουσίασης, ανοίγματος τραπεζικού 

λογαριασμού, κατανόησης δρομολογίου ή μικρών αγγελιών, συμπλήρωσης διάφορα εντύπων, κλπ ) 

- Ενίσχυση αυτονομίας στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας με διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο  

ΞΓ 1 3 

09  Γερμανικά Ι 

Ε. Στράντζου, διδάσκουσα βάσει ΠΔ 407/8 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

- Αναγνώριση και ανάλυση απλών μορφοσυντακτικών δομών.   

- Σύνθεση και παραγωγή νέου γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο.  

- Απόκτηση νέας γνώσης και ικανοτήτων  στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική 

αντίληψη).   

- Ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου μάθησης. 

ΞΓ 1 4 

10  Ιταλικά Ι 

S. Vannini, Επισκέπτρια Καθηγήτρια 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάγνωση και κατανόηση απλών κειμένων γενικού περιεχομένου και δυνατότητα απάντησης σε 

ερωτήσεις κατανόησης. 

- Κατανόηση καθημερινής ομιλούμενης γλώσσας. 

- Προφορική έκφραση με σωστό και κατανοητό τρόπο και δυνατότητα συνομιλίας γύρω από απλά 

καθημερινά θέματα. 

- Σωστός χειρισμός γραπτού λόγου στην ιταλική γλώσσα, συντάσσοντας απλά κείμενα σε επίπεδο 

προτάσεων και παραγράφων. 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

7. Ξένη Γλώσσα (συνέχεια) 

ΞΓ 1 5  

11  Ισπανικά Ι  

Μ. Δημητρίου, μέλος ΕΕΠ   

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων γραμματικο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών 

στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής. 

- Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και 

κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του. 

- Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, 

βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

ΞΓ 1 6  

12  Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language  

Δ. Δημητριάδου, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

-Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου 

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών 

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών 

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης 

ΞΓ  1 7 

13 Ελληνικά ως ξένη γλώσσα για φοιτητές Erasmus– Greek as a 

foreign  Language for Erasmus Students  

Δ. Δημητριάδου, μέλος ΕΕΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις σε ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου. 

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών 

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών 

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης 

ΞΓ 1 8 

14 Κινέζικα Ι  

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 2019  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

ΞΓ 1 9 

15 Ρωσικά I  

Ν. Γεμιντζή, διδάσκουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων γραμματικο-συντακτικής δομής της Ρωσικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών 

στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής. 

- Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και 

κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του. 

- Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, 

βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

ΞΓ 2 0 

16 Τουρκικά I  

Δ.Μαρκάτη, διδάσκουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (πρακτικές δεξιότητες, υπαρκτική ικανότητα, ικανότητα μάθησης). 

- Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες). 

-Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων: 

- Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: στοιχειώδες λεξιλογικό ρεπερτόριο μεμονωμένων λέξεων και φράσεων 

που σχετίζονται με συγκεκριμένες καταστάσεις. 

- Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: περιορισμένος έλεγχος . 

- Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: αρκετά καθαρή προφορά – συχνή χρήση επαναλήψεων. 

- Επιτέλεση και ανταπόκριση σε στοιχειώδεις γλωσσικές λειτουργίες (ανταλλαγή πληροφοριών,). 

- Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου). 

- Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου. 

- Διαπολιτισμική επίγνωση. 
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Β΄ Εξάμηνο (κοινό για όλους τους φοιτητές) 

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά  

  

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 2 001  

1. Πολιτική Θεωρία 

Σπ. Μακρής, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις Πολιτικής Θεωρίας. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της πολιτικής οντολογίας και θεολογίας. 

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πολιτικών ιδεών.  

- Εμπέδωση οντολογικών και θεολογικών θεμάτων (Πολιτική Οντολογία, Πολιτική Θεολογία και Νέα 

Πολιτική Θεολογία). 

ΔΕ 2 007  

2. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική  

Α. Κιόχος, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση βασικών αρχών μακροοικονομικής θεωρίας.  

- Παροχή εργαλείων και θεωριών για την ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας αλλά 

και του τρόπου με τον οποίο αυτό επιδρά στον τρόπο λήψης απόφασης των επιχειρήσεων.  

- Κριτική αντίληψη επί ζητημάτων όπως: σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, 

πολλαπλασιαστές μιας οικονομίας,  διαφορά μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μακροοικονομικής 

ανάλυσης, προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας και του πληθωρισμού και η επίδρασή τους στην 

οικονομία και στις επιχειρήσεις, μείγμα πολιτικής (δημοσιονομικής, εισοδηματικής και νομισματικής) και 

η επίδρασή του στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και τις επιχειρήσεις, κλπ 

ΔΕ 2 003  

3. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης  

Θ. Καρβουναράκης, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Βασική γνώση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.  

- Ικανότητα διάγνωσης παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των γεγονότων. 

- Αναφορά σε ιστορικά γεγονότα προς αποτίμηση συγχρόνων εξελίξεων. 

- Ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης μεγάλου πλήθους πληροφοριών. 

- Εξοικείωση με τη λογική λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης τάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

ΔΕ 2 004  

4. Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα    

Ι. Κων/νίδης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας 

- Κριτική ανάλυση κλασικών προσλήψεων σχέσης αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ των πολιτικών 

γεγονότων 

- Εξοικείωση με την έννοια του δρώντα  και των κινήτρων του ως ερμηνειών των πολιτικών γεγονότων 

ΔΕ  2 005  

5. Στατιστική ΙΙ   

Κ. Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

ΔΕ  2 006  

6. Εφαρμογές Πληροφορικής και Πολυμέσα   

Ν. Κουτσουπιάς, Αναπλ. Καθηγητής,  

Δ. Βαγιάνος, μέλος ΕΔΙΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Αντίληψη δομής, σχεδιασμού και λειτουργίας των Βάσεων Δεδομένων. 

- Εμπέδωση αρχών σχεδιασμού μιας ΒΔ και εξοικείωση με τη δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. 

- Κατανόηση της έννοιας των περιορισμών και της εφαρμογής τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων 

μιας Βάσης Δεδομένων.  

- Απόκτηση ευχέρειας στην χρήση των βασικών εντολών SQL μέσα από ένα περιβάλλον ΒΔ 

- Κατανόηση της φύσης των ψηφιακών αρχείων και μέσων. 

- Εξοικείωση με τους τρόπους  κωδικοποίησης και αναπαράστασης ψηφιακών αρχείων και με τις δικτυακές 

τεχνολογίες υποστήριξης των πολυμέσων. 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

7. Ξένη Γλώσσα   

ΞΓ 2 1  

07  Αγγλικά ΙΙ: Γραπτός Λόγος στην Πολιτική & Οικονομική 

Επιστήμη   

Μ. Καραγκεβρέκη, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή εύρους γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων όπως η σύνταξη 

περίληψης, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο 

περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση 

βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.  

- Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό 

έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του 

- Ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης. 

ΞΓ 2 2  

08  Γαλλικά ΙΙ  

Μ. Donati, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Επέκταση γνώσεων στη γραμματική της γαλλικής γλώσσας - Δομή της γλώσσας. 

- Δυνατότητα εντοπισμού, κατανόησης και παραγωγής γραπτών η προφορικών πληροφοριών σχετικών με 

το αντικείμενο της επιστήμης. 

- Εμπλουτισμός της γλώσσας με ειδικό λεξιλόγιο, ανάλογα με το αντικείμενο της επιστήμης.  

- Ενίσχυση αυτονομίας στη γλώσσα με διαδραστικές ασκήσεις και αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών στο 

διαδίκτυο. 

ΞΓ 2 3  

09  Γερμανικά ΙΙ  

Διδάσκων/ουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη  ικανοτήτων κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

- Αναγνώριση και ανάλυση μορφοσυντακτικών δομές στο βασικό επίπεδο.   

- Σύνθεση και παραγωγή νέου γραπτού και προφορικού λόγου σε βασικό επίπεδο.  

- Απόκτηση νέας γνώσης και ικανοτήτων στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη).   

- Ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου μάθησης.  

ΞΓ 2 4  

10  Ιταλικά ΙΙ  

S. Vannini, Επισκέπτρια Καθηγήτρια  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάγνωση και κατανόηση κειμένων γενικού περιεχομένου και δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις 

κατανόησης. 

- Κατανόηση της καθημερινής ομιλούμενης γλώσσας. 

- Δυνατότητα σωστής προφορικής έκφρασης και συνομιλίας γύρω από καθημερινά θέματα. 

- Σωστός χειρισμός γραπτού λόγου στην ιταλική γλώσσα, συντάσσοντας κείμενα σε επίπεδο προτάσεων και 

παραγράφων. 

ΞΓ 2 5  

11  Ισπανικά ΙΙ   

Μ. Δημητρίου, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εμπλουτισμός θεματικού λεξιλογίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο. 

- Απόκτηση επαρκών γνώσεων της μορφο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα συζήτησης για το παρελθόν και το μέλλον, σύνταξης απλών κειμένων και συμμετοχής σε 

συζητήσεις απλής μορφής.    

- Δυνατότητα επικοινωνίας με σχετική ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

- Δυνατότητα συναλλαγής με σχετική άνεση στο χώρο εργασίας τους, σε καταστήματα, τράπεζες, 

μεταφορικά μέσα, φορείς της δημόσιας υγείας  κ.ά. 

ΞΓ 2 6  

12  Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language  

Δ. Δημητριάδου, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και 

κατανόηση λόγου) 

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών 

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών 

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

7. Ξένη Γλώσσα (συνέχεια) 

ΞΓ 2 7 

13 Ελληνικά ως ξένη γλώσσα για φοιτητές Erasmus– Greek as a 

foreign Language for Erasmus Students   

Δ. Δημητριάδου, μέλος ΕΕΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και 

κατανόηση λόγου) 

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών 

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών 

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης  

ΞΓ 2 9 

15 Ρωσικά IΙ  

Διδάσκων/ουσα βάσει ΠΔ 407/80 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εμπλουτισμός θεματικού λεξιλογίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο. 

- Απόκτηση επαρκών γνώσεων της μορφο-συντακτικής δομής της γλώσσας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

συζήτησης για το παρελθόν και το μέλλον, σύνταξης απλών κειμένων και συμμετοχής σε συζητήσεις 

απλής μορφής.    

- Δυνατότητα επικοινωνίας με σχετική ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

- Δυνατότητα συναλλαγής με σχετική άνεση στο χώρο εργασίας τους, σε καταστήματα, τράπεζες, 

μεταφορικά μέσα, φορείς της δημόσιας υγείας  κ.ά. 

ΞΓ 3 0 

16  Τουρκικά IΙ  

Διδάσκων/ουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (δηλωτική γνώση, πρακτικές δεξιότητες-τεχνογνωσία, υπαρκτική ικανότητα, 

ικανότητα μάθησης). 

- Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες). 

-Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων: 

- Παραγωγή σύντομων καθημερινών εκφράσεων για την ικανοποίηση απλών και συγκεκριμένων αναγκών. 

- Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: χρήση αρκετού λεξιλογίου για τη διεκπεραίωση καθημερινών 

συνδιαλλαγών ρουτίνας, για την έκφραση βασικών επικοινωνιακών αναγκών και την ικανοποίηση απλών 

αναγκών επιβίωσης. 

- Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: ορθή χρήση απλών δομών. 

- Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: αρκετά καθαρή προφορά – συχνή χρήση επαναλήψεων. 

-  Ανάπτυξη ορθογραφικής και ορθοφωνικής ικανότητας. 

- Επιτέλεση και ανταπόκριση σε στοιχειώδεις γλωσσικές λειτουργίες (ανταλλαγή πληροφοριών, αιτήσεις,  

έκφραση γνώμης και στάσης με απλό τρόπο). 

- Ανάπτυξη κοινωνικών συναναστροφών με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις 

απλούστερες κοινές εκφράσεις.  

- Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου). 

- Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου. 

- Κριτική ικανότητα.  

- Διαπολιτισμική επίγνωση. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσηςκαι ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Γ΄ Εξάμηνο (κοινό για όλους τους φοιτητές) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων και ξένης γλώσσας 

  

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 3 001 

1. Διεθνείς Πολιτικοί και Οικονομικοί Οργανισμοί 

Ν. Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τις αρχές της διεθνούς οργάνωσης 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με ειδικά θέματα διεθνών οργανισμών  

-Ανάλυση πολιτικών διεθνών οργανισμών και εξέταση της εφαρμογής των αποφάσεων τους 

- Ανάλυση επίκαιρων θεμάτων της διεθνούς κοινωνίας υπό το πρίσμα της διεθνούς οργάνωσης 

ΔΕ 3 002 

2. Διεθνείς Σχέσεις Ι 

Γ. Σπυρόπουλος, Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση βασικών θεωρητικών εννοιών των Διεθνών Σχέσεων 

- Εξοικείωση με τα κεντρικά ρεύματα σκέψης της διεθνούς πολιτικής 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ειδικών θεωριών των Διεθνών Σχέσεων 

- Ανάλυση και περιπτωσιολογική μελέτη διεθνών φαινομένων μέσα από το πρίσμα διαφορετικών θεωριών.  

