
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0638-3 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ethnography, Material Culture and Oral Testimonies: Research, 
Training and New Technologies (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
2. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

• Θ ειςαγωγι των φοιτθτριϊν/ϊν ςε κεωρθτικά, επιςτθμολογικά και μεκοδολογικά ηθτιματα τθσ 
εκνογραφικισ μεκόδου. 

• Θ κατανόθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ θ ανκρωπολογία περιγράφει, αναλφει και επεξθγεί τον πολιτιςμό 
και τθν κοινωνία. 

• Θ επαφι με αναλυτικζσ κατθγορίεσ τθσ Ανκρωπολογίασ ςτθ μελζτθ τθσ Αν. και ΝΑ Ευρϊπθσ. 
• Θ εξοικείωςθ με εκνογραφικά κείμενα ςχετικά με τθν Αν. και ΝΑ Ευρϊπθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Αυτόνομθ εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να παράςχει τισ κεμελιϊδεισ κατευκφνςεισ ςχετικά με τισ επιςτθμολογικζσ, 
μεκοδολογικζσ και πρακτικζσ πτυχζσ ςε όςουσ αςχολοφνται με τθν εκνογραφικι ζρευνα. Ειδικότερα, το 
μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ και κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν ερευνθτικι πρακτικι, τισ τεχνικζσ 
ςυλλογισ δεδομζνων, τθν αποτίμθςθ και ερμθνεία τουσ, κακϊσ και τθ ςυγγραφι του τελικοφ κειμζνου τθσ 
ζρευνασ. Οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ κα μποροφν να ςυηθτιςουν, να επεξεργαςτοφν, να αναπτφξουν και να 
παρουςιάςουν τισ ιδζεσ τουσ για ζρευνα, κακϊσ και τισ ςτρατθγικζσ και τον ςυνολικό ςχεδιαςμό, τον οποίο κα 
ακολουκιςουν για τθν επίτευξθ του ςτόχου τουσ. 

 

  



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Ειςθγιςεισ ςχετικζσ με τισ κεματικζσ ενότθτεσ, παρουςίαςθ 
εκνογραφικϊν παραδειγμάτων, ςυηθτιςεισ πάνω ςτα υπό εξζταςθ 
ηθτιματα, παρουςιάςεισ εκνογραφικϊν φιλμ και ντοκιμαντζρ και 
διεκπεραίωςθ και παράδοςθ μιασ γραπτισ εργαςίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ  
(Compus – www.compus.uom.gr) 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Άςκθςθ πεδίου 16 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ερευνθτικι πρόταςθ (ανά ερευν. ομάδα) 
Άςκθςθ εκνογραφικισ ζρευνασ και παράδοςθ γραπτοφ κειμζνου 
(ανά ερευν. ομάδα) 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Boskovic, Al., and Chr. Hann (Eds) (2013) The Anthropological Field on the Margins of Europe, Berlin: LIT. 
• Βουτυρά, Ευτυχία, και ίκθ Βαν Μπουςχότεν (Επιμ.) (2007) Ανάμεςα ςε Ραρελκόν και Ραρόν: Εκνογραφίεσ 

του Μεταςοςιαλιςτικοφ Κόςμου, Ακινα: Κριτικι. 
• Dorle, Drackle, Iain R. Edgar, and Thomas K. Schippers (Eds) (2003) Educational Histories of European Social 

Anthropology, The EASA Series: Learning Fields, Vol. 1, New York, Oxford: Berghahn Books. 
• Hall, Stuart (2003) «H Δφςθ και οι λοιποί: λόγοσ και εξουςία», ςτο Stuart Hall και Gieben Brom (επιμ.), Θ 

Διαμόρφωςθ τθσ Νεωτερικότθτασ, Aκινα: Σαββάλασ. 
• McLennan, Gregor (2003) «To πρόταγμα του Διαφωτιςμοφ υπό επανεξζταςθ», ςτο Stuart Hall και Gieben 

Brom (επιμ.), Θ Διαμόρφωςθ τθσ Νεωτερικότθτασ, Aκινα: Σαββάλασ. 
• Μάρκου, Κατερίνα (επιμ.) (2011) Αναςυνκζςεισ και Νζεσ Δυναμικζσ ςτισ Βαλκανικζσ Κοινωνίεσ μετά το 

1990, Θρόδοτοσ. 
• Mihailescu, V., Il. Iliev, and Sl. Naumovic (Eds) (2011) Studying Peoples in the People's Democracies, Munster: 

LIT. 
• Ραπαταξιάρχθσ, Ευκ. (Επιμ.) (2006) Ρεριπζτειεσ τθσ Ετερότθτασ: Θ Ραραγωγι τθσ Ρολιτιςμικισ Διαφοράσ 

ςτθ Σθμερινι Ελλάδα, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 
• Roth, Klaus (Ed.) (2014) Changing Paradigms: The State of Ethnological Sciences in Southeast Europe, 

Ethnologia Balkanica. Vol. 17. 
• Todorova, M. (2003) Βαλκάνια. Θ Δυτικι Φανταςίωςθ, Κεςςαλονίκθ: Ραρατθρθτισ. 
• Verdery, Katherine (1996) What Was Socialism and What Comes Next, Princeton: Princeton University Press. 
• Wilson, Thomas M., and Donnan Hastings (Eds) (2012) A Companion to Border Studies, Wiley-Blackwell. 
• Zizek, Slavoj (1990) "Eastern Europe's Republics of Gilead", New Left Review, Vol. XX, pp. 50-52. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0508-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Forced Migration in Eastern and SE Europe (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Φροντιςτιρια (παρουςιάςεισ εργαςιϊν & εκνογραφικά φιλμ) 2 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL280/index.php 

 
7. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Ραρουςίαςθ και Κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ του κεςμοφ των προςφφγων από τθν εμφάνιςθ του μζχρι ςιμερα: 
από τον 20ο ςτον 21ο αιϊνα. 

 Το μάκθμα τονίηει τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ διαφορετικοφσ δρϊντεσ (κράτθ, διεκνείσ οργανιςμοί, υπζρ-
εκνικζσ οργανϊςεισ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ). 

 Κατανόθςθ τθσ πολιτικισ οικονομίασ τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ και των μεκόδων παρζμβαςθσ, όπωσ 
κακιερϊνονται ςτθν τελευταία πεντθκονταετία. 

 Το μάκθμα ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ μελετϊν  

 Διερεφνθςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία ι εξιγθςθ μελετϊν περίπτωςθσ από τον «παγκόςμιο Νότο». 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ κλαςικϊν παραδειγμάτων κοινωνιολογικϊν ερευνϊν για τθν αυτοκτονία, τθν 
‘ανομία’, τθν ‘αυταρχικι προςωπικότθτα’, τθ  ςυλλογικι βία κ.λπ. 

 Εφαρμογι των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτικθκαν ςε προφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ / Ομαδικι εργαςία. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα ειςάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτισ αιτίεσ και τα αποτελζςματα τθσ υποχρεωτικισ μετανάςτευςθσ 
από τθ ςκοπιά των χωρϊν υποδοχισ και από τθ ςκοπιά των βιωμζνων εμπειριϊν τθσ βίαιθσ μετακίνθςθσ των 
υποκειμζνων που ηθτοφν προςταςία. Εξετάηονται α) το ιςτορικό πλαίςιο των ςθμαντικότερων προςφυγικϊν 
μετακινιςεων και θ διαμόρφωςθ των διαφορετικϊν «λφςεων» ςτο προςφυγικό πρόβλθμα ςε κεςμικό επίπεδο 
(π.χ. ζνταξθ ςτθν πρϊτθ χϊρα αςφλου, μετεγκατάςταςθ ςε τρίτθ χϊρα και επαναπατριςμόσ) από τισ αρχζσ του 
20ου αιϊνα μζχρι ςιμερα, β) θ εξζλιξθ των δυτικϊν και ανατολικοευρωπαϊκϊν πολιτικϊν αςφλου και 
μετανάςτευςθσ, κακϊσ και οι πρακτικζσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, γ) ο ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν ςτον 
προςδιοριςμό μίασ ενιαίασ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και πολιτικισ αςφλου (για τισ χϊρεσ υποδοχισ), δ) 
περιφερειακζσ ιδιαιτερότθτεσ (Ανατολικι Ευρϊπθ, Βαλκάνια, Μζςθ Ανατολι) ςε πολιτικζσ που αφοροφν το 
άςυλο, τθ μετανάςτευςθ, κακϊσ και ςτρατθγικζσ ενςωμάτωςθσ των προςφφγων. Στο μάκθμα χρθςιμοποιείται 
θ ανάλυςθ μελετϊν περίπτωςθσ, κακϊσ και επιπρόςκετεσ κεςμικζσ αναλφςεισ. 

 



9. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PowerPoint, χριςθ βίντεο, χριςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και Compus για τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιρια 26 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 68 

Συγγραφι εργαςίασ 30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Αγγλικι 
Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ: Ρροφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ 
(διαμορφωτικι), γραπτι εργαςία (διαμορφωτικι) και γραπτζσ 
εξετάςεισ που περιλαμβάνουν τθν εξιγθςθ βαςικϊν όρων/εννοιϊν 
ςτον τομζα τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ και τθσ προςταςίασ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων των προςφφγων (ςυμπεραςματικι). 

 

10. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 http://www.unhcr.org/4a4c754a9.html (Chapters 1-12) 

 http://www.jstor.org/stable/2676049?origin=JSTOR-pdf (H. Adelman) 

 http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2676050.pdf (G. Loescher) 

 http://www.jstor.org/stable/2676051  

 http://www.jstor.org/stable/2676055  

 http://www.jstor.org/stable/2676058 (Host societies and immigrants) 

 http://www.jstor.org/stable/4149489 (Second generation youth in 6 EU countries) 

 http://www.jstor.org/stable/30037782  

 http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2547061.pdf 

 http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2545321.pdf   
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Refugee Studies, University of Oxford 

 International Migration 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0534-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Eϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Governance, Institutions and Corruption in SE Europe and the 
Balkans (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου/Ειδίκευςθ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

Compus 

 
2. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Γνϊςθ και εξοικείωςθ με βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διακυβζρνθςθσ και του ρόλου των κεςμϊν ςτισ διαδικαςίεσ 
διαμόρφωςθσ των προτιμιςεων και επιλογϊν των φορζων δράςθσ και ςυνεπϊσ ςτθν διαφοροποίθςθ των 
ςυςτθμάτων διακυβζρνθςθσ των ςχετικά νζων δθμοκρατιϊν των χωρϊν τθσ Ανατολικισ και Νοτιο-Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ και των Βαλκανίων ωσ προσ τθν ποιότθτα. Σε αυτό το κεωρθτικό πλαίςιο, κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
διαφκοράσ ωσ ενόσ ςυμπτϊματοσ τθσ προβλθματικισ λειτουργίασ των κεςμϊν και τθσ ποιότθτασ 
διακυβζρνθςθσ γενικά. Με βάςθ τα παραπάνω, κατανόθςθ και αξιολόγθςθ τθσ διαςφνδεςθσ/ςυςχζτιςθσ μεταξφ 
κεωρθτικϊν υποδειγμάτων και περιοριςμϊν που ςχετίηονται με τισ ιδιαιτερότθτεσ του γενικότερου κεςμικοφ 
περιβάλλοντοσ χωρϊν ι/και περιοχϊν πολιτικισ (contextual factors). 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διακυβζρνθςθσ και του ρόλου των κεςμϊν ςτισ 
διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ των προτιμιςεων και επιλογϊν των φορζων δράςθσ και ςυνεπϊσ ςτθν 
διαφοροποίθςθ των ςυςτθμάτων διακυβζρνθςθσ, με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ορκολογικισ επιλογισ 
(rational choice theory) και των ςυναφϊν νεο-κεςμικϊν προςεγγίςεων (new institutionalist approaches). Σε αυτό 
το πλαίςιο, θ ζννοια τθσ διαφκοράσ αναλφεται ςαν βαςικό ςφμπτωμα κεςμικισ αδυναμίασ και κρίςθσ 
διακυβζρνθςθσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν ςυγκριτικι ανάλυςθ των ςυςτθμάτων διακυβζρνθςθσ των ανεπτυγμζνων 
φιλελεφκερων δθμοκρατιϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ και Αμερικισ και των ςχετικά νζων δθμοκρατιϊν των χωρϊν 
τθσ Ανατολικισ και Νοτιο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ και των Βαλκανίων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διακυβζρνθςθσ και ςτον ρόλο των κεςμϊν ςτισ 
διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ των προτιμιςεων και επιλογϊν των φορζων δράςθσ και ςυνεπϊσ ςτθ 
διαφοροποίθςθ των ςυςτθμάτων διακυβζρνθςθσ, με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ορκολογικισ επιλογισ 
(rational choice theory) και των ςυναφϊν νεο-κεςμικϊν προςεγγίςεων (new institutionalist approaches). Σε 
αυτό το πλαίςιο, θ ζννοια τθσ διαφκοράσ αναλφεται ωσ βαςικό ςφμπτωμα κεςμικισ αδυναμίασ και κρίςθσ 
διακυβζρνθςθσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτθ ςυγκριτικι ανάλυςθ των ςυςτθμάτων διακυβζρνθςθσ των ανεπτυγμζνων 
φιλελεφκερων δθμοκρατιϊν τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ και Αμερικισ και των ςχετικά νζων δθμοκρατιϊν των χωρϊν 
τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και των Βαλκανίων. 

