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1. Διζαγωγή 

Σν Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (ΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

εθαξκφδνληαο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε (Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007, Ν.3794/2009), πξνρψξεζε ζηε δηαδηθαζία 

ζχληαμεο ηεο εηήζηαο εζσηεξηθήο έθζεζεο κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ 

Ηδξχκαηνο. ηελ παξνχζα έθζεζε επηρεηξείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π) θαη ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

θνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη αλ λα απνηππψζεη κε ηξφπν ζαθή, αθξηβή, επζχλνπην θαη 

ζχληνκν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015. Απνηειεί ζηαζεξή παξαδνρή ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο φηη ε 

ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε επίπεδν αθαδεκατθφ, 

επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ, αιιά θαη ε απνηχπσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνχ Σκήκαηνο, 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηφζν ησλ αλζξψπηλσλ, φζν θαη ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπ ΓΔ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη νξίζεηηελ Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 

(ΟΜΔΑ), ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηεο απνγξαθήο, επεμεξγαζίαο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε, ηα νπνία 

ζπλέγξαςαλ θαη ζπλππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα έθζεζε: 

α) Νίθαο Υξήζηνο, Καζεγεηήο 

β) Εαθεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

γ) Γεξγηαδέο Θενιφγνο, Λέθηνξαο 

δ) Μπνπηζηνχθε νθία, Λέθηνξαο  

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπλαληψληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα θαηαλείκνπλ αξκνδηφηεηεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη έηζη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηειηθήο 

ζχλζεζεο ηεο εηήζηαο εζσηεξηθήο έθζεζεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηε ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, 

ηα κέιε ηεο ΟΜΔΑ θαηέλεηκαλ κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα πεδία επζχλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

θαζέλα ζπλέζεζε ηα ζρεηηθά θείκελα. ηε ζπλέρεηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο έθζεζεο, αθνχ 

ελνπνηήζεθαλ θαη εκπινπηίζηεθαλ κε ηα απαξαίηεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα, 

ππεβιήζεζαλ ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ΟΜΔΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ ηνπο ζπλαληήζεσλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε ην ηειηθφ θείκελν 

ηε ππνβαιιφκελεο εηήζηαο εζσηεξηθήο έθζεζεο. 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο αμηνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ πνπ 

εμαζθαιίζηεθε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο), απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη απφ ην αξρείν πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηεξεί (θαη 
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ηαθηηθά αλαζεσξεί) ε ΟΜΔΑ ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν 

ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηελ ΟΜΔΑ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

νξγαλσηηθά θαη αθαδεκατθά δεηήκαηα  

Πίνακαρ 1. Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ* 

Μέλη ΓΔΠ   

ΚΑΘΖΓΖΣΔ Μέλη ΔΔΓΗΠ 

1.Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο  

(Κοζμήηοπαρ σολήρ, ΚΑΔΣ**) 

2. Καξβνπλαξάθεο Θενδφζηνο 

3. Νίθαο Υξήζηνο 

4. ππξφπνπινο Γεψξγηνο 

1.Βαγηάλνο Γεκήηξηνο  

2. Γεκεηξίνπ Μαξία 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ Γιοικηηικό πποζωπικό 

5. Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο  

(Ππόεδπορ Σμήμαηορ, ΓΔ***) 

6. Εαθεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο 

7. Κνπηζνππηάο Νίθνο 

8. Λίηζαο ππξίδσλ 

9. Μπηηδέλεο Αξηζηείδεο 

10. θηαδάο Γεκήηξηνο 

1.Οθινχδε Αλαζηαζία 

(Πποϊζηαμένη Γπαμμαηείαρ) 

2. Αδακαληίδνπ Αδακαληία 

3. Καυκέλε Νηθνιέηηα 

4. Σδίκνπ χιβηα 

5. Υαηδεπαλαγηψηνπ Μάληα 

ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ Γπαμμαηείερ Μεηαπηςσιακών† 

11. Αλαγλσζηνπνχινπ Γέζπνηλα 

12. Κηφρνο Απφζηνινο 

13. Κσλζηαληηλίδεο Ησάλλεο 

14. Μπέιινπ Φσηεηλή 

15. Παπαδφπνπινο Ησάλλεο 

1. Δπζπκηάδεο Δπζχκηνο 

2. Καθάλε Αηθαηεξίλε 

3. Μπινπρνπηδή Αλαζηαζία 

4. Σνκάλνβηηο Άλλα 

ΛΔΚΣΟΡΔ  

16. Βαζηιεηάδεο Νηθφιανο 

17. Γεξγηαδέο Θενιφγνο  

18. Μαθξήο ππξίδσλ  

19. Μηθέιεο Κπξηάθνο  

20. Μπνπηζηνχθε νθία 

21. Υατλνγινπ Καιιηφπε 

 

*Ο παξαπάλσ πίλαθαο απνηππψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2014-2015 

** ρνιή: Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηερλψλ. 

*** Σκήκα: Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. 

† Οη Γξακκαηείεο ησλ ΠΜ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.   
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2. Απογπαθικά ζηοισεία Σμήμαηορ 

Σα απνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 

Απνγξαθηθψλ ηνηρείσλ Σκήκαηνο. 

ρνιηαζκφο επί ησλ απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ: 

1. Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αλακνξθψζεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε ην  2014 

(βιέπε Πίλαθα ΗV.1 ζην παξάξηεκα). Σν πξφγξακκα ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο, επηζηεκνληθέο αλάγθεο θαη λα παξέρεη γλψζεηο 

ρξήζηκεο ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ. Με ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ιήθζεθαλ ππφςε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη νη λέεο 

επηζηεκνληθέο ηάζεηο. Πξνζηέζεθαλ καζήκαηα ηερλνινγηθνχ  ραξαθηήξα (λέεο 

ηερλνινγίεο, επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ), ελψ έλαο αξηζκφο καζεκάησλ δηδάζθνληαη ζηελ 

αγγιηθή. Δηδηθφηεξα, ην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ απαηηεί λα νινθιεξσζνχλ 

επηηπρψο 52 καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ην πηπρίν, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

κνλάδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο (ECTS) λα είλαη 248. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ (θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο) 78 είλαη ππνρξεσηηθά, 60 είλαη 

επηινγήο (ππνρξεσηηθψο επηιεγφκελα θαη ειεχζεξεο επηινγέο), ελψ ηέινο 5 καζήκαηα 

επηινγήο πξνζθέξνληαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

2. Σν ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο γηα ηε  ιήςε πηπρίνπ είλαη 78ψξεο (αλεμάξηεηα γα ην αλ 

πξφθεηηαη γηα ην εαξηλφ ή ρεηκεξηλφ εμάκελν). Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν εβδνκαδηαίσλ σξψλ 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο γηα ηε  ιήςε 

πηπρίνπ είλαη 6 ψξεο γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη 10 ψξεο γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν. 

Δπηπξφζζεηα, ην ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη 

λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο γηα ηε  ιήςε πηπρίνπ είλαη 9 (αλεμάξηεηα γα ην αλ 

πξφθεηηαη γηα ην εαξηλφ ή ρεηκεξηλφ εμάκελν). Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

απαηηείηαη ππνρξεσηηθά δηπισκαηηθή εξγαζία ή πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ. Χζηφζν ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε θαη εληζρχεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ.Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

3. πλνιηθά ππάξρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο αλά βαζκίδα (4 

θαζεγεηέο, 6 αλαπιεξσηέο, 5 επίθνπξνη θαη 6 ιέθηνξεο). Δπίζεο, ζην ηκήκα ππάξρνπλ 2 

ΔΔΓΗΠ / ΔΓΗΠ ελψ απαζρνινχληαη 8 επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο γηα ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ (1,33 αλά κέινο ΓΔΠ). Σέινο, ν ιφγνο δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ είλαη 

24,33/919. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.3 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

4. Δηζήρζεζαλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015  ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ, 191 ζην 

ζχλνιν, εθ ησλ νπνίσλ 146 κε εηζαγσγηθέο, 1 απφ κεηαγξαθή, 17 κε θαηαηαθηήξηεο 

εμεηάζεηο θαη 27 απφ άιιεο θαηεγνξίεο. Ο πλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ 

ζε φια ηα έηε είλαη 919  θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απνθνηηεζάλησλ γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2014-2015 είλαη 125 κε κέζν βαζκφ πηπρίνπ 7,04. To Πνζνζηφ θνηηεηψλ επί ησλ 

εηζαγνκέλσλ πνπ ΓΔΝ νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Ν+2 ρξφληα είλαη κφιηο 0,44, 

ελψ ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο πηπρίνπ θαηά ηα 2 ηειεπηαία έηε είλαη ηδηαίηεξα ζπκκεηξηθή 

κε ηελ ζπληξηπηηθή κάδα ησλ θνηηεηψλ λα είλαη κεηαμχ 6,0 θαη 8,4 θαη λα έρεη αξηζηεχζεη 

πεξίπνπ ην 3% (βαζκφο πηπρίνπ>8,5). Ζ θαηαλνκή ησλ βαζκψλ δίλεηαη ζην παξαθάησ 
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γξάθεκα, ελψ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.4 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 
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5. ε ζρέζε κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ ηκήκαηνο απαζρνιείηαη κηθξφο αξηζκφο δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη 4. Ο ιφγνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο 

ζπλνιηθφ αξηζκφ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθφ είλαη πεξίπνπ 4/24, ελψ ν αληίζηνηρνο ιφγνο σο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ είλαη 4/919. εκεηψλεηαη, φηη δελ ππάξρεη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. Ο αξηζκφο Ζ/Τ δηαζέζηκσλ γηα ρξήζε απφ θνηηεηέο είλαη 122 (1 

ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 50 άηνκα θαη 1 ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 100 άηνκα). Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο πξνο ρξήζε είλαη 17 (7 αίζνπζεο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 50 

αηφκσλ θαη 10 αίζνπζεο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 100 αηφκσλ). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.5 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

6. ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ζεηηθφ ζηνηρείν θξίλεηαη ην γεγνλφο 

φηη δελ ππήξμαλ ζπληαμηνδνηήζεηο ή παξαηηήζεηο. Ζ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.6 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

7. Ζ εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη 

δηδαθηνξηθνί) απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 έσο θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 

θαηαδεηθλχεη ηα εμήο: α) ππάξρεη κία ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ ησλ δηδαθηφξσλ 

απφ 40 ζε 59, β) ππάξρεη ζηαζεξή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

(πεξίπνπ 78 αλά έηνο) κε κφλε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν έηνο φπνπ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

λέσλ ΠΜ ν αξηζκφο έθηαζε ζην 195θαη γ) νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ κεησζεί 

ειαθξά απφ ηνπο 967 (2009-2010) ζηνπο 919 (2014-2015).Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.7 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

8. Ζ εμέιημε  ηνπ αξηζκνχ ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ΓΔ, έρεη ζηαδηαθά απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο 154 (2009-2010) ζηνπο 186 

(2014-2015).Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.8 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

9. Ζ εμέιημε ηεο θαηαλνκήοηεο βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: α) ε 

θαηαλνκή ζε θάζε έηνο είλαη ηδηαίηεξα ζπκκεηξηθή θαη β) ν κέζνο φξνο ηνπ πηπρίνπ έρεη 

κεησζεί ειαθξά απφ ην 7,3 (2009-2010) ζην 7,0 (2014-2015) θάηη πνπ πηζαλφηαηα λα 

απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.9 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

10. Hεμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

θαηαδεηθλχεη φηη ειάρηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ παίξλεη πηπρίν αθξηβψο ζηα 4 ρξφληα 

(ζχκπησκα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο) ελψ ε κεγάιε πιεηνςεθία 

ιακβάλεη ην πηπρίν ηεο ζην πέκπην έηνο θαη αθνινπζεί ην έθην θαη ην έβδνκν έηνο. Απφ 
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ην φγδνν έηνο θαη έπεηηα ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ απνθηνχλ πηπρίν κεηψλεηαη 

δξαζηηθά. Οη κε έρνληαο απνθνηηήζεη θνηηεηέο έρνπλ κεησζεί ειαθξά απφ 577 (2009-

2010) ζην 521 (2014-2015). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα 

Α.10 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

11. Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έληαμε ησλ 

απνθνίησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ΓΔ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Βιέπε Πίνακα Α.11θαη Α.12 ηνπ Παξαξηήκαηνο.   

12. ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, εθκεηαιιεπφκελνη ηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο 

θνηηεηψλ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, 24 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο θνίηεζαλ ζε 

άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ αληίζηξνθα 11 θνηηεηέο άιισλ 

παλεπηζηεκίσλ επηζθέθζεθαλ ην ηκήκα. Δπηπξφζζεηα, 4 κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ, 

ελψ αληίζηξνθα 3 αθαδεκατθνί άιισλ παλεπηζηεκίσλ επηζθέθζεθαλ ην ηκήκα(Βιέπε 

Πίνακα Α.13). ε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (φπσο άιισζηε αλακελφηαλ) δελ ππήξρε 

θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ (Βιέπε Πίνακα Α.14).  

13.  Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ΓΔ (εμάκελν δηδαζθαιίαο, θσδηθφο καζήκαηνο, πηζησηηθέο κνλάδεο, 

πξναπαηηνχκελα θηι.), παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνπο καθξνζθειείο Πίνακερ Α.15 και 

Α.16.  

14. O αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ ΠίνακαΑ.17ελψ ε αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ζηνλ ΠίνακαΑ.18. Παξαηεξείηαη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηα κέιε ΓΔΠ 

ηνπ ηκήκαηνο. Δηδηθφηεξα, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ν αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαζηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηα ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ήηαλ 75. Απηά ην κέγεζνο 

κεηαθξάδεηαη ζε 3,5 δεκνζηεχζεηο αλά κέινο ΓΔΠ, κέγεζνο ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ αλ 

ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηηο παξάιιειεο δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο. Σν 

παξαπάλσ κέγεζνο ήηαλ αληίζηνηρν θαη ηα πεξαζκέλα έηε θάηη πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

πξνζήισζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ζηελ έξεπλα.   

15. Σέινο, ε δηεζλήο εξεπλεηηθή/αθαδεκατθή παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ ΠίνακαΑ.19.Δηδηθφηεξα, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 δχν κέιε 

ΓΔΠ έρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε δηεζλείο αθαδεκατθνχο/εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο ή 

επηζηεκνληθέο εηαηξείεο. 

16.  Οη πξνθεξφκελεο απφ ην ηκήκα ζέζεηο γηα ην ΠΜ Γιεθνείρ ποςδέρ (2014-2015) ήηαλ 

40, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ λα είλαη 26 (βιέπε ΠίνακαΑ.20), εθ ησλ νπνίσλ 4 

αηηήζεηο πξνέξρνληαλ απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ, ελψ 22 απφ πηπρηνχρνπο 

άιισλ ηκεκάησλ (βιέπε ΠίνακαΑ.21). Ζ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ έγηλε ην 2008 θαη απαηηεί λα νινθιεξσζνχλ επηηπρψο 8 καζήκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηεζεί ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο (ECTS) λα είλαη 90. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ 7 είλαη ππνρξεσηηθά θαη 12 είλαη επηινγήο (ππνρξεσηηθψο επηιεγφκελα θαη 

ειεχζεξεο επηινγέο). Όια ηα παξαπάλσ καζήκαηα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο 

(βιέπε Πίνακα Α.22).Σν ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο γηα ηε  ιήςε δηπιψκαηνο είλαη 12ψξεο 

(αλεμάξηεηα γα ην αλ πξφθεηηαη γηα ην εαξηλφ ή ρεηκεξηλφ εμάκελν). Σέινο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί δηπισκαηηθή εξγαζία θαη δελ 

απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε (βιέπε Πίνακα Α.23). ην παξαπάλσ ΠΜ δηδάζθνπλ 20 

κέιε ΓΔΠ (4 θαζεγεηέο, 5 αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, 6 επίθνπξνη θαη 5 Λέθηνξεο θαη ν 
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ιφγνο δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ είλαη 20/26 (βιέπε Πίνακα Α.24).Ζ θαηαλνκή 

βαζκνινγίαο δηπιψκαηνο θαηά ηα 2 ηειεπηαία έηε είλαη αξλεηηθά ινμή κε ηελ θχξηα κάδα 

ησλ θνηηεηψλ λα είλαη κεηαμχ 7,0 θαη 8,4 θαη λα έρεη αξηζηεχζεη πεξίπνπ ην 25% (βαζκφο 

πηπρίνπ>8,5)(βιέπε Πίνακα Α.25).Σέινο, φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ 

Γηεζλείο πνπδέο (εμάκελν, θσδηθφο καζήκαηνο, πηζησηηθέο κνλάδεο θηι.), παξέρνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.26θαη Πίνακα Α.27. 

17. Οη πξνθεξφκελεο απφ ην ηκήκα ζέζεηο γηα ην ΠΜ Δςπωπαϊκή Ολοκλήπωζη & 

Γιακςβέπνηζη (2014-2015) ήηαλ 35, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ λα είλαη 36 (βιέπε 

Πίνακα Α.28) εθ ησλ νπνίσλ 1 αίηεζε πξνέξρνληαλ απφ πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ, 

ελψ 35 απφ πηπρηνχρνπο άιισλ ηκεκάησλ (βιέπε Πίνακα Α.33).Σν ΠΜ απαηηεί λα 

νινθιεξσζνχλ επηηπρψο 10 καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ην κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο (ECTS) λα 

είλαη 90. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 10 είλαη ππνρξεσηηθά θαη 0 

είλαη επηινγήο (ππνρξεσηηθψο επηιεγφκελα θαη ειεχζεξεο επηινγέο). Όια ηα παξαπάλσ 

καζήκαηα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο (βιέπε Πίνακα Α.29). Σν ζχλνιν ησλ 

εβδνκαδηαίσλ σξψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο 

γηα ηε  ιήςε δηπιψκαηνο είλαη 15ψξεο (αλεμάξηεηα γα ην αλ πξφθεηηαη γηα ην εαξηλφ ή 

ρεηκεξηλφ εμάκελν). Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα 

εθπνλεζεί δηπισκαηηθή εξγαζία θαη δελ απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε (βιέπε Πίνακα 

Α.30). ην παξαπάλσ ΠΜ δηδάζθνπλ 10 κέιε ΓΔΠ (3 θαζεγεηέο, 4 αλαπιεξσηέο 

θαζεγεηέο, 3 επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη 0 Λέθηνξεο θαη ν ιφγνο δηδαζθφλησλ - 

δηδαζθνκέλσλ είλαη 10/31 (βιέπε Πίνακα Α.31). Ζ θαηαλνκή βαζκνινγίαο δελ ππάξρεη 

θαζψο δελ ππάξρνπλ αθφκε απφθνηηνη (βιέπε Πίνακα Α.32). Σέινο, φιεο νη ιεπηνκέξεηεο 

ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ Γηεζλείο πνπδέο (εμάκελν, θσδηθφο καζήκαηνο, πηζησηηθέο 

κνλάδεο θηι.), παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.34θαη Πίνακα Α.35. 

18. Σν ΠΜ Γιεθνείρ σέζειρ & Αζθάλειααλακνξθψζεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε ην  

2014.Οη πξνθεξφκελεο απφ ην ηκήκα ζέζεηο γηα ην ΠΜ Γιεθνείρ σέζειρ & 

Αζθάλεια(2014-2015) ήηαλ 70, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ λα είλαη 124 (βιέπε Πίνακα 

Α.36) εθ ησλ νπνίσλ θαη νη 124 αηηήζεηο απφ πηπρηνχρνπο άιισλ ηκεκάησλ (βιέπε 

Πίνακα Α.36). Σν ΠΜ απαηηεί λα νινθιεξσζνχλ επηηπρψο 8 καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηεζεί ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο (ECTS) λα είλαη 90. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 8 είλαη 

ππνρξεσηηθά θαη 0 είλαη επηινγήο (ππνρξεσηηθψο επηιεγφκελα θαη ειεχζεξεο επηινγέο). 

Όια ηα παξαπάλσ καζήκαηα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο (βιέπε Πίνακα Α.38). Σν 

ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

ν θνηηεηήο γηα ηε  ιήςε δηπιψκαηνο είλαη 12 ψξεο (αλεμάξηεηα γα ην αλ πξφθεηηαη γηα ην 

εαξηλφ ή ρεηκεξηλφ εμάκελν). Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη 

λα εθπνλεζεί δηπισκαηηθή εξγαζία θαη δελ απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε (βιέπε Πίνακα 

Α.39). ην παξαπάλσ ΠΜ δηδάζθνπλ 13 κέιε ΓΔΠ (4 θαζεγεηέο, 2 αλαπιεξσηέο 

θαζεγεηέο, 6 επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη 1 Λέθηνξαο. Ο ιφγνο δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ 

είλαη 13/70 (βιέπε Πίνακα Α.40). Ζ θαηαλνκή βαζκνινγίαο δελ  είλαη δηαζέζηκε (βιέπε 

Πίνακα Α.37 και Α.41). εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο θαη ε 

ζρέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνο ην ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη 1/13 θαη ε 

ζρέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ είλαη 1/70 (βιέπε 

Πίνακα Α.42). Σέινο, φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ Γηεζλείο πνπδέο 

(εμάκελν, θσδηθφο καζήκαηνο, πηζησηηθέο κνλάδεο θηι.), παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίνακα Α.43θαη Πίνακα Α.44. 
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19. Σν ΠΜ Δςπωπαϊκέρ Πολιηικέρ Νεολαίαρ, Δκπαίδεςζηρ και Πολιηιζμούαλακνξθψζεθε θαη 

επηθαηξνπνηήζεθε ην  2014. Οη πξνθεξφκελεο απφ ην ηκήκα ζέζεηο γηα ην ΠΜ Γιεθνείρ 

σέζειρ & Αζθάλεια (2014-2015) ήηαλ 30, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ λα είλαη 34 

(βιέπε Πίνακα Α.45) εθ ησλ νπνίσλ 1 αίηεζε πξνέξρνληαλ απφ πηπρηνχρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο ΓΔ, ελψ 33 απφ πηπρηνχρνπο άιισλ ηκεκάησλ (βιέπε Πίνακα Α.50). Σν 