- Εμβάθυνση των διαφορετικών εκφάνσεων του διεθνούς συστήματος στη βάση των θεωριών του επιστημονικού 

πεδίου των Διεθνών Σχέσεων.  

- Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και δυνατοτήτων εκτίμησης σε σχέση με ζητήματα του πεδίου των Διεθνών 

Σχέσεων.  

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιγραφή και ανάλυση 

διεθνών φαινομένων.  

ΔΕ 3 008 

3. Διεθνές Management και Επιχειρηματικότητα 

Αρ. Μπιτζένης, Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση των αλλαγών που έχουμε στο ευρωπαϊκό οικονομικό στερέωμα 

- Κατανόηση της έννοιας της οικονομικής ολοκλήρωσης 

- Ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης. 

- Γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων / ικανοτήτων. 

- Ανάπτυξη Νεανικής και γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

- Κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που προκύπτουν στο ευρύτερο περιβάλλον της Ενοποιημένης και 

παγκοσμιοποιημένης Ευρώπης 

- Κατανόηση του θέματος της πραγματική ή ονομαστικής σύγκλισης των οικονομιών των διαφόρων χωρών στο 

πλαίσιο της Ε.Ε. και της ΟΝΕ 

- Κατανόηση των προοπτικών που έχουν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να αποτελέσουν μέλη 

της Ε.Ε. (σύμφωνα με την πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε.) 

- Κατανόηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ (Maastricht) και της Κοπεγχάγης (Copenhagen) 

- Κατανόηση της πολιτικής των πολυεθνικών για επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε αρκετές χώρες με τα 

δεδομένα της διευρυμένης ευρωπαϊκής αγοράς, και του έντονου ανταγωνισμού 

ΔΕ 4 004-1 

4. Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα Ευρώπης 

Ι. Κων/νίδης, Επίκ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τα κομματικά συστήματα της Δυτικής Ευρώπης, τις κομματικές οικογένειες και την επίδραση των 

διαιρετικών τομών και των εκλογικών συστημάτων στη δομή των κομματικών συστημάτων 

- Κριτική ανάλυση της ισχύος θεωριών διαμόρφωσης και λειτουργίας των κομματικών συστημάτων 

- Εξοικείωση με τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας των κοινοβουλίων στα νομοθετικά σώματα της Δυτικής 

Ευρώπης 

ΔΕ 3 005 

5. Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά το 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο 

Γ. Βοσκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάλυση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 

- Εξοικείωση  των φοιτητών με την αντίληψη περί ευρωπαϊκής ενότητας και αυτής της ευρωπαϊκής ιδέας και του 

τρόπου 

- Παροχή διεπιστημονικών γνώσεων προκειμένου να προσεγγίζουν κριτικά τα ευρωπαϊκά δρώμενα στη 

μεταπολεμική περίοδο 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 3 006-1  

6. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  

Χρ. Νίκας, Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τα ζητήματα πολιτικής των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της διεθνούς οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

ΔΕ 3 006-2  

7. Δομή και Λειτουργία της Ε.Ε   

Δ. Σκιαδάς, Καθηγητής    

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

-  Ενημέρωση για τις βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκε και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- Αναγνώριση βασικών ημερομηνιών στη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Κατανόηση διάκρισης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε Διακυβερνητικά / Διακρατικά και σε Υπερεθνικά 

/ Υπερκρατικά. 

- Εκμάθηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της ΕΕ : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών. 

- Κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των ως άνω οργάνων της Ε.Ε. 

- Εκμάθηση  των σχέσεων των εθνικών διοικήσεων με τα Όργανα της Ένωσης 

- Αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των εθνικών εκπροσώπων στην Ένωση 

- Εκμάθηση των επιτροπών και ομάδων εργασίας στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής εκπροσώπησης σε αυτές για την προάσπιση των συμφερόντων 

των κρατών-μελών. 

- Αντίληψη του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη, με τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, ελέγχουν την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. 

- Εξοικείωση με τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών και κατανόηση του ρόλου τους. 

- Αντίληψη των διεργασιών διαμόρφωσης πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

- Κατανόηση των τρόπων διαμόρφωσης στρατηγικής και καθορισμού προτεραιοτήτων στην Ε.Ε. 

ΔΕ 5 020  

8. Στοιχεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Μ. Σταμπουλής, Επίκ. Καθηγητής Τμ. ΕΚΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Να αξιολογήσει τη συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό . 

- Να περιγράψει τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος . 

- Να αναλύσει  τις  επιπτώσεις  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  στα  πλαίσια  της  διοικητική διαχείριση ενός 

οργανισμού . 

- Να Κατανοήσει το τι είναι ακριβώς η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  και ποιος είναι ο ρόλος που 

διαδραματίζει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία 

ΔΕ 5 015  

9. Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου  

Ν. Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Αξονική περιγραφή τριών βασικών πυλώνων της Παγκόσμιας Ιστορίας, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

- Γνώση και ανάλυση της Σύγχρονης Παγκόσμιας ιστορικής πραγματικότητας.  

- Ικανότητα περιγραφής των σημαντικότερων γεγονότων του μεταπολεμικού κόσμου.  

- Ιχνηλάτηση των κυριότερων διαδράσεων των δρώντων του διεθνούς συστήματος, μέσα στο σύγχρονο 

μεταπολεμικό διεθνές περιβάλλον.  

- Κατανόηση των εμπλοκών, αποφάσεων, επιλογών των πρωταγωνιστών της παγκόσμιας ιστορίας, σε εξίσωση με 

το διεθνοπολιτικό περιβάλλον και τα διεθνή συμφέροντα. 

- Αναγνώριση των βασικών εθνικών, πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών και 

των δράσεων των πρωταγωνιστών της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας διεθνολογικό οντολογικό επίπεδο.  

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιοδολογικής εξιστόρησης της σύγχρονης  μεταπολεμικής παγκόσμιας 

ιστορικής και πολιτικής ελληνικής πραγματικότητας. 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

10. Ξένη Γλώσσα   

(2) ΞΓ 3 1  

07 Αγγλικά ΙΙΙ: Βιβλιογραφική Έρευνα στην Πολιτική και 

Οικονομική Επιστήμη  

Ιφ. Μαχίλη, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την εύρεση και επεξεργασία βιβλιογραφίας στις πολιτικές επιστήμες  

- εύρεση πηγών με λέξεις-κλειδιά, διεύρυνση ή συγκεκριμενοποίηση του στόχου της έρευνας ανάλογα με τα 

αποτελέσματα (χρήση Google scholar), καταγραφή των πηγών σύμφωνα με το σύστημα APA,  

- αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφειά τους με τον τίτλο της εργασίας και την αξιοπιστία τους),  

- annotated bibliography (περίληψη της επιχειρηματολογίας κειμένων της πολιτικής επιστήμης και σχολιασμός). 

(2) ΞΓ 3 2  

08  Γαλλικά ΙΙΙ  

Μ. Τζαναβάρη, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, 

γραπτή και προφορική κατανόηση) 

- Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων  

- Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου 

- Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή 

επικοινωνία 

- Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξη διοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με το 

σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας 

- Εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 

- Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

συνέχισης σπουδών του ή εργασίας σε μια γαλλόφωνη χώρα 

ΞΓ 3 3  

09   Γερμανικά ΙΙΙ  

Ε. Στράντζου, διδάσκουσα βάσει  ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη  ικανοτήτων κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

- Αναγνώριση και ανάλυση μορφοσυντακτικών δομές στο βασικό επίπεδο.   

- Σύνθεση και παραγωγή νέου γραπτού και προφορικού λόγου σε βασικό επίπεδο.  

- Απόκτηση νέας γνώσης και ικανοτήτων στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη).   

- Ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου μάθησης. 

ΞΓ 3 4  

10  Ιταλικά ΙΙΙ  

S. Vannini, Επισκέπτρια Καθηγήτρια  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Eξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας   

ΞΓ 3 5  

11  Ισπανικά ΙΙΙ  

Μ. Δημητρίου, μέλος ΕΕΠ   

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην ισπανική γλώσσα, με χρήση διευρυμένου και εύχρηστου 

λεξιλογίου  

- Απόκτηση επαρκών γνώσεων γραμματικής, για σύνταξη κειμένων και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.   

- Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης και χειρισμού της ισπανικής γλώσσας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι  

κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες  στα ποικίλα περιβάλλοντα της καθημερινότητας.  

- Διενέργεια πρώτης επαφής με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν σε γλωσσικές δομές και βασική ορολογία των 

γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ. 

ΞΓ 3 6  

12  Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign 

language  

Δ. Δημητριάδου, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου) 

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών 

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών 

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

10. Ξένη Γλώσσα (συνέχεια)  

ΞΓ 3 9 

15 Ρωσικά IΙΙ  

Ν. Γεμιντζή, διδάσκουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ρωσική γλώσσα, με χρήση διευρυμένου και εύχρηστου 

λεξιλογίου  

- Απόκτηση επαρκών γνώσεων γραμματικής, για σύνταξη κειμένων και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.   

- Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης και χειρισμού της γλώσσας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι  κοινωνικές και 

επαγγελματικές ανάγκες  στα ποικίλα περιβάλλοντα της καθημερινότητας.  

- Διενέργεια πρώτης επαφής με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν σε γλωσσικές δομές και βασική ορολογία των 

γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ. 

ΞΓ 3 9 

16  Τουρκικά IΙΙ  

Δ. Μαρκάτη, διδάσκουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (δηλωτική γνώση, πρακτικές δεξιότητες-τεχνογνωσία, υπαρκτική ικανότητα, 

ικανότητα μάθησης). 

- Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες). 

-Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων: 

- Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: αρκετό λεξιλόγιο για την περιγραφή περισσότερων θεμάτων που σχετίζονται 

με την καθημερινή ζωή. 

- Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: επικοινωνία με αρκετή ακρίβεια σε γνώριμα συμφραζόμενα. 

- Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: κατανοητή  προφορά – περιστασιακή χρήση εσφαλμένης προφοράς. 

-  Ανάπτυξη ορθογραφικής και ορθοφωνικής ικανότητας. 

- Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου). 

- Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου. 

- Κριτική ικανότητα.  

- Διαπολιτισμική επίγνωση. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσηςκαι ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Δ΄ Εξάμηνο (κοινό για όλους τους φοιτητές) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων και ξένης γλώσσας 

 

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 4 001 

1. Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ 

Σπ. Λίτσας, Αναπλ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων 

- Εμβάθυνση στη μεθοδολογία της ανάλυσης και της έρευνας. 

- Εξοικείωση με τρέχοντα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής Οικονομίας.   

- Εμβάθυνση σε θεωρίες Διπλωματίας. 

- Εμβάθυνση σε θεωρίες Σύναψης Συμμαχικών.  

- Εμβάθυνση στην Κριτική Σκέψη και στην ανάπτυξη διαδικασιών Λογικής βάσει διεθνοπολιτικών παραδειγμάτων. 

- Εμβάθυνση στις Θεωρίες Αρπαγής (έννομης, έκνομης, συμβατικής)  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

ΔΕ 4 006 

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 2019 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

ΔΕ 4 007 

3. Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία 

Αθ. Μποζίνης, Επίκ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές τεχνικές ανάλυσης και θεωρίας της Παγκόσμια Πολιτικής Οικονομίας και εφαρμογή αυτών 

στις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις. 

- Επίλυση ζητημάτων στο χώρο της Παγκόσμιας Πολιτικής οικονομίας και των παγκόσμιων επιχειρήσεων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της Πολιτικής οικονομίας του Διεθνούς Εμπορίου και της 

Παγκοσμιοποίηςης.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

ΔΕ 4 003-1 

4. Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου Ι 

Κ. Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές τεχνικές έρευνας πεδίου. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της δειγματοληψίας και της διεξαγωγής ερευνών.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Διεξαγωγή ορθής έρευνας και συγγραφής ερευνητικής εργασίας. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  ελέγχων ερωτηματολογίου. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ευρημάτων.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

ΔΕ 3007 

5. Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Σπουδές 

Σπ. Μακρής, Επίκ. Καθηγητής 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές γνώσεις της σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο των Πολιτισμικών Σπουδών. 