 

  



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία παρουςίαςθσ 
εργαςίασ 

48 

Συγγραφι εργαςίασ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ/βακμολογία βαςίηεται κατά 50% ςτθν αξιολόγθςθ 
τθσ γραπτισ εργαςίασ και κατά 50% ςε μια τελικι γραπτι εξζταςθ. 
Οι εργαςίεσ μπορεί να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ (2-3 φοιτθτζσ) 
και θ ανάκεςι τουσ γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα. Οι 
εργαςίεσ παρουςιάηονται πρϊτα κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, 
ϊςτε να υπάρξει ανατροφοδότθςθ με βάςθ τα 
ςχόλια/παρατθριςεισ και ςτθ ςυνζχεια υποβάλλονται πριν από 
τθν τελικι γραπτι εξζταςθ. Το μζγεκόσ τουσ ςυνιςτάται να είναι 
2000-2500 λζξεισ. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Το βαςικό εγχειρίδιο ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ είναι το Κεςμοί, Κεςμικι Αλλαγι και Οικονομικι Επίδοςθ 
του Douglas North από τισ εκδόςεισ Ραπαηιςθ. 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Ραρουςιάςεισ PowerPoint και φωτοτυπίεσ από επιςτθμονικά άρκρα. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

11. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0903 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ, Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Greek Language Advanced Level Ι (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level Λ 
Greek Language Beginners Level ΛI 
Greek Language Intermediate Level Λ 
Greek Language Intermediate Level ΛI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
12. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε επίπεδο προχωρθμζνων 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν ςφνκετεσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε επίπεδο  προχωρθμζνων 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα ςε προχωρθμζνο επίπεδο. Διδάςκονται ςφνκετα μορφολογικά και ςυντακτικά 
φαινόμενα. Στο τζλοσ του εξαμινου οι αλλοδαπζσ/οί —μθ φυςικζσ/οί ομιλιτριεσ/θτζσ— φοιτιτριεσ/θτζσ 
πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα να χρθςιμοποιοφν τθν ελλθνικι γλϊςςα με ευχζρεια και αυκορμθτιςμό, ζτςι 
ϊςτε θ επικοινωνία με τισ/τουσ φυςικζσ/οφσ ομιλιτριεσ/θτζσ να γίνεται χωρίσ πίεςθ και δυςκολία, πρζπει να 
είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τισ κφριεσ ιδζεσ ακόμθ και ςε αφθρθμζνα κζματα, να παραγάγουν λόγο με 
ςαφινεια και λεπτομζρεια ςε ευρφ πεδίο κεμάτων και να εξθγοφν μία άποψθ πάνω ςε ζνα κζμα, 
παρουςιάηοντασ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα διάφορων επιλογϊν. Διδάςκονται κείμενα ςε κζματα 
όπωσ εργαςία, ανεργία, εκπαίδευςθ, δθμόςια διοίκθςθ, κοινωνικά προβλιματα. 

 



14. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

15. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γκαρζλθ Ζφθ, Ζφθ Καποφλα, Μάχθ Μοντηολι, Στζλα Νεςτοράτου, Ευαγγελία Ρρίτςθ, Νίκοσ ουμπισ, Γεωργία 
Συκαρά (2016), Ταξίδι ςτθν Ελλάδα 3, Ακινα: Γρθγόρθ, ISBN 978-960-333-868-0. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

16. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ09031 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ, Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Greek Language Advanced Level ΙΙ (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level Λ 
Greek Language Beginners Level ΛI 
Greek Language Intermediate Level Λ 
Greek Language Intermediate Level ΛI  
Greek Language Advanced Level Λ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
17. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε επίπεδο προχωρθμζνων 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν ςφνκετεσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε επίπεδο  προχωρθμζνων 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα ςε προχωρθμζνο επίπεδο. Συνεχίηεται θ διδαςκαλία ςφνκετων μορφολογικϊν 
και ςυντακτικϊν φαινομζνων. Στο τζλοσ του εξαμινου οι αλλοδαπζσ/οί —μθ φυςικζσ/οί ομιλιτριεσ/θτζσ— 
φοιτιτριεσ/θτζσ πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα να κατανοοφν ζνα ευρφ φάςμα ςφνκετων και μακροςκελϊν 
κειμζνων και να αναγνωρίηουν ςθμαςίεσ που υπονοοφνται, να μποροφν να εκφραςτοφν άνετα, αυκόρμθτα και 
ευζλικτα με κανονικό ρυκμό ομιλίασ, χωρίσ να χρειάηονται χρόνο για αναηιτθςθ ςωςτϊν εκφράςεων, ςτον 
κατάλλθλο βακμό τυπικότθτασ, ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ, να μποροφν να παραγάγουν ςαφι, 
καλά διαρκρωμζνα, λεπτομερι κείμενα για ςφνκετα κζματα ςτο ανάλογο φφοσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν 
κατάλλθλθ ςτρατθγικι και ευρφ φάςμα εννοιϊν. Διδάςκονται κείμενα ςε κζματα όπωσ υγεία, οικολογία, 



δικαιοςφνθ και οικονομικά. 

 

19. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

20. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γκαρζλθ Ζφθ, Ζφθ Καποφλα, Μάχθ Μοντηολι, Στζλα Νεςτοράτου, Ευαγγελία Ρρίτςθ, Νίκοσ ουμπισ, Γεωργία 
Συκαρά (2016), Ταξίδι ςτθν Ελλάδα 3, Ακινα: Γρθγόρθ, ISBN 978-960-333-868-0. 

Γκαρζλθ Ζφθ, Καποφλα Ζφθ, Μοντηολι Μάχθ, Νεςτοράτου Στζλα, Ρρίτςθ Ευαγγελία, ουμπισ Νίκοσ, Συκαρά 
Γεωργία (2016), Ταξίδι ςτθν Ελλάδα 3, Ακινα, Γρθγόρθ, ISBN 978-960-333-868-0 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

21. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0901 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Greek Language Beginners Level Ι (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
22. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε επίπεδο αρχαρίων – κακθμερινισ ηωισ 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν απλζσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε επίπεδο αρχαρίων 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
23. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα ςε αρχάριεσ/ουσ ειςερχόμενεσ/ουσ φοιτιτριεσ/θτζσ του προγράμματοσ Erasmus 
ενϊ γίνεται προςπάκεια για τθν παράλλθλθ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με τθν ελλθνικι κουλτοφρα και 
κοινωνία. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται πϊσ να επικοινωνιςουν ςτα ελλθνικά ςε απλζσ καταςτάςεισ 
επικοινωνίασ, να αναπτφςςουν τθν ακουςτικι τουσ αντίλθψθ κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ να διαβάηουν, να 
μιλοφν και να γράφουν ςωςτά. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ μακαίνουν να αναγνωρίηουν μία απλι ςυνομιλία μεταξφ 
δφο φυςικϊν ομιλθτριϊν/ϊν για απλά κζματα τθσ κακθμερινότθτασ, μακαίνουν να ςυςτινονται, να 
ανταλλάςςουν χαιρετιςμοφσ, να ηθτοφν πλθροφορίεσ και να δίνουν κατευκφνςεισ, να εκφράηουν κετικά ι 
αρνθτικά ςυναιςκιματα, να ψωνίηουν, να γράφουν ςφντομα απλά κείμενα ςχετικά με απλζσ κακθμερινζσ 
καταςτάςεισ και να παρζχουν βαςικζσ πλθροφορίεσ. 

 

  



24. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

25. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρβανιτάκθσ, Κλεάνκθσ, και Φρόςω Αρβανιτάκθ (2011), Επικοινωνιςτε Ελλθνικά 1, Ακινα: Δζλτοσ, ISBN 978-
960-8464-13-1. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

26. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ09011 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Greek Language Beginners Level ΙI (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
27. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε επίπεδο αρχαρίων – κακθμερινισ ηωισ 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν απλζσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε επίπεδο αρχαρίων 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
28. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα ςε αρχάριεσ/ουσ ειςερχόμενεσ/ουσ φοιτιτριεσ/θτζσ του προγράμματοσ 
Erasmus. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται πϊσ να επικοινωνιςουν ςτα ελλθνικά ςε διάφορεσ καταςτάςεισ 
επικοινωνίασ, να αναπτφςςουν τθν ακουςτικι και αναγνωςτικι τουσ αντίλθψθ κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ 
να μιλοφν και να γράφουν ςωςτά. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ μακαίνουν να εκφράηονται ςτον προφορικό και τον 
γραπτό λόγο ςε μια ποικιλία γενικϊν γλωςςικϊν καταςτάςεων/ςυνκθκϊν που απαιτοφν τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και προςωπικϊν απόψεων. Μακαίνουν να ψωνίηουν (είδθ τροφίμων και ζνδυςθσ), να 
αναγνωρίηουν, να περιγράφουν και να ςυγκρίνουν κακθμερινά αντικείμενα και πρόςωπα, να επικοινωνοφν ςτo 
ταξίδι, τθν τράπεηα, ςε διάφορεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ, να εκφράηουν επικυμίεσ, ςυναιςκιματα, 
προτιμιςεισ και κρίςεισ, να δίνουν πλθροφορίεσ. 

 

  



29. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

30. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρβανιτάκθσ, Κλεάνκθσ, και Φρόςω Αρβανιτάκθ (2011), Επικοινωνιςτε Ελλθνικά 1, Ακινα: Δζλτοσ, ISBN 978-
960-8464-13-1. 

Κλεάνκθσ Αρβανιτάκθσ, Φρόςω Αρβανιτάκθ (2011), Επικοινωνιςτε Ελλθνικά 1, Ακινα, Δζλτοσ, ISBN 978-960-
8464-13-1 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

31. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0902 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Greek Language Intermediate Level Ι (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level I  
Greek Language Beginners Level II 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
32. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε μζςο επίπεδο, κακθμερινισ και επαγγελματικισ ηωισ 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν ςφνκετεσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε μζςο επίπεδο 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
33. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα (κατανόθςθ και παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου) ςε μζςο επίπεδο. 
Διδάςκονται ςφνκετεσ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ δομζσ (π.χ. προςτακτικι με αδφνατο τφπο προςωπικϊν 
αντωνυμιϊν). Γίνεται προςπάκεια εμπλουτιςμοφ του λεξιλογίου των φοιτθτριϊν/ϊν ςε κζματα π.χ. ςτο 
περίπτερο, διαδρομζσ λεωφορείου. Στόχοσ του μακιματοσ είναι ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ να 
ζχουν αφομοιϊςει βαςικζσ δομζσ γραμματικισ και ςυντακτικοφ, να είναι ςε κζςθ να αντιδροφν ςε βαςικζσ 
περιπτϊςεισ κακθμερινισ και επαγγελματικισ ηωισ, να κατανοοφν τα κακικοντα εργαςίασ που τουσ 
ανατίκεται, να είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςουν ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, να ςυμπλθρϊνουν ςφνκετα ζντυπα, 
να κατανοοφν ςφνκετεσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ, να εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ και να παρουςιάηουν 
με απλι επιχειρθματολογία τισ απόψεισ τουσ ςε οικεία κζματα. 

 

  



34. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

35. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρβανιτάκθσ, Κλεάνκθσ, και Φρόςω Αρβανιτάκθ (2011), Επικοινωνιςτε Ελλθνικά 2, Ακινα: Δζλτοσ, ISBN 978-
960-8464-14-8. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

36. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ09021 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Greek Language Intermediate Level ΙI (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level I  
Greek Language Beginners Level II 
Greek Language Intermediate Level I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
37. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε μζςο επίπεδο, κακθμερινισ και επαγγελματικισ ηωισ 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν ςφνκετεσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε μζςο επίπεδο 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
38. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα (κατανόθςθ και παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου) ςε μζςο επίπεδο. 
Διδάςκονται ςφνκετεσ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ δομζσ (π.χ. πλάγιοσ λόγοσ). Γίνεται προςπάκεια 
εμπλουτιςμοφ του λεξιλογίου των φοιτθτριϊν/ϊν ςε κζματα π.χ. διακοπζσ, κουηίνα και ιςτορία τθσ χϊρασ, 
Μ.Μ.Ε.. Στόχοσ του μακιματοσ είναι ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ να μποροφν να κατανοιςουν 
ζςτω τα κφρια ςθμεία ενόσ κειμζνου ι απλισ ομιλίασ ςε κζματα των ενδιαφερόντων τουσ, που περιζχουν 
κακθμερινι γλϊςςα υψθλισ ςυχνότθτασ, να είναι ςε κζςθ να περιγράψουν τισ εμπειρίεσ και τα ςχζδια τουσ, 
ςυνδζοντασ φράςεισ με απλό τρόπο και δίνοντασ εξθγιςεισ για τισ απόψεισ τουσ, και να είναι ςε κζςθ να 
παραγάγουν μεγαλφτερα, ςαφι κείμενα για κζματα των ενδιαφερόντων τουσ δίνοντασ επιχειριματα για τθ 
κζςθ τουσ. 

 



39. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

40. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρβανιτάκθσ, Κλεάνκθσ, και Φρόςω Αρβανιτάκθ (2011), Επικοινωνιςτε Ελλθνικά 2, Ακινα: Δζλτοσ, ISBN 978-
960-8464-14-8. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

41. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0561 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Political Economy of European Integration (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Lectures (75%) and case studies (25%) 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
42. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Upon successful completion students will acquire the knowledge to understand the European Union as an 
economic system. They will be familiar with the progression of European integration from the European 
Community of Coal and Steel to the Euro; will acquire knowledge of the theoretical background to the process of 
economic integration; will deepen their understanding of European Union economic structure: property, 
organizational and motivational relationships, reform process and consistency and viability; will have a nuanced 
understanding of the political and ideological structure, and the external environment. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  

 Ομαδικι εργαςία  

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
43. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

This module aims to introduce students to the theories of political economy and to the policies that have 
contributed to the formation of the European Union. The module is divided into nine thematic issues: 
1. A theoretical approach to European economic and political integration. 
2. Historical evolution of European integration: from the period of war to the unification of Europe in the 21st 
century. 
3. Treaties, Law and Institutions of the European Union. 
4. Theory of economic integration and stages of European integration. 
5. European Economic and Monetary Union. 
6. Horizontal policies. 
7. Sectoral policies. 
8. External policies. 
9. Economic and financial crisis. 
 

44. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογία Ρολυμζςων (Multimedia for learning) 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

68 

Ρροετοιμαςία ομαδικισ 
εργαςίασ 

30 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Assessment:  
1. Coursework (20% of final grade)  
Ραρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ 
2. Written examination (80% of final grade) 
Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ & Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

 

45. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Each thematic issue of the module is covered by material given in class, which is drawn from several textbooks. 
However, students may go through the following texts: 

Primary 

 Artis, M., and F. Nixson (2007) Economics of the European Union: Policy and Analysis, 4th edition. Oxford: 
Oxford University Press. 

 Moussis, N. (2015) Access to the European Union: Law, Economics, Policies, 21st Edition. Cambridge: 
Intersentia. 
Secondary 

 De Grawe, P. (2016) Economics of Monetary Union, 11th edition. Oxford: Oxford University Press. 

 Pinder, J., and S. Usherwood (2013) The European Union: A Very Short Introduction, 3rd edition. Oxford: 
Oxford University Press. 

 Vlachos, V., and A. Bitzenis (2019) European Union: Post Crisis Challenges and Prospects for Growth. New 
York: Palgrave Macmillan. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

46. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0630-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ The Politics of the Modern Middle East (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
47. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Να παρζχει ςτθν/ςτον φοιτιτρια/θτι ζνα βαςικό υπόβακρο γνϊςεων και εργαλείων ανάλυςθσ, ϊςτε να μπορεί 
να αναλφει το ςφνκετο πλζγμα ηθτθμάτων που ζχουν κακορίςει τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ Μζςθ Ανατολι μετά 
τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
48. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα ειςαγάγει τθ/τον φοιτιτρια/θτι ςτθ γενικότερθ κεματικι τθσ πολιτικισ ςτθ Μζςθ Ανατολι, 
εξετάηοντασ μια ςειρά από κεντρικά κζματα ςτθν πρόςφατθ πολιτικι τθσ ιςτορία, όπωσ το ηιτθμα του 
εκςυγχρονιςμοφ, θ πολιτικι ςυμμετοχι και το ζλλειμμα τθσ δθμοκρατίασ, θ «Αραβικι Άνοιξθ», το πολιτικό 
Λςλάμ, θ αραβο-ιςραθλινι διζνεξθ, διενζξεισ και αντιπαρακζςεισ γφρω από το νερό, θ ευρωπαϊκι και θ 
αμερικανικι πολιτικι ςτθν περιοχι. 

 

49. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρροφορικι εξζταςθ 

 

50. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Hourani et all, The Modern Middle East: A Reader, University of California Press, 1993. 

 Shlam (ed.), The Cold War and the Middle East, Clarendon Press, 1997. 

 Munson, Islam and revolution in the Middle East, Yale University Press, 1988. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

51. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0834 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Protection of Refugees and Migrants (Erasmus+) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL425/index.php 

 
52. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Τα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ζγκεινται ςτθ μετάδοςθ γνϊςεων ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν ςε ςχζςθ με άλλα μακιματα όπωσ τα δικαιϊματα του ανκρϊπου, 
αλλά και θ πολιτικι ιςτορία. Εξαςκεί τθν ικανότθτα ςφνκεςθσ τθσ γνϊςθσ αυτισ ςε νζα πλθροφορία και 
ανάλυςι τθσ. Επίςθσ, προωκεί τθ ςφνκεςθ γνϊςθσ και μεκοδολογίασ ανάλυςθσ για ποφ κα επιτρζψει τθν 
κατανόθςθ, και περεταίρω ςφνκεςθ νζων εννοιϊν και πλθροφοριϊν. Τζλοσ, αναπτφςςει τθ διατφπωςθ 
αξιολογικϊν κρίςεων για φαινόμενα και δεδομζνα, μζςω τθσ ςφγκριςθσ και τθσ υποςτιριξθσ ολοκλθρωμζνων 
επιχειρθμάτων που αφοροφν τθν προςταςία τθσ μειονοτικισ ετερότθτασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα καλλιεργεί τισ γενικζσ ικανότθτεσ των φοιτθτριϊν/ϊν κακϊσ τουσ εξοικειϊνει με εργαλεία ζρευνασ 
και μεκοδολογία αναηιτθςθσ πθγϊν, τρόπουσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ, με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. Επίςθσ τουσ εξοικειϊνει ςτον ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα και τθν 
επίδειξθ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ ςε κζματα ετερότθτασ. Επίςθσ μζςα από τθν παρουςίαςθ, εκπόνθςθ και 
ςυηιτθςθ εργαςιϊν το μάκθμα επιδιϊκει τθν άςκθςθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτοκριτικισ και τθν προαγωγι νζων 
ιδεϊν και γνϊςθσ ςε τομείσ που εν πολλοίσ ιταν άγνωςτοι. Σε περίπτωςθ εργαςίασ δφο φοιτθτριϊν/ϊν 
επιδιϊκεται και θ ανάπτυξθ ομαδικοφ πνεφματοσ και ςυνεργαςίασ. Τζλοσ, το μάκθμα επιδιϊκει τθν καλλιζργεια 
του πνεφματοσ διαλόγου και διαχείριςθσ αντίκετων επιχειρθμάτων και απόψεων. 

 
53. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα διερευνά το περιεχόμενο τθσ προςταςίασ των προςφφγων και των μεταναςτϊν ςε διεκνζσ και 
εκνικό επίπεδο. Εξετάηονται οι πθγζσ τθσ προςταςίασ, δθλαδι το εκιμικό και ςυμβατικό δίκαιο, θ ςχετικι 
νομολογία, οι πράξεισ διεκνϊν οργανιςμϊν και θ κεωρία, αλλά και οι πολιτικζσ ςυνιςτϊςεσ οι οποίεσ είναι 
ςυνυφαςμζνεσ με το εκάςτοτε κεςμικό πλαίςιο προςταςίασ. Μζςα από το μάκθμα κα γίνει κατανόθςθ τθσ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ προςφφγων και μεταναςτϊν και του κακεςτϊτοσ προςταςίασ. Το μάκθμα εξετάηει 
αναλυτικά τθν κατάςταςθ πραγμάτων ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ και ςυηθτά προβλιματα εφαρμογισ μζςα από 
περιπτϊςεισ που αποτελοφν ςτακμό ςτθν εξζλιξθ του δικαίου προςταςίασ των προςφφγων και των 
μεταναςτϊν. Για τθν καλφτερθ προςζγγιςθ του αντικειμζνου μελετϊνται ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (case 
studies) που αφοροφν ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτθ. Το μάκθμα ζχει ςκοπό να εξοικειϊςει τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ με τισ επί μζρουσ εκφάνςεισ των εννοιϊν «πρόςφυγεσ» και «μετανάςτεσ». Από τθν πλευρά του 
εςωτερικοφ και διεκνοφσ δικαίου το φαινόμενο παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον για τθν ιδεολογικι φόρτιςθ 
και τα πολιτικά ςυμφραηόμενα με τα οποία ανάλογα είναι ςυνυφαςμζνα. Το μάκθμα εξετάηει το προςφυγικό 
και μεταναςτευτικό φαινόμενο ωσ πεδίο κανονιςτικισ ρφκμιςθσ του δικαίου, το οποίο αποτελεί προϊόν 
πολιτικισ, τόςο ςτθν εςωτερικι του αλλά και ςτθν εξωτερικι του διάςταςθ, κακϊσ και ωσ αποτζλεςμα 
διεργαςιϊν που κακορίηουν το κράτοσ δικαίου. 

 

  



54. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ υπολογιςτι, βιντεοπροβολζα και προβολζα διαφανειϊν 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ, Ραρουςιάςεισ 
εργαςιϊν και Συηιτθςθ 

52 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ 50 

Ρροετοιμαςία εργαςίασ 48 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: αγγλικά. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται 
με παρουςίαςθ εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, οι 
οποίεσ κατατίκενται προσ εξζταςθ τθν θμζρα των εξετάςεων. Θ 
εργαςία υποχρεωτικά παρουςιάηεται ςε κακοριςμζνθ θμερομθνία 
και αποτελεί αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςτο μάκθμα.  
Το κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι θ επάρκεια τθσ παρουςίαςθσ του 
κζματοσ, θ ευχζρεια ανάλυςθσ, θ ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ κατά 
τθν προφορικι διαδικαςία, ενϊπιον των υπολοίπων φοιτθτϊν. Οι 
γραπτζσ εργαςίεσ αξιολογοφνται ανάλογα με τον βακμό δυςκολίασ 
του κζματοσ, το βάκοσ τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ, τον τρόπο 
ανάπτυξθσ τθσ δομισ, και τθν ανάπτυξθ των επιχειρθμάτων και 
ςυμπεραςμάτων ςε ςχζςθ με το ερευνθτικό ερϊτθμα. Κρίςιμο 
ρόλο παίηει και ο τρόποσ τεκμθρίωςθσ με βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ. 

 

55. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Opeskin et al (eds.) (2012) International Migration Law, Cambridge University Press. 

 Bantekas & Oette (eds.) International Human Rights Law and Practice, Cambridge University Press. 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 European Journal of Migration Law 

 International Migration 

 Journal of Refugee Studies 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

56. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0631-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αγορζσ Κεφαλαίου και Χριματοσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα, αλλά χρειάηονται γνϊςεισ 
Μακροοικονομικισ και Ροςοτικϊν Μεκόδων (Οικονομικά 
Μακθματικά, Στατιςτικι) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL282/index.php 

 
57. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ χρθματοοικονομικισ αγοράσ. Θ φοιτιτρια —με το 
πζρασ των διαλζξεων— πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοεί: 

 τουσ μθχανιςμοφσ που επικρατοφν ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ χριματοσ και κεφαλαίου, αναφορικά με 
τθν αποτίμθςθ κινθτϊν αξιϊν, όπωσ μετοχϊν, ομολόγων, ζντοκων γραμματίων, κτλ., 

 τθ διαδικαςία λιψθσ και διαβίβαςθσ εντολϊν, τον μθχανιςμό εκκακάριςθσ ςτισ οργανωμζνεσ αγορζσ, 

 τουσ κινδφνουσ που ενςωματϊνονται ςτα προϊόντα των αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίου και τθ ςχζςθ 
κινδφνου και απόδοςθσ, όπωσ επίςθσ και το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τισ χρθμ/κζσ ςυναλλαγζσ, 

 Επίςθσ, να αξιολογεί ζνα διεκνζσ χαρτοφυλάκιο με βάςθ τον ςυναλλαγματικό κίνδυνο αλλά και τθ ςχζςθ 
κινδφνου ανά μονάδα απόδοςθσ. 

 Τζλοσ, να είναι ςε κζςθ να υπολογίςει ςυνκικεσ ιςοδυναμίασ, υποτίμθςθσ ι ανατίμθςθσ των 
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και τθν επίδραςθ που ζχουν ςτισ διεκνείσ επενδφςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Θ εκπόνθςθ ερευνθτικισ εργαςίασ και θ παρουςίαςι τθσ κατά το τζλοσ του τετραμινου δίδουν επιπλζον ςτθ 
φοιτιτρια τθ δυνατότθτα να αποκτιςει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ λειτουργίασ και τθσ δόμθςθσ τθσ 
χρθματοοικονομικισ αγοράσ. 
Το μάκθμα λοιπόν αποςκοπεί ϊςτε θ φοιτιτρια να λάβει τα απαραίτθτα εφόδια για: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και λιψθ αποφάςεων 

 Δυνατότθτα αυτόνομθσ  ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ, ςε διεκνζσ περιβάλλον  και κριτικό χαρακτιρα 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
58. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα (Διεκνείσ) Αγορζσ Κεφαλαίου και Χριματοσ πραγματεφεται τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ μιασ 
μακροοικονομικισ ανοικτισ οικονομίασ και του διεκνοφσ χρθματοοικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Λδιαίτερθ 
ζμφαςθ δίδεται ςτθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ ςυναλλάγματοσ, ςτισ ςυναλλαγματικζσ πρακτικζσ και 
εξιςορροπθτικζσ κινιςεισ, ςτον διεκνι ανταγωνιςμό και ςυνεργαςίεσ. Επίςθσ αναλφεται θ βαςικι δομι τθσ 
χρθματοοικονομικισ αγοράσ, τα χρθματοοικονομικά μζςα και οι διάφορεσ οργανωμζνεσ και μθ αγορζσ. Τζλοσ 
καταλιγουμε με τθν ανάλυςθ ενόσ διεκνοφσ χρθματοοικονομικοφ χαρτοφυλακίου. 
 
