
     Τίτλος Μαθήματος: Πολιτική Οικονομία Διεθνών Σχέσεων 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
 

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. 
 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος : 

- 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 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία : 

- 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 
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-Κατσούλης Ηλίας, Ανανιάδη Μπλάνκα, Ιωαννίδης Σταύρος, Παγκοσμιοποίηση, Οικονομικές, 
Πολιτικές, Πολιτιστικές Όψεις, Σιδέρης, Αθήνα, 2003 

 

 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την εφ’ όλης της ύλης γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου. 
Για όσους δεν πάρουν μέρος στις προαιρετικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ο 
βαθμός του γραπτού είναι και ο τελικός βαθμός που παίρνει ο φοιτητής στο μάθημα. Οι 
προαιρετικές παρουσιάσεις δίνουν έως και το 15% του τελικού βαθμού.  
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνικά (Δυνατότητα εξέτασης φοιτητών Erasmus στα Αγγλικά) 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Η μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει διαλέξεις, μελέτη 
περιπτώσεων και συζήτηση ερωτήσεων. Ο τρόπος μάθησης, εκτός από τη μελέτη ης προτεινόμενης 
ύλης περιλαμβάνει και προαιρετικές παρουσιάσεις θεμάτων (όχι γραπτές εργασίες) που 
επιλέγονται σε συμφωνία με τη διδάσκουσα στην αρχή των μαθημάτων. 
 
 

                                                 
 