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση δεδομένων της Νέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας.  

- Εμπέδωση πολιτικών, κοινωνιολογικών, αισθητικών και πολιτισμικών θεμάτων. 

ΔΕ 4 005 

6. Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα 

Φ. Μπέλλου, Επίκ. Καθηγήτρια 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξασφάλιση αποδεδειγμένης γνώσης και κατανόησης των πολιτικών προτεραιοτήτων των Κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.  

- Εξοικείωση με βασικές πτυχές πολιτικού ανταγωνισμού και συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας  

- Εξοικείωση με την θεσμική οικοδόμηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ.   

- Κατανόηση των μηχανισμών ενδο-οργανισμικής συνεργασίας της ΕΕ στα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και 

επιχειρησιακής δράσης 

- Κατανόηση του διεθνούς πολιτικού ρόλου της ΕΕ στο διεθνές ανταγωνιστικό σύστημα  

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών  πτυχών της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής.  

-Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

 

  

Downloaded from eudguide.gr



    

24 

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 4 011-1  

7. Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα 

UNESCO)   

Σ. Μπουτσιούκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

Ν. Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ικανότητα περιγραφής του θεσμικού πλαισίου και της πολιτικής των εθνικών αρχών και φορέων σε ζητήματα πολιτιστικής 

διπλωματίας. 

- Γνώση και ανάλυση της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας σε διμερές επίπεδο.  

- Ικανότητα περιγραφής του συμβατικού πλαισίου και της πολιτικής της UNESCO, της Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων 

υπερεθνικών οργανισμών σε ζητήματα πολιτιστικής διπλωματίας. 

- Γνώση και ανάλυση των κυριότερων διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται σε ζητήματα πολιτιστικής διπλωματίας.  

- Κατανόηση των δυσκολιών άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προβολή τρόπων αντιμετώπισης 

των παραβιάσεων του υφιστάμενου πλαισίου. 

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών και των δράσεων της 

πολιτιστικής διπλωματίας των εθνικών αρχών και των υπερεθνικών οργανισμών.  

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας. 

ΔΕ 4 013   

8. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών  

Κ. Μικέλης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης και της οικείας θεωρίας 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με την πολιτική οικονομία και το επιστημολογικό της υπόβαθρο.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.    

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών οικονομικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών οικονομικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική αναφορά τη σχέση 

(οικονομικής) θεωρίας-(οικονομικής) πράξης.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της πολιτικής οικονομίας με επίκεντρο τη σύνδεσή της με την πολιτική και την κοινωνία.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

ΔΕ 4 014   

9. Διεθνείς Σχέσεις της Ρωσίας 

International Relations of Russia  

Κ. Μικέλης, Επίκ. Καθηγητής,  

Ρ. Παιδή Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της ρωσικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη ρωσική εξωτερική πολιτική.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών πολιτικών και διπλωματικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.    

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών πολιτικών και διπλωματικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική αναφορά τη ρωσική εξωτερική 

πολιτική και τον διεθνή ρόλο της Ρωσίας.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  της Διπλωματίας και της διεθνούς πολιτικής με επίκεντρο τη Ρωσία.   

ΔΕ 4 016  

10. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Σύγκλισης 

και Διεθνούς Συνδρομής   

Δ. Σκιαδάς Καθηγητής  

Σ. Μπουτσιούκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Θεωρητική προσέγγιση και ορισμός των εννοιών της σύγκλισης, του συντονισμού και της εναρμόνισης στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

- Γνώση και δυνατότητα κριτικής ανάλυσης του περιεχομένου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

- Ικανότητα ανάλυσης των πολιτικών οικονομικής σύγκλισης της Ε.Ε. και περιγραφής των επιδράσεων που ασκούν στις 

δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών. 

- Ολοκληρωμένη γνώση του πολιτικού πλαισίου γύρω από το οποίο οικοδομούνται και υλοποιούνται οι δράσεις αναπτυξιακής ή 

ανθρωπιστικής βοήθειας της Ε.Ε. και κατανόηση του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνεται για τους συγκεκριμένους σκοπούς. 

- Περιγραφή των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και των μορφών χρηματοδοτικής υποστήριξης που αξιοποιούνται 

από την Ε.Ε. για την παροχή αναπτυξιακής ή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τρίτες χώρες. 

- Αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνείς φορείς σχεδιασμού και άσκησης των συγκεκριμένων πολιτικών. 

- Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε 

σχετικές διαχειριστικές δράσεις ως ερευνητές ή ως επαγγελματίες. 
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ΔΕ 4017  

11. Ιστορία του  Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού  

Ν. Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

-  Ικανότητα αφομοίωσης του ελληνικού εθνικού ιστορικού αφηγήματος 

- Γνώση και ανάλυση της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.  

- Ικανότητα περιγραφής της διαδρομής του νέου ελληνικού κράτους, από την απόκτηση κρατικής οντότητας έως 

τη σύγχρονη ιστορικοπολιτική πραγματικότητα. 

- Γνώση και ανάλυση των κυριότερων διαδράσεων της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής κρατικής οντότητας, 

μέσα στο διεθνές περιβάλλον.  

- Κατανόηση των δυσκολιών, εμπλοκών, αποφάσεων των πρωταγωνιστών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής 

ιστορίας, σε εξίσωση με τον διεθνή παράγοντα. 

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών εθνικών, πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των 

πρωτοβουλιών και των δράσεων των πρωταγωνιστών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας σε 

εσωτερικό κρατικό, αλλά και διεθνολογικό οντολογικό επίπεδο.  

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιοδολογικής εξιστόρησης της νεότερης και σύγχρονης ιστορικής και 

πολιτικής ελληνικής πραγματικότητας. 

ΔΕ 4018  

12. Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων: Πολιτική και 

Οικονομία  

Φ. Μπέλλου, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες διεθνών σχέσεων κρατών και διεθνών δρώντων καθώς και αξιολόγηση εννοιών 

όπως η ασφάλεια, κρατών αλλά και ανθρώπων.  

- Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση σύγχρονων ζητημάτων ασφάλειας 

και η κατανόηση χρήσης της έννοιας σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης (διεθνές, εθνικό και ατομικό).  

- Δυνατότητα εκτίμησης και αξιολόγησης επιμέρους ζητημάτων ασφάλειας και απειλών για τη ζωή των 

ανθρώπων που ζουν σε οργανωμένα λειτουργικά κράτη καθώς και η μελέτη των συνεπειών απώλειας αυτής. 

Εξοικείωση με έννοιες όπως αποτυχημένα ή εύθραυστα κράτη και οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν στην 

διεθνή, περιφερειακή εθνική και ατομική ασφάλεια. 

- Απαίτηση κριτικής ανάλυσης πολύπλοκων ζητημάτων ασφάλειας, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 

χαρακτήρα.  

- Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης προκειμένου να εξασφαλιστεί από τους φοτητές/τριες το 

πολύπλοκο πλέγμα διασύνδεσης της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας κρατών  

- Κριτική αξιολόγηση του ρόλου των διεθνών οργανισμών στην αντιμετώπιση ζητημάτων συλλογικών απειλών 

καθώς και ανάπτυξη κριτικής σκέψης ως προς την αποτελεσματικότητα της διεθνούς πρακτικής για την 

αντιμετώπιση διεθνών απειλών 

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνοτητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 

ΔΕ 1 007  

13. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική 

Α. Κουλακιώτης, Αν. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Οι φοιτητές θα μάθουν να εκτιμούν συναρτήσεις χρονολογικής σειράς σε απλή και πολλαπλή μορφή. 

- Να διαβάζουν δεδομένα και να τα αναλύουν στο λογισμικό WinRats.  

- Επίσης να δέχονται ή να απορρίπτουν συντελεστές παλινδρόμησης σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας μέσα 

από εκτιμήσεις όπως CAPM και APT. 

14. Ξένη Γλώσσα   

ΞΓ 4 1  

06 Αγγλικά ΙV: Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας   

Ιρ. Παπαδοπούλου, μέλος ΕΕΠ  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας: εύρεση θέματος, εύρεση πηγών με 

έρευνα με λέξεις-κλειδιά, αξιολόγηση πηγών, υποστήριξη επιχειρημάτων, σύνταξη κειμένου με συνοχή, 

παράφραση και παραπομπή σε πηγές, αποφυγή λογοκλοπής. 
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Ξένη Γλώσσα (συνέχεια) 

ΞΓ 4 2 

07 Γαλλικά IV 

Μ. Τζαναβάρη, μέλος ΕΕΠ 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική 

παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση) 

- Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων  

- Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου 

- Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η 

πανεπιστημιακή επικοινωνία 

- Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 

- Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να 

συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα 

ΞΓ 4 3 

08 Γερμανικά IV 

Διδάσκων/ουσα βάσει ΠΔ 407/80 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη  ικανοτήτων κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

- Αναγνώριση και ανάλυση μορφοσυντακτικών δομές στο βασικό επίπεδο.   

- Σύνθεση και παραγωγή νέου γραπτού και προφορικού λόγου σε βασικό επίπεδο.  

- Απόκτηση νέας γνώσης και ικανοτήτων στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη).   

- Ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου μάθησης. 

ΞΓ 4 4 

09 Ιταλικά IV S. 

Vannini, Επισκέπτρια Καθηγήτρια 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Eξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με 

ασκήσεις 

- Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

ΞΓ 4 5 

10 Ισπανικά IV 

Μ. Δημητρίου, μέλος ΕΕΠ 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ικανοποιητική ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ισπανική Γλώσσα, με κατοχή σύνθετου και εύχρηστου 

λεξιλογίου αλλά και των απαραιτήτων γλωσσικών δομών για σύνταξη επιστολών (επίσημης και ανεπίσημης 

μορφής), κειμένων, καθώς και για συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου. 

- Ικανότητα επικοινωνίας με ευκολία σε καταστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικές ζωής, που απαιτούν 

ένα αρκετά διευρυμένο λεξιλόγιο και επαρκής ανάπτυξη της ικανότητας αφήγησης και περιγραφής 

γεγονότων και καταστάσεων του παρελθόντος, όσο και της παρουσίασης σχεδίων και προσδοκιών που 

αφορούν στο μέλλον. 

- Εξοικείωση με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν γλωσσικές δομές και ορολογία των γνωστικών αντικειμένων 

που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ, προκειμένου να αξιοποιείται η ισπανόφωνη βιβλιογραφία για τις ανάγκες 

των σπουδών, ακόμη και αν οι προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στην ισπανική γλώσσα δεν 

είναι αναπτυγμένες σε ανώτατο επίπεδο (ισπανικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς). 

ΞΓ 4 6 

12 Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language 

Δ. Δημητριάδου, μέλος ΕΕΠ 

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες  

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών 

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών 

- Εξοικείωση με την ορολογία και την ανάλυση δομών επιστημονικού λόγου 

- Παρουσίαση και συζήτηση απόψεων  

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών 

- Σύνθεση και παραγωγή επιστημονικού λόγου 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ξένη Γλώσσα (συνέχεια) 

ΞΓ 4 9  

15 Ρωσικά IV  

Διδάσκων/ουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ικανοποιητική ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, με κατοχή σύνθετου και εύχρηστου λεξιλογίου αλλά και των 

απαραιτήτων γλωσσικών δομών για σύνταξη επιστολών (επίσημης και ανεπίσημης μορφής), κειμένων, 

καθώς και για συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου. 

- Ικανότητα επικοινωνίας με ευκολία σε καταστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικές ζωής, που απαιτούν 

ένα αρκετά διευρυμένο λεξιλόγιο και επαρκής ανάπτυξη της ικανότητας αφήγησης και περιγραφής 

γεγονότων και καταστάσεων του παρελθόντος, όσο και της παρουσίασης σχεδίων και προσδοκιών που 

αφορούν στο μέλλον. 

ΞΓ 4 9  

16 Τουρκικά  IV  

Διδάσκων/ουσα βάσει ΠΔ 407/80  

2 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (δηλωτική γνώση, πρακτικές δεξιότητες-τεχνογνωσία, υπαρκτική ικανότητα, 

ικανότητα μάθησης). 

- Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες). 

-Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων: 

- Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: ικανοποιητικό φάσμα λεξιλογίου για θέματα που συνδέονται με τον τομέα 

των φοιτητών και τα περισσότερα γενικά θέματα. 

- Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: σχετικά υψηλός βαθμός γραμματικού ελέγχου. 

- Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: ξεκάθαρος και φυσικός επιτονισμός και προφορά. 

-  Ανάπτυξη ορθογραφικής και ορθοφωνικής ικανότητας. 