Ρεριεχόμενα Μακιματοσ: 
1. ΒΑΣΛΚΕΣ ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ και Θ ΔΛΑΧΟΝΛΚΘ ΑΞΛΑ ΤΟΥ ΧΘΜΑΤΟΣ 
2. ΕΛΔΘ ΚΛΝΔΥΝΟΥ (ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΩΝ ΡΟΛΟΝΤΩΝ) 
3. ΣΧΕΣΘ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΚΑΛ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 
4. ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΑΓΟΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ-Δείκτεσ Απόδοςθσ 
5. ΔΟΜΘ ΚΑΛ ΟΓΑΝΩΣΘ ΑΓΟΩΝ-Οργανωμζνεσ, OTC, Λδιωτικζσ Αγορζσ 
6. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΛ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-Λιψθ, διαβίβαςθ, εκτζλεςθ εντολϊν, εκκακάριςθ και 



διακανονιςμόσ, καταχϊριςθ ιδιοκτθςίασ 
7. ΤΛΤΛΟΛ ΣΤΑΚΕΟΥ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΟΧΛΚΟΛ ΤΛΤΛΟΛ & ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΑΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 
8. ΤΛΤΛΟΛ ΟΣΕΚΑ & ΤΛΤΛΟΛ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
9. ΑΓΟΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΛΣΟΔΥΝΑΜΛΑΣ, ΕΞΛΣΟΟΡΘΤΛΚΕΣ ΚΛΝΘΣΕΛΣ 
10. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΛΟΥ 

 

59. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία, εργαςτθριακι εκπαίδευςθ 
(επικουρικι) και επικοινωνία με φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εργαςτθριακζσ/φροντιςτθριακζσ 
αςκιςεισ 

10 

Φροντιςτιριο 9 

Συγγραφι εργαςίασ και 
παρουςίαςι τθσ 

29 

Αυτοτελισ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι Εξζταςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ με δοκιμαςία 
πολλαπλισ επιλογισ και επίλυςθ προβλθμάτων. Με τον τρόπο 
αυτό ο φοιτθτισ ζχει πρόςβαςθ ςτο γραπτό του και μπορεί να 
διατυπϊςει τισ παρατθριςεισ του ι ακόμθ και τισ αντιρριςεισ του. 
Αςφαλϊσ ςτο πλαίςιο τθσ ειδικισ αγωγισ και εφόςον θ φοιτιτρια 
παρουςιάςει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, ζχει το δικαίωμα τθσ 
προφορικισ εξζταςθσ. 
Επίςθσ υπάρχει μία πρόοδοσ ςτθ μζςθ τθσ περιόδου, ϊςτε οι 
φοιτθτζσ να κατανοιςουν τον τρόπο και τθ δομι τθσ τελικισ 
εξζταςθσ, αλλά και το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ τουσ. Συνιςτάται 
εκπόνθςθ γραπτισ εργαςίασ θ οποία βακμολογείται, όπωσ επίςθσ 
και θ παρουςίαςι τθσ. 

 

60. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 ΑΓΟΕΣ ΧΘΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ, ΝΟΥΛΑΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ 

 ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ ΕΛΣΘΓΘΤΘ 
 

– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Άρκρα από περιοδικά όπωσ: 

 Journal of Financial Economics 

 Journal of Banking and Finance 

 Journal of Financial Stability 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

61. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0701 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αλβανικι Γλϊςςα I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αλβανικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL343/index.php 

 
62. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ αλβανικισ γλϊςςασ, ςτουσ τζςςερεισ 
τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ μεκοδολογικισ 
ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ. Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ αλβανικισ γλϊςςασ 
ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι 
επάρκεια των φοιτθτϊν, με ςτόχο να κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 4ου εξαμινου εκμάκθςθσ (8ου εξαμινου 
ςπουδϊν) το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που 
παρζχονται από το Τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι ςπουδαςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να 
επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων. Γενικά, θ πρόοδοσ ςε 
μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, Proficient User), κακζνα 
από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό (Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ 
(Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ. Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ 
δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει ο ςπουδαςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται 
ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 
ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα 
(και ςτα επίπεδα) αποτελεί αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 
ΕΡΛΡΕΔΟ Α1 
 
Α. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΚΟΑΣΘ: 
- να ζχει τθν ικανότθτα να καταλαβαίνει κείμενα προφορικοφ λόγου, ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ, όταν ο 

ςυνομιλθτισ εκφράηεται απλά, αργά και κακαρά, κείμενα περιοριςμζνθσ διάρκειασ, με απλι δομι και με 
πλθροφορίεσ που δίνονται με ςαφινεια και λογικι ςειρά, χωρίσ αναδρομζσ ςτο παρελκόν, χωρίσ τθν 
εμπλοκι πολλϊν προςϊπων και γεγονότων, να κατανοεί λζξεισ και φράςεισ με τθν υψθλότερθ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ που ςυνδζονται με τομείσ άμεςθσ προςωπικισ εμπειρίασ (π.χ. οικογζνεια, αγορά, εργαςία, 
διαςκζδαςθ, αςχολίεσ) 

Β. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΣΘ: 
- να διαβάηει με ευχζρεια και ςχετικι άνεςθ κείμενα ςτο Λατινικό αλφάβθτο, να κατανοεί οικεία ονόματα, 

λζξεισ και απλζσ φράςεισ, κακϊσ και τισ πολφ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςε ζνα περιγραφικό κείμενο, ιδίωσ όταν 
υπάρχει και οπτικι βοικεια. 

- να ζχει τθν ικανότθτα να διαβάςει πολφ μικρά απλά κείμενα, να βρίςκει ςυγκεκριμζνεσ προβλζψιμεσ 
πλθροφορίεσ ςε γνϊριμα κζματα και να καταλαβαίνει ςφντομθ και απλι προςωπικι αλλθλογραφία, τυπικι 
ι φιλικι 

Γ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΣΥΝΟΜΛΛΛΑ 
- να μπορεί να λάβει μζροσ ςε μια απλι ςυνομιλία, αν ο ςυνομιλθτισ/τρια είναι πρόκυμοσ να διευκολφνει 

τθν επικοινωνία επαναλαμβάνοντασ τα λόγια του και μιλϊντασ αργά και απλά 
- να μπορεί να ρωτιςει και να απαντιςει απλά πράγματα και να μιλιςει για οικεία κζματα 



- να είναι ςε κζςθ να απαντά ςε απλζσ ερωτιςεισ και να ςχθματίηει απλζσ ερωτθματικζσ προτάςεισ που 
αναφζρονται ςτο παρόν και το παρελκόν 

Δ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
- να χρθςιμοποιεί απλζσ, μεμονωμζνεσ φράςεισ και προτάςεισ για κακθμερινζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ 

απαιτοφν απλι και άμεςθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν γφρω από οικία κζματα. Το λεξιλόγιο του/ τθσ είναι 
περιοριςμζνο, όπωσ και θ γνϊςθ προταςιακϊν δομϊν, που εξαντλείται κυρίωσ ςε ζτοιμα, 
απομνθμονευμζνα, ςτακερά ςχιματα 

- να μιλάει αργά και με διςταγμό και να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνεται ςε ςφντομεσ κοινωνικζσ επαφζσ με 
φιλικό ι τυπικό λόγο, αν και ςυνικωσ δεν καταλαβαίνει αρκετά για να ςυμμετζχει ςε μία ςυνομιλία μόνο ο 
ίδιοσ 

Ε. ΡΑΑΓΩΓΘ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
- να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά του/ 

τθσ ςτοιχεία 
- να μπορεί να γράψει απλζσ περιγραφικζσ προτάςεισ για τον εαυτό του/ τθσ και το άμεςο περιβάλλον του. 
- να ζχει τθν ικανότθτα να γράφει ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ κείμενα περιοριςμζνου μικουσ με απλι δομι ςτα 

οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακζτει με λογικι ςειρά τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ του για κζματα που 
γνωρίηει και να δίνει βαςικζσ πλθροφορίεσ 

- να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά του/ 
τθσ ςτοιχεία 

- Κοινωνικζσ επαφζσ (χαιρετιςμοί ςε γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ςυςτάςεισ, ςυγγνϊμθ, δικαιολογοφμαι για 
κάτι, προπόςεισ, ευχζσ, τραβϊ τθ προςοχι, επικοινωνϊ τθλεφωνικά, επικοινωνϊ με αλλθλογραφία 

- ηθτϊ και δίνω πλθροφορίεσ για πρόςωπα / πράγματα, για το χρόνο, για τον τόπο, για τον τρόπο, για το ποςό 
ι το βακμό, για τθν αιτία, απαντϊ κετικά αρνθτικά, ανακοινϊνω, περιγράφω, διθγοφμαι, διορκϊνω  

- εκφράηω κρίςεισ και απόψεισ για πρόςωπα, πράγματα, γεγονότα, εκφράηω αναγκαιότθτα, δυνατότθτα, 
πικανότθτα, απλι υπόκεςθ 

- εκφράηω αιςκιματα κετικά και αρνθτικά (ευχαρίςτθςθ, απόλαυςθ, ςυμπάκεια, προτίμθςθ, ικανοποίθςθ, 
επιδοκιμαςία, ανοχι, λφπθ, δυςαρζςκεια, αντιπάκεια, απογοιτευςθ, αποδοκιμαςία 

- δθλϊνω πρόκεςθ, απόφαςθ, υποχρζωςθ, ικανότθτα, ηθτϊ από τον άλλο να κάνει κάτι, ηθτϊ βοικεια, 
ςυμβουλι ι οδθγίεσ, άδεια, να δίνω άδεια, να απαγορεφω, να προςκαλϊ και να απαντϊ ςε πρόςκλθςθ, να 
προτείνω να κάνουμε κάτι  

- να απαρικμϊ, να βάηω ςτθ ςειρά, να δίνω παραδείγματα 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
63. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Δίνονται ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ για τουσ Αλβανοφσ, τον πολιτιςμό τουσ, για τθ γλϊςςα και τα κράτθ όπου 
χρθςιμοποιείται και γίνεται μια ςφντομθ ςυγχρονικι και διαχρονικι περιγραφι του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ. 
Ραρουςιάηονται αναλυτικά το αλφάβθτο, οι φκόγγοι και τα φωνιματα, οι κανόνεσ ανάγνωςθσ, προφοράσ και 
γραφισ. Αρχίηει θ πρακτικι εκμάκθςθ βαςικϊν μορφολογικϊν κατθγοριϊν και ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 
λζξεων και εκφράςεων. Στο 1ο εξάμθνο οι παραδόςεισ καλφπτουν τα ακόλουκα: αλβανικό αλφάβθτο και 
αςκιςεισ προφοράσ, ςυλλαβιςμόσ, τονιςμόσ ςτθν αλβανικι γλωςςά, ςθμεία ςτίξθσ, γζνοσ και αρικμόσ των 
ουςιαςτικϊν, ςχθματιςμόσ πλθκυντικοφ, αόριςτα και οριςτικά άρκρα, απόλυτα αρικμθτικά, προςωπικζσ, 
ερωτθματικζσ, αρνθτικζσ, αναφορικζσ και δεικτικζσ αντωνυμίεσ, επίκετα, ριμα ςτον ενεςτϊτα, μζλλοντα κτλ.. 

 

  



64. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςα των 
πλατφόρμων e-class και Compus 
Μελζτθ από τουσ φοιτθτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςχετικοφ με το 
περιεχόμενο του μακιματοσ 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 

Αυτόνομθ μελζτθ 95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι 
εξζταςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 
α. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ 
β. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνου από τα 
αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα) 
γ. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, ςυνομιλία) 

 

65. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κυριαηισ, Δϊρθσ Κ. (1994) Μζκοδοσ για τθν Εκμάκθςθ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Μαλλιάρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία (2012) Μακαίνω τθν Αλβανικι Γλϊςςα, Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 Ραφίλθσ, Κωνςταντίνοσ (2008) Γραμματικι και Συντακτικό τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Ακινα: Σιδζρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία, και Νικόλαοσ Κρικϊνθσ (2016) Σφγχρονοσ Οδθγόσ Εκμάκθςθσ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, 
Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 (2005) Let’s learn Albanian. A Modern Reference Grammar for Students, Τίρανα: Pegi. 

 Hysa, E., Gj. Shkurtaj, Xh. Lloshi, and M. Gjokutaj, (2003) Gjuha Shiqipe 1, Τίρανα. 

 Shkurtaj, Gjovalin (2010) Shqipia e sotme, Τίρανα: U.F.O. Press. 

 Gramatica e gjuhes shqipe 1 (2002) Τίρανα: Αλβανικι Ακαδθμία. 

 Κείμενα μεταφράςεων από αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

66. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0702 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Bϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αλβανικι Γλϊςςα II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Αλβανικι Γλϊςςα I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

αλβανικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL345/index.php 

 
67. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ αλβανικισ γλϊςςασ, ςτουσ τζςςερεισ 
τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ μεκοδολογικισ 
ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ. Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ αλβανικισ γλϊςςασ 
ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι 
επάρκεια των φοιτθτϊν, με ςτόχο να κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 4ου εξαμινου εκμάκθςθσ (8ου εξαμινου 
ςπουδϊν) το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που 
παρζχονται από το Τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι ςπουδαςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να 
επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων. Γενικά, θ πρόοδοσ ςε 
μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, Proficient User), κακζνα 
από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό (Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ 
(Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ. Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ 
δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει ο ςπουδαςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται 
ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 
ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα 
(και ςτα επίπεδα) αποτελεί αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 
ΕΡΛΡΕΔΟ Α2 
 
Α. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΚΟΑΣΘ: 
- να αναγνωρίηει φράςεισ και λζξεισ ςυχνόχρθςτεσ που ςχετίηονται με πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ 

του αμζςου προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Συλλαμβάνει το κεντρικό νόθμα ςε ςφντομεσ, ςαφείσ, απλζσ 
ανακοινϊςεισ ι μθνφματα 

Β. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΣΘ: 
- να κατανοεί απλά, ςφντομα κείμενα, κακϊσ και απλζσ προςωπικζσ επιςτολζσ. Μπορεί να εντοπίςει 

οριςμζνεσ αναμενόμενεσ πλθροφορίεσ ςε γραπτά κείμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ 
Γ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΣΥΝΟΜΛΛΛΑ 
- να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία απλζσ περιςτάςεισ κακθμερινισ επικοινωνίασ που απαιτοφν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν για οικεία κζματα ι δραςτθριότθτεσ. Μπορεί ςτοιχειωδϊσ να ανταποκρικεί 
γλωςςικά ςε κοινωνικζσ επαφζσ, αν και θ γλωςςικζσ του /τθσ γνϊςεισ δεν του/ τθσ επιτρζπουν να αναμιχκεί 
ενεργά ι να κακοδθγιςει μια ςυνομιλία. 

