
     Τίτλος Μαθήματος: Πολιτική Οικονομία των 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 μαθήματοςii (100-300 λέξεις):

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 αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις):
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  παγκόσμιας
οικονομίας όπως το ελεύθερο εμπόριο  και  ο προστατευτισμός,  οι  επιπτώσεις  της
παγκοσμιοποίησης, η περιφερειακή συνεργασία, η ανάπτυξη, κλπ.

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα):

4ο 

7ο 

Παναγιώτα Μανώλη

Συμπλήρωση από Γραμματεία

Συμπλήρωση από Γραμματεία

προπτυχιακό

Συμπλήρωση από Γραμματεία

Συμπλήρωση από Γραμματεία



-  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 (έως 10 συγγράμματα):
- 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

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις):
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις):
Για την αξιολόγηση των φοιτητών συνυπολογίζεται η συμμετοχή στις διαλέξεις και ο 
βαθμός στην εφ’ όλης της ύλης γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

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

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: (π.χ. Διαλέξεις ή Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις 
με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής ή/και παρουσίασης εργασιών 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος κλπ.)
Η μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει διαλέξεις, μελέτη περιπτώσεων και συζήτηση
ερωτήσεων.  Ο  τρόπος  μάθησης,  εκτός  από  τη  μελέτη  της  προτεινόμενης  ύλης
περιλαμβάνει και προαιρετικές παρουσιάσεις θεμάτων που επιλέγονται σε συμφωνία
με τη διδάσκουσα στην αρχή των μαθημάτων.



i Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα.

ii Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της 
ύλης (επιγραμματικά).
iii Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, 
κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί 
ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 
Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:  
      http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  education  /  lifelong  -  learning  -  policy  /  eqf  _  en  .  htm   

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