- Έκφραση με αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρο τρόπο και ευγενικά σε ύφος επίσημο ή ανεπίσημο. 

- Δυνατότητα –με κάποια προσπάθεια- παρακολούθησης και συμμετοχής σε ομαδικές συζητήσεις ακόμα και σε 

καταστάσεις γρήγορης ομιλίας. 

- Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου). 

- Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου. 

- Κριτική ικανότητα.  

- Διαπολιτισμική επίγνωση. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Ε΄ Εξάμηνο (κοινό για όλους τους φοιτητές) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων  

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 5 001  

1. Πολιτική Ανάλυση και Συμπεριφορά  

Η. Κουσκουβέλης, Καθηγητής,  

Ι. Κωνσταντινίδης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της Πολιτικής Ανάλυσης 

- Εμβάθυνση στη μεθοδολογία της ανάλυσης και της έρευνας της πολιτικής ανάλυσις 

- Εξοικείωση με τρέχοντα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής Οικονομίας  

- Πολιτική Ανάλυση μέσω παραδειγμάτων 

ΔΕ 5 002  

2. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική     

Γ. Βοσκόπουλος, Αναπλ.  Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά και οργανωτικά ζητήματα άσκησης εξωτερικής πολιτικής. 

- Μελέτη του θεωρητικού πλαισίου άσκησης εξωτερικής πολιτική 

- Μελέτη του πλαισίου άσκησης εφαρμοσμένης εξωτερικής πολιτικής  

- Εξοικείωση με το ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με τις όμορες χώρες    

- Εξοικείωση με εννοιολογικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο συστημικής 

ανάλυσης  

ΔΕ 5 003  

3. Θεωρία Πολέμου  

Σπ. Λίτσας, Αναπλ.. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Στρατηγικής 

Θεωρίας αλλά και της Φιλοσοφίας του Δικαίου. 

- Εμβάθυνση στη μεθοδολογία της ανάλυσης και της έρευνας.   

- Εξοικείωση με ιστορικά ζητήματα.  

- Εξοικείωση με τρέχοντα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής Οικονομίας.   

- Εμβάθυνση σε θεωρίες Ηγεσίας. 

- Εμβάθυνση σε θεωρίες Σύγκρουσης και Επίλυσης Συγκρούσεων.  

- Εμβάθυνση στην Κριτική Σκέψη και στην ανάπτυξη διαδικασιών Λογικής βάσει διεθνοπολιτικών 

παραδειγμάτων και υποθέσεων. 

- Εμβάθυνση του διεθνοπολιτικού και συστημικού περίγυρου αλλά και των υποσυστημάτων που επηρεάζουν 

την Ελλάδα, την Ευρώπη και το Δυτικό κόσμο  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

ΔΕ 5 013  

4. Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ: Οικονομία, Κοινωνικό 

Μοντέλο, Βιώσιμη   Ανάπτυξη   

Ι. Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη συνεκτική αναπτυξιακή πτυχή όλων των  οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

πολιτικών της ΕΕ 

- Εξοικείωση με τις «οριζόντιες» στρατηγικές επιλογές της Ε.Ε. που διαχέονται όλο και περισσότερο στις κοινές 

πολιτικές της Ένωσης 

- Συνδυαστική χρήση προτεινόμενης βιβλιογραφίας και στρατηγικών εγγράφων της ΕΕ 

- Επίλυση πρακτικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας 

- Εκπόνηση κειμένων επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτικής δράσης 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

ΔΕ 5 016  

5. Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομικές σχέσεις 

της ΝΑ Ευρώπης   

 Αρ. Μπιτζένης, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση των διαβαλκανικών οικονομικών σχέσεων 

- Κατανόηση θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης 

- Κατανόηση των διαβαλκανικών οικονομικών σχέσεων. 

- Ανάλυση των λόγων που καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές  

- Λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των  χωρών της ΝοτιοΑνατολικής  Ευρώπης στην  οικονομία της αγοράς 

- Κατανόηση της Ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας στην ΝΑ Ευρώπη 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΔΕ 5 006  

6. Σύγχρονη Διπλωματική Πρακτική  

Θ. Καρβουναράκης, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με την εξέλιξη της διπλωματικής πρακτικής και τη διαμόρφωση των σχετικών θεσμών. 

-Εξοικείωση μέσω παραδειγμάτων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

ΔΕ 5 007-1  

7. Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική και Δημοσιονομική 

Διακυβέρνηση & Εθνικές Επιλογές (Μάθημα Έδρας Jean 

Monnet)  

Δ. Σκιαδάς Καθηγητής,  

Σ. Μπουτσιούκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ορισμός των διαρθρωτικών πολιτικών και αναφορά των κυριότερων από αυτές. 

- Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των διαρθρωτικών δράσεων στην Ευρώπη. 

- Ικανότητα περιγραφής των μηχανισμών και των εργαλείων άσκησης εποπτείας και εφαρμογής διαρθρωτικών 

πολιτικών στην Ε.Ε. 

- Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να 

συμμετέχουν σε δράσεις διαχείρισης διαρθρωτικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες. 

ΔΕ 5 008-1  

8. Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων στην 

Πολιτική και την Οικονομία  (Μάθημα Έδρας ΓΕΕΘΑ στις 

Στρατηγικές Σπουδές “Θουκυδίδης”)  

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

ΔΕ  5 014  

9. Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου ΙΙ    

Ν. Κουτσουπιάς, Αναπλ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ωρίμανση γνώσεων στις αρχές της ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, ψηφιακών και μη, ποσοτικού και κυρίως 

ποιοτικού χαρακτήρα με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών  πακέτων (R, Nvivo), στην επιλογή της κατάλληλης 

μεθόδου συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.  

- Απόκτηση εδραίας γνώσης για τους όρους συγκρότησης της μεθοδολογικής στρατηγικής στην ποιοτική έρευνα 

και τις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής ποιοτικών δεδομένων,  

- Εκμάθηση βασικών τεχνικών επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων  

- Δυνατότητα παραγωγής εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας.  

ΔΕ 5 017  

10. Κυβερνοχώρος και Νέες Τεχνολογίες στις Διεθνείς 

Σχέσεις  

Α. Μποζίνης, Επίκ. Καθηγητής    

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές αρχές της επιστήμης και Τεχνολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο των Νέων Τεχνολογιών - Κυβερνοχώρου  

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων.  

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών υποδειγμάτων της Υψηλής Τεχνολογίας.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

ΔΕ 5 018  

11. Διεθνείς Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις των 

Μικρών Κρατών της ΕΕ  

Ρ. Παιδή, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Πολύπλευρη διεύρυνση γνώσεων για τις Διεθνείς Σχέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στα Μικρά Κράτη. 

- Κατανόηση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και σύγχρονων ζητημάτων, όπως πχ η οικονομική κρίση και οι διαφορές 

στην αντιμετώπισή της ανάμεσα στα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, η διάσταση θέσεων ανάμεσα σε διαφορετικά 

κράτη και διαφορετικές ομάδες κρατών στην Ε.Ε., οι συνέπειες των ασυμμετριών ισχύος εντός της Ε.Ε, κλπ. 

- Απόκτηση σαφούς εικόνας της θέσης των μικρών ευρωπαϊκών κρατών στο διεθνές σύστημα και στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

- Κατανόηση του πώς τα Ευρωπαϊκά μικρά κράτη έχουν ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις.  

- Ικανότητα κριτικής ανάλυσης συγχρόνων και επίκαιρων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων ως προς τις 

διεθνείς σχέσεις των Μικρών Κρατών στην Ευρώπη. 

ΔΕ 5 019  

12. The United States of America Grand Strategy in the 

21st Century  

Σπ. Λίτσας, Αναπλ. Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ 

- Εμβάθυνση στη μεθοδολογία της ανάλυσης και της έρευνας της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.    

- Εξοικείωση με τρέχοντα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής Οικονομίας των ΗΠΑ.   

- Εμβάθυνση στην Ιστορία των ΗΠΑ αλλά και στις προοπτικές του κράτους στο μέλλον 
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ΣΤ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων   

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ2 6 001  

1. Θεωρίες Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Πολιτικής 

Ολοκλήρωσης   

Γ. Βοσκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά ζητήματα των θεωριών ολοκλήρωσης. 

- Μελέτη του ενοποιητικού φαινομένου με τη χρήση/αντιπαραβολή εναλλακτικών/ανταγωνιστικών θεωριών 

και μεθοδολογικών εργαλείων.   

- Σύνδεση της γνώσης που προκύπτει από τη χρήση θεωρητικών εργαλείων με ζητήματα εφαρμοσμένης 

πολιτικής.    

- Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας των θεωριών ολοκλήρωσης.  

- Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να συνδεθεί η γνώση θεωριών με την άσκηση πολιτικής   

Δ2 6 002  

2. Διεθνές Δίκαιο  

Κ. Χαΐνογλου, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Αντίληψη των πτυχών της διεθνούς συνεργασίας, χάραξης (εξωτερικής) πολιτικής και επίλυσης διαφορών 

μέσω του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών.  

- Ανταπόκριση με κριτική ικανότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία του 

διεθνούς δικαίου. 

- Κατανόηση των μεθοδολογικών, επιστημονικών και πολιτικών παραμέτρων ως προς την αποστολή, τις 

δομές και τις λειτουργίες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών.  

Δ2 6 011  

3. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική: Γενικές Αρχές, 

Κανονιστικά και Χρηματοδοτικά Μέσα της Πολιτικής 

Συνοχής  

Ι. Παπαδόπουλος, Αναπλ.. Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη λειτουργία μίας κατ’ εξοχήν «οριζόντιας» πολιτικής της Ε.Ε. όπως η Περιφερειακή 

Πολιτική και η σύνδεσή της με τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης μετά την αναθεώρηση της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

- Συνδυαστική χρήση προτεινόμενης βιβλιογραφίας και στρατηγικών εγγράφων της ΕΕ 

- Επίλυση πρακτικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

- Εξοικείωση με τα εργαλεία διαβούλευσης και τα διάφορα έγγραφα εργασίας, κυρίως της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας 

- Εκπόνηση κειμένων επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτικής δράσης 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

Δ2 6 004  

4. Συγκριτική Πολιτική  

Ι. Κωνσταντινίδης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη συγκριτική μέθοδο ανάλυσης 

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  που σχετίζονται με τη λειτουργία πολιτικών συστημάτων στον δυτικό κόσμο, 

σε νέες δημοκρατίες και σε απολυταρχικά καθεστώτα 

- Συλλογή πληροφοριών πραγματολογικού χαρακτήρα για τα συστήματα των παραπάνω κατηγοριών. 

- Ανάπτυξη δοκιμίου επί των παραπάνω θεμάτων. 

Δ2 6 005  

5. Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία των Χωρών της 

Μέσης Ανατολής  

Παν. Υπότροφος, ΕΣΠΑ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

-  Κατανόηση των εννοιολογικών προσδιορισμών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής στη βάση 

διαφορετικών κριτηρίων (γεωγραφικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικο-πολιτισμικών).  

- Εξοικείωση των φοιτητών με το ιστορικό υπόβαθρο της ανάδυσης και εξέλιξης ενός συστήματος κρατών 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

- Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα ιδιαίτερα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά γνωρίσματα των κρατών 

της Μέσης Ανατολής.  

- Ανάπτυξη δυνατοτήτων σύλληψης και περιγραφής των βασικών δυναμικών ασφάλειας της Μέσης 

Ανατολής στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο.  

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την  περιστολή της 

πολυπλοκότητας, την αξιολόγηση και ιεράρχηση των πληροφοριών σχετικά με την εξωτερική πολιτική και 

διπλωματία των χωρών της Μέσης Ανατολής. 
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Δ2 6 007  

6. Θρησκεία, Οικονομία και Διεθνής Πολιτική  

Ρ. Παιδή, Επίκ. Καθηγήτρια     

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Κατανόηση της σχέσης της Θρησκείας, ως θεολογία αλλά και ως εμπειρικό βίωμα, με κεντρικές έννοιες και 

ζητήματα στη Διεθνή Πολιτική, όπως η ισχύς, η σύγκρουση και η συνεργασία, ο πόλεμος και η ειρήνη, η 

διπλωματία, η ανάπτυξη, η ασφάλεια, η Δημοκρατία. 

- Απόκτηση καλής γνώσης των σύγχρονων ζητημάτων διεθνούς πολιτικής και οικονομίας που συνδέονται με 

τη Θρησκεία.  

- Απόκτηση ικανότητάς αναζήτησης πληροφοριών γνώση για τα σχετικά ζητήματα στο διαδίκτυο και σύνθεσης 

και ανάλυσης σε προφορικό και γραπτό λόγο των σχετικών θεμάτων. 