Δ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
- να μπορεί να περιγράψει με απλι γλϊςςα τον εαυτό του, το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, τθ 

δουλειά του, καταςτάςεισ ι γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ. 
Ε. ΡΑΑΓΩΓΘ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
- να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά του/ 

τθσ ςτοιχεία 



- να μπορεί να γράψει απλζσ περιγραφικζσ προτάςεισ για τον εαυτό του/ τθσ και το άμεςο περιβάλλον του. 
- να ζχει τθν ικανότθτα να γράφει ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ κείμενα περιοριςμζνου μικουσ με απλι δομι ςτα 

οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακζτει με λογικι ςειρά τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ του για κζματα που 
γνωρίηει και να δίνει βαςικζσ πλθροφορίεσ 

- να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά του/ 
τθσ ςτοιχεία 

- Κοινωνικζσ επαφζσ (χαιρετιςμοί ςε γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ςυςτάςεισ, ςυγγνϊμθ, δικαιολογοφμαι για 
κάτι, προπόςεισ, ευχζσ, τραβϊ τθ προςοχι, επικοινωνϊ τθλεφωνικά, επικοινωνϊ με αλλθλογραφία 

- ηθτϊ και δίνω πλθροφορίεσ για πρόςωπα / πράγματα, για το χρόνο, για τον τόπο, για τον τρόπο, για το ποςό 
ι το βακμό, για τθν αιτία, απαντϊ κετικά / αρνθτικά, ανακοινϊνω, περιγράφω, διθγοφμαι, διορκϊνω  

- εκφράηω κρίςεισ και απόψεισ για πρόςωπα, πράγματα, γεγονότα, εκφράηω αναγκαιότθτα, δυνατότθτα, 
πικανότθτα, απλι υπόκεςθ 

- εκφράηω αιςκιματα κετικά και αρνθτικά (ευχαρίςτθςθ, απόλαυςθ, ςυμπάκεια, προτίμθςθ, ικανοποίθςθ, 
επιδοκιμαςία, ανοχι, λφπθ, δυςαρζςκεια, αντιπάκεια, απογοιτευςθ, αποδοκιμαςία 

- δθλϊνω πρόκεςθ, απόφαςθ, υποχρζωςθ, ικανότθτα, ηθτϊ από τον άλλο να κάνει κάτι, ηθτϊ βοικεια, 
ςυμβουλι ι οδθγίεσ, άδεια, να δίνω άδεια, να απαγορεφω, να προςκαλϊ και να απαντϊ ςε πρόςκλθςθ, να 
προτείνω να κάνουμε κάτι  

- να απαρικμϊ, να βάηω ςτθ ςειρά, να δίνω παραδείγματα 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
68. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο 2ο εξάμθνο διδαςκαλίασ τθσ αλβανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ δίνεται ακόμα μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν 
πρακτικι-επικοινωνιακι εκμάκθςθ. Οι διδαςκόμενεσ/οι αποκτοφν περιςςότερεσ γνϊςεισ για τα κλιτά και τα 
άκλιτα μζρθ του λόγου, για τισ ςχζςεισ μεταξφ λζξεων ςε ςυντακτικό και ςθμαςιολογικό επίπεδο, εξαςκοφν 
περιςςότερα τθν προφορά τουσ και μακαίνουν πολλζσ καινοφργιεσ λζξεισ και εκφράςεισ. Στο τζλοσ του 2ου 
εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να προφζρουν ςωςτά περιςςότερουσ φκόγγουσ, να διαβάηουν 
και να καταλαβαίνουν πιο προχωρθμζνα κείμενα, κα γνωρίηουν τουσ περιςςότερουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ 
μορφολογίασ και κα ζχουν ςυμπλθρϊςει ςε ικανοποιθτικό βακμό τθσ γνϊςεισ τουσ για το ςυντακτικό τθσ 
πρόταςθσ. 

 

69. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςα των 
πλατφόρμων e-class και Compus 
Μελζτθ από τουσ φοιτθτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςχετικοφ με το 
περιεχόμενο του μακιματοσ 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 

Αυτόνομθ μελζτθ 95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι 
εξζταςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 
α. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ 
β. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνου από τα 
αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα) 
γ. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, ςυνομιλία) 

 

  



70. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κυριαηισ, Δϊρθσ Κ. (1994) Μζκοδοσ για τθν Εκμάκθςθ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Μαλλιάρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία (2012) Μακαίνω τθν Αλβανικι Γλϊςςα, Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 Ραφίλθσ, Κωνςταντίνοσ (2008) Γραμματικι και Συντακτικό τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Ακινα: Σιδζρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία, και Νικόλαοσ Κρικϊνθσ (2016) Σφγχρονοσ Οδθγόσ Εκμάκθςθσ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, 
Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 (2005) Let’s learn Albanian. A Modern Reference Grammar for Students, Τίρανα: Pegi. 

 Hysa, E., Gj. Shkurtaj, Xh. Lloshi, and M. Gjokutaj, (2003) Gjuha Shiqipe 1, Τίρανα. 

 Shkurtaj, Gjovalin (2010) Shqipia e sotme, Τίρανα: U.F.O. Press. 

 Gramatica e gjuhes shqipe 1 (2002) Τίρανα: Αλβανικι Ακαδθμία. 

 Κείμενα μεταφράςεων από αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

71. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0703 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αλβανικι Γλϊςςα III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Αλβανικι Γλϊςςα II 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αλβανικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL346/index.php 

 
72. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ αλβανικισ γλϊςςασ, ςτουσ τζςςερεισ 
τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ μεκοδολογικισ 
ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ. Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ αλβανικισ γλϊςςασ 
ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι 
επάρκεια των φοιτθτϊν, με ςτόχο να κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 4ου εξαμινου εκμάκθςθσ (8ου εξαμινου 
ςπουδϊν) το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που 
παρζχονται από το Τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι ςπουδαςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να 
επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων. Γενικά, θ πρόοδοσ ςε 
μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, Proficient User), κακζνα 
από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό (Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ 
(Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ. Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ 
δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει ο ςπουδαςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται 
ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 
ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα 
(και ςτα επίπεδα) αποτελεί αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 
ΕΡΛΡΕΔΟ Α2 
 
Α. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΚΟΑΣΘ: 
- να αναγνωρίηει φράςεισ και λζξεισ ςυχνόχρθςτεσ που ςχετίηονται με πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ 

του αμζςου προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Συλλαμβάνει το κεντρικό νόθμα ςε ςφντομεσ, ςαφείσ, απλζσ 
ανακοινϊςεισ ι μθνφματα 

Β. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΣΘ: 
- να κατανοεί απλά, ςφντομα κείμενα, κακϊσ και απλζσ προςωπικζσ επιςτολζσ. Μπορεί να εντοπίςει 

οριςμζνεσ αναμενόμενεσ πλθροφορίεσ ςε γραπτά κείμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ 
Γ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΣΥΝΟΜΛΛΛΑ 
- να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία απλζσ περιςτάςεισ κακθμερινισ επικοινωνίασ που απαιτοφν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν για οικεία κζματα ι δραςτθριότθτεσ. Μπορεί ςτοιχειωδϊσ να ανταποκρικεί 
γλωςςικά ςε κοινωνικζσ επαφζσ, αν και θ γλωςςικζσ του /τθσ γνϊςεισ δεν του/ τθσ επιτρζπουν να αναμιχκεί 
ενεργά ι να κακοδθγιςει μια ςυνομιλία. 

Δ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
- να μπορεί να περιγράψει με απλι γλϊςςα τον εαυτό του, το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, τθ 

δουλειά του, καταςτάςεισ ι γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ. 
Ε. ΡΑΑΓΩΓΘ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
- να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά του/ 

τθσ ςτοιχεία 



- να μπορεί να γράψει απλζσ περιγραφικζσ προτάςεισ για τον εαυτό του/ τθσ και το άμεςο περιβάλλον του. 
- να ζχει τθν ικανότθτα να γράφει ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ κείμενα περιοριςμζνου μικουσ με απλι δομι ςτα 

οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακζτει με λογικι ςειρά τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ του για κζματα που 
γνωρίηει και να δίνει βαςικζσ πλθροφορίεσ 

- να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά του/ 
τθσ ςτοιχεία 

- Κοινωνικζσ επαφζσ (χαιρετιςμοί ςε γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ςυςτάςεισ, ςυγγνϊμθ, δικαιολογοφμαι για 
κάτι, προπόςεισ, ευχζσ, τραβϊ τθ προςοχι, επικοινωνϊ τθλεφωνικά, επικοινωνϊ με αλλθλογραφία 

- ηθτϊ και δίνω πλθροφορίεσ για πρόςωπα / πράγματα, για το χρόνο, για τον τόπο, για τον τρόπο, για το ποςό 
ι το βακμό, για τθν αιτία, απαντϊ κετικά / αρνθτικά, ανακοινϊνω, περιγράφω, διθγοφμαι, διορκϊνω  

- εκφράηω κρίςεισ και απόψεισ για πρόςωπα, πράγματα, γεγονότα, εκφράηω αναγκαιότθτα, δυνατότθτα, 
πικανότθτα, απλι υπόκεςθ 

- εκφράηω αιςκιματα κετικά και αρνθτικά (ευχαρίςτθςθ, απόλαυςθ, ςυμπάκεια, προτίμθςθ, ικανοποίθςθ, 
επιδοκιμαςία, ανοχι, λφπθ, δυςαρζςκεια, αντιπάκεια, απογοιτευςθ, αποδοκιμαςία 

- δθλϊνω πρόκεςθ, απόφαςθ, υποχρζωςθ, ικανότθτα, ηθτϊ από τον άλλο να κάνει κάτι, ηθτϊ βοικεια, 
ςυμβουλι ι οδθγίεσ, άδεια, να δίνω άδεια, να απαγορεφω, να προςκαλϊ και να απαντϊ ςε πρόςκλθςθ, να 
προτείνω να κάνουμε κάτι  

- να απαρικμϊ, να βάηω ςτθ ςειρά, να δίνω παραδείγματα 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
73. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Κατά τθ διάρκεια του τρίτου εξαμινου διδαςκαλίασ τθσ αλβανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ οι διδαςκόμενεσ/οι 
εμπλουτίηουν τισ μορφολογικζσ και ςυντακτικζσ τουσ γνϊςεισ και το λεξιλόγιο, βελτιϊνουν τθν προφορά τουσ 
και προχωροφν ςταδιακά ςτθν ανάγνωςθ και τθν κατανόθςθ διάφορων κειμζνων, με ςτόχο ςτο τζλοσ του 
εξαμινου να είναι ςε κζςθ να προφζρουν ικανοποιθτικά και τουσ πιο δφςκολουσ φκόγγουσ, να καταλάβουν 
φωνολογικζσ διακρίςεισ οι οποίεσ δεν υπάρχουν ςτα Ελλθνικά, να διαβάηουν και να καταλάβουν (με τθ 
βοικεια λεξικϊν) κείμενα με αυξθμζνο βακμό δυςκολίασ. 

 

74. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςα των 
πλατφόρμων e-class και Compus 
Μελζτθ από τουσ φοιτθτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςχετικοφ με το 
περιεχόμενο του μακιματοσ 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 

Αυτόνομθ μελζτθ 95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι 
εξζταςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 
α. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ 
β. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνου από τα 
αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα) 
γ. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, ςυνομιλία) 

 

  



75. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κυριαηισ, Δϊρθσ Κ. (1994) Μζκοδοσ για τθν Εκμάκθςθ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Μαλλιάρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία (2012) Μακαίνω τθν Αλβανικι Γλϊςςα, Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 Ραφίλθσ, Κωνςταντίνοσ (2008) Γραμματικι και Συντακτικό τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Ακινα: Σιδζρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία, και Νικόλαοσ Κρικϊνθσ (2016) Σφγχρονοσ Οδθγόσ Εκμάκθςθσ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, 
Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 (2005) Let’s learn Albanian. A Modern Reference Grammar for Students, Τίρανα: Pegi. 

 Hysa, E., Gj. Shkurtaj, Xh. Lloshi, and M. Gjokutaj, (2003) Gjuha Shiqipe 1, Τίρανα. 

 Shkurtaj, Gjovalin (2010) Shqipia e sotme, Τίρανα: U.F.O. Press. 

 Gramatica e gjuhes shqipe 1 (2002) Τίρανα: Αλβανικι Ακαδθμία. 