ΠΜ απαηηεί λα νινθιεξσζνχλ επηηπρψο 8 καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ην 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

(ECTS) λα είλαη 90. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 5 είλαη ππνρξεσηηθά 

θαη 6 είλαη επηινγήο (ππνρξεσηηθψο επηιεγφκελα θαη ειεχζεξεο επηινγέο). Όια ηα 

παξαπάλσ καζήκαηα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο (βιέπε Πίνακα Α.46). Σν ζχλνιν 

ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν 

θνηηεηήο γηα ηε  ιήςε δηπιψκαηνο είλαη 12 ψξεο (αλεμάξηεηα γα ην αλ πξφθεηηαη γηα ην 

εαξηλφ ή ρεηκεξηλφ εμάκελν). Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη 

λα εθπνλεζεί δηπισκαηηθή εξγαζία θαη δελ απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε (βιέπε Πίνακα 

Α.47). ην παξαπάλσ ΠΜ δηδάζθνπλ 13 κέιε ΓΔΠ (2 θαζεγεηέο, 5 αλαπιεξσηέο 

θαζεγεηέο, 4 επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη 2 Λέθηνξεο. Ο ιφγνο δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ 

είλαη 13/26 (βιέπε Πίνακα Α.48). Ζ θαηαλνκή βαζκνινγίαο είλαη αξλεηηθά ινμή κε ηελ 

θχξηα κάδα ησλ θνηηεηψλ λα είλαη κεηαμχ 7,0 θαη 8,4 (βιέπε Πίνακα Α.51). Σέινο, φιεο 

νη ιεπηνκέξεηεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ Γηεζλείο πνπδέο (εμάκελν, θσδηθφο 

καζήκαηνο, πηζησηηθέο κνλάδεο θηι.), παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.51θαη 

Πίνακα Α.52. 

20.  Ζ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γιδακηοπικού 

Ππογπάμμαηορ έγηλε ην 2015 κε απφθαζε ηεο ΓΔ ζηελ αξηζκ. 28/23-6-15 ζπλεδξίαζε. 

Γηα ηε ιήςε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο δελ απαηηείηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο λα πεξάζνπλ δηδαθηνξηθά καζήκαηα (βιέπε Πίνακα Α.53).Δπίζεο γηα ηε ιήςε 

ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζαθψο θαη απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο θαη δελ απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο πξαθηηθή άζθεζε (βιέπε Πίνακα Α.54). 

πλνιηθά, 14 κέιε ΓΔΠ θαη 2 αθππεξεηήζαληεο θαζεγεηέο είλαη επηβιέπνληεο 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζην ηκήκα ΓΔ. Δμ‟ απηψλ 6 είλαη ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή (2 

αθππεξεηήζαληεο), 5 αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, 5 επίθνπξνη θαζεγεηέο, ελψ ν ιφγνο 

δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ είλαη 1/2 (βιέπε Πίνακα Α.55). Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2014-2015, 3 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ππνζηήξημαλ επηηπρψο ηηο εξγαζίεο ηνπο, έρνπλ 

εγγξαθεί 9 λένη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ είλαη 38 (βιέπε Πίνακα Α.56).ε ζρέζε κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ ηκήκαηνο 

ν αξηζκφο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 4. Ο ιφγνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο 

ζπλνιηθφ αξηζκφ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθφ είλαη πεξίπνπ 1/3, ελψ ν αληίζηνηρνο ιφγνο σο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ είλαη 1/8. Ο αξηζκφο Ζ/Τ δηαζέζηκσλ γηα ρξήζε 32. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίνακα Α.57 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
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3.1 Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών  

Σα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα είλαη: Γηεζλείο ρέζεηο, Πνιηηηθή 

Δπηζηήκε θαη Γηπισκαηία, Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά, Θεζκνί ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 

Σν Σκήκα ΓΔ έρεη δχν θαηεπζχλζεηο: (α) «Πνιηηηθέο πνπδέο θαη Γηπισκαηία» θαη (β) 

«Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο πνπδέο». Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

απνηειείηαη απφ δχν θχθινπο, δηάξθεηαο πέληε θαη ηξηψλ εμακήλσλ αληηζηνίρσο. Ο πξψηνο 

θχθινο ζπνπδψλ είλαη θνηλφο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο, ελψ ν δεχηεξνο θχθινο πεξηιακβάλεη 

ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο (βιέπεΠίλαθα 2).Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ αληί δχν καζεκάησλ επηινγήο, πξναηξεηηθά,  εθπφλεζε  πηπρηαθήο 

εξγαζίαο, ε νπνία ζαθψο θαη ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

Σκήκαηνο.  

Μέζσ ηεο εζηίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε δχν αιιεινζρεηηδφκελνπο ηνκείο 

αηρκήο, ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, ην Σκήκα επηδηψθεη λα 

εμαζθαιίζεη ζηνπο θνηηεηέο θαη κειινληηθνχο απνθνίηνπο ηνπ, ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

εληζρπκέλεο πξννπηηθέο ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο 

θαηαμίσζε. Σνλ Ηνχλην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επξεία αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή θαηά ην αθαδεκατθφ  έηνο 2014-2015. ε κηα 

πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο επίθαηξεο αλάγθεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ηξεηο ππιψλεο: ηελ Πνιηηηθή, 

ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Σερλνινγία. Δπίζεο, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη καζήκαηα ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί αθελφο ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο 

ERASMUS θαη αθεηέξνπ λα δνζείε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο, ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζηελ αγγιηθή ζε έλα 

πςειφ αθαδεκατθφ επίπεδν. 

 

Οη θαηλνηνκίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

1. Ο πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ παξέρεη κε δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν ηζρπξά ζεκέιηα ζηνπο 

θνηηεηέο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ. Αλακθίβνια, ε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο παξαπάλσ δχν 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ακθίδξνκα δηακνξθνχκελσλ, ηνπο επηηξέπεη λα δηεπξχλνπλ 

ηελ αληίιεςε ηνπο γχξσ απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. 

2. Με ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα κάζνπλ 

δχν επηπξφζζεηεο γιψζζεο πιελ ηεο γιψζζαο εηζαγσγήο ζην Σκήκα (Με ηελ 

απνθνίηεζε ηνπο νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ 3 μέλεο γιψζζεο). 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ θαη αθνχ έρνπλ απνθηήζεη νη 

θνηηεηέο ηηο απαηηνχκελεο βάζεηο ζηα πεδία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην αληηθείκελν ηεο 

εμεηδίθεπζεο ηνπο επηιέγνληαο θαηεχζπλζε (δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ).  
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4. Έρνπλ εηζαρζεί καζήκαηα ηερλνινγηθήο θχζεο εμνηθεηψλνληαο ηνπο θνηηεηέο κε 

ηηο λέεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο(π.ρ. κεηαμχ άιισλ Digital Media and Society). 

5. ρεδφλ ην πιήζνο ησλ πνζνηηθψλ καζεκάησλ δηεμάγεηαη ζην εξγαζηήξην ηνπ 

ηκήκαηνο θάλνληαο ρξήζε ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ (αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ θψδηθα). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηνπο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ. 

6. Απφ ην Σκήκα ελζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ λέσλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο 

εθαξκνδφκελεο θαιέο πξαθηηθέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρπζνχλ νη δηδαθηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ΓΔΠ. Δπίζεο, κέιε ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ απνθνκίδνπλ ζεκαληηθά νθέιε 

απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

θνηλνπνηήζνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σέινο, ζε νξηζκέλα καζήκαηα 

εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, ζην νπνίν ζπλεξγάδνληαη έλα 

παιαηφηεξν θαη εκπεηξφηεξν κέινο ΓΔΠ κε έλα λεψηεξν. Απηφ ην γεγνλφο 

επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο λα κεηεμειίμνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο θαη λα 

εκπινπηίζνπλ ζε ζπλεξγαηηθή βάζε ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο, δηαζθαιίδνληαο 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε θαη βειηίσζε.  

7. Πέξα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπο 

ηκήκαηνο λα παξαθνινπζήζνπλ πιήζνο απφ ζεκηλάξηα, νκηιίεο, εθδειψζεηο 

εκεξίδεο ή ζπλέδξηα,πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο δνκέο ηνπ ηκήκαηνο (π.ρ. 

Δξγαζηήξην Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο) ή απφ κέιε ΓΔΠ 

ηνπ ηκήκαηνο. Έηζη νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα.     

8. πλνιηθά, πξφθεηηαη γηα έλα επέιηθην θαη ζχγρξνλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζην 

κέγηζην βαζκφ.    

Σα δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πινπνίεζε 

ηνπο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Οαξηζκφο κειψλ ΓΔΠ θξίλεηαη κηθξφο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 

2. Απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. λένη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο) ψζηε λα δηεμάγνληαη κε αξηηφηεξν ηξφπν νη δηαιέμεηο. 

3. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. 

4. Καζηέξσζε ηαθηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη νπδεκία 

πεξίπησζεαιιεινεπηθαιχςεσλ κεηαμχ καζεκάησλ.  

 

 

 

Πίλαθαο 2. Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ   

Α΄ Δξάμηνο ECTS 
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Τπνρξεσηηθά 

1. Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο– Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία 

2. Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 

3. Δηζαγσγή ζηε Μηθξννηθνλνκηθή 

4. Μαζεκαηηθά 

5.ηαηηζηηθή Η 

6. Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Γηαδίθηπν 

7. Ξέλε Γιψζζα 

o Αγγιηθά Η: Καηαλφεζε Πνιηηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 

Κεηκέλσλ θαη Λεμηινγίνπ 

o Γαιιηθά Η 

o Γεξκαληθά Η 

o Ηηαιηθά Η 

o Ηζπαληθά Η 

o Διιεληθάσομέλεγιψζζα– Greek as a foreign language 

o Διιεληθάσομέλεγιψζζαγηαθνηηεηέο Erasmus– Greek as a 

foreignLanguage for Erasmus Students 

o Κηλέδηθα Η 

o Ρσζηθά I 

 Σνπξθηθά I 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

5 

2 

2 

2 

 

Β΄ Δξάμηνο ECTS 

 

 

Τπνρξεσηηθά 

1. Πνιηηηθή Θεσξία 

2. Δηζαγσγή ζηε Μαθξννηθνλνκηθή 

3. Πνιηηηθή θαη Γηπισκαηηθή Ηζηνξία ηεο Δπξψπεο 

4. Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Πνιηηηθέο Γπλάκεηο ζηελ Διιάδα 

5. ηαηηζηηθή ΗΗ 

6. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζα 

7. Ξέλε Γιψζζα 

o Αγγιηθά ΗΗ: Γξαπηφο Λφγνο ζηελ Πνιηηηθή & 

Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε 

o Γαιιηθά ΗΗ 

o Γεξκαληθά ΗΗ 

o Ηηαιηθά ΗΗ 

o Ηζπαληθά ΗΗ 

o Διιεληθάσομέλεγιψζζα– Greek as a foreignlanguage 

o Διιεληθάσομέλεγιψζζαγηαθνηηεηέο Erasmus– Greek 

as a foreign Language for Erasmus Students 

o Ρσζηθά IΗ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

5 

2 
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Γ΄ Δξάμηνο ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Γηεζλείο Πνιηηηθνί θαη Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί 