Δ2 6 008  

7. Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και 

Οικονομίας  

Ιφ. Μαχίλη, μέλος ΕΕΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων. 

- -Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής 

που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο 

αντικείμενο σπουδών 

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν 

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω 

εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις 

-Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ2 6 009  

8. Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία στον 20ο Αιώνα 

Political and Economic Philosophy in the 20th Century  

Ι. Παπαδόπουλος, Αναπλ.. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Συνθετική, συνεκτική και συστηματική γνώση των εννοιών της σύγχρονης αγγλόφωνης πολιτικής και 

οικονομικής φιλοσοφίας 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της πολιτικής φιλοσοφίας μέσω της ανάγνωσης πρωτότυπων κειμένων και 

δευτερογενούς υλικού από πολλαπλές πηγές (δικανικές, πολιτικές, δημοσιογραφικές κ.ά.) 

- Ανάλυση σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, ιδίως δε στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, με την βοήθεια των εννοιών της σύγχρονης αγγλόφωνης πολιτικής και οικονομικής φιλοσοφίας 

- Συνδυαστική χρήση προτεινόμενης βιβλιογραφίας, πρωτότυπων χωρίων σύγχρονης πολιτικής και 

οικονομικής φιλοσοφίας και υποστηρικτικού υλικού από πολλαπλές πηγές 

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας 

Δ2 6 013  

9. Νεότερη & Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία   

Ι. Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Συνθετική, συνεκτική και συστηματική γνώση των εννοιών της νεότερης και σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της πολιτικής φιλοσοφίας μέσω της ανάγνωσης πρωτότυπων κειμένων 

- Ανάλυση σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, ιδίως δε στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης,  με την βοήθεια των εννοιών της πολιτικής φιλοσοφίας 

- Συνδυαστική χρήση συγγραμμάτων, προτεινόμενης βιβλιογραφίας, αλλά και πρωτότυπων χωρίων πολιτικής 

φιλοσοφίας της Νεωτερικότητας 

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας 

Δ2 6 010  

10. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ERASMUS) Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 

Προπτυχιακούς φοιτητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

Υποψήφιους Διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα Τμήματα 

του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 
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Δ2 6 015  

11. Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

στην Εκπαίδευση  

Σ. Μπουτσιούκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Γνώση και ανάλυση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική 

και διάκριση των διαφορών τους. 

- Κατανόηση των βασικών εννοιών που αναφέρονται στο πεδίο της εκπαίδευσης και περιγραφή των μεταξύ 

τους διασυνδέσεων. 

- Περιγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής διαφόρων διεθνών οργανισμών. 

- Περιγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε., κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

διαμορφώνεται και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της. 

- Κριτική ανάλυση της επίδρασης που ασκείται στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές από τις πρωτοβουλίες των 

διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. 

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

- Αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς σχεδιασμού και 

άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

- Ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε 

θέση να συμμετέχουν σε δράσεις διαχείρισης εκπαιδευτικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως 

επαγγελματίες.  

ΔΕ 4019   

12. Politics of the Internet  

Δ. Βαγιάνος, μέλος ΕΔΙΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Κατανόηση βασικών αρχών  σχεδίασης του Διαδικτύου και του πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο 

εξελίχθηκε. 

- Εξοικείωση με τις έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού, των Εικονικών Κοινοτήτων και του ρόλου τους στην 

ανάπτυξη του Διαδικτύου. 

- Κατανόηση της έννοιας της πολιτικής ισχύος και των εκφάνσεων της στο σύγχρονο Διαδίκτυο. 

- Κατανόηση των εννοιών  της  Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Ηλεκτρονικής Κινητοποίησης-Ακτιβισμού, 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Προεκλογικών Εκστρατειών. 

- Εξοικείωση με τις έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας του Διαδικτύου. 

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών  πεδίων. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, αυτοβελτίωσης, δημόσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας και 

ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Ζ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων   

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ2 7 001  

1. Στρατηγικές Σπουδές     

Φ. Μπέλλου, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες στρατηγικής και κατανόηση αυτών μέσα στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι  

- Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση ιστορικών συμβάντων στρατηγικού 

χαρακτήρα στις σχέσεις κρατών ή άλλων διεθνών δρώντων της διεθνούς πολιτικής.  

- Δυνατότητα ανάγνωσης και αξιολόγησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στρατηγικής των κρατών και 

άλλων διεθνών δρώντων.  

- Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης και της πολυπλοκότητας των διεθνών φαινομένων 

στρατηγικού χαρακτήρα στη συμπεριφορά κρατών. 

-Κριτική αξιολόγηση αποφάσεων στρατηγικής ή δογμάτων βάσει των ιστορικών τους αποτελεσμάτων και με 

γνώμονα εννοιολογικά εργαλεία της διεθνούς στρατηγικής  

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ορθολογικών υποδειγμάτων αποφάσεων στρατηγικής.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και αυτοβελτίωσης στη βάση του ορθολογισμού.    

Δ2 7 002  

2. Δίκαιο της Ε.Ε. Ι: Οι Θεσμοί και ο Πολίτης (μάθημα 

Έδρας Jean Monnet)  

Δ. Αναγνωστοπούλου, Αναπλ.. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του θεσμικού δικαίου της ΕΕ, τις αξίες, τις αρχές κατανομής των 

αρμοδιοτήτων, τις πηγές του δικαίου της ΕΕ 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία της ΕΕ.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων, των αρχών και των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

ΕΕ.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση νομοθεσίας και νομολογίας της ΕΕ.  

- Αντίληψη και εκμάθηση του δικαστικού συστήματος της ΕΕ με την εικονική δίκη 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αξιών, των αρχών, των θεσμών, των πηγών και κυρίως του δικαστικού 

συστήματος της ΕΕ  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της τεχνικής της εικονικής 

δίκης και των εργασιών του μαθήματος, ατομικές ή ομαδικές.   

Δ2 7 003  

3. Διεθνής Πολιτική Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

Κ. Μικέλης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της σχέσης διεθνούς πολιτικής και 

φύσης/ενέργειας/φυσικών πόρων  και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενων με την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών περιβαλλοντικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.    

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών διεθνο-πολιτικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών διεθνο-πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική 

αναφορά τον περιβαλλοντικό και ενεργειακό τομέα.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

Δ2 7 004  

4. Πολιτική και Οικονομική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής 

‘Ένωσης  

Γ. Βοσκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά ζητήματα των θεωριών ολοκλήρωσης. 

- Μελέτη του ενοποιητικού φαινομένου με τη χρήση/αντιπαραβολή εναλλακτικών/ανταγωνιστικών θεωριών 

και μεθοδολογικών εργαλείων.   

- Σύνδεση της γνώσης από τη χρήση θεωρητικών εργαλείων με ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής.    

- Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας των θεωριών ολοκλήρωσης.  

- Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να συνδεθεί η γνώση θεωριών με την άσκηση πολιτικής   
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Δ2  7 012  

5. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων   -  Advanced Study in International Law and 

Human Rights    ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 

2018- 2019  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 
Δεν Προσφέρεται 

Δ2 7 006  

6. Ασιατικές Δυνάμεις στο Διεθνές Πολιτικοοικονομικό 

Σύστημα  

Γ.Σπυρόπουλος, Καθηγητής   

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Κατανόηση των βασικών γνωρισμάτων του διεθνούς πολιτικοοικονομικού συστήματος   

- Εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος  

- Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στο ρόλο και στη δράση των ασιατικών 

δυνάμεων.  

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιγραφή και 

ανάλυση διεθνών φαινομένων.    

Δ2 7 007  

7. Ευρωπαϊκή Διπλωματία στον 20ο Αιώνα  

Θ. Καρβουναράκης, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μέσω ιστορικών 

παραδειγμάτων, με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής. 

- Μέσω της συγγραφής και παρουσίασης εργασιών διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών και ανάπτυξη 

κριτικής ικανότητας. 

- Με την παρουσίαση των εργασιών ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ2 7 008  

8. Πολιτική Σκέψη , Ελευθερία και Δημοκρατία -  Political 

Thought, Freedom and Democracy  

Σ. Μακρής, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με ειδικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις της Νεοτερικής και Σύγχρονης Πολιτικής Θεωρίας 

και με τους βασικούς θεωρητικούς και στοχαστές. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το πεδίο των Θεωριών της Δημοκρατίας. 

- Εξοικείωση με την έννοια και τις θεωρίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.  

- Εμπέδωση ειδικών θεμάτων περί ελευθερίας και δημοκρατίας. 

Δ2 7 009  

9. Εκλογική Συμπεριφορά - Electoral Behaviour   

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 2019  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 
Δεν Προσφέρεται 

Δ2 7 010  

10. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ERASMUS) .  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 

 Δ2 7 013  

11. Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας  

Ν. Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Αναδρομή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  

- Ιχνηλάτηση της νεότερης Ιστορίας της Τουρκίας.   

- Περιγραφή ιστορικών δρώμενων  - συμπλοκών των δύο χωρών στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

- Ανάλυση των βασικών συνιστωσών των στοχοθεσιών της τουρκικής διπλωματίας. 

- Ιστορική και διεθνοπολιτική ανάλυση του Κυπριακού Ζητήματος.  

- Κατανόηση του προβλήματος του Μακεδονικού Ζητήματος και της ελληνοσκοπιανής διένεξης, με 

διαπραγμάτευση ειδικών θεμάτων πτυχών του ζητήματος (π.χ. θέματα γλώσσας, μειονοτήτων κλπ. 

Αποδόμηση μύθων. 

- Κατανόηση της σύγχρονης βαλκανικής πραγματικότητας, συναρτωμένης της Ελλάδας με τους γείτονες της και 

τα ζητήματα που προκαλούν με αυτούς σύγκρουση 

- Συμπερασματική αποτίμηση    
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 27014  

12. Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία    

Σ. Μπουτσιούκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Ορισμός του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και περιγραφή των συνθηκών που το διαμορφώνουν 

διαχρονικά.   

- Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στην κοινωνική 

πολιτική  και διάκρισης των διαφορών τους. 

- Κατανόηση των βασικών εννοιών του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, περιγραφή των επιμέρους 

κατηγοριοποιήσεών τους και ορισμός των μεταξύ τους διασυνδέσεων. 

- Ανάλυση της πολιτικής της Ε.Ε. και διαφόρων διεθνών οργανισμών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και 

κατανόηση των επιδράσεων που ασκείται στις εθνικές πολιτικές. 

- Γνώση του θεσμικού πλαισίου και δυνατότητα αξιολόγησης των κυριότερων πρωτοβουλιών και δράσεων που 

αναπτύσσονται στην Ευρώπη για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

- Ικανότητα αξιοποίησης των μηχανισμών και των εργαλείων άσκησης κοινωνικής πολιτικής που 

διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων σημαντικών κοινωνικών 

ζητημάτων, όπως: απασχόληση και ανεργία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνία των πολιτών και 

κοινωνική ευθύνη, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

- Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε 

δράσεις διαχείρισης κοινωνικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες. 

Δ 27015  

13. Δημόσια Διπλωματία και Επικοινωνία    

Φ. Μπέλλου, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες δημόσιας διπλωματίας, επικοινωνιακής πολιτικής διεθνών δρώντων και 

κρατών και εν γένει στρατηγικής επικοινωνίας  

- Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση της επικοινωνιακής πολιτικής 

κρατών και των πολιτικών διαχείρισης της εικόνας τους.  

- Δυνατότητα εκτίμησης και αξιολόγησης της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και άλλων διεθνών δρώντων 

βάσει των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων. 

-Απαίτηση κριτικής ανάλυσης πολύπλοκων επικοινωνιακών κρατικών συμπεριφορών. 

- Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης στην οικοδόμηση αφηγημάτων και πλαισίωσης διεθνών 

φαινομένων και κρατικών συμπεριφορών. 

- Κριτική αξιολόγηση δράσεων στρατηγικής επικοινωνίας διαφορετικών διεθνών δρώντων με γνώμονα τα 

επίπεδα επιρροής στη διεθνή κοινή γνώμη. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνιακού λόγου και γραφής βάσει στρατηγικής πλαισίωσης 

Δ1- 27016  

14. Digital Media and Society    

Δ. Βαγιάνος, μέλος ΕΔΙΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της Ψηφιακής Κοινωνίας της Δικτυωμένης Κοινωνίας, του Ψηφιακού 

Πολιτισμού και του Ψηφιακού Χάσματος. 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού και των Εικονικών Κοινοτήτων. 