 Κείμενα μεταφράςεων από αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

76. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0704 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αλβανικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Αλβανικι Γλϊςςα III 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αλβανικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL344/index.php 

 
77. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ αλβανικισ γλϊςςασ, ςτουσ τζςςερεισ 
τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ μεκοδολογικισ 
ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ. Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ αλβανικισ γλϊςςασ 
ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι 
επάρκεια των φοιτθτϊν, με ςτόχο να κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 4ου εξαμινου εκμάκθςθσ (8ου εξαμινου 
ςπουδϊν) το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που 
παρζχονται από το Τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι ςπουδαςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να 
επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων. Γενικά, θ πρόοδοσ ςε 
μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, Proficient User), κακζνα 
από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό (Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ 
(Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ. Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ 
δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει ο ςπουδαςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται 
ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 
ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα 
(και ςτα επίπεδα) αποτελεί αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 
ΕΡΛΡΕΔΟ Β1 
 
Α. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΚΟΑΣΘ: 
- να κατανοεί τα κφρια ςθμεία όταν ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται δεν ζχει ιδιαιτερότθτεσ και είναι κακαρόσ 

και αναφζρεται ςε κζματα με τα οποία ζχει κανείσ να κάνει ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι του ηωι. Κατανοεί τα 
κφρια ςθμεία ςε ραδιοφωνικζσ ι τθλεοπτικζσ εκπομπζσ με κζματα επίκαιρα ι ςχετικά με τα άμεςα 
προςωπικά και επαγγελματικά ενδιαφζροντα και τισ εναςχολιςεισ του /τθσ, όταν οι ομιλθτζσ μιλάνε ςχετικά 
αργά και κακαρά 

Β. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΣΘ: 
- να καταλαβαίνει κείμενα με ζνα μζςο επίπεδο λεξιλογίου, που ςυναντάται ςτισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και απλζσ περιγραφζσ γεγονότων, ςυναιςκθμάτων και προςδοκιϊν 
Γ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΣΥΝΟΜΛΛΛΑ 
- να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ διάφορεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ που ςυναντά κανείσ όταν 

επιςκζπτεται τθ χϊρα όπου ομιλείται θ γλϊςςα. Μπορεί να λάβει μζροσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια ςε μια 
κακθμερινι ςυνομιλία που αφορά οικεία κζματα 

Δ. ΡΟΦΟΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ. ΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΦΟΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
- να είναι ςε κζςθ να εκφραςτεί με  ζνα πιο εκτεταμζνο από τθν απλι πρόταςθ κείμενο, όταν πρόκειται να 

περιγράψει εμπειρίεσ και γεγονότα τθσ κακθμερινότθτάσ του, όνειρα, ελπίδεσ και επικυμίεσ του. Μπορεί με 
λίγα λόγια να εξθγιςει απόψεισ ι πρωτοβουλίεσ. Μπορεί να διθγθκεί μια ιςτορία ι τθν πλοκι ενόσ βιβλίου 
ι μιασ ταινίασ και τα ςυναιςκιματά του/τθσ γι’ αυτά 



Ε. ΡΑΑΓΩΓΘ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
- να μπορεί να γράψει ςυνεκτικά κείμενα ςε οικεία κζματα ι κζματα που τον/ τθν ενδιαφζρουν ιδιαίτερα. 

Μπορεί να γράψει γράμματα ςε φιλικά πρόςωπα εκφράηοντασ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και εντυπϊςεισ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
78. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το 4ο εξάμθνο διδαςκαλίασ τθσ αλβανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςυνεχίηει και ςυμπλθρϊνει τα προθγοφμενα 
εξάμθνα. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ βελτιϊνουν ακόμα περιςςότερα τθν προφορά τουσ, γνωρίηουν αρκετοφσ 
μορφολογικοφσ και ςυντακτικοφσ κανόνεσ. Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να 
αξιοποιοφν όλεσ τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ τισ οποίεσ ζχουν αποκτιςει κατά τθ διάρκεια των 
μακθμάτων των πρϊτων δφο ετϊν, ϊςτε να μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν τόςο ςτο γραπτό όςο και ςτον 
προφορικό λόγο και ςε ζνα επίπεδο όςο γίνεται πιο κοντά ς’ εκείνο του ομιλθτι επιπζδου Α2-Β1. 

 

79. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςα των 
πλατφόρμων e-class και Compus 
Μελζτθ από τουσ φοιτθτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςχετικοφ με το 
περιεχόμενο του μακιματοσ 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 

Αυτόνομθ μελζτθ 95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι 
εξζταςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 
α. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ 
β. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνου από τα 
αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα) 
γ. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, ςυνομιλία) 

 

80. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κυριαηισ, Δϊρθσ Κ. (1994) Μζκοδοσ για τθν Εκμάκθςθ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Μαλλιάρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία (2012) Μακαίνω τθν Αλβανικι Γλϊςςα, Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 Ραφίλθσ, Κωνςταντίνοσ (2008) Γραμματικι και Συντακτικό τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Ακινα: Σιδζρθσ. 

 Σκόπθ, Μαρία, και Νικόλαοσ Κρικϊνθσ (2016) Σφγχρονοσ Οδθγόσ Εκμάκθςθσ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, 
Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ. 

 (2005) Let’s learn Albanian. A Modern Reference Grammar for Students, Τίρανα: Pegi. 

 Hysa, E., Gj. Shkurtaj, Xh. Lloshi, and M. Gjokutaj, (2003) Gjuha Shiqipe 1, Τίρανα. 

 Shkurtaj, Gjovalin (2010) Shqipia e sotme, Τίρανα: U.F.O. Press. 

 Gramatica e gjuhes shqipe 1 (2002) Τίρανα: Αλβανικι Ακαδθμία. 

 Κείμενα μεταφράςεων από αλβανικά ςτα ελλθνικά και αντίςτροφα. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

81. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0801 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αραβικι Γλϊςςα I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ Γλωςςικϊν Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αραβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
82. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Κατάκτθςθ ικανοτιτων γραφισ – ανάγνωςθσ ςτθν αραβικι γλϊςςα, ενδυνάμωςθ τθσ προφοράσ των νζων 
φκόγγων 

 Οικοδόμθςθ βάςεων λεξιλογικισ και γραμματικισ γνϊςθσ 

 Ανάπτυξθ απλϊν διαλόγων γνωριμίασ και περιγραφισ κεμάτων που αφοροφν τθν κακθμερινότθτα 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
83. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Εξοικείωςθ με τουσ αραβικοφσ χαρακτιρεσ και τθ ςφνδεςθ των γραμμάτων, αραβικι γραφι, μζρθ του λόγου, 
ειςαγωγι ςτον αραβικό γραπτό πολιτιςμό και κατανόθςθ των διακρίςεων Modern Standard Arabic (κοινισ 
αραβικισ) και προφορικϊν διαλζκτων, εκμάκθςθ προκζςεων, αντωνυμιϊν, βαςικϊν ρθμάτων, διατφπωςθ 
ερωτιςεων-απαντιςεων για περιςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

84. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ διαδικτφου, YouTube, ΜΜΕ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάγνωςθ κειμζνου 10 

Γραμματικι και ςφνταξθ 20 

Λεξιλόγιο 20 

Ραραγωγι γραπτοφ λόγου 10 

Εξάςκθςθ μζςω 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

10 

Γενικι προετοιμαςία 28 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι ζκκεςθ, αςκιςεισ γραμματικισ, μεταφραςτικζσ αςκιςεισ, 
παραγωγι προφορικοφ λόγου 

 

85. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κουργιϊτθσ Ράνοσ (2018) Θ Αραβικι Γραμματικι για τουσ Ζλλθνεσ, Βϋ Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ: Ηιτροσ. 

 Suhad, Nierat, Μακαίνω ΑΑΒΛΚΑ ΤΟΜΟΣ ΛΛ 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

86. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0802 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αραβικι Γλϊςςα II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ Γλωςςικϊν Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αραβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
87. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Εξοικείωςθ με βαςικζσ ςυντακτικό-γραμματικζσ δομζσ τθσ αραβικισ γλϊςςασ 

 Εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου και τθσ γραπτισ & προφορικισ ζκφραςθσ 

 Απλζσ ακουςτικζσ αςκιςεισ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
88. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Συηυγίεσ ρθμάτων, ρθματικοί τφποι, εξοικείωςθ με τουσ αρικμοφσ (απόλυτουσ και τακτικοφσ), παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου, μελζτθ κειμζνων. 

 

89. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ διαδικτφου, YouTube, ΜΜΕ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάγνωςθ κειμζνου 10 

Γραμματικι και ςφνταξθ 20 

Λεξιλόγιο 20 

Ραραγωγι γραπτοφ λόγου 10 

Εξάςκθςθ μζςω 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

10 

Γενικι προετοιμαςία 28 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι ζκκεςθ, αςκιςεισ γραμματικισ, μεταφραςτικζσ αςκιςεισ, 
παραγωγι προφορικοφ λόγου 

 

90. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κουργιϊτθσ Ράνοσ (2018) Θ Αραβικι Γραμματικι για τουσ Ζλλθνεσ, Βϋ Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ: Ηιτροσ. 

 Suhad, Nierat, Μακαίνω ΑΑΒΛΚΑ ΤΟΜΟΣ ΛΛ 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

91. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0803 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αραβικι Γλϊςςα III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ Γλωςςικϊν Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αραβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
92. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Ριο ςφνκετοι τρόποι ζκφραςθσ με χριςθ πολυπλοκότερων γραμματικο-ςυντακτικϊν φαινομζνων 

 Εμβάκυνςθ γραπτισ-προφορικισ ζκφραςθσ και λεξιλογίου 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
93. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ανϊμαλα ριματα, βελτίωςθ τθσ προφορικισ ζκφραςθσ, ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι, πολιτικι, νομικι και 
οικονομικι ορολογία μζςω τθσ μελζτθσ αντίςτοιχων κειμζνων. 

 

94. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ διαδικτφου, YouTube, ΜΜΕ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάγνωςθ κειμζνου 10 

Γραμματικι και ςφνταξθ 20 

Λεξιλόγιο 20 

Ραραγωγι γραπτοφ λόγου 10 

Εξάςκθςθ μζςω 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

10 

Γενικι προετοιμαςία 28 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι ζκκεςθ, αςκιςεισ γραμματικισ, μεταφραςτικζσ αςκιςεισ, 
παραγωγι προφορικοφ λόγου 

 

95. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κουργιϊτθσ Ράνοσ (2018) Θ Αραβικι Γραμματικι για τουσ Ζλλθνεσ, Βϋ Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ: Ηιτροσ. 

 Suhad, Nierat, Μακαίνω ΑΑΒΛΚΑ ΤΟΜΟΣ ΛΛ  

 Schulz, Eckehard (2000) Standard Arabic: an Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

96. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0804 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αραβικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ Γλωςςικϊν Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αραβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
97. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Ζμφαςθ ακουςτικϊν δεξιοτιτων & προφορικισ ζκφραςθσ 

 Εκτεταμζνεσ εκκζςεισ για ςφνκετα κζματα περιγραφισ καταςτάςεων, χϊρων, φαινομζνων 

 Μελζτθ αραβικϊν βιογραφικϊν, ιςτορικϊν και δθμοςιογραφικϊν πθγϊν 

 Ειςαγωγι ςτθν αραβικι επιςτθμονικι ορολογία 

 Επιλεγμζνα αποςπάςματα αραβικισ λογοτεχνίασ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
98. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ρρϊτθ επαφι με τθν αραβικι λογοτεχνία και γραμματεία και εξοικείωςθ με τα ςφγχρονα αραβικά media. 

 

99. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ διαδικτφου, YouTube, ΜΜΕ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάγνωςθ κειμζνου 10 

Γραμματικι και ςφνταξθ 20 

Λεξιλόγιο 20 

Ραραγωγι γραπτοφ λόγου 10 

Εξάςκθςθ μζςω 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

10 

Γενικι προετοιμαςία 28 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι ζκκεςθ, αςκιςεισ γραμματικισ, μεταφραςτικζσ αςκιςεισ, 
παραγωγι προφορικοφ λόγου 

 

100. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κουργιϊτθσ Ράνοσ (2018) Θ Αραβικι Γραμματικι για τουσ Ζλλθνεσ, Βϋ Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ: Ηιτροσ. 

 Suhad, Nierat, Μακαίνω ΑΑΒΛΚΑ ΤΟΜΟΣ ΛΛ  

 Schulz, Eckehard (2000) Standard Arabic: an Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press. 
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

101. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0555 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αρχζσ Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL400/ 

 
102. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτιτριεσ/θτζσ να γνωρίςουν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ 
των Υπολογιςτϊν, κακϊσ επίςθσ να ζρκουν ςε επαφι με τισ ειςαγωγικζσ γνϊςεισ των κφριων γνωςτικϊν 
αντικειμζνων τθσ Ρλθροφορικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ να είναι ςε κζςθ να 
γνωρίηουν ι να κατανοιςουν: 
• τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ρλθροφορικισ και τθν εξελικτικι πορεία τθσ τεχνολογίασ των 

υπολογιςτϊν, 
• τθ δυαδικι αναπαράςταςθ δεδομζνων και πράξεισ με δυαδικοφσ αρικμοφσ, 
• τισ βαςικζσ ζννοιεσ αρχιτεκτονικισ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ υπολογιςτϊν, 
• τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, γλωςςϊν προγραμματιςμοφ και μετάφραςθσ προγραμμάτων, 
• τισ βαςικζσ αρχζσ αλγορίκμων και οργάνωςθσ δεδομζνων, 
• τισ βαςικζσ ζννοιεσ δικτφων υπολογιςτϊν, υπθρεςιϊν Διαδικτφου και θ αξιοποίθςθ του Ραγκόςμιου Λςτοφ, 
• τθ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ και εκτζλεςθ εφαρμογϊν βαςιςμζνεσ ςτον Ραγκόςμιο Λςτό, 
• τισ εφαρμογζσ τθσ Επιςτιμθσ των Υπολογιςτϊν ςε διάφορουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν, αυτόνομθ εργαςία 

 
103. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ που αναλφονται είναι: 

 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Τπολογιςτϊν: Κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, ιςτορικι εξζλιξθ, αντικείμενο τθσ 

επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν και ιεραρχία αφαιρζςεων. 

 Αναπαράςταςθ, Αποκικευςθ και Χειριςμόσ δεδομζνων: Αρικμθτικά ςυςτιματα, αναπαράςταςθ 

δεδομζνων ωσ δυαδικά ςχιματα και αρικμθτικζσ και λογικζσ πράξεισ δεδομζνων. 

 Τλιςμικό υπολογιςτϊν: Θλεκτρονικά ςτοιχεία, ψθφιακι λογικι, αρχιτεκτονικι υπολογιςτι, 

μικροπρογραμματιςμόσ, ςφνολο εντολϊν, προγραμματιςμόσ χαμθλοφ επιπζδου ςε ςυμβολικι γλϊςςα και 

επικοινωνία με τον ζξω κόςμο. 

 Λογιςμικό υπολογιςτϊν: Λειτουργικά ςυςτιματα, γλϊςςεσ και μοντζλα προγραμματιςμοφ, Μεταφραςτζσ 

– μεταγλωττιςτζσ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, αλγόρικμοι και δομζσ δεδομζνων. 

