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Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας
έργου :Γεώργιος Σπυρόπουλος
Φίλιππος Παπαδόπουλος

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τίτλος προγράμματος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές

Ημερομηνία ισχύος
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1. Εισαγωγή
Κεντρική αποστολή του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Διεθνείς Σπουδές του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου στις Διεθνείς Σπουδές, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στην Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων και σοβαρές ακαδημαϊκές και
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επαγγελματικές προοπτικές. είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες, στην
ευρωπαϊκή και διεθνή τους διάσταση, μέσω της διεπιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας. Για την
επίτευξη του παραπάνω στόχου επιδιώκεται η όσο το δυνατόν αρτιότερη και πλήρης θεωρητική
κατάρτιση των φοιτητών στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή
Μεταπτυχιακού στις εξής κατευθύνσεις:
1) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία
2) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική
Το Τμήμα ΔΕΣ, βασισμένο στα υψηλού επιστημονικού επιπέδου μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας, στα μέλη του Ειδικού Διoικητικού και Τεχνικού Προσωπικού
(ΕΔΤΠ), στους Υποψηφίους Διδάκτορες και στο Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος έχει αξιόλογη
διδακτική και ερευνητική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ευρύτερο ακαδημαϊκό
περιβάλλον. Παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, πραγματοποιεί ερευνητικό έργο και
έχει αναπτύξει συνεργασία με διεθνούς κύρους επιστημονικά ιδρύματα.
Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών

μπορούν

να

βρεθούν

στην

επίσημη

ιστοσελίδα

του

τμήματος:

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

2. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών είναι οι εξής:
- Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
- Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων
- Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
- Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων
λύσεων
- Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό,
δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο ΠΜΣ αναλαμβάνουν την αυτονόητη
ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, ειδικότερα δε οι
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διδάσκοντες να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και να μεταφέρουν νέα
τεχνογνωσία στους επιστημονικούς τομείς του ΠΜΣ.

3.Μαθησιακά αποτελέσματα
3.1 Γνώση και κατανόηση
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών οι κάτοχοι του τίτλου αναμένεται να έχουν αποκτήσει ανωτάτου επιπέδου
θεωρητικές γνώσεις Πιο συγκεκριμένα:
α) διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσης και κατανόησης στους γνωστικούς κλάδους της Διεθνούς και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής, της Διπλωματίας, των Στρατηγικών Σπουδών, της Διεθνούς Οικονομίας, του
Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Θεσμών, όπως και
β) εξειδικευμένες γνώσεις της επιστημονικής ορολογίας και των μεθόδων των κοινωνικών επιστημών.
γ) διαθέτουν την ικανότητα αξιοποίησης της αποκτούμενης γνώσης στην μετέπειτα επαγγελματική
τους σταδιοδρομία
δ) έχουν αναπτύξει την ικανότητα συνθετικής και κριτικής σκέψης η οποία επιτρέπει την ανάλυση
καταστάσεων και την προσαρμογή στο επαγγελματικό περιβάλλον
Στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, που διευκολύνουν την επίτευξη και εμφάνιση των
παραπάνω αποτελεσμάτων:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται με:
α) διαλέξεις, με την υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού, κατά τις οποίες οι φοιτητές ενθαρρύνονται
να έχουν ενεργή συμμετοχή και να εξασκούν την κριτική τους ικανότητα,
β) σεμινάρια,
γ) ανάθεση φοιτητικών εργασιών και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια διαλέξεων,
δ) στενή συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, τα οποία παρέχουν συμβουλευτικές και εποπτικές
υπηρεσίες
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3.2 Δεξιότητες
3.2.1 Δεξιότητες πεδίου
Οι πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος ΔΕΣ αναμένεται να έχουν αποκτήσει
τις κάτωθι δεξιότητες:
α) να εφαρμόζουν την εκάστοτε κατάλληλη θεωρητική προσέγγιση και να προσεγγίζουν αναλυτικά και
κριτικά τα υπό εξέταση ζητήματα,
β) να έχουν αναπτύξει δημιουργική σκέψη και κριτικό πνεύμα ώστε να διαθέτουν οξυμένη αντίληψη
κατά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν,
γ) έχουν αναπτύξει τη δεξιότητα αναζήτησης και χρήσης των απαιτούμενων πηγών και υλικών ώστε να
προχωρούν σε μια επόμενη φάση στην εφαρμογή των θεωριών του πεδίου,
δ) έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα θεωρητικά εργαλεία, το διαδίκτυο και το σχετικό με τον
γνωστικό κλάδο λογισμικό
ε) έχουν την ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στους θεσμούς και τους
οργανισμούς που σχετίζονται με τη διεθνή πολιτική και στρατηγική, τη διεθνή οικονομία και την
ευρωπαϊκή πολιτική,
- Στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, που διευκολύνουν την επίτευξη και εμφάνιση των
παραπάνω αποτελεσμάτων:
Στους φοιτητές υποδεικνύεται να έχουν πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και
να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή δευτερογενών δεδομένων σε περισσότερες από μία γλώσσες
εργασίας. Παράλληλα, αναπτύσσουν τις ικανότητες παρουσίασης των μελετών τους αλλά και της
θεωρητικής συζήτησης με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Βασική παράμετρος της μαθησιακής
διαδικασίας είναι ότι οι φοιτητές αποτελούν ενεργά υποκείμενα.
3.2.2 Γενικές δεξιότητες
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών, οι