- Εξοικείωση με την Θεωρία των Κοινωνικών Δικτύων. 

- Κατανόηση των τεχνολογιών και της συμβολής των Κινητών επικοινωνιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό. 

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών  πεδίων. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, αυτοβελτίωσης, δημόσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας και 

ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1- 27018 

15. Σύγχρονη Διπλωματία , Οικονομία και Επιχειρήσεις 

Ρ.Παιδή, Επίκ. Καθηγήτρια 

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές την άσκηση διπλωματίας στον 

χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους σε: 

- ζητήματα Σύγχρονης Διπλωματίας στους τομείς της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων και 

ειδικότερα, στους τομείς της Οικονομικής Διπλωματίας, της Εμπορικής Διπλωματίας, της 

Χρηματοπιστωτικής Διπλωματίας και της Εταιρικής Διπλωματίας,  

- να έχουν την ικανότητά να αναζητούν πληροφορίες και γνώση για τα σχετικά ζητήματα σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς πηγές   

- να είναι σε θέση να συνθέσουν και να αναλύσουν κριτικά σε προφορικό και γραπτό λόγο σχετικά θέματα. 

 

Σημείωση: σε περίπτωση επιλογής της διπλωματικής εργασίας στο Η΄ εξάμηνο, υπάρχει το δικαίωμα απαλλαγής από δυο μαθήματα του Ζ΄ ή/και του Η  ́εξάμηνου  (η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δυο 

μαθήματα επιλογής, τα οποία μπορεί να είναι του Ζ΄ εξαμήνου ή του Η  ́εξάμηνου ή ένα του Ζ  ́και ένα του Η΄εξαμήνου)  
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Η΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία) 

 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων   

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ2 8 001   

1. Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ  

Θ. Καρβουναράκης,. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Βασική γνώση του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. 

- Γενικές αρχές για τη λειτουργία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής.  

- Ιστορική επισκόπηση σημαντικών γεγονότων και περιόδων της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής κατά τον 

20ο αιώνα. 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αποτίμηση γεγονότων και πολιτικών.  

- Γνώση της δικαιολογητικής βάσης της δομής του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος.  

- Επισήμανση παραγόντων που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ2 8 002   

2. Διεθνείς Σχέσεις και Τρίτος Κόσμος  

Γ. Σπυρόπουλος, Καθηγητής.  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Κατανόηση των εννοιών του αναπτυσσόμενου κόσμου μέσω διεπιστημονικής έρευνας  

- Εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις θεωρίες που περιγράφουν το φαινόμενο «Τρίτος Κόσμος».   

- Εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο της ανάδυσης και εξέλιξης της «περιφέρειας» του διεθνούς συστήματος   

- Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και συνδυασμός θεωρητικής και εμπειρικής διάστασης των διεθνών φαινομένων 

- Ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάλυσης των   διαφόρων παραμέτρων του φαινομένου του Τρίτου Κόσμου. 

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων  

Δ2 8 003   

3. Διεθνείς Σχέσεις Βαλκανικών Κρατών  

Γ. Σπυρόπουλος, Καθηγητής & Ν. Βασιλειάδης, Επίκ. 

Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Γνώση και ανάλυση της Σύγχρονης βαλκανικής ιστορικής πραγματικότητας.  

- Ικανότητα περιγραφής των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορικής και διεθνοπολιτικής πραγματικότητας 

των βαλκανικών κρατών  

- Ιχνηλάτηση των κυριότερων διαδράσεων των δρώντων του βαλκανικού διεθνούς υποσυστήματος, μέσα 

διεθνές περιβάλλον.  

- Κατανόηση των αποφάσεων,  επιλογών, πρωτοβουλιών των πρωταγωνιστών της βαλκανικής ιστορίας, σε 

συνάρτηση με το διεθνοπολιτικό περιβάλλον και τα διεθνή συμφέροντα. 

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών εθνικών, πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των 

πρωτοβουλιών και των δράσεων των πρωταγωνιστών της ιστορίας των βαλκανικών κρατών σε διεθνολογικό 

οντολογικό επίπεδο.  

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιοδολογικής εξιστόρησης της σύγχρονης  ιστορικής και πολιτικής 

βαλκανικής πραγματικότητας. 

Δ2 8 004   

4. Δίκαιο της Ε.Ε. ΙΙ: Εσωτερική Αγορά και Πολιτικές  

(μάθημα Έδρας Jean Monnet)  

Δ. Αναγνωστοπούλου, Αναπλ.. Καθηγήτρια    

5 Πιστωτικές Μονάδες – 

ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ  

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και με τις 

πολιτικές της ΕΕ.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία της ΕΕ.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων στο πλαίσιο της ΕΕ.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση νομοθεσίας και νομολογίας της ΕΕ.  

- Αντίληψη και εκμάθηση του δικαστικού συστήματος της ΕΕ με την εικονική δίκη 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και των αποφάσεων του δικαστηρίου της ΕΕ  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της τεχνικής της εικονικής δίκης 

και των εργασιών του μαθήματος, ατομικές ή ομαδικές.   
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ2 8 005   

5. Οικονομικοπολιτικές Περιφερειακές Ενώσεις  

Κ. Μικέλης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της σχέσης της περιφερειακής οργάνωσης, πολιτικής, 

συνεργασίας και πολιτικής  και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη διεθνή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δειθνο-πολιτικών και διεθνο-οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.    

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών διεθνο-πολιτικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών διεθνο-πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική 

αναφορά στον περιφερισμό και την (υπερ) εθνική ολοκλήρωση.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της διεθνούς πολιτικής και διεθνούς πολιτικής οικονομίας με 

επίκεντρο τη συνεργασία και την ολοκλήρωση.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

Δ2 8 006   

6. Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο  

Κ. Χαΐνογλου, Επίκ. Καθηγήτρια      

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διπλωματικού και προξενικού δικαίου 

- Επίλυση ζητημάτων σχετικά  με ειδικά θέματα διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων 

-  Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης της διεθνούς πρακτικής των κρατών και των διεθνών οργανισμών 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την εκπόνηση έρευνας σε ειδικά θέματα στο δίκαιο των διπλωματικών και 

προξενικών σχέσεων 

Δ2 8 007   

7. Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτικό 

Σύστημα Turkey: Society, Economy and Politics  

Σπ. Λίτσας, Αναπλ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εμβάθυνση στο πλαίσιο της Πολιτική Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων και της Πολιτικής Οικονομίας των 

εσωτερικών και εξωτερικών πυλώνων ανάπτυξης και εξέλιξης της τουρκικής εθνικής κυριαρχίας. 

- Εισαγωγή στην ιστορία του Τουρκικού κράτους έως και σήμερα. 

Δ2 8 012-1  

8. Συγκρούσεις και Επίλυση Συγκρούσεων -  Conflicts 

and Conflict Resolution  

Φ. Μπέλλου, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες επίλυσης και διαχείρισης συγκρούσεων με έμφαση στις ειρηνευτικές αποστολές 

και στις αποστολές σταθεροποίησης κρατών. 

- Επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τις αιτίες των ένοπλων συγκρούσεων καθώς και των πολιτικών κρατικής 

ανοικοδόμησης  

- Εξοικείωση με προβλήματα και αδυναμίες διακυβέρνησης κρατών πριν και μετά το ξέσπασμα ενόπλων 

συγκρούσεων.    

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής προκειμένου να αναλυθούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα διεθνών 

ενόπλων συγκρούσεων ή κρίσεων.  

- Θεωρητική και πρακτική επαλήθευση θεωριών διεθνών σχέσεων και επίλυσης συγκρούσεων .  

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της αξιολόγησης των μηχανισμών και εργαλείων πολιτικής για την διαχείριση 

ή επίλυση ενόπλων συγκρούσεων 

Δ1-28013   

9.Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο (μάθημα έδρας 

Jean Monnet)  

Δ. Σκιαδάς, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της δημοσιονομικής επιστήμης. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη χωρική διάσταση της δημοσιονομικής δραστηριότητας της ΕΕ.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και χρήση πραγματικών δεδομένων για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Αντίληψη και εκμάθηση ελεγκτικών μεθόδων δημοσιονομικής δράσης. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την δημοσιονομική δράση της ΕΕ.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ2 8 011   

10. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο 

του Προγράμματος  ERASMUS)  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Προπτυχιακούς 

φοιτητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

Υποψήφιους Διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα 

Τμήματα του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 
- Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 

Δ1 8 008-1   

11. Λογιστική  
5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Να γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων" και τις κατηγορίες οντοτήτων βάσει 

μεγέθους. 

- Να περιγράφουν τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στα απλογραφικά και διπλογραφικά 

λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων.  

- Να επιλέγουν την αναγκαία έκδοση παραστατικών πωλήσεων.  

- Να κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τη αυθεντικότητας του τιμολογίου και της αξιοπιστίας 

του λογιστικού συστήματος. 

Δ1- 2 8014   

12. Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας  

Γ. Βοσκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

Δ1- 2 8015   

13. Βιοασφάλεια και Παγκόσμια Υγεία στις Διεθνείς 

Σχέσεις  

Αθ. Μποζίνης, Επίκ. Καθηγητής     

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της Βιοασφάλειας και της Παγκόσμιας Υγείας.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών παγκόσμιων δεδομένων σε θέματα διεθνούς Ανάπτυξης 

και Υγείας.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ2 8010  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    10 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας  

- Αναζήτηση πληροφορίας από την επιστημονική βιβλιογραφία 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

- Ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης 

 

Σημείωση: σε περίπτωση επιλογής της διπλωματικής εργασίας στο Η΄ εξάμηνο, υπάρχει το δικαίωμα απαλλαγής από δυο μαθήματα του Ζ΄ ή/και του Η  ́εξάμηνου  (η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δυο 

μαθήματα επιλογής, τα οποία μπορεί να είναι του Ζ΄ εξαμήνου ή του Η  ́εξάμηνου ή ένα του Ζ  ́και ένα του Η΄εξαμήνου)  
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ΣΤ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) 
 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων   

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 6 001-1  

 1. Μακροοικονομική Θεωρία  

Θ. Δεργιαδές, Λέκτορας  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση των εννοιών και των βασικών υποδειγμάτων της μακροοικονομικής. 

- Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων στατικής ανάλυσης. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων. 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων για την περαιτέρω ενασχόληση με την προχωρημένη μακροοικονομική. 

- Κατανόηση της σύνδεσης των θεωρητικών υποδειγμάτων με τα εμπειρικά ευρήματα και την άσκηση 

κατάλληλης οικονομικής πολιτικής. 

- Καλλιέργεια και ανάπτυξη κριτικής οικονομικής σκέψης. 

Δ1 6 002-1  

2. Διεθνείς Επενδύσεις και Πολυεθνικές  

Αρ. Μπιτζένης, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάλυση πραγματικών  και νομισματικών πτυχών του θέματος της μακροοικονομικής πολιτικής της ανοικτής 

οικονομίας, διαμορφώνοντας έτσι βήμα προς βήμα ένα ενιαίο πλαίσιο για τις παραδοσιακές ιδέες αλλά και τα 

πρόσφατα πορίσματα και τις αναλύσεις για τα θέματα μακροοικονομικής πολιτικής στις προηγμένες χώρες, 

στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις χώρες της Κεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης. 

- Ανάλυση επενδυτικών δραστηριοτήτων των πολυεθνικών στο πλαίσιο του παγκόσμιου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της Ευρώπης και ιδίως στη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής 

Ευρώπης. 

- Κατανόηση των επενδυτικών αλλαγών που έχουμε στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα 

- Περιγραφή και ανάλυση των καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών 

- Κατανόηση και ανάλυση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης 

- Κατανόηση των ξένων άμεσων επενδύσεων 

- Περιγραφή και ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

- Περιγραφή και ανάλυση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

- Περιγραφή και ανάλυση του Βαλκανικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Δ1 6 003-1  

3. Μικροοικονομική Θεωρία  

Χ.Νίκας, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας 

- Γνώσεις για να κατανοούν, διακρίνουν και να περιγράφουν έννοιες που αφορούν τις θεμελιώδης έννοιες της 

μικροοικονομικής ανάλυσης 

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να συνδέουν το θεωρητικό πλαίσιο της Μικροοικονομικής με 

προβλήματα που αφορούν στην μορφή της αγοράς και στη λειτουργία τους.  

- Εξοικείωση με την έννοια και ανάλυση προβλημάτων μεγιστοποίησης του κέρδους 

-Ικανότητα να κατανοούν, να αναλύουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν προβλήματα 

στη λειτουργία των αγορών σε συνάφεια με τη μορφή της αγοράς.    