 Δίκτυα υπολογιςτϊν και Παγκόςμιοσ Ιςτόσ: Δίκτυα υπολογιςτϊν, διαδίκτυο, παγκόςμιοσ ιςτόσ, 

υπολογιςτικό νζφοσ και αςφάλεια υπολογιςτϊν. 

 Εφαρμογζσ υπολογιςτϊν: Βάςεισ δεδομζνων και ανάκτθςθ πλθροφοριϊν, προςομοίωςθ και 

μοντελοποίθςθ, αρικμθτικόσ και ςυμβολικόσ υπολογιςμόσ, θλεκτρονικό εμπόριο, τεχνθτι νοθμοςφνθ και 

ρομποτικι, γραφικά υπολογιςτϊν - πολυμζςα και βιοπλθροφορικι. 

 Κοινωνικά και θκικά ηθτιματα. 



 

104. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ Διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
COMPUS  
Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Γενικι προετοιμαςία 72 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (50%) (Συμπεραςματικι) θ οποία 
περιλαμβάνει ερωτιςεισ κεωρίασ 
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ ςαφινεια και 
θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
ΛΛ. Εργαςίεσ (50%) (Συμπεραςματικι): Αφορά ςτα κζματα που 
καλφπτονται από τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ προγραμματιςμοφ.  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των φοιτθτϊν ςε 
ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ ςαφινεια και 
θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ και για κάκε ενζργεια αξιολόγθςθσ. 

 

105. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Forouzan, B. (2015) Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν, 3θ ζκδοςθ, Κλειδάρικμοσ. 

 Brookshear, J.B. (2009) Θ Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν: Μια Ολοκλθρωμζνθ Ραρουςίαςθ, 10θ ζκδοςθ, 
Κλειδάρικμοσ. 

 Evans, Α., Κ. Martin, και Μ.Α. Poatsy (2014) Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι, 1θ ζκδοςθ, Κριτικι. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

106. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0203-3 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αρχζσ Μακροοικονομικισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Eλλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
107. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει να γνωρίηει α) τον τρόπο 
λειτουργίασ τθσ οικονομίασ ωσ ςυνόλου, β) τον επθρεαςμό των μακροοικονομικϊν μεγεκϊν ωσ ςυνζπεια των 
αςκοφμενων οικονομικϊν πολιτικϊν και γ) τισ βαςικζσ ζννοιεσ και εργαλεία τθσ Μακροοικονομικισ Επιςτιμθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ των οικονομικϊν εκείνων γνϊςεων, θ χριςθ των οποίων είναι αναγκαία 
για τθν κατανόθςθ α) του τρόπου οριςμοφ και υπολογιςμοφ των βαςικϊν μεγεκϊν του Συςτιματοσ των Εκνικϊν 
Λογαριαςμϊν, β) του τρόπου διαμόρφωςθσ τθσ ιςορροπίασ ςε μία ςειρά αγορϊν (εργαςίασ, χριματοσ, 
δανειακϊν κεφαλαίων, αγακϊν & υπθρεςιϊν), γ) του επθρεαςμοφ τθσ ιςορροπίασ των αγορϊν ωσ ςυνζπεια των 
αςκοφμενων δθμοςιονομικϊν ι/και νομιςματικϊν πολιτικϊν και δ) του τρόπου οριςμοφ, διαμόρφωςθσ και 
επθρεαςμοφ του μεγζκουσ μίασ ςειράσ βαςικϊν μακροοικονομικϊν μεγεκϊν όπωσ ο πλθκωριςμόσ, θ ανεργία, ο 
ρυκμόσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ κτλ. 

 
108. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται ζννοιεσ και εργαλεία τθσ μακροοικονομικισ ανάλυςθσ όπωσ: (i) τα 
οικονομικά υποδείγματα, (ii) το οικονομικό κφκλωμα, (iii) το ςφςτθμα των εκνικϊν λογαριαςμϊν, (iv) θ 
ςυνακροιςτικι προςφορά και ηιτθςθ, (v) το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν, (vi) οι πολλαπλαςιαςτζσ, (vii) θ 
εκνικι παραγωγι & θ απαςχόλθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, (viii) ο πλθκωριςμόσ & θ ανεργία, (ix) οι αγορζσ 
αγακϊν, εργαςίασ & χριματοσ, (x) οι οικονομικζσ διακυμάνςεισ και (xi) θ άςκθςθ οικονομικισ πολιτικισ. 
Ξεκινϊντασ γίνεται αναφορά ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ μακροοικονομίασ & τθσ λογιςτικισ του εκνικοφ 
ειςοδιματοσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ο τρόποσ διαμόρφωςθσ τθσ ιςορροπίασ ςτισ αγορζσ αγακϊν, 
εργαςίασ, δανειακϊν κεφαλαίων & χριματοσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτον επθρεαςμό των αγορϊν αυτϊν ωσ 
ςυνζπεια των αςκοφμενων οικονομικϊν πολιτικϊν, όπωσ τθσ δθμοςιονομικισ & νομιςματικισ πολιτικισ, κακϊσ 
και ςτθν περιγραφι ςθμαντικϊν μακροοικονομικϊν μεγεκϊν και φαινομζνων, όπωσ είναι αυτά των 
οικονομικϊν διακυμάνςεων και τθσ ανεργίασ. 

 

  



109. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 13 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

35 

Βελτίωςθ υποβάκρου 20 

Γενικι προετοιμαςία 30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν λαμβάνει χϊρα μζςω γραπτϊν 
εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ είναι θ 
ελλθνικι. Στο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να δϊςουν απαντιςεισ ςε δφο κζματα. 
Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει ερωτιματα πολλαπλισ επιλογισ και 
εξαςφαλίηει το 60% τθσ βακμολογίασ. Το δεφτερο κζμα είναι 
αρικμθτικι άςκθςθ και εξαςφαλίηει το 40% τθσ βακμολογίασ. 

 

110. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Σιδθρόπουλοσ, Μωχςισ (2013) Ειςαγωγι ςτθ Μακροοικονομικι, 1θ ζκδοςθ. Ηυγόσ, Κωδικόσ Εφδοξου: 
32999233. 

 Mankiw, Gregory N. και Mark P. Taylor (2016) Οικονομικι (Μακροοικονομικι), 3θ ζκδοςθ. Τηιόλασ, Κωδικόσ 
Εφδοξου: 59382753. 

 Καρπζτθσ, Χριςτοσ (ςε θλεκτρονικι μορφι) Αρχζσ Μακροοικονομικισ, Ρανεπιςτθμιακζσ Σθμειϊςεισ. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

111. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0103-5 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Αρχζσ Μικροοικονομικισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
112. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει α) να γνωρίηει τισ βαςικζσ 
οικονομικζσ ζννοιεσ και τα εργαλεία ανάλυςθσ που επιτρζπουν τθν καλφτερθ κατανόθςθ των προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουμε ςτο ςθμερινό οικονομικό περιβάλλον και β) να είναι ςε κζςθ αφενόσ να χρθςιμοποιιςει τα εν 
λόγω εργαλεία για τθν περιγραφι και ανάλυςθ οικονομικϊν αποτελεςμάτων και αφετζρου να αξιολογιςει τθν 
αξιοποίθςθ αυτϊν των αποτελεςμάτων όςον αφορά ςτθν επίτευξθ οικονομικϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ οικονομικϊν γνϊςεων θ χριςθ των οποίων είναι αναγκαία για τθν 
κατανόθςθ α) τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν και των επιχειριςεων, β) του τρόπου λειτουργίασ των 
αγορϊν και γ) των αλλθλεπιδράςεων των οικονομικϊν μονάδων και του ρόλου τθσ κυβζρνθςθσ. Το μάκθμα 
ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων για ςυγγραφι και δθμόςια παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ, και 
επομζνωσ ςτθν άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ, ανάπτυξθ αρμονικϊν ςυνεργατικϊν ικανοτιτων αλλά και 
θγεςίασ, και προαγωγι τθσ δθμιουργικισ και κυρίωσ επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
113. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται ζννοιεσ και εργαλεία τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ, όπωσ (i) τα 
οικονομικά υποδείγματα, (ii) προςφορά, ηιτθςθ και ιςορροπία αγοράσ, (iii) βαςικζσ ζννοιεσ όπωσ θ 
ελαςτικότθτα, το κόςτοσ ευκαιρίασ και θ αρχι τθσ μεγιςτοποίθςθσ (ευθμερία καταναλωτι – κζρδθ 
επιχειριςεων), (iv) θ κεωρία του καταναλωτι, (v) οι κεωρίασ τθσ παραγωγισ και του κόςτουσ, (vi) οι μορφζσ 
αγοράσ (τζλειοσ ανταγωνιςμόσ, κακαρό και φυςικό μονοπϊλιο, ολιγοπϊλιο), (vii) οι αγορζσ των ςυντελεςτϊν 
παραγωγισ και (viii) θ οικονομικι τθσ ευθμερίασ. 

 
114. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 13 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

25 

Συγγραφι εργαςίασ 30 

Γενικι προετοιμαςία 30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν λαμβάνει χϊρα κυρίωσ μζςω 
γραπτϊν εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ 
είναι θ ελλθνικι. Στο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ οι 



φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να δϊςουν απαντιςεισ, ίςθσ 
βακμολογικισ βαρφτθτασ, ςε ερωτιματα πολλαπλισ επιλογισ, 
ςωςτό/λάκοσ, ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και επίλυςθ 
προβλθμάτων. Συνικωσ υπάρχει και παρουςίαςθ —
προαιρετικισ— ομαδικισ εργαςίασ που ςυμβάλλει ςτον τελικό 
βακμό. Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ γίνεται γνωςτόσ ςτθν αρχι του 
εξαμινου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

115. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Acemoglou, D., D. Laibson, and J. List (2015) Μικροοικονομικι, Κριτικι, Κωδικόσ Εφδοξου: 50659267. 

 Begg, David, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, and Rudiger Dornbusch (2015) Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι – 
Τόμοσ Α', 3θ ζκδοςθ, Κριτικι, Κωδικόσ Εφδοξου: 50659243. 

 Mankiw, Gregory N. και Mark P. Taylor (2016) Οικονομικι Μικροοικονομικι, Τηιόλασ, Κωδικόσ Εφδοξου: 
59382803. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

116. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0703-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βιομθχανικι Οργάνωςθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
117. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει:  
• να γνωρίηει τισ βαςικζσ οικονομικζσ ζννοιεσ και τα εργαλεία ανάλυςθσ που επιτρζπουν τθν καλφτερθ 
κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ επιχείρθςθσ και των προβλθμάτων ςτθ λειτουργία των ατελϊσ 
ανταγωνιςτικϊν αγορϊν, 
• να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει τα εργαλεία τθσ κεωρίασ παιγνίων για να αναλφςει μια ολιγοπωλιακι 
αγορά, 
• να αξιολογιςει τθν ζκβαςθ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν ςυμπεριφοράσ των επιχειριςεων, αλλά και του 
ρόλου τθσ κυβζρνθςθσ και 
• να μπορεί να αξιοποιιςει αυτι τθν ανάλυςθ όςον αφορά τθν επίτευξθ (ιδιωτικϊν και δθμόςιων) 
οικονομικϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ οικονομικϊν γνϊςεων, θ χριςθ των οποίων είναι αναγκαία για τθν 
κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των επιχειριςεων ςε ατελϊσ ανταγωνιςτικζσ αγορζσ και τθσ ςθμαςίασ τθσ 
κρατικισ παρζμβαςθσ και δθμόςιασ πολιτικισ ςε αυτζσ τισ αγορζσ. Το μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ 
ικανοτιτων για ςυγγραφι και δθμόςια παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ και επομζνωσ ςτθν άςκθςθ 
κριτικισ και αυτοκριτικισ, ανάπτυξθ αρμονικϊν ςυνεργατικϊν ικανοτιτων, αλλά και θγεςίασ, και προαγωγι τθσ 
δθμιουργικισ και κυρίωσ επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
118. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ςφντομθ περιγραφι και ανάλυςθ τθσ βαςικισ κεωρίασ τθσ επιχείρθςθσ 
(μζγεκοσ, ςτόχοι) και, ςτθ ςυνζχεια, θ μελζτθ τθσ βαςικισ κεωρίασ τθσ Βιομθχανικισ Οικονομικισ. Με βαςικό 
εργαλείο για τθν ανάλυςθ ολιγοπωλιακισ ςυμπεριφοράσ τθ κεωρία παιγνίων, αναλφεται θ ςτρατθγικι 
ςυμπεριφορά των επιχειριςεων και εξετάηονται διεξοδικά οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δομι αγοράσ, οι 
επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ, αλλά και κζματα-κλειδιά όςον αφορά ςτθ δθμόςια πολιτικι, όπωσ πολιτικι 
ανταγωνιςμοφ και ρφκμιςθ. 

 
119. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 13 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

25 

Συγγραφι εργαςίασ 30 

Γενικι προετοιμαςία 30 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν λαμβάνει χϊρα κυρίωσ μζςω 
γραπτϊν εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ 
είναι θ ελλθνικι. Στο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να δϊςουν απαντιςεισ, ίςθσ 
βακμολογικισ βαρφτθτασ, τόςο ςε ερωτιςεισ ανάπτυξθσ όςο και 
επίλυςθ προβλθμάτων. Συνικωσ υπάρχει και παρουςίαςθ —
προαιρετικισ— ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ που ςυμβάλλει 
ςτον τελικό βακμό. Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ γίνεται γνωςτόσ ςτθν 
αρχι του εξαμινου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ. 