2. Γηεζλείο ρέζεηο Η 

3. Γηεζλέο Management θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

4. Πνιηηηθά Κφκκαηα θαη πζηήκαηα Δπξψπεο 

5. Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία ζηελ Δπξψπε κεηά ηνλ 2ν 

Παγθφζκην Πφιεκν 

6. Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο 

7. Ξέλε Γιψζζα 

o Αγγιηθά ΗΗΗ: Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα ζηελ Πνιηηηθή 

θαη Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε 

o Γαιιηθά ΗΗΗ 

o Γεξκαληθά ΗΗΗ 

o Ηηαιηθά ΗΗΗ 

o Ηζπαληθά ΗΗΗ 

o Διιεληθάσομέλεγιψζζα– Greek as a foreign language 

o Ρσζηθά IΗΗ 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

Γ΄ Δξάμηνο ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Γηεζλείο ρέζεηο ΗΗ 

2. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

3. H Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

4. Μέζνδνη θαη Σερληθέο Έξεπλαο Πεδίνπ Η 

5. Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία 

6. Δπξσπατθή Έλσζε ζην Γηεζλέο χζηεκα 

7. Ξέλε Γιψζζα 

o Αγγιηθά ΗV: πγγξαθή Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

o Γαιιηθά IV 

o Γεξκαληθά IV 

o Ηηαιηθά IV 

o Ηζπαληθά IV 

o Διιεληθάσομέλεγιψζζα– Greek as a foreign language 

o Ρσζηθά IV 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Δπηινγήο 

(επηιέγεηαη 

έλα) 

1. Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία (Έδξα UNESCO) 

2. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

3. Ηζηνξία Οηθνλνκηθψλ Θεσξηψλ 

4. ΓηεζλείορέζεηοηεοΡσζίαο-International Relations of Russia 

5. Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο χγθιηζεο θαη Γηεζλνχο πλδξνκήο 

6. Ηζηνξία ηνπ  Νεφηεξνπ θαη χγρξνλνπ Διιεληζκνχ 

7. Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλψλ ρέζεσλ: Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία 

8. Politics of the Internet 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

Δ΄ Δξάμηνο ECTS 
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Τπνρξεσηηθά 

1. Πνιηηηθή Αλάιπζε θαη πκπεξηθνξά 

2. Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

3. Θεσξία Πνιέκνπ 

4. Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ: Οηθνλνκία, Κνηλσληθφ 

Μνληέιν, Βηψζηκε Αλάπηπμε 

5. Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Οηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο 

ΝΑ Δπξψπεο 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγεηαη 

έλα) 

1. χγρξνλε Γηπισκαηηθή Πξαθηηθή 

2. Δπξσπατθέο Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο θαη Δζληθέο Πνιηηηθέο 

3. Γηαπξαγκαηεχζεηο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ζηελ Πνιηηηθή 

θαη ηελ Οηθνλνκία(Μάζεκα Έδξαο ΓΔΔΘΑ ζηηο ηξαηεγηθέο 

πνπδέο “Θνπθπδίδεο”) 

4. Μέζνδνη θαη Σερληθέο Έξεπλαο Πεδίνπ ΗΗ 

5. Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην εμσηεξηθφ) (ηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+) 

6. Ηζηνξία ηνπ Μεηαπνιεκηθνχ Κφζκνπ 

7. Νέεο ηερλνινγίεο θαη Γηεζλείο ρέζεηο 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

5 

 

Σ΄ Δξάμηνο 

ΚαηεύθςνζηΠολιηικών ποςδών και Γιπλωμαηίαρ 
ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Θεσξίεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Πνιηηηθήο 

Οινθιήξσζεο 

2. Γηεζλέο Γίθαην 

3. Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή: Γεληθέο Αξρέο, 

Καλνληζηηθά θαη Υξεκαηνδνηηθά Μέζα ηεο Πνιηηηθήο 

πλνρήο 

4. πγθξηηηθή Πνιηηηθή 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγνληαη 

δχν) 

1. Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Γηπισκαηία ησλ Υσξψλ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο 

2. Θξεζθεία, Οηθνλνκία θαη Γηεζλήο Πνιηηηθή 

3. Αγγιηθή Γιψζζα ζε Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 

Οηθνλνκίαο 

4. ΠνιηηηθήθαηΟηθνλνκηθήΦηινζνθίαζηνλ 20
ν
Αηψλα (Political 

and Economic Philosophy in the 20
th
 Century) 

5. Νεφηεξε & χγρξνλε Πνιηηηθή Φηινζνθία 

6. Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην εμσηεξηθφ) (ηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+) 

7. Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 
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Ε΄ Δξάμηνο 

Καηεύθςνζη Πολιηικών ποςδών και Γιπλωμαηίαρ 
ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. ηξαηεγηθέο πνπδέο 

2. Γίθαην ηεο Δ.Δ. Η: Οη Θεζκνί θαη ν Πνιίηεο (κάζεκα Έδξαο 

JeanMonnet) 

3. Γηεζλήο Πνιηηηθή Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

4. Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε Δπξσπατθήο 

„Έλσζεο 

5 

 

5 

5 

 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγνληαη 

δχν) 

1. Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

(AdvancedStudyinInternationalLawandHumanRights) 

2. Αζηαηηθέο Γπλάκεηο ζην Γηεζλέο Πνιηηηθννηθνλνκηθφ 

χζηεκα 

3. Δπξσπατθή Γηπισκαηία ζηνλ 20
ν
 Αηψλα 

4. Πνιηηηθή θέςε θαη Γεκνθξαηία 

5. Δθινγηθή πκπεξηθνξά (ElectoralBehaviour) 

6. Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην εμσηεξηθφ) (ηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+) 

7. Δηδηθά Θέκαηα χγρξνλεο Ηζηνξίαο 

8. Παγθφζκηα Πνιηηηθή 

9. Κνηλσληθή Δπξψπε: Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία 

10. Γεκφζηα Γηπισκαηία θαη Δπηθνηλσλία 

11. Digital Media and Society 

 

 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

Ζ΄ Δξάμηνο 

Καηεύθςνζη Πολιηικών ποςδών και Γιπλωμαηίαρ 
ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ 

2. Γηεζλείο ρέζεηο θαη Σξίηνο Κφζκνο 

3. Γηεζλείο ρέζεηο Βαιθαληθψλ Κξαηψλ 

4. Γίθαην ηεο Δ.Δ. ΗΗ: Δζσηεξηθή Αγνξά θαη Πνιηηηθέο 

(κάζεκα Έδξαο JeanMonnet) 

5 

5 

5 

 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγνληαη 

δχν) 

1. Οηθνλνκηθνπνιηηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο 

2. Γηπισκαηηθφ θαη Πξνμεληθφ Γίθαην 

3. Σνπξθία: Κνηλσλία, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθφ χζηεκα 

4. πγθξνχζεηο θαη Δπίιπζε πγθξνχζεσλ 

(ConflictsandConflictResolution) 

5. Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην 

6. Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην εμσηεξηθφ) (ηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  ERASMUS+) 

7. Λνγηζηηθή 

8. Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία ηεο Άκπλαο 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

5 

10 
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Σ΄ Δξάμηνο 

Καηεύθςνζη Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Οικονομικών ποςδών 
ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία 

2. Γηεζλείο Δπελδχζεηο θαη Πνιπεζληθέο 

3. Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία 

4. Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ 

5 

5 

5 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγνληαη 

δχν) 

1. Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ 

2. Οηθνλνκηθά ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο 

3. Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ 

4. Αγγιηθή Γιψζζα ζε Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 

Οηθνλνκίαο 

5. Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

6. Μαζεκαηηθά Η 

7. Πξαθηηθή (ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+) 

8. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Οηθνλνκία θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

Ε΄ Δξάμηνο 

ΚαηεύθςνζηΓιεθνών και Δςπωπαϊκών Οικονομικών ποςδών 
ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Οηθνλνκεηξία Η 

2. Γηεζλείο Ννκηζκαηηθέο ρέζεηο 

3. Γηεζλείο Υξεκαηαγνξέο 

4. Γηεζλέο Δκπφξην 

5. Παγθφζκηα Πνιηηηθή 

5 

5 

5 

5 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγνληαη 

δχν) 

1. ηαηηζηηθή Αλάιπζε κε Υξήζε Ζ/Τ 

2. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

3. Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην 

4. Πξαθηηθή Άζθεζε (ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+) 

5. Κνηλσληθή Δπξψπε: Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία 

6.DigitalMediaandSociety 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

Ζ΄ Δξάμηνο 

Καηεύθςνζη Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Οικονομικών ποςδών 
ECTS 

Τπνρξεσηηθά 

1. Οηθνλνκηθά ηεο Μεηάβαζεο 

2. Γηεζλείο Υξεκαηαγνξέο 

3. Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε 

4. Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

5 

5 

5 

5 

Δπηινγήο 

(επηιέγνληαη 

δχν) 

1. Οηθνλνκεηξία ΗΗ 

2. Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

3. Θεσξία Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο 

5. Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην 

6. Πξαθηηθή Άζθεζε (ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS) 

7. Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία ηεο Άκπλαο 

8. Δθαξκνγέο ηεο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ ζηελ Οηθνλνκία 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 
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3.2 Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΠΜ) 

Σα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο, νη 

νπνίνη δηαθξίλνληαη απφ επξχηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα. Σφζν θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

φζν θαη θαηά ηηο πεξηνδηθέο αλακνξθψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαηαβάιιεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηε δνκή, 

ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα ΠΜ 

θξνληίδνπλ ηδηαίηεξα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο γηα ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

Ζ δηαξθήο θαη ζηαζεξή επηδίσμε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, 

αιιά θαη γηα ηε δηεχξπλζε ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

πιεξέζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο νδήγεζε ζε παξεκβάζεηο ζε δχν 

δηαζηάζεηο. Αθελφο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ΠΜ πνπ πξνυπήξραλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο αλαθνξάο (2014-2015) αλαζεσξήζεθαλ θαη εκπινπηίζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηεζλείο κεηαιιαγέο. Αθεηέξνπ, ε ζηφρεπζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

απμαλφκελεο δήηεζεο γηα πνηνηηθή εμεηδίθεπζε θαη ζε λέα αληηθείκελα νδήγεζε ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε λέσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ειεηηνπξγία ησλ ΠΜ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο πξνζειθχνπλ 

ηθαλφ αξηζκφ αηηήζεσλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ θαη‟ έηνο θαη ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ηπγράλνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθήο αληαπφθξηζεο. 

