
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥ-11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 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 

Ειδικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TMS380/  

 

(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 

 
 
 

https://eclass.aegean.gr/courses/TMS380/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η πολιτική οικονομία των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων’ στηρίζεται στην υπόθεση ότι 
το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι στο διεθνές και ευρωπαϊκό σύστημα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα. Στο μάθημα καλύπτουμε πτυχές της Πολιτικής Οικονομίας των Διεθνών και 

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

• Αποκτήσουν γνώση των βασικών θεωριών της πολιτικής οικονομίας των διεθνών και 

ευρωπαϊκών σχέσεων, 

• Κατανοούν ανταγωνιστικές θεωρητικές προσεγγίσεις διεθνούς και ευρωπαϊκής 

πολιτικής οικονομίας,  

• Κατανοούν πως λειτουργεί το διεθνές εμπορικό σύστημα, οι διεθνείς νομισματικές 

σχέσεις λειτουργούν στην πράξη,  

• Αξιολογούν εναλλακτικές ερμηνείες για τις συγκεκριμένες εξελίξεις και τα γεγονότα 

στην παγκόσμια  και ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία ιδιαίτερα μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο.  

• Αναλύουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης 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 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

-  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτικής σκέψης 



των Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Στο μάθημα εξετάζονται 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 
καθώς και μια μελέτη περίπτωση στην ΕΕ που σχετίζεται με την εθνική κυριαρχία, την 
ασύμμετρη οικονομική διακυβέρνηση, τις δυναμικές και την αλλαγή στην ΟΝΕ καθώς και τις 
προτιμήσεις των κύριων δρώντων.  
 
1η εβδομάδα: Εισαγωγή 
2η εβδομάδα:  Το πεδίο μελέτης της πολιτικής οικονομίας των διεθνών και ευρωπαϊκών 
σχέσεων και προσεγγίσεις.  
3η εβδομάδα: Η διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας 
4η εβδομάδα: Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις 
5η εβδομάδα: Το εξωτερικό χρέος και οι οικονομικές κρίσεις 
6η εβδομάδα: Οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις 
7η εβδομάδα: Περιφερειοποίηση 
8η εβδομάδα:  Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  
9η εβδομάδα: Εθνική κυριαρχία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση  
10η εβδομάδα: Ασύμμετρη οικονομική διακυβέρνηση μετά το Μάαστριχτ 
11η εβδομάδα: Δυναμικές και αλλαγή στην ΟΝΕ 
12η εβδομάδα: Ελλάδα και Γερμανία – προτιμήσεις, στρατηγικές 
και ισχύς 
13η εβδομάδα: Συμπεράσματα 
 

 

(4) 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 και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές μέσω του E-class και του email: 
gmaris@aegean.gr  
 
Προσοχή: Όταν στέλνετε email να αναφέρετε το όνομα 
σας και το μάθημα κάθε φορά.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες (1.56 ECTS) 

Προσωπική μελέτη 77 ώρες (3.20 ECTS) 

Συγγραφή εργασίας 6 ώρες (0.24 ECTS) 

Σύνολο μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS) 
 

mailto:gmaris@aegean.gr


Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του 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 
Ελληνική 
 
Μεθοδολογία Διδασκαλίας – Τρόπος Παράδοσης – 
Αξιολόγησης 
 
Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε ο 
Covid-19, το μάθημα πραγματοποιείται με την 
ακόλουθη σειρά μεθόδων διδασκαλίας:  
 

• οι εξ αποστάσεως διαλέξεις,  

 

• η συγγραφή ερευνητικής εργασίας,  

Επιπλέον, υπάρχουν προαιρετικές δραστηριότητες που 
είναι μέρος της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative 
assesment) 
 

• Video Recordings. Θα αναλυθεί κατά την 

διάρκεια του μαθήματος τουλάχιστον ένα 

σχετικό με τις θεματικές ενότητες του 

μαθήματος βίντεο.  

  

• Statement Banks. Θα αναπτυχθεί ένας φάκελος 

που θα παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά 

σχόλια από την πρόοδο και τελικές εργασίες 

των φοιτητών.  

 
Αξιολόγηση Μαθήματος 
 
Οι φοιτητές θα εξεταστούν με  να αξιολογηθούν μέσα 
από τη συγγραφή μίας επιστημονικής ερευνητικής 
εργασίας έως 4.000 λέξεων (100% του συνολικού 
βαθμού).  
 
Οδηγίες συγγραφής ερευνητικής εργασίας, 
παρουσιάσεων 
Οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια επιστημονική 
ερευνητική εργασία η οποία θα σχετίζεται με έναν από 
τους ακόλουθους ενδεικτικούς τίτλους:  
 

• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στόχοι, 

καθήκοντα και στρατηγικές.  

• Οικονομικές κρίσεις και οι συνέπειες τους.  

• O ρόλος των ιδεών στην δημιουργία της ΟΝΕ 



• Η ευρωπαϊκή κρίση και η αντιμετώπιση της.  

• Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η επίλυση 

της οικονομικής κρίσης στην Ελλαδα.  

• Ποιος ο ρόλος της Γερμανίας ή του ΔΝΤ στην 

Επίλυση της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα.  

• Κύριες αλλαγές του πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη μετά την 

κρίση.  

• Περιγράψτε και αναλύστε το ρόλο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή του ΔΝΤ 

στις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις.  

