
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥ-01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

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  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TMS377/ 

(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 επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να μπορεί 
να: 

https://eclass.aegean.gr/courses/TMS377/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1η εβδομάδα: Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική; 
2η εβδομάδα:  Διεθνές εμπόριο 
3η εβδομάδα: Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό 
υπόδειγμα 
4η εβδομάδα: Τα μέσα εμπορικής πολιτικής 
5η εβδομάδα: Η πολιτική οικονομία της πολιτικής εμπορίου 
6η εβδομάδα: Εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες 
7η εβδομάδα: Αντιπαραθέσεις για  την εμπορική πολιτική 
8η εβδομάδα:  Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών 
9η εβδομάδα: Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος:  
Μια προσέγγιση περιουσιακών στοιχείων 

− αντιλαμβάνεται τη μεταβαλλόμενη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, 

− κατανοεί τη συμβολή της οικονομίας στη διαμόρφωση των διακρατικών σχέσεων, 

− κατανοεί βασικά ζητήματα λειτουργίας της διεθνούς οικονομίας, 

− εφαρμόσει μία διεπιστημονική προσέγγιση για τον Αναπτυσσόμενο Κόσμο,  

− αξιολογεί κριτικά τα θέματα σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης και των διεθνών 

οικονομικών σχέσεων.  

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 



10η εβδομάδα: Τα διεθνή νομισματικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 
11η εβδομάδα: Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση: Ευκαιρίες και κρίση 
12η εβδομάδα: Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή  
Εμπειρία 
13η εβδομάδα: Αναπτυσσόμενες χώρες: Οικονομική μεγέθυνση, κρίση και μεταρρύθμιση 
 

 

(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.  
 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες (1.56 ECTS) 

Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3.32 ECTS) 

Εξετάσεις 3 ώρες (0.12 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, 

Γλώσσα αξιολόγησης 
Ελληνική 
 
Μεθοδολογία Διδασκαλίας – Τρόπος Παράδοσης – 
Αξιολόγησης 
 
Το μάθημα πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά 
μεθόδων διδασκαλίας:  
 

• Δια ζώσης αποστάσεως διαλέξεις,  



Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

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/τριες θα αξιολογηθούν με τις τελικές 
γραπτές εξετάσεις (100% του συνολικού βαθμού).  
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΥΔΟΞΟΣ  

 

1. Βιβλίο [102071925]: Διεθνής Οικονομική, 13η Έκδοση, Salvatore Dominick, 
Ψειρίδου Αναστασία, Λιανός Θεόδωρος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες 

2. Βιβλίο [59367851]: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz 
Marc Λεπτομέρειες 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

 

− Τσούνης, Ν. (2015) Θεωρία διεθνούς εμπορίου, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα.  

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/1890/2/1

0009%2000_master_document_v2.pdf  

− Πεσματζόγλου, Β. (2015) Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/5859/1/p

ol.oik.ths%20an.pdf  

− Μανώλη, Π. και Μαρής, Γ. (2015) Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική οικονομία, Αθήνα: Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/3945/9/K

allipos_15465_book.pdf  

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  



 

− Bilan, Y., Nitsenko, V., Ushkarenko, I., Chmut, A., & Sharapa, O. (2017). Outsourcing in 

international economic relations. Montenegrin journal of economics, 13(3), 175-185. 

− Eichengreen, B. J. (1999). Toward a new international financial architecture: a practical post-

Asia agenda. Peterson Institute Press: All Books. 

− Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). International economics: Theory and policy: Pearson 

Education. 

− Ruggie, J. G. (1991). Embedded liberalism revisited: institutions and progress in international 

economic relations. Progress in postwar international relations, 201-234. 

− Sachs, J. (1998). International economics: Unlocking the mysteries of globalization. Foreign 

policy, 97-111. 

− Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations: Cengage 

Learning. 

− Strange, S. (1970). International economics and international relations: a case of mutual 

neglect. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 304-315. 

 
 

 

 