Δ1 6 013  

4. Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων   

Α. Κιόχος, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εκμάθηση βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

- Δυνατότητα κατανόησης και αναγνώρισης των οικονομικών και ασφαλίσιμων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 

Τράπεζες, οι ΑΧΕ, οι Ασφαλιστικές και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 6 011   

5.Αρχές Μάρκετινγκ- Μάρκετινγκ Υπηρεσιών  

Κ. Αντωνιάδης, Παν. Υπότροφος, ΕΣΠΑ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών. 

- Δυνατότητα διάκρισης των διαφορετικών στρατηγικών και τεχνικών που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του 

Μάρκετινγκ στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών. 

- Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και άντλησης πληροφοριών σχετικά με την αγορά στόχο.   

- Χρήση των εργαλείων της S.W.O.T. analysis της PEST analysis και του κύκλου ζωής προϊόντων, ως εργαλείων 

ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και λήψης αποφάσεων. 

- Λήψη των κατάλληλων αποφάσεων Μάρκετινγκ αναπτύσσοντας στρατηγικές με βάση την κατάλληλη 

προσαρμογή των συνιστωσών του μίγματος Μάρκετινγκ. 

- Επιτυχής ανταπόκριση στην μελέτη και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case-studies). 

- Κατανόηση των διαφορετικών συνιστωσών και των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών σε 

σχέση με το Μάρκετινγκ προϊόντων. 

- Λήψη αποφάσεων βάσει πραγματικών δεδομένων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

- Χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση εργαλείων και τεχνικών του Μάρκετινγκ. 

- Χρήση των εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην αντιμετώπιση ζητημάτων που 

αφορούν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών και την έρευνα μάρκετινγκ. 

- Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων εργαλείων του διαδικτύου υπό το πρίσμα του 

ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ. 

Δ1 6 006-1  

6. Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του 

Περιβάλλοντος  

Β. Βλάχος, Παν. Υπότροφος, ΕΣΠΑ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

-Κατανόηση της επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον 

- Αντίληψη των επίκαιρων περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη 

- Δυνατότητα χρήσης οικονομικών τεχνικών και υποδειγμάτων για την ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και τη διερεύνηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών περιβαλλοντικών πολιτικών. 

Δ1 6 007-1  

7. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διεθνών 

Συναλλαγών  

Δ. Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του δικαίου διεθνών συναλλαγών όσον αφορά το διεθνές εμπόριο προϊόντων,  

- Τρόποι επίλυσης ζητημάτων σχετιζόμενα με το διεθνές εμπόριο μεταξύ εμπόρων με έδρα σε διαφορετικά 

κράτη ex ante / ex post.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία των 

διεθνών συμβάσεων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων, των αρχών και των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

διεθνούς και ευρωπαίκού δικαίου διεθνών συναλλαγών   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση διεθνών συμβάσεων, κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ και 

σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.  

- Αντίληψη και εκμάθηση των κανόνων και των τρόπων επίλυσης διαφορών 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αξιών, των αρχών, των θεσμών, των πηγών του δικαίου διεθνών 

συναλλαγών 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω των ατομικών εργασιών του 

μαθήματος.   
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 6 008-1  

8. Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών 

Σχέσεων και Οικονομίας  

Ιφ. Μαχίλη, μέλος ΕΕΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων. 

 -Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που 

τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο 

σπουδών 

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν 

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση 

με κατάλληλες ασκήσεις 

-Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 6 012   

9. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διαχείριση  

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 2019   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

Δ1 6 004-2  

10. Μαθηματικά Ι  

Θ. Δεργιαδές, Λέκτορας  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Χρήση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης.  

- Κατανόηση νέων μαθηματικών εννοιών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 6 009-2  

11. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο 

του Προγράμματος  ERASMUS)  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Προπτυχιακούς 

φοιτητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

Υποψήφιους Διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 
- Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 

Δ1 6 014   

12. Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομία και 

τις Επιχειρήσεις  

Ε. Μοσχίδης, Παν. Υπότροφος, ΕΣΠΑ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες όπως ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, 

τεχνολογίες διαδικτύου, web server, TCP, IP, FTP, SMTP, HTTP, ασφάλεια συστημάτων, κρυπτογραφία, 

υπολογιστική νέφους, web analytics, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων. 

- Χρήση εργαλείων πληροφορικής και απόκτηση δεξιοτήτων επάνω στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, 

ηλεκτρονικού καταστήματος, λογισμικό ανοιχτού κώδικα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 

- Ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης(τεχνικο-οικονομικής) επάνω στην χρήση κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ για την 

βελτίωση μιας επιχείρησης. 
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Ζ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων   

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 7 001-1  

1. Οικονομετρία Ι  

Θ. Δεργιαδές, Λέκτορας  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές οικονομετρικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών οικονομετρικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών οικονομετρικών υποδειγμάτων.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 7 002-1  

2. Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις  

Α. Κιόχος, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εμπέδωση του πλαίσιου για τις νομισματικές σχέσεις, τις αγορές συναλλάγματος και τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες σε προχωρημένο επίπεδο.  

- Αποσαφήνιση διαφορών μεταξύ χρηματοοικονομικής και διεθνούς χρηματοοικονομικής. 

Δ1 7 011  

3. Διεθνείς Χρηματαγορές Ι    

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 19  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

Δ1 8 003-1  

4. Διεθνές Εμπόριο  

Χρ. Νίκας, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πολιτική του διεθνούς εμπορίου  και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της διεθνούς οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 8 013  

5.Παγκόσμια Ψηφιακή Οικονομία και Ψηφιακή 

Πολιτική  

Α. Μποζίνης, Επίκ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους στην οικονομία και στις 

επιχειρήσεις.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών ψηφιακών οικονομικών δεδομένων.  

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 7 005-1  

6. Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ  

Κ. Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών. 

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών στατιστικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της πολιτικής, της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 7 006-1  

7. Περιφερειακή Ανάπτυξη   

Δ. Σκιαδάς Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της επιστήμης της περιφερειακής ανάλυσης. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη χωρική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 7 007-1  

8. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο  

Δ. Σκιαδάς, Καθηγητής,  

Δ. Αναγνωστοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του διεθνούς οικονομικού δικαίου όσον αφορά το διεθνές εμπόριο προϊόντων, 

υπηρεσιών, τη χρήση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ. Καθώς και τις άμεσες διεθνείς επενδύσεις  

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το διεθνές εμπόριο μεταξύ κρατών και με τις διεθνείς επενδύσεις μεταξύ 

του επενδυτή και του κράτους.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία των 

διεθνών οργάνων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων, των αρχών και των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

διεθνούς οικονομικού δικαίου.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση διεθνών συμβάσεων, σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.  

- Αντίληψη και εκμάθηση των κανόνων και των τρόπων επίλυσης διαφορών 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αξιών, των αρχών, των θεσμών, των πηγών του διεθνούς οικονομικού 

δικαίου 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω των ατομικών εργασιών του 

μαθήματος.   

Δ1 27014  

9. Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία    

Σ. Μπουτσιούκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ορισμός του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και περιγραφή των συνθηκών που το διαμορφώνουν 

διαχρονικά.   

- Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στην κοινωνική 

πολιτική  και διάκρισης των διαφορών τους. 

- Κατανόηση των βασικών εννοιών του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, περιγραφή των επιμέρους 

κατηγοριοποιήσεών τους και ορισμός των μεταξύ τους διασυνδέσεων. 

- Ανάλυση της πολιτικής της Ε.Ε. και διαφόρων διεθνών οργανισμών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και 

κατανόηση των επιδράσεων που ασκείται στις εθνικές πολιτικές. 

- Γνώση του θεσμικού πλαισίου και δυνατότητα αξιολόγησης των κυριότερων πρωτοβουλιών και δράσεων που 

αναπτύσσονται στην Ευρώπη για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

- Ικανότητα αξιοποίησης των μηχανισμών και των εργαλείων άσκησης κοινωνικής πολιτικής που 

διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων σημαντικών κοινωνικών 

ζητημάτων, όπως: απασχόληση και ανεργία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνία των πολιτών και κοινωνική 

ευθύνη, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

- Αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς σχεδιασμού και 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 

- Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε 

δράσεις διαχείρισης κοινωνικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες. 
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 7 009-1  

10. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο 

του Προγράμματος ERASMUS)  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Προπτυχιακούς 

φοιτητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

Υποψήφιους Διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 
- Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 

Δ1- 27016  

11.Digital Media and Society    

Δ. Βαγιάνος, μέλοςΕΔΙΠ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της Ψηφιακής Κοινωνίας της Δικτυωμένης Κοινωνίας, του Ψηφιακού 

Πολιτισμού και του Ψηφιακού Χάσματος. 

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού και των Εικονικών Κοινοτήτων. 

- Εξοικείωση με την Θεωρία των Κοινωνικών Δικτύων. 

- Κατανόηση των τεχνολογιών και της συμβολής των Κινητών επικοινωνιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό. 

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών  πεδίων. 

Δ1- 27017  

12. Διεθνές Μάρκετινγκ   

Κ. Αντωνιάδης,Παν. Υπότροφος, ΕΣΠΑ   

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και των ζητημάτων που πραγματεύεται το διεθνές Μάρκετινγκ. 

- Κατανόηση της σημασίας των εργαλείων του διεθνούς Μάρκετινγκ. 

- Διάκριση και προσδιορισμός των κατάλληλων κατά περίπτωση εργαλείων Μάρκετινγκ, ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  

- Αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εξαγωγικής επιχείρησης. 

- Διάκριση των πρακτικών και στρατηγικών προσεγγίσεων του  Διεθνούς Μάρκετινγκ. 

- Γνώση των χαρακτηριστικών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

- Κατανόηση των διαστάσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. 

- Διάκριση των επιμέρους συνιστώσες που επηρεάζουν την είσοδο σε νέες αγορές. 

- Αποσαφήνιση των επιμέρους διαστάσεων του μίγματος Μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο. 

- Κατανόηση των βασικών διαστάσεων του διεθνούς οργανωσιακού σχεδιασμού. 

- Συγκέντρωση δεδομένων και κατάρτιση εξαγωγικού πλάνου μάρκετινγκ. 

- Κριτική ανάλυση και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (case studies). 

Δ1- 27018  

13. Σύγχρονη Διπλωματία , Οικονομία και 

Επιχειρήσεις  

Ρ. Παιδή, Επίκ. Καθηγήτρια  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές την άσκηση διπλωματίας στον χώρο 

της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους σε: 

- ζητήματα Σύγχρονης Διπλωματίας στους τομείς της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων και 

ειδικότερα, στους τομείς της Οικονομικής Διπλωματίας, της Εμπορικής Διπλωματίας, της 

Χρηματοπιστωτικής Διπλωματίας και της Εταιρικής Διπλωματίας,  

- να έχουν την ικανότητά να αναζητούν πληροφορίες και γνώση για τα σχετικά ζητήματα σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς πηγές   

- να είναι σε θέση να συνθέσουν και να αναλύσουν κριτικά σε προφορικό και γραπτό λόγο σχετικά θέματα. 

 

Σημείωση: σε περίπτωση επιλογής της διπλωματικής εργασίας στο Η΄ εξάμηνο, υπάρχει το δικαίωμα απαλλαγής από δυο μαθήματα του Ζ΄ ή/και του Η  ́εξάμηνου  (η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δυο 

μαθήματα επιλογής, τα οποία μπορεί να είναι του Ζ΄ εξαμήνου ή του Η  ́εξάμηνου ή ένα του Ζ  ́και ένα του Η΄εξαμήνου)  
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Η΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) 

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων   

 

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1 8 001-1 

 1. Οικονομικά της Μετάβασης  

Αρ. Μπιτζένης, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση των οικονομικών της μετάβασης 

- Κατανόηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έλαβε χώρα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, Κίνα, 

Ασία κτλ (1980-90). 

- Ανάλυση των εναλλακτικών μοντέλων μεταρρύθμισης 

- Ανάλυση του ρυθμού μεταρρύθμισης 

Δ1 8 011 2. Διεθνείς Χρηματαγορές   

Α. Κιόχος, Επίκ. Καθηγητής  
5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εισαγωγή στις βασικές δομές και λειτουργίες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου διεθνώς.   

- Απόκτηση τεχνικής γνώσης εκτίμησης αξιογράφων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. 

- Εφαρμογή Θεωρίας Κεφαλαιαγορών και Θεωρίας Αποτελεσματικών Αγορών. 

