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1. Εισαγωγή 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση (Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007, Ν.3794/2009), προχώρησε στη διαδικασία 
σύνταξης της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης μετά από σχετικό αίτημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 
Ιδρύματος. Στην παρούσα έκθεση επιχειρείται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του σχετικού 
πλαισίου που έχει θεσπιστεί από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και τη Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Πανεπιστημίου.  

Σκοπός της Έκθεσης είναι αν να αποτυπώσει με τρόπο σαφή, ακριβή, ευσύνοπτο και 
σύντομο τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Τμήματος κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Αποτελεί σταθερή παραδοχή των μελών του Τμήματος ότι η 
τεκμηριωμένη ανάδειξη των πεπραγμένων του Τμήματος σε επίπεδο ακαδημαϊκό, 
επιστημονικό και κοινωνικό, αλλά και η αποτύπωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα 
μέλη του διδακτικού, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού τού Τμήματος, 
μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό καινοτόμων παρεμβάσεων με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση τόσο των ανθρώπινων, όσο και των υλικών και άυλων πόρων του ΔΕΣ. 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΟΜΕΑ), η οποία έχει την ευθύνη της πραγματοποίησης των αναγκαίων διαδικασιών για την 
υποστήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης, δηλαδή της απογραφής, επεξεργασίας και 
παρουσίασης των σχετικών στοιχείων. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελείται από τέσσερα μέλη, τα οποία 
συνέγραψαν και συνυπογράφουν την παρούσα έκθεση: 

 

α) Νίκας Χρήστος, Καθηγητής 

β) Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

γ) Δεργιαδές Θεολόγος, Λέκτορας 

δ) Μπουτσιούκη Σοφία, Λέκτορας  

 

Τα μέλη της επιτροπής συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
συνεργαστούν και να κατανείμουν αρμοδιότητες με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και 
καταγραφή των δραστηριοτήτων του Τμήματος και έτσι τη διευκόλυνση της τελικής 
σύνθεσης της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης του Τμήματος προς τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, 
τα μέλη της ΟΜΕΑ κατένειμαν μεταξύ τους τα διάφορα πεδία ευθύνης και στη συνέχεια το 
καθένα συνέθεσε τα σχετικά κείμενα. Στη συνέχεια τα επιμέρους τμήματα της έκθεσης, αφού 
ενοποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν με τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία και έγγραφα, 
υπεβλήθησαν σε περαιτέρω επεξεργασία από το σύνολο των μελών της ΟΜΕΑ κατά τη 
διάρκεια των τακτικών τους συναντήσεων, μέσα από τις οποίες προέκυψε το τελικό κείμενο 
τη υποβαλλόμενης ετήσιας εσωτερικής έκθεσης. 
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Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και υλικό που 
εξασφαλίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τη 
Γραμματεία του Τμήματος (προπτυχιακού προγράμματος), από τις Γραμματείες των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και από το αρχείο πληροφοριών που διατηρεί (και 
τακτικά αναθεωρεί) η ΟΜΕΑ σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του 
τμήματος και τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό του. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί,  παρουσιάζεται το προσωπικό του Τμήματος. Το σύνολο 
του προσωπικού ανεξαιρέτως συνεργάζεται αρμονικά με την ΟΜΕΑ προκειμένου να 
επιτευχθεί η συλλογή των στοιχείων που αφορούν τόσο οργανωτικά όσο και ακαδημαϊκά 
ζητήματα.   

Πίνακας 1. Προσωπικό Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών*  
Μέλη ΔΕΠ  Μέλη ΕΕΔΙΠ 

Καθηγητές  

1. Κουσκουβέλης Ηλίας (Κοσμήτορας ΚΑΕΤ**)  
2. Καρβουναράκης Θεοδόσιος 
3. Νίκας Χρήστος 
4. Σπυρόπουλος Γεώργιος 

1. Βαγιάνος Δημήτριος  
2. Δημητρίου Μαρία 

Αναπληρωτές Καθηγητές Διοικητικό προσωπικό 

5. Βοσκόπουλος Γεώργιος  
6. Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος ΔΕΣ***) 
7. Κουτσουπιάς Νίκος 
8. Λίτσας Σπυρίδων 
9. Μπιτζένης Αριστείδης 
10. Σκιαδάς Δημήτριος 

Γραμματεία Τμήματος  
1. Οφλούδη Αναστασία 
 (Προϊσταμένη Γραμματείας) 

2. Αδαμαντίδου Αδαμαντία 
3. Καϋμένη Νικολέττα 
4. Τζίμου Σύλβια  
5. Χατζηπαναγιώτου Μάνια 

Επίκουροι Καθηγητές Γραμματείες ΠΜΣ**** 

11. Αναγνωστοπούλου Δέσποινα 
12. Κιόχος Απόστολος 
13. Κωνσταντινίδης Ιωάννης 
14. Μακρής Σπυρίδων 
15. Μπέλλου Φωτεινή 
16. Παπαδόπουλος Ιωάννης 

1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος 
2. Κακάνη Αικατερίνη 
3. Μπλουχουτζή Αναστασία 
4. Τομάνοβιτς Άννα 

Λέκτορες  
16. Βασιλειάδης Νικόλαος 

 

17. Δεργιαδές Θεολόγος  
19. Μικέλης Κυριάκος  
20. Μποζίνης Αθανάσιος 
21. Μπουτσιούκη Σοφία 
22. Χαϊνογλου Καλλιόπη 

 

Σημειώσεις:  
* Ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνει το προσωπικό του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 
** Σχολή: Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και τεχνών. 
*** Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
**** Οι Γραμματείες των ΠΜΣ (Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών) απασχολούνται με συμβάσεις 

έργου ορισμένου χρόνου.    
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2. Απογραφικά στοιχεία Τμήματος 

Τα απογραφικά στοιχεία του Τμήματος ΔΕΣ, παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Απογραφικών Στοιχείων Τμήματος. 

Σχολιασμός επί των απογραφικών στοιχείων: 

1. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε και επικαιροποιήθηκε το  2014 
(βλέπε Πίνακα A.1 στο παράρτημα). Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να 
ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές, επιστημονικές ανάγκες και να παρέχει γνώσεις 
χρήσιμες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Με την επικαιροποίηση 
λήφθηκαν υπόψη προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού, και οι νέες 
επιστημονικές τάσεις. Προστέθηκαν μαθήματα τεχνολογικού  χαρακτήρα (νέες 
τεχνολογίες, επιστήμη των υπολογιστών), ενώ ένας αριθμός μαθημάτων διδάσκονται στην 
αγγλική. Ειδικότερα, το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών απαιτεί να ολοκληρωθούν 
επιτυχώς 52 μαθήματα προκειμένου να αποκτηθεί το πτυχίο, με τον αντίστοιχο αριθμό 
μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) να είναι 248. Από το σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων (και για τις δύο κατευθύνσεις) 85 είναι υποχρεωτικά, 59 είναι 
επιλογής (υποχρεωτικώς επιλεγόμενα και ελεύθερες επιλογές), ενώ τέλος 1 μάθημα 
επιλογής προσφέρετε από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα παραπάνω 
στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος. 
 

2. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη  λήψη πτυχίου είναι 78ώρες (ανεξάρτητα γα το αν 
πρόκειται για το εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο). Αντίστοιχα, το σύνολο εβδομαδιαίων ωρών 
φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη  λήψη 
πτυχίου είναι 6 ώρες για το χειμερινό εξάμηνο και 6 ώρες για το χειμερινό εξάμηνο. 
Επιπρόσθετα, το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει 
να παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη  λήψη πτυχίου είναι 9 (ανεξάρτητα γα το αν 
πρόκειται για το εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
απαιτείται υποχρεωτικά διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση για την λήψη του 
πτυχίου. Ωστόσο υπάρχει θεσμοθετημένη και ενισχύεται η πρακτική άσκηση των 
φοιτητών. Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.2 του 
Παραρτήματος. 
 

3. Συνολικά υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των μελών ΔΕΠ του τμήματος ανά βαθμίδα (4 
καθηγητές, 6 αναπληρωτές, 6 επίκουροι και 6 λέκτορες). Επίσης, στο τμήμα υπάρχουν 2 
ΕΕΔΙΠ / ΕΔΙΠ ενώ απασχολούνται 8 επιστημονικοί συνεργάτες για τη διδασκαλία 
μαθημάτων (1,33 ανά μέλος ΔΕΠ). Τέλος, ο λόγος διδασκόντων/διδασκομένων είναι 
24,33/919. Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.3 του 
Παραρτήματος. 
 

4. Εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  σχετικά μεγάλος αριθμός φοιτητών, 186 στο 
σύνολο, εκ των οποίων 156 με εισαγωγικές, 1 από μεταγραφή, 15 με κατατακτήριες 
εξετάσεις και 14 από άλλες κατηγορίες. Ο Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών 
σε όλα τα έτη είναι 976  και ο συνολικός αριθμός αποφοίτων για το ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015 είναι 110 με μέσο βαθμό πτυχίου 7,27. To Ποσοστό φοιτητών επί των 
εισαγομένων που ΔΕΝ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε Ν+2 χρόνια είναι 46%, ενώ η 
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κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά τα 2 τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα συμμετρική με 
την συντριπτική μάζα των φοιτητών να είναι μεταξύ 6,0 και 8,4 και να έχει αριστεύσει 
περίπου το 4% (βαθμός πτυχίου>8,5). Η κατανομή των βαθμών δίνεται στο παρακάτω 
γράφημα, ενώ τα σχετικά στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.4 του 
Παραρτήματος. 
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5. Σε σχέση με τις λοιπές υπηρεσίες του τμήματος απασχολείται μικρός αριθμός διοικητικού 
προσωπικού, ο αριθμός του οποίου είναι 5. Ο λόγος του διοικητικού προσωπικού ως προς 
συνολικό αριθμό διδακτικού προσωπικό είναι περίπου 5/25.83, ενώ ο αντίστοιχος λόγος 
ως προς το σύνολο των φοιτητών είναι 5/976. Σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει τεχνικό 
προσωπικό. Ο αριθμός Η/Υ διαθέσιμων για χρήση από φοιτητές είναι 122 (2 εργαστήρια, 
1 χωρητικότητας μέχρι 50 άτομα και 1 χωρητικότητας μέχρι 100 άτομα). Ο συνολικός 
αριθμός αιθουσών διδασκαλίας προς χρήση είναι 17 (7 αίθουσες χωρητικότητας μέχρι 50 
ατόμων και 10 αίθουσες χωρητικότητας μέχρι 100 ατόμων). Τα παραπάνω στοιχεία 
δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.5 του Παραρτήματος. 
 

6. Σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού του τμήματος θετικό στοιχείο κρίνεται το γεγονός 
ότι δεν υπήρξαν συνταξιοδοτήσεις ή παραιτήσεις. Η εξέλιξη του προσωπικού 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον Πίνακα Α.6 του Παραρτήματος.   
 