 

3.2.1 Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ζηιρ Γιεθνείρ ποςδέρ 

ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο «Γηεζλείο πνπδέο»  ιεηηνπξγνχλ δχν 

θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ:  

(α) ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη Γηεζλήο Πνιηηηθή θαη 

(β) Δπξσπατθέο πνπδέο θαη Γηπισκαηία. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλά θαηεχζπλζε παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 3. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Γηεζλείο πνπδέο 

Καηεύθςνζη: ηπαηηγικέρ ποςδέρ και Γιεθνήρ Πολιηική 

A/A Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ECTS 

1 Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ  8 

2 Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη Άκπλα† 6 

3 Γηπισκαηηθή Ηζηνξία: Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ην Γηεζλέο χζηεκα† 6 

4 Θεσξία Πνιέκνπ  8 

5 Γηεζλέο χζηεκα θαη Τπνζπζηήκαηα (Μέζε Αλαηνιή, Αθξηθή, Αζία)  8 

6 Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί† 6 
Σημείωση: ην ζχκβνιν †δειψλεη κάζεκα επηινγήο. Γηαθνξεηηθά ην κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ  
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Πίλαθαο 3. πλέρεηα  

A/A Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ECTS 

1 ηξαηεγηθή Αλάιπζε        8 

2 Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή†       7 

3 Γηεζλήο Γηπισκαηία θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ        8 

4 Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλψλ ρέζεσλ†       7 

5 Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Άκπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο†       7   

6 Γίθαην Πνιέκνπ†       7 

 

 Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  30 

Σημείωση: α) ην ζχκβνιν †δειψλεη κάζεκα επηινγήο. Γηαθνξεηηθά ην κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ. 

β) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 90 ECTS 

 

Πίλαθαο 3. πλέρεηα  

Καηεύθςνζη: Δςπωπαϊκέρ ποςδέρ και Γιπλωμαηία 

A/A Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ECTS 

1 Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ          8 

2 Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο †         7 

3 Γηπισκαηηθή Ηζηνξία: Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ην Γηεζλέο χζηεκα †         7 

4 Δπξσπατθή Έλσζε θαη Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ χζηεκα †         7 

5 Πνιηηηθφ χζηεκα Δπξσπατθήο Έλσζεο          8 

6 Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί †         7 

 

 Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Δζληθφ Κξάηνο θαη Παγθνζκηνπνίεζε†         7 

2 πγθξηηηθά Πνιηηηθά πζηήκαηα Υσξψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο         8  

3 Γηεζλήο Γηπισκαηία θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ          8 

4 Δηδηθά Θέκαηα Γηεζλψλ ρέζεσλ†         7 

5 Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Άκπλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο†         7 

6 Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο θαη Δπξσπατθή Γηθαητθή Σάμε          8 

 

 Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  30 

Σημείωση: α) ην ζχκβνιν †δειψλεη κάζεκα επηινγήο. Γηαθνξεηηθά ην κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ  

β) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 90 ECTS. 
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3.2.2 Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ζηιρ Δςπωπαϊκέρ Πολιηικέρ Νεολαίαρ, 

Δκπαίδεςζηρ και Πολιηιζμού 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο Νενιαίαο, Δθπαίδεπζεο 

θαη Πνιηηηζκνχ αλαιχεη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πεδία ηεο λενιαίαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο ζηφρνο ηνλ νπνίν επηδηψθεη είλαη ε αλάπηπμε απφ ηνπο 

θνηηεηέο ησλ απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζε εξεπλεηηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.  

 

Πίλαθαο 4.ΠΜ ζηηο Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο Νενιαίαο, Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ. 

A/A Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ECTS 

1 Γεκνθξαηία, Πνιηηηζκφο θαη Κνηλσλία         8 

2 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο         8 

3 Δπξσπατθή Πνιηηηθή: Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο         8 

4 Αγνξά Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε†         6 

5 Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηε Γηνίθεζε†         6 

6 Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ †         6 

 

 Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Γηνίθεζε Έξγσλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ         8 

2 Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Πνιηηηζκφο θαη Νενιαία         8  

3 Πνιηηηζηηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Γηπισκαηία         8 

4 Μεζνδνινγία θαη Σερληθέο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ †         6 

5 Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε †         6 

6 Πνιηηηθέο θαηα ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Δπξψπε †         6 

 

 Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  30 

Σημείωση: α) ην ζχκβνιν †δειψλεη κάζεκα επηινγήο. Γηαθνξεηηθά ην κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ  

β) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 90 ECTS. 
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3.2.3 Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ζηην Δςπωπαϊκή Ολοκλήπωζη και 

Γιακςβέπνηζη 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη 

Γηαθπβέξλεζε ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζε ζέκαηα Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη 

Γηαθπβέξλεζεο, έηζη ψζηε νη πηπρηνχρνη ηνπ ΠΜ λα απνθηήζνπλ έλα ηζρπξφ επηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαζψο θαη αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. 

Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ είλαη 

ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, γλψζεσλ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ κε ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα επηηπρή ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηδησηηθφ, δεκφζην θαη αθαδεκατθφ 

ηνκέα. Παξάιιεια, νη θνηηεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ θαη 

αζθνχληαη ζηε ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ζεσξίαο, κεζνδνινγίαο θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ 

παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ. 

 

Πίλαθαο 5.ΠΜ ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Γηαθπβέξλεζε. 

A/A Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ECTS 

1 Θεσξίεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο 6 

2 Ζγεζία θαη Απνθάζεηο ζηελ Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 6 

3 Μεζνδνινγία θαη Σερληθέο Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 6 

4 Γίθαην ηεο Δ.Δ. 6 

5 Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο 6 

 

 Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Γεκφζηεο Πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. 6 

2 Γηεζλείο ρέζεηο & πνιηηηθή επηθνηλσλία ζηελ Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 6 

3 πγθξηηηθή κειέηε δηνηθεηηθψλ/πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 6 

4 Αλαπηπμηαθή/Αλζξσπηζηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 6 

5 Δπξσπατθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 6 

 

 Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  30 

Σημείωση: α)Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. 

β) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη 90 ECTS. 
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3.2.4 Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ζηιρ Δςπωπαϊκέρ ποςδέρ ζηιρ Γιεθνείρ Τπηπεζίερ και 

ςναλλαγέρ 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο θαη 

πλαιιαγέο, εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2014-2015, αιιά ή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ νξίζηεθε γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. 

Πξνβιέπεηαη λα πξνζθέξνληαη δχν θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: 

α) Γηεζλέο Δκπφξην θαη 

β) Δπξσπατθνί Υξεκαηνπηζησηηθνί Θεζκνί  

 

3.2.5Master’sinInternationalPublicAdministration 

Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015, αιιά ε έλαξμή ηνπ νξίζηεθε γηα ην επφκελν 

αθαδεκατθφ έηνο. Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο φρη κφλν ζε Έιιελεο θνηηεηέο, αιιά θαη ζε θνηηεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

πηζηνπνηεκέλν ηίηιν ζπνπδψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Δθηφο ησλ ινηπψλ αθαδεκατθψλ 

πξνζφλησλ, βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε επαξθήο γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ψζηε νη 

ζπνπδαζηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζε άηνκα πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο ή γηα απαζρφιεζε ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ζηε 

Γηπισκαηηθή Τπεξεζία ή ζε άιιεο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.   

 

Πίλαθαο 6. Master’sinInternationalPublicAdministration. 

A/A 1
st
 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 

 

 2
nd

 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 

 

 3
rd

 Semester  

1 Dissertation 30 

Σημείωση: α)Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. 

β) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη 90 ECTS. 
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3.2.6 Γιαημημαηικό Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηιρ Γιεθνείρσέζειρ και 

Αζθάλεια 

Σν ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα απνηειεί έλα δηαηκεκαηηθφ εγρείξεκα ζην 

νπνίν ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ηα Σκήκαηα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ θαη 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (Α.ΓΗ..ΠΟ.).    

Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπνπδαζηέο ηεο Α.ΓΗ..ΠΟ. θαη 

απνζθνπεί ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ, ηεο Γηεζλνχο Αζθάιεηαο θαη ησλ ΓηεζλψλΟξγαληζκψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

πςεινχ βαζκνχ αθαδεκατθήο εμεηδίθεπζεο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο, ψζηε λα θαηαζηνχλ 

ηθαλνί λα πξνσζήζνπλ ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο επηρεηξεζηαθήο ζρεδίαζεο, ράξαμεο πνιηηηθήο εζληθήο 

αζθαιείαο, θαη ζρεδίαζεο δηαθιαδηθήο ζηξαηεγηθήο.Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

νινθιεξψλνληαη ζε 13 κήλεο θαη είλαη δηαξζξσκέλεο ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ: 

Πίλαθαο7. Γιαημημαηικό ΠΜ ζηιρ Γιεθνείρ σέζειρ και Αζθάλεια. 

A/A Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ECTS 

1 Γηεζλείο ρέζεηο Η 7.5 

2 Γηεζλή Οηθνλνκηθά 7.5 

3 Θεσξία ηξαηεγηθήο Η 7.5 

4 Γηεζλήο πνιηηηθή, Γηεζλέο Γίθαην θαη Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 7.5 

 

 Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1 Γηεζλείο Οξγαληζκνί: Θεσξία θαη Πξάμε 7.5 

2 Γηεζλήο Αζθάιεηα θαη χγρξνλεο Απεηιέο 7.5 

3 Γηεζλείο ρέζεηο ΗΗ 7.5 

4 Θεσξία ηξαηεγηθήο ΗΗ 7.5 

 

 ΣΔΛΗΚΟ ΣΑΓΗΟ (διάπκειαρ 3 μηνών)  

1 Γηπισκαηηθή Δξγαζία 30 

Σημείωση: α)Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. 

β) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη 90 ECTS. 

 

Οη θαηλνηνκίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 

1. Απζηεξή δηαδηθαζία επηινγήο θνηηεηψλ, ψζηε ην επίπεδν δηάδξαζεο κεηαμχ 

θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθψλ λα κεγηζηνπνηείηαη. 

2. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο δνκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ΠΜ. 

3. ηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εκπιέθεηαη πςεινχ επηπέδνπ αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ. 
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4. Γεκηνπξγία θαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ζηφρν ηελ 

άξηζηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Μία θαηάξηηζε ε νπνία απνηειεί ηαπηφρξνλα 

θαηαιχηε γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.     

5. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ έρεη επξχλεη ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο (learning outcomes) εηζάγνληαο ππνρξεσηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ 

εμεηάζεσλ, εξγαζίεο (coursework). 

6. Οη δηδάζθνληεο παξέρνπλ ζπζηεκαηηθά «feedback» ζε φιεο ηηο εξγαζίεο ησλ 

θνηηεηψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε  βειηίσζε ησλ θνηηεηψλ.   

7. Σα ζέκαηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή αηδέληα 

ησλ κειψλ ΓΔΠ. Απηή ε πξαθηηθή δηαζθαιίδεη εθπφλεζε δηπισκαηηθψλ πςεινχ 

επηπέδνπ, νδεγψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε δεκνζηεχζεηο (πεξηνδηθά ή 

ζπλέδξην). 

8. Παξαθνινπζείηαη απζηεξά ην ρξνλνδηάγξακκά εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ απφ ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

9. Πέξα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπο 

ηκήκαηνο λα παξαθνινπζήζνπλ πιήζνο απφ ζεκηλάξηα, νκηιίεο, εθδειψζεηο 

εκεξίδεο ή ζπλέδξηα, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο δνκέο ηνπ ηκήκαηνο (π.ρ. 

Δξγαζηήξην Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο) ή απφ κέιε ΓΔΠ 

ηνπ ηκήκαηνο. Έηζη νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα.     

