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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΥ-04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
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(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 

  
 Με την ολοκλήρωση  του παρόντος μαθήματος εισαγωγής στις διεθνείς σχέσεις και στη 
διεθνή πολιτική, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί  να ξεχωρίζει σε τι διαφέρει η διεθνής 
πολιτική από την εσωτερική πολιτική και γιατί  η διεθνής πολιτική είναι περισσότερο 
ανεξέλεγκτη  και περίπλοκη σε  σύγκριση  με την εσωτερική πολιτική. Θα μπορεί να 
απαντήσει στο ερώτημα γιατί  η «ισχύς» πρωταγωνιστεί στις διεθνείς σχέσεις και να 
αναλύσει τους διάφορους τύπους εθνικών συμφερόντων. 
 
 

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… 
……. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις μεθοδολογικά επιδιώκει να συνθέσει  

στοιχεία από τη συμπεριφορική, την παραδοσιακή και τις πιο πρόσφατες, συνθετικές 

προσεγγίσεις του κλάδου των διεθνών σχέσεων. Κεντρική θέση στη δομή του 

μαθήματος έχει  ο διάλογος ανάμεσα στη σχολή σκέψης του ρεαλισμού και σε εκείνη 

του ιδεαλισμού (φιλελευθερισμού).  Αναπτύσσονται επίσης, η σημασία των διεθνών 

σχέσεων για την καθημερινή ζωή και οι βασικές αξίες που τα κράτη υποστηρίζουν και 

ακολουθούν μέχρι και σήμερα, η εξέλιξη του κρατικού συστήματος  και της παγκόσμιας 

οικονομίας μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή και ο μεταβαλλόμενος κόσμος 

των σύγχρονων κρατών.  

Τι είναι οι Διεθνείς Σχέσεις; Είναι η μελέτη  των προτύπων  δράσης  και αντίδρασης 

μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Καλύπτει μια περιοχή σχέσεων που εκτείνονται από τη 

συνεργασία ως τη σύγκρουση και από την ειρήνη ως τον πόλεμο. Για τον ρεαλιστή, 

καθήκον του μελετητή των διεθνών σχέσεων είναι η κατανόηση της σύγκρουσης 

συμφερόντων που οδηγεί ‘’αναπόφευκτα’’ στον πόλεμο και η αναζήτηση τρόπων  και 

μέσων για τη διαχείριση και επίλυση των κρίσεων.  

Για τον ιδεαλιστή, καθήκον του μελετητή των διεθνών σχέσεων είναι να  εξαλείψει τον 

πόλεμο και να αναπτύξει θεσμούς για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Αξιοποίηση ηλ. πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες (1.56 ECTS) 

Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS) 

Τελική εξέταση 3 ώρες (0.12 ECTS) 

  

Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Διαμορφωτική αξιολόγηση: 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται στην  ηλ. 
πλατφόρμα e-class 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

   Θ. Κουλουμπής  ., Διεθνείς  Σχέσεις . Ισχύς και  δικαιοσύνη,    Παπαζήσης, 2008, Αθήνα  
   Jackson  R. – Sorensen  G., Θεωρία και  μεθοδολογία των  διεθνών  σχέσεων, Gutenberg, 
2006, Αθήνα. 
 - Andrew Heywood., Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, Κριτική, 2013, 
Αθήνα. 
   Mario  Telo ., Η Ευρωπαϊκή   θεώρηση των διεθνών σχέσεων, Παπαζήσης 2012, Αθήνα. 
   John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens., Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. 
Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Επίκεντρο, 2012, Αθήνα. 
   Kenneth Waltz.,  Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Ποιότητα,  2011, Αθήνα. 
   Hans  Morgenthau, Επιστήμη και πολιτική  της ισχύος, Τουρίκης, 2011, Αθήνα.  
   K.Branden, F.Shelley.,  Παγκόσμια Γεωπολιτική, Ροές, 2006, Αθήνα 
Αλέξης Ηρακλείδης., Η εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας. Μια εισαγωγή, Ι.Σιδέρης, 2014, 
Αθήνα. 
   Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Χρήστος Μπαξεβάνης., 
Θεωρητικές αφετηρίες στις διεθνείς σχέσεις, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη  2012. 
   Κ. Λάβδας, Δ. Ξενάκης, Δ. Χρυσοχόου (επιμ.)., Κατευθύνσεις στη μελέτη των διεθνών 
σχέσεων, Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2010. 
   Σωτήρης  Ντάλης, Από τις διεθνείς σχέσεις στη διεθνή πολιτική,  Παπαζήσης, Αθήνα 2014. 
- S. Economides, P. Wilson.,  Ο Οικονομικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις, Θεμέλιο, 
Αθήνα, 2007. 
 
 
 