7. Η εξέλιξη του συνόλου των φοιτητών του τμήματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί) από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
καταδεικνύει τα εξής: α) υπάρχει μία μεταβολή του αριθμού του των διδακτόρων από 43 
σε 36, β) υπάρχει αυξητική πορεία του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών για το έτος 
ενδιαφέροντος (2015-2016) όπου ο αριθμός έφτασε στο 245 και γ) οι προπτυχιακοί 
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φοιτητές έχουν μειωθεί ελαφρά από τους 999 (2010-2011) στους 976 (2015-2016). Τα 
παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.7 του Παραρτήματος.    
 

8. Η εξέλιξη  του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
ΔΕΣ, έχει σταδιακά αυξηθεί τα τελευταία χρόνια από τους 170 (2010-2011) στους 192 
(2015-2016). Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.8 του 
Παραρτήματος.   
 

9.  Η εξέλιξη της κατανομής της βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων 
του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) 
η κατανομή σε κάθε έτος είναι ιδιαίτερα συμμετρική και β) ο μέσος όρος του πτυχίου 
(7.27) έχει περίπου την ίδια τιμή με τον μέσο όρο του 2010-2011 (7.3). Τα παραπάνω 
στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.9 του Παραρτήματος.   
 

10.  H εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 
καταδεικνύει ότι ελάχιστος αριθμός φοιτητών παίρνει πτυχίο ακριβώς στα 4 χρόνια 
(σύμπτωμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος) ενώ η μεγάλη πλειοψηφία 
λαμβάνει το πτυχίο της στο πέμπτο έτος και ακολουθεί το έκτο και το έβδομο έτος. Από 
το όγδοο έτος και έπειτα ο αριθμός των φοιτητών που αποκτούν πτυχίο μειώνεται 
δραστικά. Οι μη έχοντας αποφοιτήσει φοιτητές έχουν μειωθεί ελαφρά από 491 (2010-
2011) στο 450 (2015-2016). Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 
Α.10 του Παραρτήματος.   
 

11.  Ένα αρνητικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την ένταξη των 
αποφοίτων του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΕΣ στην 
αγορά εργασίας. Βλέπε Πίνακα Α.11 και Α.12 του Παραρτήματος.   
 

12.  Σε προπτυχιακό επίπεδο, εκμεταλλευόμενοι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής 
φοιτητών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 18 φοιτητές του τμήματος φοίτησαν σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα του εξωτερικού, ενώ αντίστροφα 14 φοιτητές άλλων 
πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το τμήμα. Επιπρόσθετα, 8 μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα του εσωτερικού, 
ενώ αντίστροφα 0 ακαδημαϊκοί άλλων πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το τμήμα (Βλέπε 
Πίνακα Α.13). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όπως άλλωστε αναμενόταν) δεν υπήρχε 
κινητικότητα των φοιτητών (Βλέπε Πίνακα Α.14).  
 

13.  Όλες οι λεπτομέρειες των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος ΔΕΣ (εξάμηνο διδασκαλίας, κωδικός μαθήματος, πιστωτικές μονάδες, 
προαπαιτούμενα κτλ.), παρέχονται αναλυτικά στους μακροσκελείς Πίνακες Α.15 και 
Α.16.  
 

14. O αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα Α.17 ενώ η αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
στον Πίνακα Α.18. Παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα από τα μέλη ΔΕΠ 
του τμήματος. Ειδικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ο αριθμός του συνόλου των 
εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τα ΔΕΠ του τμήματος ήταν περίπου 70. Αυτά το 
μέγεθος μεταφράζεται σε 3,2 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ, μέγεθος ιδιαίτερα 
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εντυπωσιακό αν λάβει κανείς υπόψη του τις παράλληλες διδακτικές και διοικητικές 
υποχρεώσεις. Το παραπάνω μέγεθος ήταν αντίστοιχο και τα περασμένα έτη κάτι που 
αναδεικνύει την προσήλωση του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος στην έρευνα.   
 

15.  Τέλος, η διεθνής ερευνητική/ακαδημαϊκή παρουσία του Τμήματος παρουσιάζεται 
αναλυτικά στον Πίνακα Α.19. Ειδικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δύο μέλη 
ΔΕΠ έχουν διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή 
επιστημονικές εταιρείες. 
 

16.  Οι προσφερόμενες από το τμήμα θέσεις για το ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (2015-2016) 
ήταν 40, με τον αριθμό των αιτήσεων να είναι 35 (βλέπε Πίνακα Α.20), εκ των οποίων 2 
αιτήσεις προέρχονταν από πτυχιούχους του Τμήματος ΔΕΣ, ενώ 33 από πτυχιούχους 
άλλων τμημάτων (βλέπε Πίνακα Α.21). Η τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών έγινε το 2015 και απαιτεί να ολοκληρωθούν επιτυχώς 8 μαθήματα προκειμένου 
να αποκτηθεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα, με τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) να είναι 90. Από το σύνολο των προσφερόμενων 
μαθημάτων 9 είναι υποχρεωτικά και 12 είναι επιλογής (υποχρεωτικώς επιλεγόμενα και 
ελεύθερες επιλογές). Όλα τα παραπάνω μαθήματα αξιολογούνται από τους φοιτητές 
(βλέπε Πίνακα Α.23). Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που 
πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη  λήψη διπλώματος είναι 12ώρες 
(ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για το εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο). Τέλος, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εκπονηθεί διπλωματική εργασία και δεν 
απαιτείται πρακτική άσκηση (βλέπε Πίνακα Α.24). Στο παραπάνω ΠΜΣ διδάσκουν 17 
μέλη ΔΕΠ (4 καθηγητές, 5 αναπληρωτές καθηγητές, 6 επίκουροι και 2 Λέκτορες και ο 
λόγος διδασκόντων/διδασκομένων είναι 17/35 (βλέπε Πίνακα Α.25 και Πίνακα Α.26). Η 
κατανομή βαθμολογίας διπλώματος κατά τα 2 τελευταία έτη είναι αρνητικά λοξή με την 
κύρια μάζα των φοιτητών να είναι μεταξύ 7,0 και 8,4 και να έχει αριστεύσει περίπου το 
22% (βαθμός πτυχίου>8,5) (βλέπε Πίνακα Α.22 και Πίνακα Α.26). Επίσης, οι λοιπές 
υπηρεσίες δίνονται στον Πίνακα Α.27. Τέλος, όλες οι λεπτομέρειες των μαθημάτων του 
ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (εξάμηνο, κωδικός μαθήματος, πιστωτικές μονάδες κτλ.), 
παρέχονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.28 και Πίνακα Α.29. 
 

17. Οι προσφερόμενες από το τμήμα θέσεις για το ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 
Διακυβέρνηση (2015-2016) ήταν 35, με τον αριθμό των αιτήσεων να είναι 22 (βλέπε 
Πίνακα Α.30) εκ των οποίων 0 αιτήσεις προέρχονταν από πτυχιούχους του Τμήματος 
ΔΕΣ, ενώ 22 από πτυχιούχους άλλων τμημάτων (βλέπε Πίνακα Α.31). Το ΠΜΣ απαιτεί 
να ολοκληρωθούν επιτυχώς 10 μαθήματα προκειμένου να αποκτηθεί το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα, με τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) να 
είναι 90. Από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 10 είναι υποχρεωτικά και 0 
είναι επιλογής (υποχρεωτικώς επιλεγόμενα και ελεύθερες επιλογές). Όλα τα παραπάνω 
μαθήματα αξιολογούνται από τους φοιτητές (βλέπε Πίνακα Α.33). Το σύνολο των 
εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής 
για τη  λήψη διπλώματος είναι 15ώρες (ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για το εαρινό ή 
χειμερινό εξάμηνο). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να 
εκπονηθεί διπλωματική εργασία και δεν απαιτείται πρακτική άσκηση (βλέπε Πίνακα 
Α.34). Στο παραπάνω ΠΜΣ διδάσκουν 10 μέλη ΔΕΠ (3 καθηγητές, 4 αναπληρωτές 
καθηγητές, 3 επίκουροι καθηγητές και 0 Λέκτορες και ο λόγος διδασκόντων - 
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διδασκομένων είναι 10/22 (βλέπε Πίνακα Α.35 και Πίνακα Α.36). Η κατανομή 
βαθμολογίας δεν υπάρχει καθώς δεν υπάρχουν ακόμη απόφοιτοι (βλέπε Πίνακα Α.32 και 
Πίνακα Α.36). Επίσης, οι λοιπές υπηρεσίες δίνονται στον Πίνακα Α.37. Τέλος, όλες οι 
λεπτομέρειες των μαθημάτων του ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (εξάμηνο, κωδικός μαθήματος, 
πιστωτικές μονάδες κτλ.), παρέχονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.38 και Πίνακα Α.39. 
 

18. Το ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις & Ασφάλεια αναμορφώθηκε και επικαιροποιήθηκε το  2014. 
Οι προσφερόμενες από το τμήμα θέσεις για το ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις & Ασφάλεια 
(2015-2016) ήταν 70, με τον αριθμό των αιτήσεων να είναι 63 (βλέπε Πίνακα Α.40) εκ 
των οποίων και οι 63 αιτήσεις από πτυχιούχους άλλων τμημάτων (βλέπε Πίνακα Α.41). 
Το ΠΜΣ απαιτεί να ολοκληρωθούν επιτυχώς 8 μαθήματα προκειμένου να αποκτηθεί το 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, με τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
(ECTS) να είναι 90. Από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 8 είναι υποχρεωτικά 
και 0 είναι επιλογής (υποχρεωτικώς επιλεγόμενα και ελεύθερες επιλογές). Όλα τα 
παραπάνω μαθήματα αξιολογούνται από τους φοιτητές (βλέπε Πίνακα Α.43). Το σύνολο 
των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο 
φοιτητής για τη  λήψη διπλώματος είναι 12 ώρες (ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για το 
εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υποχρεωτικά θα πρέπει 
να εκπονηθεί διπλωματική εργασία και δεν απαιτείται πρακτική άσκηση (βλέπε Πίνακα 
Α.44). Στο παραπάνω ΠΜΣ διδάσκουν 16 μέλη ΔΕΠ (5 καθηγητές, 4 αναπληρωτές 
καθηγητές, 4 επίκουροι καθηγητές και 3 Λέκτορας. Ο λόγος διδασκόντων/διδασκομένων 
είναι 1/4 (βλέπε Πίνακα Α.45). Η κατανομή βαθμολογίας είναι αρνητικά λοξή με την 
κύρια μάζα των φοιτητών να είναι μεταξύ 7,0 και 8,4 (βλέπε Πίνακα Α.42 και Α.46). 
Σημειώνεται ότι υπάρχει ένας διοικητικός υπάλληλος και η σχέση διοικητικού 
προσωπικού προς το συνολικό διδακτικό προσωπικό είναι 1/16 και η σχέση διοικητικού 
προσωπικού προς το συνολικό αριθμό φοιτητών είναι 1/58 (βλέπε Πίνακα Α.47). Επίσης, 
οι λοιπές υπηρεσίες δίνονται στον Πίνακα Α.47. Τέλος, όλες οι λεπτομέρειες των 
μαθημάτων του ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (εξάμηνο, κωδικός μαθήματος, πιστωτικές 
μονάδες κτλ.), παρέχονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.48 και Πίνακα Α.49. 
 