Δ1 8 012  

3. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση   

Χ. Νίκας, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη μικρο-οικονομική θεωρία, τη μεθοδολογία των οικονομικών και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

ΔΕ 4 007  

4. H Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση   

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 19  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τη μικρο-οικονομική θεωρία, τη μεθοδολογία των οικονομικών και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 8 005-1  

5. Οικονομετρία ΙΙ  

Θ. Δεργιαδές, Λέκτορας  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με οικονομετρικούς ελέγχους και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών οικονομετρικών εξειδικεύσεων.  

- Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών οικονομετρικών υποδειγμάτων.  

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   
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Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1  8 006-1  

6. Δημόσια Οικονομική  

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018- 19  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

Δ1 8 007-1  

7. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης  

Β. Βλάχος,Παν. Υπότροφος, ΕΣΠΑ  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Κατανόηση των εννοιών και των θεωρητικών υποδειγμάτων της οικονομικής μεγέθυνσης. 

- Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων δυναμικής ανάλυσης. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης. 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων για την περαιτέρω ενασχόληση με την προχωρημένη μακροοικονομική. 

- Κατανόηση της σύνδεσης των θεωρητικών υποδειγμάτων με τα εμπειρικά ευρήματα και την άσκηση 

κατάλληλης οικονομικής πολιτικής. 

- Καλλιέργεια οικονομικής σκέψης. 

Δ1 8 008-1  

8. Λογιστική  
5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Να γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων" και τις κατηγορίες οντοτήτων βάσει 

μεγέθους. 

- Να περιγράφουν τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στα απλογραφικά και διπλογραφικά 

λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων.  

- Να επιλέγουν την αναγκαία έκδοση παραστατικών πωλήσεων.  

- Να κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τη αυθεντικότητας του τιμολογίου και της αξιοπιστίας 

του λογιστικού συστήματος. 

Δ1-28013  

9. Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο(μάθημα έδρας 

Jean Monnet)  

Δ. Σκιαδάς, Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της δημοσιονομικής επιστήμης. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη χωρική διάσταση της δημοσιονομικής δραστηριότητας της ΕΕ.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της 

ΕΕ.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.  

- Αντίληψη και εκμάθηση ελεγκτικών μεθόδων δημοσιονομικής δράσης. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την δημοσιονομική δράση της ΕΕ.  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

Δ1 8 010  

10.Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ERASMUS)  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Προπτυχιακούς 

φοιτητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

Υποψήφιους Διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα 

Τμήματα του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 
- Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 

Δ1- 2 8014  

11. Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας  

Γ. Βοσκόπουλος,Αναπλ. Καθηγητής  

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS Δεν Προσφέρεται 

 

  

Downloaded from eudguide.gr



    

48 

 

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ1  8014   

12. Εφαρμογές της Ανάλυσης Δεδομένων στην 

Οικονομία  

Ν. Κουτσουπιάς, Αναπλ. Καθηγητής    

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας στατιστικών διεργασιών  

- Καλλιέργεια δεξιοτήτων εφαρμογής εισαγωγικών εννοιών των μεθόδων της Διερευνητικής Πολυμεταβλητής 

Ανάλυσης Δεδομένων στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών  

- Δυνατότητα επιλογής κατάλληλης μεθόδου για την ανάλυση δεδομένων βάσει ερευνητικού σχεδιασμού. 

- Κατανόηση χρήσης και εφαρμογής βασικών εννοιών της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων. 

- Διαχείριση και αναπαράσταση δεδομένων μέσω γραφικού περιβάλλοντος λογισμικού επεξεργασίας και 

ανάλυσης δεδομένων (R, RStudio) 

Δ1- 2 8015   

13. Βιοασφάλεια και Παγκόσμια Υγεία στις Διεθνείς 

Σχέσεις  

Α. Μποζίνης, Επίκ. Καθηγτής    

5 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας και εφαρμογή αυτών. 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της Βιοασφάλειας και της Παγκόσμιας Υγείας.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών παγκόσμιων δεδομένων σε θέματα διεθνούς Ανάπτυξης 

και Υγείας.  

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Δ1 8009-1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    10 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS 

- Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας  

- Αναζήτηση πληροφορίας από την επιστημονική βιβλιογραφία 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

- Ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης 

 

Σημείωση: σε περίπτωση επιλογής της διπλωματικής εργασίας στο Η΄ εξάμηνο, υπάρχει το δικαίωμα απαλλαγής από δυο μαθήματα του Ζ΄ ή/και του Η  ́εξάμηνου  (η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δυο 

μαθήματα επιλογής, τα οποία μπορεί να είναι του Ζ΄ εξαμήνου ή του Η  ́εξάμηνου ή ένα του Ζ  ́και ένα του Η΄εξαμήνου)  
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10. Άλλες δραστηριότητες Τμήματος 

Στο Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  λειτουργούν ένα Ινστιτούτο και ένα 

Εργαστήριο, τα οποία υποστηρίζουν τη διδακτική και ερευνητική δράση των μελών του. 

Το εργαστήριο ΗΥ του Τμήματος ΔΕΣ παραμένει ανοικτό στους φοιτητές-χρήστες 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Επιπλέον, η πρόσβαση επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης 

με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Παραπλεύρως του 

εργαστήριου (αίθουσα 435) στεγάζεται μικρός επικουρικός εργαστηριακός χώρος  με 5 

σταθμούς εργασίας και 1 εκτυπωτή το οποίο χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς 

από τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. 

 

Ινστιτούτο Διεθνών Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων -ΙΔΕΑΑ  

Ιδρύθηκε το 2009 με Φ.Ε.Κ. 1968/10/0/2009, τεύχος Β΄.  Το Ινστιτούτο (ΙΔΕΑΑ-πάτησε 

εδώ) καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα 

επιστημονικά πεδία: Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Συγκριτική Ανάλυση 

Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων, Πολιτικές, Θεσμοί και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Χώρες του Αναπτυσσόμενου Κόσμου, 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Αμερικανική 

Ήπειρο. 

Στεγάζεται στην αίθουσα 333 του κτιρίου ΚΖ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 

δύο σύγχρονους σταθμούς εργασίας, 1 δικτυακό εκτυπωτή  και ένα ασύρματο σημείο 

πρόσβασης για την παροχή ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης στους επισκέπτες του 

Ινστιτούτου. Το ΙΔΕΑΑ αναπτύσσει προγράμματα διδασκαλίας και διεξάγει  βασική και 

εφαρμοσμένη έρευνα.  

Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών και Κοσμήτορας της Σχολής   Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών Ηλίας Κουσκουβέλης. Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ  με γνωστικό 

αντικείμενο που  εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Ινστιτούτου και 

από μέλη λοιπού επιστημονικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού. Το 

Ινστιτούτο διοργανώνει σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, επιστημονικές διαλέξεις, 

ημερίδες, και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, ενώ επιμελείται δημοσιεύσεις και 

εκδόσεις. Για τις εκδηλώσεις δημοσιότητας και την διοργάνωση λοιπών προγραμμάτων 

ενεργητικής μάθησης  το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί επί το πλείστον εξοπλισμό και υποδομές 

του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο προσεγγίζει διεπιστημονικά, θέματα που αφορούν: τις διεθνείς 

σχέσεις, την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική της Ελλάδας, τις περιοχές της 

Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 

καθώς και επίκαιρα θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα που 

θεραπεύει. Το Ινστιτούτο στελεχώνεται από τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού 
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προσωπικού του Τμήματος ΔΕΣ, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς υποτρόφους 

και εξωτερικούς συνεργάτες. Διευθυντής του είναι ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Ηλίας 

Κουσκουβέλης. 

Tο ΙΔΕΑΑ αποτελεί συνέχεια και στηρίζεται θεσμικά στο «Εργαστήριο για τη μελέτη και 

την Έρευνα των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» (ΦΕΚ Β’ 1968, 

10.09.2009). Στα 5 χρόνια λειτουργίας του έχει φιλοξενήσει διακεκριμένους επιστήμονες, 

όπως ο πατέρας του δομικού Ρεαλισμού Kenneth Waltz και ο Καθηγητής John 

Mearsheimer, ακαδημαϊκούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το 

Μαρόκο, μια σειρά από διπλωμάτες Ευρωπαϊκών, Ασιατικών και Αφρικανικών Κρατών 

και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμβάλλει στην μελέτη και την έρευνα 

επίκαιρων θεμάτων στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μέσα από 

ημερίδες, συνέδρια, εκδόσεις και summer schools. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει ένα Jean 

Monnet Project για τις νέες προκλήσεις και δυναμικές στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

(2013) και αποτελεί την Έδρα του Jean Monnet Center for Excellence (2015-2018). Για 

την επίτευξη των στόχων του, έχει συνεργαστεί με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Παιδείας-Πολιτισμού, πρεσβείες, προξενεία, ξένα 

μορφωτικά ιδρύματα, κ.α. Καθόλη της διάρκεια της λειτουργίας του το Εργαστήριο δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για τα ζητήματα που αφορούν 

την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

Το ΙΔΕΑΑ χρηματοδοτείται από έσοδα προερχόμενα από την εκτέλεση ερευνητικών 

προγραμμάτων, τη διάθεση ερευνητικών και γενικότερα επιστημονικών προϊόντων και 

υπηρεσιών και εν γένει από τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη διαδικασία του άρθρου 4 

παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. 

 

Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ιδρύθηκε το 2016 με Φ.Ε.Κ. 302/15/2/2016, τεύχος Β΄. Το Εργαστήριο έχει ως στόχο να 

εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα 

ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Ηλεκτρονικές Διεθνείς Σχέσεις, Ηλεκτρονική Διπλωματία, 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Δημοκρατία, Ηλεκτρονική Οικονομία, 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μέτρηση Κοινής Γνώμης, Μελέτη Διεθνών Οικονομικών μέσω 

ΤΠΕ, Μελέτη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ολοκλήρωσης μέσω ΤΠΕ, Διακυβέρνηση Διεθνών 

Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ΤΠΕ, Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων 

και Μελέτη και Δημιουργία Εφαρμογών Πολυμέσων και Διαδικτύου. 

Στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (αίθουσα 435)   στον 4ο όροφο του κτιρίου ΚΖ 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 36 ατόμων. Είναι 
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εξοπλισμένο με 30 υπολογιστές (σταθμοί εργασίας), 1 εξυπηρετητή (server), 1 

βιντεοπροβολέα με πτυσσόμενη επίτοιχη οθόνη προβολής, ηχητική εγκατάσταση, 3 

δικτυακούς  εκτυπωτές, 1 σκάνερ, δορυφορική τηλεόραση, ασύρματο σημείο πρόσβασης 

για παροχή wifi στην αίθουσα, 1 βιντεοκάμερα και  1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η 

διασύνδεση του δικτυακού εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται μέσω γραμμών Ethernet 

ταχύτητας επί to πλείστον 100Mbps με τους  δρομολογητές του ορόφου και εν συνεχεία 

του Ιδρύματος και του ευρύτερου GRNet. Στους σταθμούς εργασίας εγκαθίσταται και 

επικαιροποιείται επί το πλείστον λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την 

πλήρωση των διδακτικών αναγκών στα μαθήματα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος 

που άπτονται των επιστημονικών πεδίων της  πληροφορικής, των οικονομικών και της  

στατιστικής.  

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη προπτυχιακής και μεταπτυχιακής 

διδασκαλίας καθώς και  η προαγωγή της έρευνας μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών,  Συλλογής, Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων, Έρευνας Κοινής 

Γνώμης και μελέτης εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου. Το εργαστήριο 

χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή και προβολή σεμιναρίων ή συναφών ερευνών και 

μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου. 

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Νικόλαος Κουτσουπιάς. Το ανθρώπινο δυναμικό 

που συμμετέχει στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου αποτελείται από διδακτικό, 

ερευνητικό και λοιπό προσωπικό (μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διδάσκοντες ΠΔ 407 και 

πανεπιστημιακούς υποτρόφους) που υπηρετεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ ή 

ερευνητές κατόπιν πρόσκλησης από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου. Το εργαστήριο 

χρηματοδοτείται από έσοδα προερχόμενα από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, 

τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών, τις ειδικές 

εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και εν γένει από τις πιστώσεις που διατίθενται 

από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη 

διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. Ο τεχνικός εξοπλισμός που διατίθεται 

για κοινή χρήση κρίνεται ανεπαρκής σε σύγκριση με το πλήθος των φοιτητών του 

Προγράμματος ΠΣ του ΔΕΣ, ενώ η ανεπάρκεια χώρου και υπολογιστών για την κάλυψη 

των αναγκών του μεγάλου αριθμού φοιτητών του ΠΠΣ είναι εμφανής, δεδομένου ότι η 

αναλογία υπολογιστών-φοιτητών είναι εξαιρετικά μικρή. 
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