10. πλνιηθά, πξφθεηηαη γηα επέιηθηα θαη ζχγρξνλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνπο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηνπο δεμηφηεηεο ζην κέγηζην βαζκφ.            

 

Σα δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηεμαγσγή ησλ 

ΠΜ είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ πξνθήξπμε λέσλ κειψλ 

ΓΔΠ, κε απνηέιεζκα επηζπκεηά γλσζηηθά αληηθείκελα λα κέλνπλ αζεξάπεπηα.  

2. Ζ θαιχηεξε αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ΠΜ ηεο ζρνιήο 

ψζηε λα πξνζειθχζνπλ πςειφηεξν αξηζκφ αηηήζεσλ θαη ζπλεπψο λα επηιερζνχλ 

αθφκε θαιχηεξνη θνηηεηέο.  

3. Απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. λένη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο) ψζηε λα δηεμάγνληαη κε αξηηφηεξν ηξφπν νη δηαιέμεηο. 

4.  Καζηέξσζε ηαθηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη νπδεκία πεξίπησζε 

αιιεινεπηθαιχςεσλ κεηαμχ καζεκάησλ.     
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3.3 Γιδακηοπικέρ ποςδέρ 

Σν Σκήκα ΓΔ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπο δχν 

πξψηνπο θχθινπο ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) θαη πιεξνχλ ηηο ηππηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ, λα πξνρσξήζνπλ 

ζε δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζε πεδία ζπλαθή κε ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχνληαη 

ζην Σκήκα. Ζ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζηελ 

ειιεληθή είηε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Δθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε εηήζηα 

βάζε, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη θαη ηελ εθπιήξσζε κηαο ζεηξάο ππνρξεψζεσλ, πνπ απαηηνχλ 

ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παξνπζία ησλ δηδαθηφξσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, ελψ 

ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ηφζν ζηα εζσηεξηθά ζεκηλάξηα ηνπ 

Σκήκαηνο, φζν θαη ζε δηεζλή ζπλέδξηα.    

 

 

4. Κανονιζμοί 

4.1 Κανονιζμοί Μεηαπηςσιακών Ππογπαμμάηων ποςδών 

4.1.1 Κανονιζμόρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ζηιρ Γιεθνείρ ποςδέρ 

Βιέπε Παξάξηεκα +++ 

4.1.2 Κανονιζμόρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ζηιρ Δςπωπαϊκέρ Πολιηικέρ 

Νεολαίαρ, Δκπαίδεςζηρ και Πολιηιζμού 

Βιέπε Παξάξηεκα +++ 

4.1.3 Κανονιζμόρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ζηην Δςπωπαϊκή 

Ολοκλήπωζη και Γιακςβέπνηζη 

Βιέπε Παξάξηεκα +++ 

4.1.4 Κανονιζμόρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ζηιρ Δςπωπαϊκέρ ποςδέρ ζηιρ 

Γιεθνείρ Τπηπεζίερ και ςναλλαγέρ 

ΒιέπεΠαξάξηεκα+++ 

4.1.5 Master’s in International Public Administration 

ΒιέπεΠαξάξηεκα+++ 



ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ   Δηήζηα Δζσηεξηθή Έθζεζε 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                                                                        αθαδ. έηνο 2014-2015 

 
 

24 
 

4.1.6 Κανονιζμόρ ηος Γιαημημαηικού Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών 

ζηιρ Γιεθνείρ σέζειρ και Αζθάλεια 

Βιέπε Παξάξηεκα +++ 

 

 

 

 

5. ηαηιζηικά ηοισεία από ηα Δπωηημαηολόγια Αξιολόγηζηρ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απεηθνλίδνληαη παξαθάησ 

πξνήιζαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αηνκηθψλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ηνπ 

ηκήκαηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε 

ηέζζεξηο θχξηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδάζθνληα. 

Πεδίο Α. Γενικέρ επωηήζειρ 1 και 2 

 Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαιή; 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή; 

 

Πεδίο Β. Αξιολόγηζη Μαθήμαηορ. Δπώηηζη 4 

 Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν γηα ηηο ζπνπδέο ζαο; 

 

Πεδίο Γ. Αξιολόγηζη διδάζκονηορ. Δπώηηζη 6 

 Ο θαζεγεηήο εξρφηαλ ζην κάζεκα πξνεηνηκαζκέλνο; 

 

Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ησλ καζεκάησλ 

2014-15, ηφζν γηα ηα πξνπηπρηαθά φζν θαη γηα ηα  κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. Παξνπζηάδνληαη 

νη θαηαλνκέο ησλ βαζκνινγηψλ 1-5 θαη γηα επθνιία ζηελ θαηαλφεζε ζε επφκελν ζηάδην 

παξνπζηάδνληαη νη νκαδνπνηεκέλεο ηηκέο 1-2,3,4-5. Οη πίλαθεο ζπλνδεχνληαη απφ γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο. Γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη κηα ζχγθξηζε ησλ αμηνινγήζεσλ 

κεηαμχ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ.  

 

 

5.1Πποπηςσιακά μαθήμαηα 

Γεληθά, ε ζπγθέληξσζε απαληήζεσλ ζηηο ηηκέο 1 θαη 2 είλαη πνιχ κηθξή. Παξαηεξνχκε 

φηη ζπλνιηθή επίδνζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο αμηνινγνχληαη ζρεδφλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ζπλνιηθά. Δκθαλίδνληαο πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηφζν ζηελ ηηκή 4 φζν θαη ζηελ ηηκή 

5. Αθνινπζεί ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Οη απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε απηή εκθαλίδνπλ έλα αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ζηηο ηηκέο 1 θαη 2 πνπ θηάλεη ζην 3,5%, 

εκθαλίδνπλ έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 12% ζηελ ηηκή 3 θαη ηελ κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ζηηο ηηκέο 4-5 (84,7%). Τπάξρεη ηέινο ζεκαληηθφηαηε 
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ζπκθσλία πξνο ην φηη ν θαζεγεηήο ήηαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο ζην κάζεκα, κε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζηηο ηηκέο 4-5 πεξίπνπ 95%. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε ζπκθσλία θαη ζηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο είλαη πνιχ 

πςειή. Παξαηεξείηαη σζηφζν κηα κηθξή θξηηηθή ηάζε σο πξνο ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο. ρεδφλ απφιπηα ζεηηθή είλαη ε άπνςε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. 

 

 

 

Πίνακαρ 8. Καηανομή ηων απανηήζεων 1-5 (%). 

Γιαηύπωζη Δπώηηζηρ 1 2 3 4 5 

Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαιή; 0,2 1,1 9,5 38,7 50,6 

Ζ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή; 0,3 1,1 12,0 40,8 45,8 

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη 

ρξήζηκν γηα ηηο ζπνπδέο ζαο; 
0,7 2,8 11,8 32,9 51,8 

Ο θαζεγεηήο εξρφηαλ ζην κάζεκα πξνεηνηκαζκέλνο; 0,3 0,7 4,4 25,8 68,8 

 

 

Πίνακαρ 9. Καηανομή ηων ομαδοποιημένων απανηήζεων 1-2,3,4-5 (%). 

 

1-2 3 4-5 

Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαιή; 1,3 9,5 89,2 

Ζ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή; 1,4 12,0 86,6 

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν γηα 

ηηο ζπνπδέο ζαο; 
3,5 11,8 84,7 

Ο θαζεγεηήο εξρφηαλ ζην κάζεκα πξνεηνηκαζκέλνο; 1,0 4,4 94,6 
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σήμα 1. Γπαμμόγπαμμα καηανομήρ ηων απανηήζεων 1-5 (Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα). 
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Η ςυνολική απόδοςη του 
διδάςκοντα ήταν καλή;

Η ποιότητα του μαθήματοσ 
ήταν υψηλή;

Το αντικείμενο του 
μαθήματοσ ήταν 
ενδιαφζρον και χρήςιμο 
για τισ ςπουδζσ ςασ;

Ο καθηγητήσ ερχόταν ςτο 
μάθημα προετοιμαςμζνοσ;
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5.2 Μεηαπηςσιακά μαθήμαηα 

ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο είλαη ζπλνιηθά πςειφηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Δμαθνινπζεί ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ θαζεγεηή λα αμηνινγείηαη πςειφηεξα. Ζ κηθξή ηάζε θξηηηθήο ζρεηηθά κε 

ην πφζν ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ ήηαλ ην κάζεκα ππάξρεη θαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

(ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ηηκψλ 1-2 3,2%). Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο (πνζνζηά ζηηο ηηκέο 4-5 

αζξνηζηηθά, αγγίδνπλ ή μεπεξλνχλ ην 95%). 

 

Πίνακαρ 9. Καηανομή ηων απανηήζεων 1-5 (%). 

Γιαηύπωζη Δπώηηζηρ 1 2 3 4 5 

Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαιή; 0,9 1,2 1,7 15,7 80,6 

Ζ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή; 0,9 0,9 2,0 21,2 75,0 

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη 

ρξήζηκν γηα ηηο ζπνπδέο ζαο; 
1,5 1,7 2,6 17,2 77,0 

Ο θαζεγεηήο εξρφηαλ ζην κάζεκα πξνεηνηκαζκέλνο; 0,9 0,0 1,2 7,0 91,0 

 

Πίνακαρ 10. Καηανομή ηων ομαδοποιημένων απανηήζεων 1-2,3,4-5 (%). 

 

1-2 3 4-5 

Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαιή; 2,0 1,7 96,2 

Ζ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή; 1,7 2,0 96,2 

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν γηα 

ηηο ζπνπδέο ζαο; 
3,2 2,6 94,2 

Ο θαζεγεηήο εξρφηαλ ζην κάζεκα πξνεηνηκαζκέλνο; 0,9 1,2 98,0 

 

 

σήμα 2. Γπαμμόγπαμμα καηανομήρ ηων απανηήζεων 1-5 (Αθποιζηικά για όλα ηα 

ΠΜ). 
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Η ςυνολική απόδοςη του 
διδάςκοντα ήταν καλή;

Η ποιότητα του μαθήματοσ 
ήταν υψηλή;

Το αντικείμενο του 
μαθήματοσ ήταν 
ενδιαφζρον και χρήςιμο 
για τισ ςπουδζσ ςασ;
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6. Λοιπέρ ςπηπεζίερ Σμήμαηορ 

6.1 Γπαμμαηείερ  

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, πνπ αθνξά ηηο πξνπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, θαη ηέζζεξηο γξακκαηείεο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απαζρνινχληαη ζπλνιηθά πέληε (5) άηνκα: ε Πξντζηακέλε ηεο 

Γξακκαηείαο θαη ηέζζεξηο ππάιιεινη κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα. 

ηηο ηέζζεξηο γξακκαηείεο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απαζρνιείηαη 

ίζνο αξηζκφο αηφκσλ. Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ πξνζιεθζεί κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ κηζζνδνζία ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηα 

έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην Σκήκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη ηέζζεξηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε λέα άηνκα, ζπκκεηέρνληαο ζηε γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο απαζρφιεζεο, αιιά θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο δελ επηβαξχλεηαη θαζφινπ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπο. 