19. Το ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 
αναμορφώθηκε και επικαιροποιήθηκε το  2014. Οι προσφερόμενες από το τμήμα θέσεις 
για το ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (2015-
2016) ήταν 30, με τον αριθμό των αιτήσεων να είναι 21 (βλέπε Πίνακα Α.50) εκ των 
οποίων 0 αιτήσεις προέρχονταν από πτυχιούχους του Τμήματος ΔΕΣ, ενώ 21 από 
πτυχιούχους άλλων τμημάτων (βλέπε Πίνακα Α.51). Το ΠΜΣ απαιτεί να ολοκληρωθούν 
επιτυχώς 8 μαθήματα προκειμένου να αποκτηθεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα, με τον 
αντίστοιχο αριθμό μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) να είναι 90. Από το 
σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 6 είναι υποχρεωτικά και 2 είναι επιλογής 
(υποχρεωτικώς επιλεγόμενα και ελεύθερες επιλογές). Όλα τα παραπάνω μαθήματα 
αξιολογούνται από τους φοιτητές (βλέπε Πίνακα Α.53). Το σύνολο των εβδομαδιαίων 
ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη  λήψη 
διπλώματος είναι 12 ώρες (ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για το εαρινό ή χειμερινό 
εξάμηνο). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εκπονηθεί 
διπλωματική εργασία και δεν απαιτείται πρακτική άσκηση (βλέπε Πίνακα Α.54). Στο 
παραπάνω ΠΜΣ διδάσκουν 13 μέλη ΔΕΠ (2 καθηγητές, 8 αναπληρωτές καθηγητές, 2 
επίκουροι καθηγητές και 1 Λέκτορας. Ο λόγος διδασκόντων/διδασκομένων είναι 13/18 
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(βλέπε Πίνακα Α.55). Η κατανομή βαθμολογίας είναι αρνητικά λοξή με την κύρια μάζα 
των φοιτητών να είναι μεταξύ 7,0 και 8,4 (βλέπε Πίνακα Α.52 και Α.56). Επίσης, οι 
λοιπές υπηρεσίες δίνονται στον Πίνακα Α.57. Τέλος, όλες οι λεπτομέρειες των 
μαθημάτων του ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (εξάμηνο, κωδικός μαθήματος, πιστωτικές 
μονάδες κτλ.), παρέχονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.58 και Πίνακα Α.59). 
 

20.  Το ΠΜΣ International Public Administration αναμορφώθηκε και επικαιροποιήθηκε το  
2015. Οι προσφερόμενες από το τμήμα θέσεις για το ΠΜΣ International Public 
Administration (2015-2016) ήταν 30, με τον αριθμό των αιτήσεων να είναι 16 (βλέπε 
Πίνακα Α.60) εκ των οποίων 0 αιτήσεις προέρχονταν από πτυχιούχους του Τμήματος 
ΔΕΣ, ενώ 16 από πτυχιούχους άλλων τμημάτων (βλέπε Πίνακα Α.61). Το ΠΜΣ απαιτεί 
να ολοκληρωθούν επιτυχώς 10 μαθήματα προκειμένου να αποκτηθεί το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα, με τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) να 
είναι 90. Από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 10 είναι υποχρεωτικά και 0 
είναι επιλογής (υποχρεωτικώς επιλεγόμενα και ελεύθερες επιλογές). Όλα τα παραπάνω 
μαθήματα αξιολογούνται από τους φοιτητές (βλέπε Πίνακα Α.63). Το σύνολο των 
εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής 
για τη  λήψη διπλώματος είναι 15 ώρες (ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για το εαρινό ή 
χειμερινό εξάμηνο). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να 
εκπονηθεί διπλωματική εργασία και δεν απαιτείται πρακτική άσκηση (βλέπε Πίνακα 
Α.64). Στο παραπάνω ΠΜΣ διδάσκουν 9 μέλη ΔΕΠ (3 καθηγητές, 3 αναπληρωτές 
καθηγητές, 1 επίκουρος καθηγητής, 1 Λέκτορας και 1 συμβασιούχος ΠΔ 407. Ο λόγος 
διδασκόντων/διδασκομένων είναι 9/16 (βλέπε Πίνακα Α.65). Δεν υφίσταται ακόμη 
κατανομή βαθμολογίας (βλέπε Πίνακα Α.62 και Α.66). Επίσης, οι λοιπές υπηρεσίες 
δίνονται στον Πίνακα Α.67. Τέλος, όλες οι λεπτομέρειες των μαθημάτων του ΠΜΣ 
Διεθνείς Σπουδές (εξάμηνο, κωδικός μαθήματος, πιστωτικές μονάδες κτλ.), παρέχονται 
αναλυτικά στον Πίνακα Α.68 και Πίνακα Α.69). 
 

21. Το ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές ξεκίνησε τη 
λειτουργεία του το εαρινό εξάμηνο του 2015. Για το παραπάνω ΠΜΣ λοιπόν και για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να συμπληρωθούν 
οι σχετικοί Πίνακες. 
 

22.  Η τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διδακτορικού 
Προγράμματος έγινε το 2015 με απόφαση της ΓΣΕΣ στην αριθμ. 28/23-6-15 συνεδρίαση. 
Για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος δεν απαιτείται από τους υποψήφιους 
διδάκτορες να περάσουν διδακτορικά μαθήματα. Επίσης για τη λήψη του διδακτορικού 
διπλώματος σαφώς και απαιτείται η υποβολή της διδακτορικής διατριβής και δεν 
απαιτείται κάποιου είδους πρακτική άσκηση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 6 
υποψήφιοι διδάκτορες υποστήριξαν επιτυχώς τις εργασίες τους, έχουν εγγραφεί 5 νέοι 
υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ ο συνολικός αριθμός των ενεργών υποψηφίων διδακτόρων 
είναι 35 (βλέπε Πίνακα Α.65).  
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3. Προγράμματα Σπουδών 

3.1 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  

Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική 
Επιστήμη και Διπλωματία, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Θεσμοί των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος Θεσμοί των Διεθνών 
Οργανισμών. 

Το Τμήμα ΔΕΣ έχει δύο κατευθύνσεις: (α) «Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία» και 
(β) «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές». Το προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους, διάρκειας πέντε και τριών εξαμήνων αντιστοίχως. Ο 
πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές, ενώ ο δεύτερος κύκλος 
περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης (βλέπε Πίνακα 2). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν αντί δύο μαθημάτων επιλογής, προαιρετικά,  εκπόνηση  
πτυχιακής εργασίας, η οποία σαφώς και θα πρέπει να σχετίζεται  με τα γνωστικά αντικείμενα 
του Τμήματος.  

Μέσω της εστίασης του προγράμματος σπουδών σε δύο αλληλοσχετιζόμενους τομείς 
αιχμής, της διεθνούς οικονομίας και της διεθνούς πολιτικής, το Τμήμα επιδιώκει να 
εξασφαλίσει στους φοιτητές και μελλοντικούς αποφοίτους του, συγκριτικό πλεονέκτημα και 
ενισχυμένες προοπτικές τόσο για την επαγγελματική όσο και για την κοινωνική τους 
καταξίωση. Τον Ιούνιο 2014 πραγματοποιήθηκε μια ευρεία αναθεώρηση του Προγράμματος 
Σπουδών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Σε μια 
προσπάθεια ανανέωσης του προσανατολισμού και των αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις επίκαιρες ανάγκες του επιστημονικού και επαγγελματικού 
περιβάλλοντος, το νέο πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται  πάνω σε τρεις πυλώνες: την 
Πολιτική, την Οικονομία και την Τεχνολογία. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί 
αφενός η παρακολούθηση του ακαδημαϊκού προγράμματος από τους εισερχόμενους φοιτητές 
ERASMUS και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και στους φοιτητές του 
Τμήματος, ώστε να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε ένα υψηλό ακαδημαϊκό 
επίπεδο.     

Οι καινοτομίες και καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος μετά από ένα έτος πλήρους λειτουργείας θα μπορούσαν να 
κωδικοποιηθούν ως εξής: 

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών παρέχει με διεπιστημονικό τρόπο ισχυρά θεμέλια στους 
φοιτητές τόσο στον τομέα των διεθνών σχέσεων όσο και στον τομέα των διεθνών 
οικονομικών. Αναμφίβολα, η επαφή των φοιτητών με τους παραπάνω δύο 
επιστημονικούς τομείς, αμφίδρομα διαμορφούμενων, τους επιτρέπει να διευρύνουν 
την αντίληψη τους γύρω από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεθνών σχέσεων και 
της διεθνούς οικονομίας. 

2. Με το νέο πρόγραμμα σπουδών, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να μάθουν 
δύο επιπρόσθετες γλώσσες πλην της γλώσσας εισαγωγής στο Τμήμα (με την 
αποφοίτηση τους οι φοιτητές γνωρίζουν 3 ξένες γλώσσες). 

3. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών και αφού έχουν αποκτήσει οι 
φοιτητές τις απαιτούμενες βάσεις στα πεδία των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς 
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οικονομικής, επιλέγουν το αντικείμενο της εξειδίκευσης τους (δεύτερος κύκλος 
σπουδών).  

4. Έχουν εισαχθεί μαθήματα τεχνολογικής φύσης εξοικειώνοντας τους φοιτητές με 
τις νέες τεχνολογικές τάσεις (π.χ. μεταξύ άλλων Digital Media and Society). 

5. Σχεδόν το πλήθος των ποσοτικών μαθημάτων διεξάγεται στο εργαστήριο του 
τμήματος κάνοντας χρήση σχετικών λογισμικών (ανοιχτού ή κλειστού κώδικα). 
Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις 
θεωρητικές γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με την χρήση λογισμικού. 

6. Από το Τμήμα ενθαρρύνεται η εφαρμογή εκ μέρους των διδασκόντων νέων 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και η διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις 
εφαρμοζόμενες καλές πρακτικές, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι διδακτικές 
δεξιότητες των μελών ΔΕΠ. Επίσης, τα μέλη του Τμήματος που συμμετέχουν σε 
δράσεις κινητικότητας σε ιδρύματα του εξωτερικού αποκομίζουν σημαντικά οφέλη 
από αυτού του είδους τις εκπαιδευτικές εμπειρίες (φυσικά έχουν τη δυνατότητα να 
τα κοινοποιήσουν στους συναδέλφους τους τις αποκομίζουσες εμπειρίες). Τέλος, 
σε ορισμένα μαθήματα γίνεται συνδιδασκαλία, όπου και συνεργάζονται ένα 
παλαιότερο και εμπειρότερο μέλος ΔΕΠ με ένα νεότερο. Αυτή η στρατηγική 
επιλογή επιτρέπει στους διδάσκοντες να εξελίξουν τις διδακτικές τους μεθόδους 
και να εμπλουτίσουν σε συνεργατική βάση το υλικό του μαθήματος, 
διασφαλίζοντας σημαντική θετική αλληλεπίδραση και βελτίωση.  

7. Πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές τους 
τμήματος να παρακολουθήσουν πλήθος από σεμινάρια, ομιλίες, εκδηλώσεις 
ημερίδες και συνέδρια, που οργανώνονται από τις δομές του τμήματος (π.χ. 
Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης) ή από μέλη ΔΕΠ 
του τμήματος. Έτσι οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με ζητήματα που 
απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τρέχουσα επικαιρότητα.     

8. Συνολικά, πρόκειται για ένα ευέλικτο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο 
επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν τις ιδιοσυγκρασιακές τους δεξιότητες στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.          

   

Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η υλοποίηση τους 
προγράμματος σπουδών είναι τα παρακάτω: 

1. Ο τρέχων αριθμός μελών ΔΕΠ κρίνεται μικρός για τις ανάγκες του τμήματος. 

2. Απαιτείται εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών (π.χ. νέοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές) ώστε να διεξάγονται με αρτιότερο τρόπο οι διαλέξεις. 

3. Περαιτέρω ενίσχυση εργαστηριακών μαθημάτων. 

4. Καθιέρωση τακτικής επισκόπησης του περιεχομένου των μαθημάτων του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ώστε να μην υπάρξει ουδεμία περίπτωση 

αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων.     
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Πίνακας 2. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών   

Α΄ Εξάμηνο ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις– Πολιτική και Οικονομία 
2. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 
3. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική 
4. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 
5. Μαθηματικά 
6.Στατιστική Ι 
7. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο 
8. Ξένη Γλώσσα 

 Αγγλικά Ι  
 Γαλλικά Ι 
 Γερμανικά Ι 
 Ιταλικά Ι 
 Ισπανικά Ι 
 Ελληνικά (ως ξένη γλώσσα) 
 Ελληνικά (ως ξένη γλώσσα για φοιτητές Erasmus) 
 Κινέζικα Ι 
 Ρωσικά I 
 Τουρκικά I 

 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 

 
Β΄ Εξάμηνο ECTS 

 
 

Υποχρεωτικά 

 
1. Πολιτική Θεωρία 
2. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 
3. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης 
4. Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα 
5. Στατιστική ΙΙ 
6. Εφαρμογές Πληροφορικής και Πολυμέσα 
7. Ξένη Γλώσσα 

 Αγγλικά ΙΙ  
 Γαλλικά ΙΙ 
 Γερμανικά ΙΙ 
 Ιταλικά ΙΙ 
 Ισπανικά ΙΙ 
 Ελληνικά (ως ξένη γλώσσα) 
 Ελληνικά (ως ξένη γλώσσα για φοιτητές Erasmus) 
 Ρωσικά IΙ 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
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Πίνακας 2. (συνέχεια) 
Γ΄ Εξάμηνο ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Διεθνείς Πολιτικοί και Οικονομικοί Οργανισμοί 
2. Διεθνείς Σχέσεις Ι 
3. Διεθνές Management και Επιχειρηματικότητα 
4. Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα Ευρώπης 
5. Πολιτική & Οικονομία στην Ευρώπη μετά το 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο 
6. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
7. Ξένη Γλώσσα 

 Αγγλικά ΙΙΙ: Γαλλικά ΙΙΙ 
 Γερμανικά ΙΙΙ 
 Ιταλικά ΙΙΙ 
 Ισπανικά ΙΙΙ 
 Ελληνικά (ως ξένη γλώσσα) 
 Ρωσικά IΙΙ 

 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

 
Δ΄ Εξάμηνο ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ 
2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
3. H Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση 
4. Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου Ι 
5. Πολιτική Κοινωνιολογία 
6. Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα 
7. Ξένη Γλώσσα 

 Αγγλικά ΙV 
 Γαλλικά IV 
 Γερμανικά IV 
 Ιταλικά IV 
 Ισπανικά IV 
 Ελληνικά (ως ξένη γλώσσα) 
 Ρωσικά IV 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

Επιλογής 
(επιλέγεται ένα) 

 
1. Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO) 
2. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
3. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 
4. Διεθνείς Σχέσεις της Ρωσίας-International Relations of Russia 
5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Σύγκλισης και Διεθνούς Συνδρομής 
6. Ιστορία του  Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 
7. Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων: Πολιτική και Οικονομία 
8. Politics of the Internet 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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Πίνακας 2. (συνέχεια) 
Ε΄ Εξάμηνο ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Πολιτική Ανάλυση και Συμπεριφορά 
2. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 
3. Θεωρία Πολέμου 
4. Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ: Οικονομία, Κοινωνικό 

Μοντέλο, Βιώσιμη Ανάπτυξη 
5. Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομικές σχέσεις της 

ΝΑ Ευρώπης 
 

 
5 
5 
5 
5 

 
5 

Επιλογής 
(επιλέγεται ένα) 

 
1. Σύγχρονη Διπλωματική Πρακτική 
2. Ευρωπαϊκές Διαρθρωτικές Δράσεις και Εθνικές Πολιτικές 
3. Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων στην Πολιτική 

και την Οικονομία (Μάθημα Έδρας ΓΕΕΘΑ στις 
Στρατηγικές Σπουδές “Θουκυδίδης”) 

4. Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου ΙΙ 
5. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό) (Στα πλαίσια του 

Προγράμματος ERASMUS+) 
6. Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου 
7. Νέες τεχνολογίες και Διεθνείς Σχέσεις 

 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
 
5 
5 
 

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας 
ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Θεωρίες Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Πολιτικής 

Ολοκλήρωσης 
2. Διεθνές Δίκαιο 
3. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική: Γενικές Αρχές, 

Κανονιστικά και Χρηματοδοτικά Μέσα της Πολιτικής 
Συνοχής 

4. Συγκριτική Πολιτική 

 
5 
 
5 
5 
 
 
5 
 

Επιλογής 
(επιλέγονται δύο) 

 
1. Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία των Χωρών της Μέσης 

Ανατολής 
2. Θρησκεία, Οικονομία και Διεθνής Πολιτική 
3. Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και 

Οικονομίας 
4. Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία στον 20ο Αιώνα 

(Political and Economic Philosophy in the 20th Century) 
5. Νεότερη & Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία 
6. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό) (Στα πλαίσια του 

Προγράμματος ERASMUS+) 
7. Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην 

Εκπαίδευση 

 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 
5 
 
5 
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Πίνακας 2. (συνέχεια) 
Ζ΄ Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας 
ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Στρατηγικές Σπουδές 
2. Δίκαιο της Ε.Ε. Ι: Οι Θεσμοί και ο Πολίτης  
    (μάθημα Έδρας Jean Monnet) 
3. Διεθνής Πολιτική Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
4. Πολιτική και Οικονομική Διακυβέρνηση Ε.E.  

 
5 
5 
 
5 
5 

 

Επιλογής 
(επιλέγονται δύο) 

 
1. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Advanced Study in International Law and 
Human Rights) 

2. Ασιατικές Δυνάμεις στο Διεθνές Πολιτικοοικονομικό 
Σύστημα 

3. Ευρωπαϊκή Διπλωματία στον 20ο Αιώνα 
4. Πολιτική Σκέψη και Δημοκρατία 
5. Εκλογική Συμπεριφορά (Electoral Behavior) 
6. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό) (Στα πλαίσια του 

Προγράμματος ERASMUS+) 
7. Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας 
8. Παγκόσμια Πολιτική 
9. Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία 
10. Δημόσια Διπλωματία και Επικοινωνία 
11. Digital Media and Society 

 
5 
 
 
5 
 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 
 

 
Η΄ Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας 
ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ 
2. Διεθνείς Σχέσεις και Τρίτος Κόσμος 
3. Διεθνείς Σχέσεις Βαλκανικών Κρατών 
4. Δίκαιο της Ε.Ε. ΙΙ: Εσωτερική Αγορά και Πολιτικές 

(μάθημα Έδρας Jean Monnet) 

 
5 
5 
5 
5 
 
 

Επιλογής 
(επιλέγονται δύο) 

 
1. Οικονομικοπολιτικές Περιφερειακές Ενώσεις 
2. Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο 
3. Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτικό Σύστημα 
4. Συγκρούσεις και Επίλυση Συγκρούσεων (Conflicts and 

Conflict Resolution) 
5. Δημοσιονομικό Δίκαιο 
6. Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό) (Στα πλαίσια του 

Προγράμματος  ERASMUS+) 
7. Λογιστική 
8. Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας 

 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
 
5 
5 

 

Αντί Επιλογής 
 
1. Πτυχιακή Εργασία 
 

 
10 
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Πίνακας 2. (συνέχεια) 
ΣΤ΄ Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
ECTS 

Υποχρεωτικά 

1. Μακροοικονομική Θεωρία 
2. Διεθνείς Επενδύσεις και Πολυεθνικές 
3. Μικροοικονομική Θεωρία 
4. Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 

5 
5 
5 
5 

Επιλογής 
(επιλέγονται δύο) 

1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
2. Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος 
3. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 
4. Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και 

Οικονομίας 
5. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διαχείριση 
6. Μαθηματικά Ι 
7. Πρακτική (Στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+) 
8. Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις 

5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 

 
Ζ΄ Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
ECTS 

Υποχρεωτικά 

1. Οικονομετρία Ι 
2. Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις 
3. Διεθνείς Χρηματαγορές 
4. Διεθνές Εμπόριο 
5. Παγκόσμια Πολιτική 

5 
5 
5 
5 
5 

Επιλογής 
(επιλέγονται δύο) 

1. Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ 
2. Περιφερειακή Ανάπτυξη 
3. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 
4. Πρακτική Άσκηση (Στα πλαίσια του Προγράμματος 

ERASMUS+) 
5. Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία 
6. Digital Media and Society 

5 
5 
5 
5 
 
5 
5 

 
Η΄ Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
ECTS 

Υποχρεωτικά 

 
1. Οικονομικά της Μετάβασης 
2. Διεθνείς Χρηματαγορές 
3. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 
4. Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
 

 
5 
5 
5 
5 

Επιλογής 
(επιλέγονται δύο) 

 
1. Οικονομετρία ΙΙ 
2. Δημόσια Οικονομική 
3. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης 
5. Δημοσιονομικό Δίκαιο 
6. Πρακτική Άσκηση (Στα πλαίσια του Προγράμματος 

ERASMUS) 
7. Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας 
8. Εφαρμογές της Ανάλυσης Δεδομένων στην Οικονομία 

 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
 

Αντί Επιλογής 
 
1. Πτυχιακή Εργασία 
 

 
10 
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3.2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

Τα ΠΜΣ του Τμήματος ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους του Τμήματος, οι οποίοι 
διακρίνονται από ευρύτητα και διεπιστημονικότητα. Τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό όσο 
και κατά τις περιοδικές αναμορφώσεις των προγραμμάτων σπουδών, καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη δομή, την 
οργάνωση και το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπρόσθετα, τα ΠΜΣ 
φροντίζουν ιδιαίτερα να προετοιμάσουν τους φοιτητές/τριες για τις κοινωνικοπολιτικές 
διαστάσεις του επιστημονικού αντικειμένου που καλούνται να υπηρετήσουν σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

Η διαρκής και σταθερή επιδίωξη του Τμήματος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 
αλλά και για τη διεύρυνση των γνωστικών πεδίων με τρόπο που να ανταποκρίνονται 
πληρέστερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας οδήγησε σε παρεμβάσεις σε δύο 
διαστάσεις. Αφενός, τα προγράμματα σπουδών των ΠΜΣ που προϋπήρχαν του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (2015-2016) αναθεωρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις διεθνείς μεταλλαγές. Αφετέρου, η στόχευση της παρακολούθησης της 
αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτική εξειδίκευση και σε νέα αντικείμενα οδήγησε στο 
σχεδιασμό και την ενεργοποίηση νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Και στις δύο 
περιπτώσεις η λειτουργία των ΠΜΣ κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς προσελκύουν 
ικανό αριθμό αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών κατ’ έτος και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά 
τυγχάνουν ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης.  

