
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ Μεσογειακών Σπουδών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥ-11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

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

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
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Διαλέξεις 3 ώρες Χ 13
εβδομάδες

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι (στην ελληνική γλώσσα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση
να:

- έχουν γνώση των βασικών θεωριών της πολιτικής οικονομίας των
διεθνών σχέσεων

- μπορούν να κατανοήσουν ανταγωνιστικές αναλύσεις και ιδεολογικές
προσεγγίσεις για την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής οικονομίας

- να μπορούν να κατανοήσουν πως λειτουργεί το διεθνές εμπορικό
σύστημα και οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις

- να αξιολογούν εναλλακτικές ερμηνείες για τις συγκεκριμένες εξελίξεις
και τα γεγονότα στην παγκόσμια πολιτική οικονομία ιδιαίτερα μετά
τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

- να μπορούν να κατανοήσουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης
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(4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ‘Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων’ στηρίζεται στην υπόθεση ότι
το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι στο διεθνές σύστημα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα. Στο μάθημα καλύπτουμε μόνο ορισμένες πτυχές της Πολιτικής
Οικονομίας των Διεθνών Σχέσεων. Έμφαση δίνεται στις θεωρητικές
προσεγγίσεις προκειμένου να γίνει αντιληπτή η διαφορετικότητα στην
ανάλυση της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Στο μάθημα εξετάζoνται
ειδικότερα: η σημασία της πολιτικής οικονομίας στη μελέτη των διεθνών
σχέσεων - βασικές θεωρίες στη διεθνή πολιτική οικονομία - διεθνή
νομισματικά συστήματα με έμφαση στο Μπρέτον-Γούντς, στην Αμερικανική
ηγεμονία και το δολάριο - πολιτικές διεθνούς εμπορίου - ο ρόλος του κράτους
και των πολυεθνικών επιχειρήσεων - μορφές διακυβέρνησης της παγκόσμιας
οικονομίας.

(5) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS)
Τελική εξέταση 3 ώρες (0.12 ECTS)

παγκόσμιας οικονομίας όπως το ελεύθερο εμπόριο και ο
προστατευτισμός, οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, η
περιφερειακή συνεργασία, η ανάπτυξη, κλπ.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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

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

Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (βαρύτητα 80%
του βαθμού)  Συμμετοχή στις Διαλέξεις (βαρύτητα
20%)

Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα στην περιγραφή
του μαθήματος στο eclass.

(6) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Theodore H. Cohn, Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη, Gutenberg,
Αθήνα, 2009
- Robert Gilpin, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία – Η Διεθνής Οικονομική Τάξη,
Ποιότητα, Αθήνα, 2005
- O'Brien Robert, Williams Marc, Παγκόσμια πολιτική οικονομία, Παπαζήση, Αθήνα,
2011
- Σούζαν Στρέιντζ, Η υποχώρηση του κράτους, Παπαζήση, Αθήνα, 2004
- Rodrik Dani, Το παράδοξο της παγκοσμιοποίησης, Κριτική, Αθήνα, 2012
-Σκλιάς Παντελής, Ρουκανάς Σπύρος, Μαρής Γιώργος, Η Πολιτική των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Παπαζήση, Αθήνα, 2012
-Κόντης Χαράλαμπος, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος (επιμ.), Διεθνής Πολιτική
Οικονομία, Παπαζήση, Αθήνα, 2012
-Κατσούλης Ηλίας, Ανανιάδη Μπλάνκα, Ιωαννίδης Σταύρος, Παγκοσμιοποίηση,
Οικονομικές, Πολιτικές, Πολιτιστικές Όψεις, Σιδέρης, Αθήνα, 2003

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Review of International Political Economy, World Politics, International Studies
Quarterly,


