
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | 50 ΩΡΕΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής

Διάρκεια:
50  Ώρες 

Δίδακτρα:
470€

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
 Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εγνατία 156, ΤΚ 546 36, Θεσσαλονίκη
Κτίριο ΗΘ, 4ος όροφος, Γραφείο Η435
Τ: 2310 891.676 & 644, F: 2310 891.648

E: kedivim@uom.edu.gr



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης, με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις», διάρκειας 50 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 
 
Διάρκεια:             50 ώρες
Κόστος:               470 Ευρώ
Έναρξη:               9 Σεπτεμβρίου 2019
 
Υλοποίηση:        Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 
Επιστημονικά Υπεύθυνη:    Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας - τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης,
Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατιωτικούς, Εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ),
Δημοσιογράφους, γενικά σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που
ενδιαφέρεται να έχει την ευρύτερη εικόνα του γίγνεσθαι, να αποκτήσει γνώσεις για την
επαγγελματική του δραστηριότητα ή να προετοιμασθεί για διαγωνισμούς, εξετάσεις φορέων,
μεταπτυχιακά ή να επαναπροσανατολισθεί επαγγελματικά
 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας
 
Πτυχίο ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, άλλων μεταλυκειακών Σχολών, ή, υπό προϋποθέσεις, και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.



Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
·         Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μία σαφή εικόνα του
διεθνούς γίγνεσθαι και της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, καθώς και
ικανότητες, χρήσιμες για κάθε τομέα επαγγελματικής δραστηριότητας.
·         Να δημιουργήσει βάσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν
στη συνέχεια:
-         να εμβαθύνουν σε τομείς του ενδιαφέροντός τους.
-         να αντιμετωπίσουν γραπτές δοκιμασίες (π.χ., εισαγωγικές
εξετάσεις, κατατακτήριες, κλπ.)
-         ή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.
να συνεχίσουν σπουδές σε σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις
προγράμματα, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά
 

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
 
·         Να γνωρίσουν τις βασικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις στην
επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων.
·         Να διεισδύσουν στις βασικές έννοιες και θεματικές, αλλά και στην
βιβλιογραφία των Διεθνών Σχέσεων.
·         Να πετύχουν μία ορθή και εμπεριστατωμένη προσέγγιση στην
τρέχουσα διεθνή πολιτική και οικονομία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παρουσίαση προγράμματος και στόχων
Πρακτικό ενδιαφέρον
Μεθοδολογία του προγράμματος και  της εξ αποστάσεως συνεργασίας με τον διδάσκοντα
Έννοιες: Πολιτική, Πολιτική Επιστήμη, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές Σύστημα, Διεθνής Πολιτική,
Διακρατικές Σχέσεις
Επιστημονικές προσεγγίσεις: Ρεαλισμός, Πλουραλισμός, Μαρξισμός
Πράξη: Ρεαλιστές, Ορθολογικοί, Επαναστατικοί
Κράτος και οργάνωση, μορφές κράτους, έθνος, εθνικισμός, «διεθνής κοινότητα»
Ισχύς και συντελεστές ισχύος
Στρατηγικές των κρατών στη διεθνή πολιτική
Ο πόλεμος και τα αίτιά του
Στοιχεία Στρατηγικής
Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν
σημειώσεις καθώς και συμπληρωματικό
υλικό (π.χ. διαφάνειες διαλέξεων και σχετική
με το αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική
και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία
καθώς και το σύγγραμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" του καθηγητή Ηλία
Κουσκουβέλη
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση  στο τέλος
του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο εισηγητής του προγράμματος είναι ο Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και πρώην Πρύτανης του
Πανεπιστημίου
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται , με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
 
Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο,
όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον
ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και
τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της
πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση
του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα
βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα
μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει
ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). 
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας
τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε
συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των
300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων
μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.
 
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στο παρελθόν.
3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
4)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή
πολυτέκνων.
5)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της
κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/
η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη
έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια
προκύπτουσα χρηματική διαφορά.
 
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων
και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου
Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες
 

Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης
θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση
που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό
χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η
πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού
φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να
απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.



Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 470€,
Προκαταβολή  250€ με την εγγραφή και μία δόση .
 
Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η
ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.
 
ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από
την ιστοσελίδα μας  ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του
ΚΕΔΙΒΙΜ
 
 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 
1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή
Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές
Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που
φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.
4.       Πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά
δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.
 
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 
·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 
 
ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΟΣΤΟΣ

Page 7Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