 

 

3.2.1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σπουδές 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς Σπουδές»  λειτουργούν δύο 
κατευθύνσεις σπουδών:  

(α) Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική και 

(β) Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών ανά κατεύθυνση παρατίθεται στον Πίνακα 3: 

 

Πίνακας 3. ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές 
Κατεύθυνση: Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική 
A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων  8 
2 Θεωρία Πολέμου  8 
3 Διεθνές Σύστημα και Υποσυστήματα (Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία)  8 
4 Διπλωματική Ιστορία: Οι Μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα† 6 
5 Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Άμυνα† 6 
6 Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί †  6 

Σημείωση: το σύμβολο † δηλώνει μάθημα επιλογής. Διαφορετικά το μάθημα είναι υποχρεωτικό  
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Πίνακας 3. (συνέχεια) 
A/A Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Στρατηγική Ανάλυση  8 

2 Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων  8 

3 Εφαρμοσμένη Στατιστική†  7 

4 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων†   7 

5 Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης†  7 

6 Δίκαιο Πολέμου†   7 
 

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  30 
Σημείωση: α) το σύμβολο † δηλώνει μάθημα επιλογής. Διαφορετικά το μάθημα είναι υποχρεωτικό. 

β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται τουλάχιστον 90 ECTS  
 

 

 

Πίνακας 3. (συνέχεια) 
Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία 
A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων          8 

2 Πολιτικό Σύστημα Ευρωπαϊκής Ένωσης          8 

3 Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης †         7 

4 Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα †         7 

5 Διπλωματική Ιστορία: Οι Μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα †         7 

6 Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί †         7 
 

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1 Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη          8 

2 Συγκριτικά Πολιτικά Συστήματα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης         8  

3 Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων          8 

4 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων†           7 

5 Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης†           7 

6 Εθνικό Κράτος και Παγκοσμιοποίηση†           7 
 

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας        30 
Σημείωση: α) το σύμβολο † δηλώνει μάθημα επιλογής. Διαφορετικά το μάθημα είναι υποχρεωτικό  

β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται τουλάχιστον 90 ECTS. 
 

 

 

  



ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                        ακαδ. έτος 2015-2016 
 
 

19 
 

3.2.2 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού αναλύει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της νεολαίας, της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ο στόχος τον οποίο επιδιώκει είναι η ανάπτυξη από τους 
φοιτητές των απαραίτητων γνωστικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων στα συγκεκριμένα 
αντικείμενα και η αξιοποίησή τους σε ερευνητικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Το 
Πρόγραμμα Σπουδών παρατίθεται στον Πίνακα 4. 

 

 

Πίνακας 4. ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.  
A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία         8 
2 Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης         8 
3 Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός         8 
4 Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση †         6 
5 Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση†         6 
6 Δικαιώματα του Παιδιού †         6 

 
 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

1 Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων         8 
2 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία         8  
3 Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία         8 
4 Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών †         6 
5 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση †         6 
6 Πολιτικές κατα των Διακρίσεων στην Ευρώπη †         6 

 
 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας        30 
Σημείωση: α) το σύμβολο † δηλώνει μάθημα επιλογής. Διαφορετικά το μάθημα είναι υποχρεωτικό  

β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται τουλάχιστον 90 ECTS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                        ακαδ. έτος 2015-2016 
 
 

20 
 

3.2.3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και 
Διακυβέρνηση 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και 
Διακυβέρνηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο την 
παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και 
Διακυβέρνησης, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό 
υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές. 

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού, διαχείρισης και 
εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάρτιση επιστημόνων με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό 
τομέα. Παράλληλα, οι φοιτητές προετοιμάζονται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και 
ασκούνται στη συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την 
παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρατίθεται στον Πίνακα 5: 

 
 
 
Πίνακας 5. ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση 
A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 6 

2 Ηγεσία και Αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση 6 

3 Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Ερευνών 6 

4 Δίκαιο της Ε.Ε. 6 

5 Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 6 
 

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1 Δημόσιες Πολιτικές της Ε.Ε. 6 

2 Διεθνείς Σχέσεις & πολιτική επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση 6 

3 Συγκριτική μελέτη διοικητικών/πολιτικών συστημάτων στις χώρες της Ε.Ε. 6 

4 Αναπτυξιακή/Ανθρωπιστική Πολιτική της Ε.Ε. 6 

5 Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Διαχείριση 6 
 

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας      30 
Σημείωση: α) Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.  

β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 90 ECTS. 
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3.2.4 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και 
Συναλλαγές 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και 
Συναλλαγές, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
2014-2015. Η έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-206. 
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, με 
στόχο οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα 
Διεθνών Υπηρεσιών και Συναλλαγών στην ΕΕ και να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές και 
επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι οι εξής: α) η παροχή 
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων διαχείρισης και εφαρμογής ζητημάτων 
που σχετίζονται με τις διεθνείς υπηρεσίες και συναλλαγές, β) η προετοιμασία για 
μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και γ) η κατάρτιση επιστημόνων με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό 
τομέα. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρατίθεται στον Πίνακα 6: 

 

 

Πίνακας 6. ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές 
A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Περιβάλλον   7.5 
2 Διεθνείς Επιχειρήσεις, Παγκοσμιοποίηση και Πολυεθνικές στην Ευρώπη 7.5 
3 Διεθνής Χρηματοοικονομική 7.5 
4 Διεθνής Πολιτική και Ηγεσία  στην Ε.Ε. 7.5 

 

 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορίου 
 

1 Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου / Ηλεκτρονικό Εμπόριο 7.5 
2 Οι Οικονομικές Σχέσεις των Αναδυόμενων Αγορών στην Ευρώπη 7.5 
3 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 7.5 
4 Ένα επιλεγόμενο από την άλλη κατεύθυνση (το 1 ή το 2) † 7.5 

 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών 

1 
Ηλεκτρονικές-Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές / 
Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον 

7.5 

2 Εφαρμογές Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας 7.5 
3 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 7.5 
4 Ένα επιλεγόμενο από την άλλη κατεύθυνση (το 1 ή το 2) † 7.5 

 
 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας        30 

Σημείωση: α) το σύμβολο † δηλώνει μάθημα επιλογής. Διαφορετικά το μάθημα είναι υποχρεωτικό  
β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται τουλάχιστον 90 ECTS. 
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3.2.5 Master’s in International Public Administration 

Η έγκριση του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται στην 
αγγλική γλώσσα δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης όχι μόνο σε Έλληνες φοιτητές, 
αλλά και σε φοιτητές που προέρχονται από άλλες χώρες και επιθυμούν να αποκτήσουν 
εξειδικευμένες γνώσεις και πιστοποιημένο τίτλο σπουδών στο συγκεκριμένο πεδίο. Εκτός 
των λοιπών ακαδημαϊκών προσόντων, βασική προϋπόθεση αποτελεί η επαρκής γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του προγράμματος σπουδών.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης σε άτομα που 
ενδιαφέρονται για αλλαγή σταδιοδρομίας ή για απασχόληση σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη 
Διπλωματική Υπηρεσία ή σε άλλες θέσεις, για τις οποίες η γνώση της λειτουργίας του 
διεθνούς συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρατίθεται στον 
Πίνακα 7:   

 

 

Πίνακας 7. Master’s in International Public Administration.  
A/A 1st Semester ECTS 

1 International Relations Theory 6 
2 Diplomacy and Global Governance 6 
3 Principles of Public Administration 6 
4 International Law 6 
5 The International Economic System and its Institutions 6 

 
 2nd Semester  
1 Decision Making and Mediation 6 
2 International History and the International System 6 
3 European Union Government and Politics 6 
4 International Human Resources Development 6 
5 Armed Conflict: Theory and Law 6 

 
 3rd Semester  

1 Dissertation    30 
Σημείωση: α) Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.  

β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 90 ECTS. 
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3.2.6 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις 
και Ασφάλεια 

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα διατμηματικό εγχείρημα στο οποίο 
συμμετέχουν από κοινού τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).    

Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά σε σπουδαστές της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και 
αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Διεθνών 
Σχέσεων, της Διεθνούς Ασφάλειας και των Διεθνών Οργανισμών και στην εξασφάλιση 
υψηλού βαθμού ακαδημαϊκής εξειδίκευσης για τους αποφοίτους της, ώστε να καταστούν 
ικανοί να προωθήσουν την αναβάθμιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχουν και της συνολικής λειτουργίας της άμυνας και της ασφάλειας και 
να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας στους τομείς επιχειρησιακής σχεδίασης, χάραξης πολιτικής εθνικής 
ασφαλείας, και σχεδίασης διακλαδικής στρατηγικής. Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
ολοκληρώνονται σε 13 μήνες και είναι διαρθρωμένες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα 
σπουδών (Πίνακας 8):   

 

Πίνακας 8. Διατμηματικό ΠΜΣ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια.  
A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 Διεθνείς Σχέσεις Ι 7.5 
2 Διεθνή Οικονομικά 7.5 
3 Θεωρία Στρατηγικής Ι 7.5 
4 Διεθνής πολιτική, Διεθνές Δίκαιο και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 7.5 

 
 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1 Διεθνείς Οργανισμοί: Θεωρία και Πράξη 7.5 
2 Διεθνής Ασφάλεια και Σύγχρονες Απειλές 7.5 
3 Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ 7.5 
4 Θεωρία Στρατηγικής ΙΙ 7.5 

 
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (διάρκειας 3 μηνών)  

1 Διπλωματική Εργασία    30 
Σημείωση: α) Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.  

β) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 90 ECTS. 
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3.2.7 Καινοτομίες και καλές πρακτικές στα ΠΜΣ 

 

Οι καινοτομίες και καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στα μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών του Τμήματος θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

 

1. Αυστηρή διαδικασία επιλογής φοιτητών, ώστε το επίπεδο διάδρασης μεταξύ 
φοιτητών και ακαδημαϊκών να μεγιστοποιείται. 