Οι φοιτητές καλούνται να ανεβάσουν την εργασία τους 
στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο που έχει διαμορφωθεί 
στο e-class μέχρι την ημερομηνία λήξης της διορίας που 
θα αναγράφεται στο eclass.  
 
Προσοχή:: Όλες οι εργασίες θα πρέπει να ανεβούν σε 
μορφή WORD!!!! Σε οποιαδήποτε άλλη μορφή η 
εργασία θα μηδενίζεται.  
 
 
Τελική παράδοση εργασίας: Ημερομηνία εξετάσεων 
ηλεκτρονικά στο eclass.  
 
 Οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια πλήρη 
επιστημονική εργασία η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

• Εξώφυλλο 

• Περιεχόμενα 

• Εισαγωγή 

• Κύριο θέμα 

• Συμπεράσματα  

• Βιβλιογραφικές αναφορές  

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν ένα 
συγκεκριμένο στυλ το οποίο να εφαρμόζεται σε όλο το 
κείμενο τόσο για τις αναφορές μέσα όσο και έξω από 
αυτό.  
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στην 
εργασία ο σκοπός, τα ερωτήματα, η μεθοδολογία και η 
θέση τους.  
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δείξουν πως κατέχουν 
τις απαραίτητες γνώσεις που διδάχτηκαν στο μάθημα 
μέσα στην εργασία. Αυτό θα φανεί τόσο από την 
επιχειρηματολογία τους όσο και από τη χρήση των 
βιβλιογραφικών αναφορών.  
 



Προσοχή: Όλα  τα κείμενα θα ελεγχθούν αυτόματα από 
το σύστημα ελέγχου της ομοιότητας Turnitin. 
Συνήθως, ποσοστά ομοιότητας άνω των 25% 
μηδενίζονται εκτός και εάν αποδεδειγμένα το ποσοστό 
αφορά ορθή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών.  
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΥΔΟΞΟΣ  
 

− Βιβλίο [94645322]: Ο νομιζόμενος κόσμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεώργιος 

Μαρής Λεπτομέρειες 

− Βιβλίο [22712097]: Η πολιτική των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σχέσεων, 

Σκλιάς Π.,Ρουκανάς Σ.,Μαρής Γ. Λεπτομέρειες 

− Βιβλίο [31216]: Διεθνής πολιτική οικονομία, Cohn Theodore Η. Λεπτομέρειες 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 

− Μανώλη, Π., Μαρής, Γ., 2015. Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική οικονομία. [ηλεκτρ. 

βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/3945 

 

− Ηρακλείδης, Α., 2015. Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνής Πολιτική. [ηλεκτρ. βιβλ.] 

Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/6150 

 

− Φραγκονικολόπουλος, Χ., Προέδρου, Φ., 2015. Παγκόσμια πολιτική – δρώντες, 

δομές & διαδικασίες. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4044 

ΕΠΙΠΡΟΣθΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

− O’ Brien, R και Williams, M (2011), Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Εξέλιξη και 

Δυναμικές, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
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 Β) Επιστημονικά Περιοδικά 
 

− International Affairs 

− Millennium 

− American Political Science Review 

− Alternatives 

− Capital and Class 

− Competition and Change 

− European Journal of International Relations 
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− International Journal 
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− Review of International Political Economy 
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− World Politics 
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Γ) Ερευνητικές Πηγές 

Διεθνή Οικονομικά Έντυπα 

http:///www.economist.com [The Economist] 

http://www.nytimes.com [New York Times] 

http://online.wsj.com/public/us [Wall Street Journal] 

http://www.euractiv.com/ [EU news & policy debates- across languages] 

 

Δεξαμενές Σκέψης - Ινστιτούτα: 

http://www.bruegel.org/ [The Brussels-based think tank] 

http://www.cesifo-group.de/ifoHome [CESifo Group Munich]  

http://www.gfintegrity.org/component/option,com_frontpage/Itemid,80/ [Global 

Financial Integrity] 

http://www.cepr.org/default_static.htm [Center for Economic Policy Research] 

http://www.ifw-kiel.de/kiel-institute-for-the-world-economy/view [Kiel Institute for the 

World Economy] 

http://www.iie.com/ [Peterson Institute for International Economics] 

http://www.voxeu.org/ [Research-based policy analysis and commentary from leading 

economists] 

http://www.diw.de/en [German Institute for Economic Research] 

http://www.insee.fr/en/default.asp [National Institute of Statistics and Economic 

Studies] 

http://www.iea.org.uk/home [Institute of Economic Affairs] 

http://www.iif.com/ [Institute of International Finance] 

http://www.indiana.edu/~ipe/ [International Studies Association (ISA) IPE section] 

https://ncgg.princeton.edu/IPES/index.php [International Political Economy Society] 

http://www.ocnus.net/ [Newsletter] 

http://www.idos.gr/ [Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων] 

http://www.idis.gr/ [Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων] 

http://www.kepe.gr/ [Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών] 
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Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 

http://www.imf.org [International Monetary Fund]  

http://www.worldbank.org [World Bank] 

http://www.oecd.org  [OECD] 

http://www.iosco.org [International Organization of Securities Commissions] 

http://www.bis.org [Bank for International Settlements] 

http://www.wto.org [World Trade Organization] 

http://www.ilo.org [International Labour Organisation] 
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