απόφοιτοι του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αποκτούν τις κάτωθι
γενικές δεξιότητες:
α) ικανότητα εργασίας σε ακαδημαϊκό και σχετικό επαγγελματικό περιβάλλον,
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β) ικανότητα προσφοράς σε ομαδική εργασία
γ) δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,
δ) δεξιότητες χρήσης Η/Υ,
ε) δεξιότητες αναζήτησης και χρήσης των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων,
στ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων
- Στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, που διευκολύνουν την επίτευξη και εμφάνιση των
παραπάνω αποτελεσμάτων :
Οι φοιτητές αποκτούν γενικές δεξιότητες με την ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση των
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Καλούνται να
εργαστούν τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες (μέσα από τη συγγραφή και παρουσίαση εργασιών). Η
ομαδική εργασία τους επιτρέπει να αναπτύξουν συνεργατικές ικανότητες. Επιπρόσθετα, μαθαίνουν να
διαχειρίζονται ορθολογικά τον χρόνο τους προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους
εντός των τιθέμενων προθεσμιών για την ολοκλήρωση των εργασιών τους.

4. Στρατηγικές διδασκαλίας και δομή προγράμματος
4.1 Δομή Προγράμματος

Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα,
διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων που προσαυξάνεται με όσα ο νόμος πλαίσιο
ορίζει για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Τα μαθήματα του ΠΜΣ διακρίνονται σε:
1.1. Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης
1.2. Μαθήματα Επιλογής
2.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα

πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα. Η παρακολούθηση και
εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο
φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφόσον έχει εξετασθεί
επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.
3.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις (3) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική

εργασία (thesis) ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση τριάντα έξι (36) διδακτικών μονάδων. Η βαθμολογία της
Διπλωματικής εργασίας υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του Διπλώματος Ειδίκευσης με συντελεστή
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βαρύτητας τέσσερα (4). Η βαθμολογία για το κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών έχει
μοναδιαίο συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό.
4.

Η ΓΣΕΣ, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζει τα μαθήματα

επιλογής κατεύθυνσης που θα διδάσκονται, υπό τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα επιλογής από τρία τουλάχιστον μαθήματα. Προκειμένου
να διδαχτεί ένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης θα πρέπει να το έχουν επιλέξει τέσσερις τουλάχιστον
φοιτητές του Προγράμματος.
5.

Η ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό

φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ, από εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των σπουδών του. Το παραπάνω μέλος ΔΕΠ για την
άσκηση αυτής της δραστηριότητάς του συνεργάζεται με τη Συντονιστική Επιτροπή.
6.

Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

εντός τριετίας από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει
την παράταση παραμονής του σε αυτό για ένα ακόμη έτος.

4.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου σε δίωρες εξετάσεις για κάθε μάθημα.
Σε περιπτώσεις στη συνολική αξιολόγηση των φοιτητών συμβάλει η επίδοσή τους στην εκπόνηση
εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης και τα θέματα των εξετάσεων είναι
ευθύνη και επιλογή του διδάσκοντος κάθε μαθήματος.
5. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Η αξιολόγηση των μαθημάτων, των διδασκόντων και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ
μέρους των φοιτητών πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τη συμπλήρωση των ειδικών
ερωτηματολογίων τα οποία υποβάλλονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες εσωτερικής
αξιολόγησης του Πανεπιστημίου.. Στη βάση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης
μπορούν να πραγματοποιηθούν αναθεωρήσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις του προγράμματος
σπουδών, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
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