2. Η διεπιστημονικότητα της δομής των προσφερόμενων ΠΜΣ. 

3. Στη εκπαιδευτική διαδικασία εμπλέκεται υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό 
προσωπικό.    

4. Δημιουργία και συνεχή επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την 
άριστη επιστημονική κατάρτιση. Μία κατάρτιση η οποία αποτελεί ταυτόχρονα 
καταλύτη για την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.     

5. Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων έχει ευρύνει τους μαθησιακούς 
στόχους (learning outcomes) εισάγοντας υποχρεωτικές, συμπληρωματικές των 
εξετάσεων, εργασίες (courework). 

6. Οι διδάσκοντες παρέχουν συστηματικά «feedback» σε όλες τις εργασίες των 
φοιτητών, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη  βελτίωση των φοιτητών.   

7. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών προέρχονται από την ερευνητική ατζέντα 
των μελών ΔΕΠ. Αυτή η πρακτική διασφαλίζει εκπόνηση διπλωματικών υψηλού 
επιπέδου, οδηγώντας σε πολλές περιπτώσεις σε δημοσιεύσεις (περιοδικά ή 
συνέδριο). 

8. Παρακολουθείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμά εκπόνησης διπλωματικών 
εργασιών από του επιβλέποντα καθηγητή. 

9. Πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές τους 
τμήματος να παρακολουθήσουν πλήθος από σεμινάρια, ομιλίες, εκδηλώσεις 
ημερίδες ή συνέδρια, που οργανώνονται από τις δομές του τμήματος (π.χ. 
Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης) ή από μέλη ΔΕΠ 
του τμήματος. Έτσι οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με ζητήματα που 
απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα ή την τρέχουσα επικαιρότητα.         

10. Συνολικά, πρόκειται για ευέλικτα και σύγχρονα πρόγραμμα σπουδών τα οποία 
επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν τις τους δεξιότητες στο μέγιστο βαθμό.            

 

Τα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η διεξαγωγή των 

ΠΜΣ είναι τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική κρίση έχει περιορίσει στο ελάχιστο την προκήρυξη νέων μελών 

ΔΕΠ, με αποτέλεσμα επιθυμητά γνωστικά αντικείμενα να μένουν αθεράπευτα.  
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2. Η καλύτερη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΠΜΣ της σχολής 

ώστε να προσελκύσουν υψηλότερο αριθμό αιτήσεων και συνεπώς να επιλεχθούν 

ακόμη καλύτεροι φοιτητές.  

3. Απαιτείται εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών (π.χ. νέοι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές) ώστε να διεξάγονται με αρτιότερο τρόπο οι διαλέξεις. 

4.  Καθιέρωση τακτικής επισκόπησης του περιεχομένου των μαθημάτων του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ώστε να μην υπάρξει ουδεμία περίπτωση 

αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων.     

 

3.3 Διδακτορικές Σπουδές 

Το Τμήμα ΔΕΣ προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τους δύο 
πρώτους κύκλους σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και πληρούν τις τυπικές και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον σχετικό κανονισμό, να προχωρήσουν 
σε διδακτορικές σπουδές σε πεδία συναφή με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται 
στο Τμήμα. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην 
ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. 

Εκτός από την παρακολούθηση της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων σε ετήσια 
βάση, ο κανονισμός προβλέπει και την εκπλήρωση μιας σειράς υποχρεώσεων, που απαιτούν 
την προγραμματισμένη παρουσία των διδακτόρων σε δραστηριότητες του Τμήματος, ενώ 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων τόσο στα εσωτερικά σεμινάρια του 
Τμήματος, όσο και σε διεθνή συνέδρια.    
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4. Κανονισμοί 

4.1 Κανονισμοί Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 

4.1.1 Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Σπουδές 

Βλέπε Παράρτημα Μέρος B,  Κανονισμός 1.   

4.1.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

Βλέπε Παράρτημα, Μέρος B,  Κανονισμός 2.   

4.1.3 Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση 

Βλέπε Παράρτημα Μέρος B,  Κανονισμός 3.   

4.1.4 Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 

στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές 

Βλέπε Παράρτημα Μέρος B,  Κανονισμός 4.   

4.1.5 Master’s in International Public Administration 

Βλέπε Παράρτημα Μέρος B,  Κανονισμός 5.   

4.1.6 Κανονισμός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια 

Βλέπε Παράρτημα Μέρος B,  Κανονισμός 6.   

4.1.7 Κανονισμός του Διδακτορικών Σπουδών  

Βλέπε Παράρτημα Μέρος B,  Κανονισμός 7.   
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5. Στατιστικά Στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

Τα στοιχεία που απεικονίζονται παρακάτω προήλθαν από την επεξεργασία των ατομικών 
απογραφικών δελτίων των μελών ΔΕΠ, του τμήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
κατανομές των απαντήσεων των φοιτητών σε τέσσερις κύριες ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδάσκοντα. 

 

Πεδίο Α. Γενικές ερωτήσεις 1 και 2 
 Η συνολική απόδοση του διδάσκοντα ήταν καλή; 
 Η ποιότητα του μαθήματος ήταν υψηλή; 

 
 

Πεδίο Β. Αξιολόγηση Μαθήματος. Ερώτηση 4 
 Το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις σπουδές σας; 

 
 

Πεδίο Γ. Αξιολόγηση διδάσκοντος. Ερώτηση 6 
 Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος; 

 
 

Η παρουσίαση γίνεται για το σύνολο των απαντήσεων των φοιτητών των μαθημάτων 
2015-16, τόσο για τα προπτυχιακά όσο και για τα  μεταπτυχιακά μαθήματα. Παρουσιάζονται 
οι κατανομές των βαθμολογιών 1-5 (1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα 
πολύ) και για ευκολία στην κατανόηση σε επόμενο στάδιο παρουσιάζονται οι 
ομαδοποιημένες τιμές 1-2,3,4-5. Οι πίνακες συνοδεύονται από γραφικές παραστάσεις. 
Γίνεται παρουσίαση της κάθε περίπτωσης και μια σύγκριση των αξιολογήσεων μεταξύ 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.  

 

 

5.1 Προπτυχιακά μαθήματα 

Γενικά, η συγκέντρωση απαντήσεων στις τιμές 1 και 2 είναι πολύ μικρή. Παρατηρούμε ότι η 
συνολική επίδοση και η ποιότητα του μαθήματος αξιολογούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, 
συνολικά. Εμφανίζοντας υψηλές συγκεντρώσεις τόσο στην τιμή 4 όσο και στην τιμή 5. 
Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. Οι απαντήσεις στην 
ερώτηση αυτή εμφανίζουν ένα αθροιστικό ποσοστό στις τιμές 1 και 2 που φτάνει στο 4,5%, 
εμφανίζουν ένα ποσοστό που αγγίζει το 13.2% στην τιμή 3 και στις τιμές 4-5 το σχετικό 
ποσοστό είναι 82.2%. Υπάρχει τέλος σημαντικότατη συμφωνία προς το ότι ο καθηγητής ήταν 
καλά προετοιμασμένος στο μάθημα, με συνολικό ποσοστό στις τιμές 4-5 περίπου 91.9%. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η συμφωνία και στις τέσσερις ερωτήσεις είναι πολύ 
υψηλή. Παρατηρείται ωστόσο μια μικρή κριτική τάση ως προς το ενδιαφέρον και τη 
χρησιμότητα του μαθήματος. Σχεδόν απόλυτα θετική είναι η άποψη των φοιτητών σε σχέση 
με την προετοιμασία των καθηγητών τους. 
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Πίνακας 8. Ποσοστιαία (%) κατανομή των απαντήσεων 1-5. 
Διατύπωση Ερώτησης 1 2 3 4 5 

Η συνολική απόδοση του διδάσκοντα ήταν καλή; 0.6 2.8 11.9 39.5 45.2 
Η ποιότητα του μαθήματος ήταν υψηλή; 0.7 2.6 15.1 38.0 43.6 

Το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και 
χρήσιμο για τις σπουδές σας; 

1.1 3.5 13.2 32.4 49.9 

Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος; 0.3 1.2 6.6 27.0 64.9 
 

Πίνακας 9. Ποσοστιαία (%)  κατανομή των ομαδοποιημένων απαντήσεων 1-2,3,4-5. 

Διατύπωση Ερώτησης 1 και 2 3 4 και 5 
Η συνολική απόδοση του διδάσκοντα ήταν καλή; 3.4 11.9 84.7 

Η ποιότητα του μαθήματος ήταν υψηλή; 3.3 15.1 81.6 
Το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και 

χρήσιμο για τις σπουδές σας; 
4.5 13.2 82.2 

Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος; 1.5 6.6 91.9 
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Σχήμα 1. Ραβδόγραμμα κατανομής των απαντήσεων 1-5 (Προπτυχιακό Πρόγραμμα). 
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5.2 Μεταπτυχιακά μαθήματα 

Στα μαθήματα των ΠΜΣ τα ποσοστά συμφωνίας είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα των 
προπτυχιακών μαθημάτων. Εξακολουθεί η ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία του 
καθηγητή να αξιολογείται υψηλότερα. Τα ποσοστά στις τιμές 4-5 αθροιστικά  ξεπερνούν το 
90%. 

Πίνακας 10. Κατανομή των απαντήσεων 1-5 (%). 
Διατύπωση Ερώτησης 1 2 3 4 5 

Η συνολική απόδοση του διδάσκοντα ήταν καλή; 0.4 1.0 6.8 26.9 64.9 
Η ποιότητα του μαθήματος ήταν υψηλή; 0.3 1.0 7.7 28.6 62.4 

Το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και 
χρήσιμο για τις σπουδές σας; 

0.2 0.6 4.3 26.3 68.7 

Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος; 0.8 1.6 3.7 18.6 75.3 
 
 
Πίνακας 11. Κατανομή των ομαδοποιημένων απαντήσεων 1-2,3,4-5 (%). 

Διατύπωση Ερώτησης 1 και 2 3 4 και 5 

Η συνολική απόδοση του διδάσκοντα ήταν καλή; 1.4 6.8 91.8 
Η ποιότητα του μαθήματος ήταν υψηλή; 1.3 7.7 91.0 

Το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και 
χρήσιμο για τις σπουδές σας; 

0.8 4.3 94.9 

Ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος; 2.4 3.7 93.9 
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Σχήμα 2. Ραβδόγραμμα κατανομής των απαντήσεων 1-5. 
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6. Λοιπές υπηρεσίες Τμήματος 

6.1 Γραμματείες  

Στο Τμήμα λειτουργούν η Γραμματεία του Τμήματος, που αφορά τις προπτυχιακές σπουδές, 
και τέσσερις γραμματείες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στη Γραμματεία 
του Τμήματος απασχολούνται συνολικά πέντε (5) άτομα: η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
και τέσσερις υπάλληλοι με διοικητικά καθήκοντα. 