 

6.2 Δπγαζηήπιο Ζ/Τ 

Σν Σκήκα δηαζέηεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο Δξγαζηεξίνπ Ζ/Τ, πνπ βξίζθεηαη ζην 

4
ν
 φξνθν ηνπ θηηξίνπ ΚΕ ηνπ ηδξχκαηνο. Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη 30 ζέζεηο εξγαζίαο θαη είλαη 

εμνπιηζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη ν αξηζκφο ησλ 

εγθαηαζηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ θνηηεηψλ. 
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7. Οδηγόρ ποςδών 

Σν Σκήκα δελ έρεη εθδψζεη έληππν Οδεγφ πνπδψλ, θαζψο φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ νξγάλσζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ αθαδεκατθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ είλαη 

αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο:  

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

Μία απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε εμσζηξέθεηα ηφζν σο πξνο ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ επξχηεξε θνηλσλία. εηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ηκήκαηνο θαηαδεηθλχεη έκπξαθηα φηη ε εμσζηξέθεηα είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

θαηαγξάθνληαη σο εμήο:   

8.1 Γπαζηηπιόηηηερ ηος Σμήμαηορ 

8.1.1Μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ζπλερίζηεθε ε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε. ην πιαίζην 

ηεο ελίζρπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζε επίπεδν εμσζηξέθεηαο, εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ην Σκήκα 

πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε θαη λέσλ πξνγξακκάησλ. Οη ζηφρνη, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη 

εγθεθξηκέλνη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθφηεξα ζηηο ελφηεηεο 3 θαη 4. 

ην παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη ε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά ην αθαδ. έηνο 2014-2015. 

 

Πίνακαρ 11. Καηαγπαθή ΠΜ Σμήμαηορ ΓΔ (ε λειηοςπγία/εγκεκπιμένα) 

A/A ΠΜ Καηάζηαζη 

1 Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Γηεζλείο πνπδέο ε ιεηηνπξγία 

2 
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Δπξσπατθέο 

Πνιηηηθέο Νενιαίαο, Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ 
ε ιεηηνπξγία 

3 
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ Δπξσπατθή 

Οινθιήξσζε θαη Γηαθπβέξλεζε 
ε ιεηηνπξγία 

4 
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Δπξσπατθέο 

πνπδέο ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο θαη πλαιιαγέο 

Δγθεθξηκέλν 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαηά ην 

αθαδ. έηνο 2015-2016 

5 Master‟sinInternationalPublicAdministration 

Δγθεθξηκέλν 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαηά ην 

αθαδ. έηνο 2015-2016 

6 
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα γηα ζηειέρε ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΓΗΠΟ 
ε ιεηηνπξγία 

 

8.1.2 Δπγαζηήπιο Γιεθνών σέζεων και Δςπωπαϊκήρ Ολοκλήπωζηρ (ΔΓΗΔΟ) 

ην Σκήκα έρεη ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί ην Δξγαζηήξην Γηεζλψλ πνπδψλ θαη 

Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο – ΔΓΗΔΟ (ΦΔΚ 1968 Β΄/ 10.09.2009). Γηεπζπληήο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ είλαη ν Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλψλ θαη Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο. 
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ην πιαίζην ηνπ Δξγαζηεξίνπ ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ εμεηδηθεπκέλνη εξεπλεηηθνί ππξήλεο:  

α) Παξαηεξεηήξην Μέζεο Αλαηνιήο.  

β) Παξαηεξεηήξην Μειέηεο ηνπ Πνιηηηθνχ θαη Κνηλσληθνχ Ρηδνζπαζηηζκνχ.  

γ) Παξαηεξεηήξην γηα ηε Μέηξεζε ηεο Παξαθνηθνλνκίαο - θηψδνπο Οηθνλνκίαο.  

δ) Παξαηεξεηήξην  Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Σν Δξγαζηήξην κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππεξεηεί κηα ζεηξά απφ αθαδεκατθνχο 

θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Δηδηθφηεξα, πξνάγεη ηελ έξεπλα ζηα πεδία ησλ  Γηεζλψλ ρέζεσλ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθνχο θνξείο ζηα ζέκαηα 

ελδηαθέξνληφο ηνπ. Δπίζεο, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ (ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη δξάζεηο “Γεο ην αιιηψο” θαη 

“Λνγνκαρίεο”) θαη ελζαξξχλεη ηελ εξεπλεηηθή δξάζε λέσλ επηζηεκφλσλ. ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη έλα Θεξηλφ Πξφγξακκα Γηεζλψλ ρέζεσλ 

(SummerSchool, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιε ζηε Νάνπζα), ε 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ  κε ηε ζπκκεηνρή επηθαλψλ επηζηεκφλσλ απφ ηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη ε νινθιήξσζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (φπσο ηα 

πξνγξάκκαηα JeanMonnet θαη  COST), κειεηψλ θαη εθδφζεσλ. Πξέπεη, επίζεο, λα αλαδεηρζεί 

ε πξνζπάζεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ λα ζπκβάιεη ζηελ εξεπλεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο κέζσ ηεο πξνζθνξάο επθαηξηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζε πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ.   

 

8.1.3 Έδπα “ηπαηηγικών ποςδών ΓΔΔΘΑ, Θοςκςδίδηρ” 

Ζ Έδξα “ηξαηεγηθψλ πνπδψλ ΓΔΔΘΑ, Θνπθπδίδεο” ιεηηνπξγεί ζην Σκήκα Γηεζλψλ 

θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ζρνιή Πνιέκνπ 

(Α.ΓΗ..ΠΟ) απφ ηνλ Οθηψβξην 2014 επί ηε βάζεη ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ) κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ θαη Καζεγεηή 

ηνπ Σκήκαηνο Ζιία Κνπζθνπβέιε, πνπ είλαη θαη ν πξψηνο θάηνρνο ηεο έδξαο. 

θνπφο ηεο Έδξαο Θνπθπδίδεο είλαη ε πξναγσγή ηεο Δπηζηήκεο ησλ ηξαηεγηθψλ 

πνπδψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο σο δεμακελήο ζθέςεο (thinktank) κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν 

πξνο ην ΓΔΔΘΑζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

παξαγσγήο λέαο ζθέςεο θαη κεζνδνινγίαο ζηα ζρεηηθά πεδία, ζπκβάιινληαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιψλ θαη πξνθιήζεσλ πνπ 

αλαδχνληαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζρχνο ηεο ρψξαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ απνζθνπεί ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΓΔΔΘΑ, 

ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. ηηο πξνβιεπφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ε δηδαζθαιία καζήκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Θνπθπδίδεο-

ΓΔΔΘΑ, ηξαηεγηθέο πνπδέο» θαη ε εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο απφ λένπο 

εξεπλεηέο. Δπίζεο, επηδηψθνληαηε ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο 

θαηε εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη εξεπλεηηθέο θαη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο. 
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8.1.4 Έδπα UNESCO “Γιαπολιηιζμικήρ πολιηικήρ” 

ην Σκήκα ΓΔ, ιεηηνπξγεί ε Έδξα UNESCO “Γηαπνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο”, ε νπνία 

πξνζδίδεη απμεκέλε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη δηεζλέο θχξνο ηφζν ζην Σκήκα φζν θαη ζην ίδην 

ην Παλεπηζηήκην. ην πιαίζην ηεο Έδξαο πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο 

«Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία (Έδξα UNESCO)». Δπίζεο, ε Έδξα ζπλεξγάδεηαη κε φξγαλα θαη 

επηηξνπέο ηεο UNESCO, κε ηηο ππφινηπεο Έδξεο UNESCO ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαη κε ην Κέληξν UNESCO γηα ηηο Γπλαίθεο θαη ηελ 

Δηξήλε ζηα Βαιθάληα, θαζψο θαη κε πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο απφ ηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ, ζηνρεχνληαο λα ππεξεηήζεη ζθνπνχο θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. ην πιαίζηφ ηεο δηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα, 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθδφζεηο θαη πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο επθαηξίεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη αζθνχκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηε ιεηηνπξγία ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ. Σν έξγν 

ηεο Έδξαο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζε εηήζηεο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ηεο 

Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ UNESCO ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

8.1.5 Έδπα JEANMONNET “Νέερ Γιαζηάζειρ ζηιρ Δςπωπαϊκέρ Νομικέρ ποςδέρ” 

ην Σκήκα ΓΔ ιεηηνπξγεί απφ ην 2012 ε Έδξα JEAN MONNET “Νέεο Γηαζηάζεηο 

ζηηο Δπξσπατθέο Ννκηθέο πνπδέο”. Βαζηθνί ηεο ζηφρνη είλαη ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ε 

δηεξεχλεζε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζην πεδίν ησλ λνκηθψλ ζπνπδψλ. ην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έδξαο πεξηιακβάλνληαη ε δηνξγάλσζε δηδαθηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ, επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ απφ επηθαλείο επηζηήκνλεο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 

κε επηζηεκνληθνχο, επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Σέινο, ε Έδξα JeanMonnet 

πξνζθέξεη επθαηξίεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε θνηηεηέο ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αθαδεκατθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

 

8.1.6 UN Models ThessIMUN- Γιεθνέρ Φοιηηηικό Μονηέλο Πποζομοίωζηρ Ζνωμένων 

Δθνών Θεζζαλονίκηρ 

Απφ ην 2002 ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Σκήκα ΓΔ, 

ιεηηνπξγεί ην Γηεζλέο Φνηηεηηθφ Μνληέιν Πξνζνκνίσζεο Ζλσκέλσλ Δζλψλ Θεζζαινλίθεο 

(γλσζηφ ζηα αγγιηθά σο ThessalonikiInternationalStudentModelUnitedNations-

ThessISMUN), ην νπνίν πξνζδίδεη απμεκέλε δηεζλή αλαγλσξηζηκφηεηα θαη θχξνο ηφζν ζην 

ίδην ην Σκήκα φζν θαη ζην Παλεπηζηήκην. Ζ δηνξγάλσζε ηνπ ThessISMUNπξαγκαηνπνηείηαη 

θάζε ρξφλν ηελ πξψηε εβδνκάδα κεηά ην Πάζρα θαη πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ 

απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά δεηήκαηα δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο, λα κειεηήζνπλ ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη ίδηνη ζε δηαδηθαζίεο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ην δηεζλή 

δηάινγν θαη ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζήο ηνπο ζηα δηεζλή fora. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εμνηθεηψλνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ, 

ελψ παξάιιεια έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ κε θνηηεηέο απφ δηαθνξεηηθά εζληθά, 
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πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, πξνσζψληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο 

θαη αιιεινθαηαλφεζεο ησλ ιαψλ θαη θαιιηεξγψληαο πεξαηηέξσ ηελ αίζζεζε ηνπ πνιίηε ηνπ 

θφζκνπ. 