Στις έξι γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών απασχολούνται 
συνολικά τέσσερα (4) άτομα. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα άτομα αυτά έχουν προσληφθεί 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η μισθοδοσία τους πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τα 
έσοδα που προέρχονται από τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει τέσσερις θέσεις εργασίας σε νέα άτομα, συμμετέχοντας στη γενικότερη 
προσπάθεια τόνωσης της απασχόλησης, αλλά και ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας δεν επιβαρύνεται καθόλου για τη μισθοδοσία τους. 

 

6.2 Εργαστήριο Η/Υ 

Το Τμήμα διαθέτει την αποκλειστική χρήση ενός Εργαστηρίου Η/Υ, που βρίσκεται στο 4ο 
όροφο του κτιρίου ΚΖ του ιδρύματος. Το εργαστήριο διαθέτει 30 θέσεις εργασίας και είναι 
εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη στήριξη της διδασκαλίας. Ωστόσο, θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι η χωρητικότητά του είναι σχετικά μικρή και ο αριθμός των 
εγκαταστημένων ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων 
των φοιτητών. 

 

7. Οδηγός Σπουδών 

Το Τμήμα δεν έχει εκδώσει έντυπο Οδηγό Σπουδών, καθώς όλες οι πληροφορίες σχετικά με 
την οργάνωση, το περιεχόμενο και την ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη των σπουδών 
που προσφέρονται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος:  

 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=4&categorymenu=2 
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8. Παρατηρήσεις 

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του Τμήματος είναι η εξωστρέφεια τόσο ως προς την 
ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και ως προς την ευρύτερη κοινωνία. Σειρά από δραστηριότητες 
του τμήματος καταδεικνύει έμπρακτα ότι η εξωστρέφεια είναι ένας από τους βασικούς 
στρατηγικούς στόχους του Τμήματος. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του τμήματος 
καταγράφονται ως εξής:          

8.1 Δραστηριότητες του Τμήματος 

8.1.1 Μεταπτυχιακά προγράμματα 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 συνεχίστηκε η λειτουργία των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων που είχαν δημιουργηθεί κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης του Τμήματος σε επίπεδο εξωστρέφειας, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
υψηλής εξειδίκευσης και ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το Τμήμα 
προχώρησε στην ίδρυση και νέων προγραμμάτων. Οι στόχοι, το πρόγραμμα σπουδών και οι 
εγκεκριμένοι κανονισμοί λειτουργίας περιγράφονται  αναλυτικότερα παρακάτω. Στον 
παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα και η κατάσταση 
λειτουργίας τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

 

Πίνακας 11. Καταγραφή ΠΜΣ Τμήματος ΔΕΣ (Σε λειτουργία/εγκεκριμένα) 
A/A ΠΜΣ Κατάσταση 

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σπουδές Σε λειτουργία 

2 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

Σε λειτουργία 

3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση 

Σε λειτουργία 

4 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 
στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές 

Σε λειτουργία 
(Από εαρινό 2015-2016) 

5 Master’s in International Public Administration Σε λειτουργία 

6 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ 

Σε λειτουργία 

 

8.1.2 Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ΕΔΙΣΕΟ) 

Στο Τμήμα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το Εργαστήριο Διεθνών Σπουδών και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης – ΕΔΙΣΕΟ (ΦΕΚ 1968 Β΄/ 10.09.2009). Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και 
Καθηγητής του Τμήματος Ηλίας Κουσκουβέλης. 

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου λειτουργούν οι παρακάτω εξειδικευμένοι ερευνητικοί πυρήνες:  

α) Παρατηρητήριο Μέσης Ανατολής.  

β) Παρατηρητήριο Μελέτης του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού.  

γ) Παρατηρητήριο Μέτρησης της Παραοικονομίας - Σκιώδους Οικονομίας.  

δ) Παρατηρητήριο  Ιστορίας και Πολιτισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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Το Εργαστήριο μέσω των δραστηριοτήτων του υπηρετεί μια σειρά από ακαδημαϊκούς 
και κοινωνικούς σκοπούς. Ειδικότερα, προάγει την έρευνα στα πεδία των  Διεθνών Σχέσεων 
και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στα θέματα 
ενδιαφέροντος του. Επίσης, προωθεί την ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας των Διεθνών 
Σχέσεων (χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δράσεις “Δες το αλλιώς” και 
“Λογομαχίες”) και ενθαρρύνει την ερευνητική δράση νέων επιστημόνων. Στις 
δραστηριότητές του περιλαμβάνονται ένα Θερινό Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων (Summer 
School, που πραγματοποιείται στη Σχολή του Αριστοτέλη στη Νάουσα), η διοργάνωση 
συνεδρίων και διαλέξεων  με τη συμμετοχή επιφανών επιστημόνων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό και η ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων (όπως τα προγράμματα Jean 
Monnet και  COST), μελετών και εκδόσεων. Πρέπει, επίσης, να αναδειχθεί η προσπάθεια του 
Εργαστηρίου να συμβάλει στην ερευνητική κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος μέσω της 
προσφοράς ευκαιριών πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
του.   

 

8.1.3 Έδρα “Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ, Θουκυδίδης” 

Η Έδρα “Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ, Θουκυδίδης” λειτουργεί στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική σχολή Πολέμου 
(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) από τον Οκτώβριο 2014 επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) μετά από πρόταση του 
Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και Καθηγητή 
του Τμήματος Ηλία Κουσκουβέλη, που είναι και ο πρώτος κάτοχος της έδρας. 

Σκοπός της Έδρας Θουκυδίδης είναι η προαγωγή της Επιστήμης των Στρατηγικών 
Σπουδών και η λειτουργία της ως δεξαμενής σκέψης (think tank) με συμβουλευτικό ρόλο 
προς το ΓΕΕΘΑ σε θέματα εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
παραγωγής νέας σκέψης και μεθοδολογίας στα σχετικά πεδία, συμβάλλοντας στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαιρετικής σημασίας μεταβολών και προκλήσεων που 
αναδύονται στο διεθνές σύστημα και στην ενίσχυση της ισχύος της χώρας. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων αποσκοπεί στην επιμόρφωση 
των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και στη στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΓΕΕΘΑ, 
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες περιλαμβάνονται η διδασκαλία μαθήματος με την ονομασία «Θουκυδίδης-
ΓΕΕΘΑ, Στρατηγικές Σπουδές» και η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από νέους 
ερευνητές. Επίσης, επιδιώκονται η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για θέματα στρατηγικής 
και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται ερευνητικές και 
επιμορφωτικές δράσεις, επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές συνεργασίες. 

 

 

8.1.4 Έδρα UNESCO “Διαπολιτισμικής πολιτικής” 

Στο Τμήμα ΔΕΣ, λειτουργεί η Έδρα UNESCO “Διαπολιτισμικής πολιτικής”, η οποία 
προσδίδει αυξημένη αναγνωρισιμότητα και διεθνές κύρος τόσο στο Τμήμα όσο και στο ίδιο 
το Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της Έδρας προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής 
«Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)». Επίσης, η Έδρα συνεργάζεται με όργανα και 
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επιτροπές της UNESCO, με τις υπόλοιπες Έδρες UNESCO του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και με το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την 
Ειρήνη στα Βαλκάνια, καθώς και με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, στοχεύοντας να υπηρετήσει σκοπούς κοινωνικού, εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιό της διοργανώνονται ημερίδες και συνέδρια, 
πραγματοποιούνται εκδόσεις και προσφέρονται στους φοιτητές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης, στη διάρκεια της οποίας οι ασκούμενοι συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
και αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση με τη λειτουργία ενός διεθνούς οργανισμού. Το έργο 
της Έδρας παρατίθεται αναλυτικά σε ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται μέσω της 
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO στην κεντρική διοίκηση του Οργανισμού. 

 

8.1.5 Έδρα JEAN MONNET “Νέες Διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές” 

Στο Τμήμα ΔΕΣ λειτουργεί από το 2012 η Έδρα JEAN MONNET “Νέες Διαστάσεις στις 
Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές”. Βασικοί της στόχοι είναι η προώθηση της έρευνας και η 
διερεύνηση νέων μεθόδων διδασκαλίας στο πεδίο των νομικών σπουδών. Στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Έδρας περιλαμβάνονται η διοργάνωση διδακτικών και επιμορφωτικών 
σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και διαλέξεων από επιφανείς επιστήμονες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η διενέργεια ερευνητικών δράσεων και συνεργασιών 
με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Τέλος, η Έδρα Jean Monnet 
προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της 
ανάπτυξης των ακαδημαϊκών και διαπροσωπικών ικανοτήτων τους. 

 

8.1.6 UN Models ThessIMUN - Διεθνές Φοιτητικό Μοντέλο Προσομοίωσης Ηνωμένων 
Εθνών Θεσσαλονίκης 

Από το 2002 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στο Τμήμα ΔΕΣ, λειτουργεί 
το Διεθνές Φοιτητικό Μοντέλο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (γνωστό 
στα αγγλικά ως Thessaloniki International Student Model United Nations-ThessISMUN), το 
οποίο προσδίδει αυξημένη διεθνή αναγνωρισιμότητα και κύρος τόσο στο ίδιο το Τμήμα όσο 
και στο Πανεπιστήμιο. Η διοργάνωση του ThessISMUN πραγματοποιείται κάθε χρόνο την 
πρώτη εβδομάδα μετά το Πάσχα και προσελκύει μεγάλο αριθμό φοιτητών από διάφορες 
χώρες και πανεπιστήμια του κόσμου. Πρόκειται για έναν θεσμό στη διάρκεια του οποίου οι 
φοιτητές έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, 
να μελετήσουν θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και να 
συμμετάσχουν οι ίδιοι σε διαδικασίες που προσομοιώνουν το διεθνή διάλογο και τις 
προσπάθειες επίλυσής τους στα διεθνή fora. Με τον τρόπο αυτό εξοικειώνονται με την 
οργάνωση και τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών και οργάνων, ενώ παράλληλα έχουν 
την ευκαιρία να συνεργαστούν με φοιτητές από διαφορετικά εθνικά, πολιτιστικά και 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προωθώντας έτσι τις δυνατότητες προσέγγισης και 
αλληλοκατανόησης των λαών και καλλιεργώντας περαιτέρω την αίσθηση του πολίτη του 
κόσμου.  
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8.1.7 Πρόγραμμα CREAN 

Το Τμήμα ΔΕΣ συνεργάζεται με πανεπιστήμια του εξωτερικού για το πρόγραμμα CREAN 
(Master on children’s rights). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής προωθούνται κοινές 
επιστημονικές και ερευνητικές συναντήσεις και δράσεις, ενώ το Τμήμα συνεργάστηκε με τα 
πανεπιστήμια μέλη του δικτύου CREAN και για τη σύνταξη εγχειριδίου σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού. 

 

8.1.8 ERASMUS+  

Το τμήμα συμμετέχει στις δράσεις του ERASMUS+ (ERASMUS+ με υποτροφίες για 
κινητικότητα σπουδαστών και διδασκόντων και ERASMUS+ placement με υποτροφίες για 
πρακτική άσκηση). Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος ενθαρρύνονται να 
αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ υποτροφίες 
κινητικότητας για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση. Οι υποτροφίες κινητικότητας επιτρέπουν 
τους φοιτητές και στις φοιτήτριες να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους -από 3 έως 
12 μήνες- σε συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Οι υποτροφίες πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό επιτρέπουν στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε 
επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα εκπαίδευσης του εξωτερικού. Από μια τέτοια συμμετοχή 
αποκομίζουν πολύτιμη εμπειρία από το διεθνές περιβάλλον και μπορούν παράλληλα να 
διερευνήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον. Κάθε χρόνο 
μεγάλος αριθμός φοιτητών του Τμήματος μετακινούνται σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τα 
οποία το Τμήμα έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας, ενώ επίσης το Τμήμα υποδέχεται 
αρκετούς φοιτητές από τα ξένα πανεπιστήμια, που έρχονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
για μέρος των σπουδών τους. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει ακόμη την ανταλλαγή για 
σύντομο χρονικό διάστημα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και διοικητικού 
προσωπικού για επιμόρφωση, και το προσωπικό του Τμήματος επιδιώκει την αξιοποίηση 
αυτών των δυνατοτήτων. 

 

8.1.9 Πρακτική άσκηση φοιτητών 

Το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει τη δυνατότητα των φοιτητών του να πραγματοποιούν πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση των μεταβιβάσιμων και των επαγγελματικών 
ικανοτήτων τους και την ενίσχυση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

 

8.1.10 Άλλες συνεργασίες Τμήματος 

Το Τμήμα θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την διατήρηση μιας σταθερής, εξωστρεφούς, 
δημιουργικής και αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο 
αυτής της προσέγγισης του ρόλου του το Τμήμα διατηρεί συνεργασία με την Ανώτατη 
Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) στη Θεσσαλονίκη, με το Κέντρο Εκπαίδευσης 
Πολυεθνικών Ειρηνευτικών Αποστολών του Κιλκίς και με τη Νατοϊκή Διοίκηση 
Θεσσαλονίκης (NRDC-GR). Καλλιεργεί ακόμη συνεργασίες με τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και κοινωνικούς φορείς. Επιπλέον, έχει συμπεριλάβει με ικανοποιητική 
συχνότητα στο πρόγραμμά του εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς, όπως Cedefop, Νατοϊκή Διοίκηση Θεσσαλονίκης, ΙΜΧΑ, Γαλλικό 
Ινστιτούτο, Επιμελητήρια, Προξενεία, κλπ). Απώτερος στόχος των επισκέψεων αυτών είναι η 
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απόκτηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές ιδίας γνώσης των δραστηριοτήτων των 
συγκεκριμένων οργανισμών και η διευκόλυνσή τους στη διερεύνηση ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.  

 

8.1.11 Δίκτυο αποφοίτων – alumni (ίδρυση 2012) 

Το Τμήμα από το 2012 συμμετέχει στη δημιουργία ενός δικτύου των αποφοίτων του 
(Alumni) που βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσω του δικτύου το Τμήμα 
επιχειρεί να διασφαλίσει μια σταθερή και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για την εκπαιδευτική 
και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. Επιπρόσθετα, το δίκτυο προωθεί την ευχερέστερη 
πληροφόρηση και υποστήριξη των φοιτητών και των νέων αποφοίτων του για την αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών, καθώς πολλοί απόφοιτοι, που κατέχουν 
σημαντικές θέσεις σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις ή ΜΚΟ, 
συμβάλλουν στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του Τμήματος και στη διάχυση της 
πληροφορίας στους νεότερους φοιτητές και αποφοίτους.  

 

8.2 Προτάσεις για βελτιώσεις από το Τμήμα ΔΕΣ 

1. Η μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια του «μορφωτικού περιεχομένου» των εισαγόμενων 
σπουδαστών με τα εκάστοτε παρεχόμενα γνωστικά πεδία του Τμήματος, μία 
διαδικασία που είναι δυναμική και χρειάζεται ως εκ τούτου συνεχή παρέμβαση και 
ανατροφοδότηση. 
 

2. Μελέτη της «Σταδιοδρομίας των Αποφοίτων του Τμήματος», ώστε το Τμήμα μέσα 
από τις αξιολογήσεις του να διαθέτει περαιτέρω εμπειρικό υλικό διερεύνησης και 
ορθολογικής υλοποίησης της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης στο μέλλον. 

 
3. Σύνδεση του Τμήματος με τη μαθητική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής, μέσα από 

στοχοθετημένες δραστηριότητες (π.χ., επισκέψεις σχολείων, κ.λ.π.) και ανάπτυξη 
συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς, με σκοπό την 
προσέλκυση μορφωτικά και ψυχολογικά «μυημένων σπουδαστών στο μέλλον». 

 
4. Εξορθολογισμός και βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Μάιο 

2014, με σαφέστερο προσδιορισμό της εκπαιδευτικής μας στρατηγικής, πιθανή 
πρόβλεψη αλυσίδας μαθημάτων, καθώς και φροντιστηρίων. 

 
5. Αναθεώρηση και προσδιορισμός της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, σε 

συνάρτηση με τον μελλοντικό Οργανισμό του Πανεπιστημίου. 
 

6. Βελτίωση των υφισταμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ιδιαίτερα του 
μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας. 

 
 

7. Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε τομείς στους οποίους έχει ήδη 
διαπιστωθεί η σχετική ανάγκη και έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές προτάσεις. 

 
8. Συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα διεθνή και Ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα, με στόχο τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια, την περαιτέρω αναγνώριση, 
αλλά και την άντληση πόρων. 
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9. Δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με Ιδρύματα του εξωτερικού. 
 

10. Δημιουργία ελληνικού περιοδικού Διεθνών Σχέσεων από το Τμήμα, καθώς το Τμήμα 
ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Πειραιά δεν προχώρησε στην υλοποίησή του, όπως είχε 
συμφωνηθεί. 

 

 

8.3 Αποτίμηση στοιχείων πενταετίας - συγκριτική προσέγγιση έτους αναφοράς 

 Έχει διατηρηθεί η εξωστρέφεια του Τμήματος (διεύρυνση συνεργασιών με 
ακαδημαϊκούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, συμμετοχή σε διεθνή 
ερευνητικά προγράμματα).   
 

 Έχουν αυξηθεί τα μεταπτυχιακά προγράμματα με περιεχόμενο το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επίκαιρες επιστημονικές και εργασιακές ανάγκες.   
 

 Έχει διατηρηθεί ο ρυθμός διεξαγωγής και συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια, 
σεμινάρια και διαλέξεις. 
 

 Έχει διατηρηθεί ο ρυθμός ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος ΔΕΣ. 
 

 Έχει βελτιωθεί  ο ερευνητικός αντίκτυπος της έρευνας που διεξάγεται από τα μέλη 
ΔΕΠ του τμήματος.  
 

 Διατηρήθηκε και βελτιώθηκε το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας προς τους φοιτητές του 
τμήματος ΔΕΣ. 
 

 Έχει ενισχυθεί η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ και σχετικών λογισμικών 
προγραμμάτων σε μαθήματα όπου η φύση τους το επιτρέπει. 
 

 Έχει ενισχυθεί η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus ώστε οι φοιτητές να 
έχουν άμεση πρόσβαση στις σημειώσεις των μαθημάτων (και κάθε σχετικού υλικού 
με το μάθημα) σε ηλεκτρονική μορφή.  
 

 Βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό η δομή του προπτυχιακού προγράμματος του 
τμήματος του ΔΕΣ.  
 

 Τέλος, έχει καταρτιστεί και ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου 
σχεδίου δράσης του Τμήματος ΔΕΣ υπό την εποπτεία του Προέδρου του Τμήματος 
και του Κοσμήτορα της Σχολής.  
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8.4 Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης Τμήματος ΔΕΣ 

 

1. Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος πρέπει να θεμελιώνεται στους εξής 
παρακάτω άξονες: 
 
 ακαδημαϊκή αριστεία στη διδασκαλία 

 ακαδημαϊκή συνεργασία και συντονισμό (ενδο-τμηματικά κυρίως και εν 

συνεχεία εξω-τμηματικά) 

 πρωτογενή έρευνα και ανάπτυξη περαιτέρω ακαδημαϊκών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, καθώς επίσης και εμπέδωση φοιτητικών δράσεων 

επιστημονικού χαρακτήρα 

 κοινωνική παρουσία και δράση 

 χρηματοδότηση (ερευνητικά κονδύλια κλπ) 

 
 

2. Η ακαδημαϊκή αποστολή του Τμήματος και κυρίως η κάλυψη και η εκπλήρωση των 
εν λόγω στόχων απαιτούν: 

 
 διδακτικό προσωπικό υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών 

 υποστήριξη από κατάλληλες διοικητικές υποδομές και εξοπλισμό, με σκοπό τη 

συνεχή βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας του Τμήματος 

 
 

3. Η ακαδημαϊκή εξειδίκευση που προσφέρει το Τμήμα συνεπάγεται περαιτέρω: 
 
 συνεχή και υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα μελών ΔΕΠ 

 σχετική συνάφεια των εισαγόμενων σπουδαστών με τα γνωστικά πεδία του 

Τμήματος 

 διαρκώς επικαιροποιημένο Curriculum και τακτική αναδιαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 συνεργασίες με συναφή Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού 

 συμμετοχές των μελών ΔΕΠ σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά φόρα 

 δημιουργία ψηφιακής Επιθεώρησης Διεθνών Σχέσεων (Hellenic Journal of IR), 

με δια-τμηματικό χαρακτήρα, από τα συναφή και ομόλογα Τμήματα ΔΕΣ, στα 

πλαίσια της οποίας θα εκπονούνται και θα υλοποιούνται συναφείς ακαδημαϊκές 

δράσεις (π.χ,. Συνέδρια, ομάδες εργασίας, διαλέξεις κλπ). 
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4. Σημαντικός άξονας της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος είναι και 
η περαιτέρω προσέλκυση εθνικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των ερευνητικών 
και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του εν γένει (κονδύλια έρευνας κλπ), ιδίως στο 
επίπεδο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ), η εμβάθυνση και η 
εξειδίκευση των οποίων συνιστά το sine qua non του ακαδημαϊκού του προφίλ. 

 
5. Σε μία ορθολογικότερη ακαδημαϊκή στρατηγική του Τμήματος θα μπορούσε να 

συνεισφέρει θετικά και η εκπόνηση βραχυ-μεσοπρόθεσμων (λ.χ. τριετών) σχεδίων 
ανάπτυξης, μέσα από τη σύσταση ομάδων εργασίας, που θα λειτουργούν ως ένα 
διαρκές και δυναμικό πεδίο εσωτερικής αυτο-αξιολόγησης, που θα προετοιμάζει την 
κρίσιμη εξωτερική αξιολόγηση. 

 