 

8.1.7 Ππόγπαμμα CREAN 

Σν Σκήκα ΓΔ ζπλεξγάδεηαη κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην πξφγξακκα 

CREAN (Masteronchildren‟srights). ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο πξνσζνχληαη θνηλέο 

επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη δξάζεηο, ελψ ην Σκήκα ζπλεξγάζηεθε κε ηα 

παλεπηζηήκηα κέιε ηνπ δηθηχνπ CREAN θαη γηα ηε ζχληαμε εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

 

8.1.8 ERASMUS+ 

Σν ηκήκα ζπκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο ηνπ ERASMUS+ (ERASMUS+ κε ππνηξνθίεο γηα 

θηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ θαη δηδαζθφλησλ θαη ERASMUS+ placement κε ππνηξνθίεο γηα 

πξαθηηθή άζθεζε). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ελζαξξχλνληαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο παξερφκελεο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ ππνηξνθίεο 

θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδέο ή/θαη πξαθηηθή άζθεζε. Οη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο επηηξέπνπλ 

ηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο -απφ 3 έσο 

12 κήλεο- ζε ζπλεξγαδφκελν Δπξσπατθφ Ίδξπκα. Οη ππνηξνθίεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

εμσηεξηθφ επηηξέπνπλ ζηνπο θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε 

επηρείξεζε, νξγαληζκφ ή θνξέα εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή 

απνθνκίδνπλ πνιχηηκε εκπεηξία απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη κπνξνχλ παξάιιεια λα 

δηεξεπλήζνπλ εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα ην κέιινλ. Κάζε ρξφλν 

κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλνχληαη ζε επξσπατθά παλεπηζηήκηα κε ηα 

νπνία ην Σκήκα έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, ελψ επίζεο ην Σκήκα ππνδέρεηαη 

αξθεηνχο θνηηεηέο απφ ηα μέλα παλεπηζηήκηα, πνπ έξρνληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

γηα κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα απηφ επηηξέπεη αθφκε ηελ αληαιιαγή γηα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα δηδαζθαιία θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα επηκφξθσζε, θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε 

απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ. 

 

8.1.9 Ππακηική άζκηζη θοιηηηών 

Σν Σκήκα έρεη ζεζκνζεηήζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ κεηαβηβάζηκσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξννπηηθψλ έληαμήο ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

 

8.1.10Άλλερ ζςνεπγαζίερ Σμήμαηορ 

Σν Σκήκα ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο, εμσζηξεθνχο, 

δεκηνπξγηθήο θαη αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία. ην πιαίζην 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ην Σκήκα δηαηεξεί ζπλεξγαζία κε ηελ Αλψηαηε 

Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (Α.ΓΗ..ΠΟ) ζηε Θεζζαινλίθε, κε ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο 
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Πνιπεζληθψλ Δηξελεπηηθψλ Απνζηνιψλ ηνπ Κηιθίο θαη κε ηε Ναηντθή Γηνίθεζε 

Θεζζαινλίθεο (NRDC-GR). Καιιηεξγεί αθφκε ζπλεξγαζίεο κε ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Δπηπιένλ, έρεη ζπκπεξηιάβεη κε ηθαλνπνηεηηθή 

ζπρλφηεηα ζην πξφγξακκά ηνπ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε εζληθνχο θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο Cedefop, Ναηντθή Γηνίθεζε Θεζζαινλίθεο, ΗΜΥΑ, Γαιιηθφ 

Ηλζηηηνχην, Δπηκειεηήξηα, Πξνμελεία, θιπ). Απψηεξνο ζηφρνο ησλ επηζθέςεσλ απηψλ είλαη ε 

απφθηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ηδίαο γλψζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ε δηεπθφιπλζή ηνπο ζηε δηεξεχλεζε επθαηξηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

 

8.1.11Γίκηςο αποθοίηων – alumni (ίδπςζη 2012) 

Σν Σκήκα απφ ην 2012 ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ 

(Alumni) πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Μέζσ ηνπ δηθηχνπ ην Σκήκα 

επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη κηα ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε πεγή ελεκέξσζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ. Δπηπξφζζεηα, ην δίθηπν πξνσζεί ηελ επρεξέζηεξε 

πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ λέσλ απνθνίησλ ηνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ, θαζψο πνιινί απφθνηηνη, πνπ θαηέρνπλ 

ζεκαληηθέο ζέζεηο ζε επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζε επηρεηξήζεηο ή ΜΚΟ, 

ζπκβάιινπλ ζηε δηεχξπλζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηνπο λεφηεξνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο.  

 

8.2 Πποηάζειρ για βεληιώζειρ από ηο Σμήμα ΓΔ 

1. Ζ κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλάθεηα ηνπ «κνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ» ησλ εηζαγφκελσλ 

ζπνπδαζηψλ κε ηα εθάζηνηε παξερφκελα γλσζηηθά πεδία ηνπ Σκήκαηνο, κία 

δηαδηθαζία πνπ είλαη δπλακηθή θαη ρξεηάδεηαη σο εθ ηνχηνπ ζπλερή παξέκβαζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε. 

 

2. Μειέηε ηεο «ηαδηνδξνκίαο ησλ Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο», ψζηε ην Σκήκα κέζα 

απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ λα δηαζέηεη πεξαηηέξσ εκπεηξηθφ πιηθφ δηεξεχλεζεο θαη 

νξζνινγηθήο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ζην κέιινλ. 

 

3. χλδεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κέζα απφ 

ζηνρνζεηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ., επηζθέςεηο ζρνιείσλ, θ.ι.π.) θαη αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε κνξθσηηθά θαη ςπρνινγηθά «κπεκέλσλ ζπνπδαζηψλ ζην κέιινλ». 

 

4. Δμνξζνινγηζκφο θαη βειηίσζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην Μάην 

2014, κε ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο καο ζηξαηεγηθήο, πηζαλή 

πξφβιεςε αιπζίδαο καζεκάησλ, θαζψο θαη θξνληηζηεξίσλ. 

 

5. Αλαζεψξεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ κειινληηθφ Οξγαληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

6. Βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηδηαίηεξα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ζηηο Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο Νενιαίαο. 
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7. Γεκηνπξγία λέσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε 

δηαπηζησζεί ε ζρεηηθή αλάγθε θαη έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζρεηηθέο πξνηάζεηο. 

 

8. πκκεηνρή ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δηεζλή θαη Δπξσπατθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα, ηελ πεξαηηέξσ αλαγλψξηζε, 

αιιά θαη ηελ άληιεζε πφξσλ. 

 

9. Γεκηνπξγία θνηλψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

10. Γεκηνπξγία ειιεληθνχ πεξηνδηθνχ Γηεζλψλ ρέζεσλ απφ ην Σκήκα, θαζψο ην Σκήκα 

ΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά δελ πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζή ηνπ, φπσο είρε 

ζπκθσλεζεί. 

 

 

8.3 Αποηίμηζη ζηοισείων πενηαεηίαρ - ζςγκπιηική πποζέγγιζη έηοςρ αναθοπάρ 

 Έρεη δηαηεξεζεί ε εμσζηξέθεηαηνπ Σκήκαηνο (δηεχξπλζε ζπλεξγαζηψλ κε 

αθαδεκατθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, ζπκκεηνρή ζε δηεζλή 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα). 

 

 Έρνπλ απμεζείηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε πεξηερφκελν ην νπνίν 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επίθαηξεο επηζηεκνληθέο θαη εξγαζηαθέο αλάγθεο.   

 

 Έρεη δηαηεξεζεί ν ξπζκφο δηεμαγσγήο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο. 

 

 Έρεη δηαηεξεζεί ν ξπζκφο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο ΓΔ. 

 

 Έρεη βειηησζεί  ν εξεπλεηηθφο αληίθηππνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη απφ ηα κέιε 

ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο.  

 

 Γηαηεξήζεθε θαη βειηηψζεθε ην πςειφ επίπεδν δηδαζθαιίαο πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο ΓΔ. 

 

 Έρεη εληζρπζεί ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ θαη ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε καζήκαηα φπνπ ε θχζε ηνπο ην επηηξέπεη. 

 

 Έρεη εληζρπζεί ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο compusψζηε νη θνηηεηέο λα 

έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ καζεκάησλ (θαη θάζε ζρεηηθνχ πιηθνχ 

κε ην κάζεκα) ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

 

 Βειηηψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε δνκή ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ΓΔ. 

 

 Σέινο, έρεη θαηαξηηζηεί θαη ήδε έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο 

θαη ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο.  
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8.4Μεζοππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρΣμήμαηορ ΓΔ 

1. Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηνπο εμήο 

παξαθάησ άμνλεο: 

 

 αθαδεκατθή δηδαζθαιία 

 αθαδεκατθή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ (ελδν-ηκεκαηηθά θπξίσο θαη ελ 

ζπλερεία θαη εμσ-ηκεκαηηθά) 

 πξσηνγελή έξεπλα θαη αλάπηπμε πεξαηηέξσ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 

Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, θαζψο επίζεο θαη εκπέδσζε θνηηεηηθψλ δξάζεσλ 

επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα 

 θνηλσληθή παξνπζία θαη δξάζε 

 νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε (εξεπλεηηθά θνλδχιηα θιπ) 

 

 

2. Ζ αθαδεκατθή απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο θαη θπξίσο ε θάιπςε θαη ε εθπιήξσζε ησλ 

ελ ιφγσ ζηφρσλ απαηηνχλ: 

 

 δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 ππνζηήξημε απφ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ, κε ζθνπφ ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

3. Ζ αθαδεκατθή εμεηδίθεπζε πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ: 

 

 ζπλερή θαη πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κειψλ ΓΔΠ 

 ζρεηηθή ζπλάθεηα ησλ εηζαγφκελσλ ζπνπδαζηψλ κε ηα γλσζηηθά πεδία ηνπ 

Σκήκαηνο 

 δηαξθψο επηθαηξνπνηεκέλν Curriculum θαη ηαθηηθή αλαδηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

 ζπλεξγαζίεο κε ζπλαθή Σκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

 ζπκκεηνρέο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θφξα 

 δεκηνπξγία ςεθηαθήο Δπηζεψξεζεο Γηεζλψλ ρέζεσλ (Hellenic Journal of IR), 

κε δηα-ηκεκαηηθφ ραξαθηήξα, απφ ηα ζπλαθή θαη νκφινγα Σκήκαηα ΓΔ, ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα εθπνλνχληαη θαη ζα πινπνηνχληαη ζπλαθείο αθαδεκατθέο 

δξάζεηο (π.ρ,. πλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο, δηαιέμεηο θιπ). 
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4. εκαληηθφο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη θαη 

ε πεξαηηέξσ πξνζέιθπζε εζληθήο ή επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

θαη αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελ γέλεη (θνλδχιηα έξεπλαο θιπ), ηδίσο ζην 

επίπεδν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΜΠ), ε εκβάζπλζε θαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά ην sine qua non ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπ πξνθίι. 

 

5. ε κία νξζνινγηθφηεξε αθαδεκατθή ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα 

ζπλεηζθέξεη ζεηηθά θαη ε εθπφλεζε βξαρπ-κεζνπξφζεζκσλ (ι.ρ. ηξηεηψλ) ζρεδίσλ 

αλάπηπμεο, κέζα απφ ηε ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα 

δηαξθέο θαη δπλακηθφ πεδίν εζσηεξηθήο απην-αμηνιφγεζεο, πνπ ζα πξνεηνηκάδεη ηελ 

θξίζηκε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. 

 