 

120. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Peppal, L., D. Richards, και G. Norman (2017) Βιομθχανικι Οργάνωςθ, Τηιόλασ. *Κωδικόσ Εφδοξου 50655970+ 

 Cabral, L. (2003) Βιομθχανικι Οργάνωςθ, Κριτικι. *Κωδικόσ Εφδοξου 11479+ 

 Φϊτθσ, Ρ. (2013) Βιομθχανικι Οργάνωςθ και Ρολιτικι, Ρροπομπόσ. *Κωδικόσ Εφδοξου 32998986+ 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

121. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0301 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βουλγαρικι Γλϊςςα I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
122. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ αφομοίωςθ βαςικϊν κανόνων γραμματικισ τθσ βουλγαρικισ γλϊςςασ και θ 
εξοικείωςθ με το λεξιλόγιο του κακθμερινοφ περιβάλλοντοσ. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και 
προφορικοφ λόγου: 
• να ξεχωρίςουν το λεξιλόγιο υψθλισ ςυχνότθτασ ςε μία ομιλία με κανονικό ρυκμό, 
• να κατανοιςουν εκφράςεισ, οι οποίεσ αφοροφν τθν κακθμερινότθτα, τα προςωπικά και οικογενειακά, 
• να ςυςτθκοφν ι να ςυςτιςουν ανκρϊπουσ, να προςφωνιςουν, να χαιρετιςουν, να ευχαριςτιςουν, να 
ηθτιςουν ςυγγνϊμθ, να εκφράςουν άρνθςθ, αςυμφωνία, αντίρρθςθ, 
• να αναγνωρίςουν οικείο λεξιλόγιο και γραμματικζσ δομζσ ςε ζνα απλό κείμενο, 
• να παράγουν ζνα απλό κείμενο, ςτο οποίο κα περιγράψουν πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
123. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ του μακιματοσ περιλαμβάνει το Αϋ μζροσ τθσ γραμματικισ τθσ βουλγαρικισ 
γλϊςςασ (κυριλλικό αλφάβθτο, φκόγγοι και γράμματα, Ενεςτϊτασ του ριματοσ “съм” (είμαι), προςωπικζσ 
αντωνυμίεσ, γζνοσ των ουςιαςτικϊν, κτθτικζσ και ερωτθματικζσ αντωνυμίεσ, ςυηυγίεσ των ρθμάτων, απόλυτα 
και τακτικά αρικμθτικά). Δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ κειμζνων τθσ κακθμερινισ ηωισ και ςτθν παραγωγι 
αντίςτοιχου λεξιλογίου (γνωριμία, ςυςτάςεισ, επαγγζλματα, οικογζνεια, φίλοι, κατοικοφμενοι χϊροι). Το 
πρόγραμμα είναι χωριςμζνο ςε ενότθτεσ-μακιματα που περιζχουν φωνθτικζσ  και γραμματικζσ αςκιςεισ με 
ςκοπό ο φοιτθτισ να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ και ταυτόχρονα πλιρθ κατανόθςθ τθσ φλθσ. 

 
124. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 



Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (75%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (25%) 

 

125. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 Куртева, Г., С. Бъчварпва, (2013) „Здравейте“ – учебник пп български език за чужденци (А1-А2), НБУ, 
Спфия. 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 Dimitrova, E., και A. Angelov (1999) Βουλγαρικι Γλϊςςα. Βοικθμα ςτθ Φκογγολογικι Ρροςαρμογι για 
Ζλλθνεσ Φοιτθτζσ, Σόφια. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

126. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0302 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Bϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βουλγαρικι Γλϊςςα IΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Γλϊςςα I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
127. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτον γραπτό λόγο. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να ςυλλάβουν το βαςικό νόθμα ςε περιπτϊςεισ ενόσ απλοφ μθνφματοσ και μιασ ςφντομθσ ανακοίνωςθσ, 
• να ςυνδιαλζγονται ςε περιοριςμζνο βακμό με άλλουσ ςε περιςτάςεισ, οι οποίεσ απαιτοφν απλζσ 
δραςτθριότθτεσ, 
• να εντοπίςουν τισ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςε κοινό κακθμερινό υλικό, 
• να ςυντάξουν ζνα ςφντομο και απλά διατυπωμζνο μινυμα, 
• να ςυμπεράνουν το νόθμα άγνωςτων λζξεων και φράςεων από τα ςυμφραηόμενα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
128. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ περιλαμβάνει το Βϋ μζροσ τθσ γραμματικισ και του λεξιλογίου τθσ βουλγαρικισ 
γλϊςςασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ γραμματικζσ κατθγορίεσ των ρθμάτων (φωνι, διάκεςθ, χρόνοσ, 
ζγκλιςθ). Αναπτφςςονται δεξιότθτεσ και ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ κειμζνων γενικοφ ενδιαφζροντοσ. Ραράλλθλα 
αναπτφςςονται δεξιότθτεσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου, όπωσ περιγραφι κακθμερινϊν καταςτάςεων και 
ςυγγραφι επιςτολισ (e-mail) και ςφντομου βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ. 

 
129. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (65%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (35%) 

 

130. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 Куртева, Г., С. Бъчварпва, (2013) „Здравейте“ – учебник пп български език за чужденци (А1-А2), НБУ, 
Спфия. 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

131. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0303 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βουλγαρικι Γλϊςςα IΙI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Γλϊςςα II 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
132. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτον γραπτό λόγο. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να ταυτίηουν τθν προφορικι πλθροφορία με το γραπτό κείμενο ςε διάλογουσ, 
• να διαβάηουν και να κατανοοφν το νόθμα ενόσ μικροφ κειμζνου και διαλόγου, 
• να περιγράφουν προφορικά πρόςωπα και αντικείμενα, 
• να ξεχωρίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, απόψεισ και κζςεισ που περιλαμβάνονται ςε ζνα κείμενο, 
• να γράφουν φράςεισ και προτάςεισ ςε υπαγόρευςθ, 
• να περιγράφουν γραπτϊσ πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
133. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ περιλαμβάνει το Γϋ μζροσ τθσ γραμματικισ και του λεξιλογίου τθσ βουλγαρικισ 
γλϊςςασ. Θ διδαςκαλία επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων παραγωγισ προφορικοφ λόγου ςε 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με το λεξιλόγιο του άμεςου 
περιβάλλοντοσ τουσ (τθσ πόλθσ, του πανεπιςτθμίου, του ταχυδρομείου, τθσ τράπεηασ κτλ.). Ραράλλθλα 
αναπτφςςονται και οι δεξιότθτεσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου, όπωσ ςφνκεςθ κειμζνων ςε κζματα τα οποία ιδθ 
ζχουν αναπτυχτεί ςτον προφορικό λόγο. 

 
134. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 33 



τισ εξετάςεισ 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (55%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (45%) 

 

135. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 Куртева, Г., С. Бъчварпва, (2013) „Здравейте“ – учебник пп български език за чужденци (А1-А2), НБУ, 
Спфия. 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

136. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0304 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βουλγαρικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Γλϊςςα III 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
137. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτον γραπτό λόγο. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να ταυτίηουν τθν προφορικι πλθροφορία με το γραπτό κείμενο ςε διάλογουσ, 
• να κατανοιςουν το ςυνολικό ι τα επιμζρουσ νοιματα ςε ζνα προφορικό κείμενο, 
• να ξεχωρίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, απόψεισ και κζςεισ που περιλαμβάνονται ςε ζνα κείμενο, 
• να διαβάςουν ζνα κείμενο και να απαντιςουν ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ, 
• να παρζχουν πλθροφορίεσ για πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ, 
• να γράψουν ζνα απλό ςθμείωμα ι κείμενο ςε ευχθτιρια κάρτα, 
• να περιγράφουν γραπτϊσ πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ, 
• να διαβάηουν κείμενο ζωσ 100 λζξεων και να ςυμπεραίνουν το γενικό νόθμα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
138. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ περιλαμβάνει το Δϋ μζροσ τθσ γραμματικισ και του λεξιλογίου τθσ βουλγαρικισ 
γλϊςςασ. Θ διδακτικι φλθ είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ των φοιτθτριϊν/ϊν και όχι αντίςτροφα και τουσ 
δίνεται θ ευκαιρία να εξαςκιςουν τισ ικανότθτεσ τουσ ςτθν κατανόθςθ και ςτθν παραγωγι γραπτοφ και 
προφορικοφ λόγου ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ. 

 
139. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

140. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 Куртева, Г., С. Бъчварпва, (2013) „Здравейте“ – учебник пп български език за чужденци (А1-А2), НБУ, 
Спфия. 

 (1998) Ελλθνο-Βουλγαρικό Λεξικό, τ. Βϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

141. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0305 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βουλγαρικι Γλϊςςα V 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Γλϊςςα IV 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
142. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτον γραπτό λόγο. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να κατανοοφν ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εκφράςεισ, προτάςεισ και ςθμεία κειμζνων που ζχουν ςχζςθ με 
κακθμερινζσ εμπειρίεσ και καταςτάςεισ, 
• να αναγνωρίηουν τα κφρια ςθμεία μιασ ομιλίασ, ενόσ διαλόγου ι μιασ ςυηιτθςθσ, 
• να κατανοοφν γραπτζσ οδθγίεσ, εντολζσ, υποδείξεισ, 
• να κατανοοφν το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου και να απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ, 
• να εκφράηουν βαςικζσ επικυμίεσ και ςυναιςκιματα, 
• να ανταλλάηουν πλθροφορίεσ για τισ ςυνικειζσ τουσ, για ηθτιματα άμεςθσ ανάγκθσ, για κζματα που 
αφοροφν το περιβάλλον τουσ, 
• να γράψουν μια μικρι ζκκεςθ ι αναφορά που επικεντρϊνεται ςε ζνα ηιτθμα ι γεγονόσ, 
• να γράψουν ςφντομο κείμενο για ζνα πρόςωπο, αντικείμενο, ζργο ι μια πράξθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αυτόνομθ εργαςία 

 
143. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ περιλαμβάνει γραμματικά και ςυντακτικά ηθτιματα τθσ βουλγαρικισ γλϊςςασ. Θ 
διδακτικι φλθ είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν και τουσ δίνεται θ ευκαιρία να εξαςκιςουν τισ 
ικανότθτεσ τουσ ςτθν κατανόθςθ και ςτθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςε κακθμερινζσ 
επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ. Στα πλαίςια του μακιματοσ προβλζπεται ανάγνωςθ και κατανόθςθ κειμζνων με 
ιςτορικό, γεωγραφικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςτικό  περιεχόμενο. 

 
144. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 35 



αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

145. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 Куртева, Г., С. Бъчварпва, (2013) „Здравейте“ – учебник пп български език за чужденци (А1-А2), НБУ, 
Спфия. 

 (1998) Ελλθνο-Βουλγαρικό Λεξικό, τ. Βϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

146. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0306 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βουλγαρικι Γλϊςςα VI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Γλϊςςα V 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
147. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτον γραπτό λόγο. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να αναπτφξουν ζνα κζμα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, 
• να γράψουν ςφντομο κείμενο για ζνα πρόςωπο, αντικείμενο, ζργο ι μια πράξθ, 
• να παρζχουν ι να ηθτιςουν μζςω επιςτολισ διευκρινιςεισ, εξθγιςεισ και πλθροφορίεσ, 
• να παίρνουν κζςθ ςχετικά με ζνα ηιτθμα, 
• να διατυπϊνουν αιτιματα και προτάςεισ, 
• να αφθγοφνται προςωπικζσ εμπειρίεσ και γεγονότα, 
• να εντοπίηουν ειδικζσ πλθροφορίεσ ςε ζνα γραπτό κείμενο, 
• να κατανοοφν λζξεισ, εκφράςεισ και ιδιωματικζσ εκφράςεισ ςε ζνα γραπτό κείμενο, 
• να κατανοοφν προφορικό λόγο ηωντανό ι θχογραφθμζνο για διάφορα κζματα —προςωπικά, 
επαγγελματικά, κοινωνικά κτλ., 
• να αναγνωρίηουν τα κφρια ςθμεία μιασ ομιλίασ, ενόσ διαλόγου ι μιασ ςυηιτθςθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αυτόνομθ εργαςία 

 
148. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ περιλαμβάνει κεματικζσ ενότθτεσ για εξάςκθςθ του γραπτοφ και προφορικοφ 
λόγου. Στισ προαναφερκείςεσ κεματικζσ ενότθτεσ προβλζπεται ικανοποιθτικόσ αρικμόσ κειμζνων, μζςα από τα 
οποία οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα εμπλουτίςουν το λεξιλόγιο και τισ γλωςςικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ, κα αναπτφξουν 
το επίπεδο τθσ γλϊςςασ και κα αποκτιςουν ευρφτερθ γνϊςθ για πολλά από τα επίκαιρα κζματα τθσ ςφγχρονθσ 
βουλγαρικισ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ. 

 
149. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 



Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

150. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 Куртева, Г., С. Бъчварпва, (2013) „Здравейте“ – учебник пп български език за чужденци (А1-А2), НБУ, 
Спфия. 

 (1998) Ελλθνο-Βουλγαρικό Λεξικό, τ. Βϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

151. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0307 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Βουλγαρικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Γλϊςςα VI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
152. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τθν ειδικι γλϊςςα (ορολογία) τθσ επιςτιμθσ 
τουσ, ϊςτε να αποκτιςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που κα τισ/τουσ επιτρζψουν να κατανοοφν και να 
παράγουν ειδικά επιςτθμονικά κείμενα οικονομικοφ περιεχομζνου και να ανταποκρίνονται ςε γενικότερεσ και 
ειδικότερεσ περιςτάςεισ προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ που εντάςςονται ςτο ειδικό επιςτθμονικό 
αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ 
εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να κατανοιςουν εκτεταμζνο προφορικό λόγο και διαλζξεισ και να παρακολουκιςουν ακόμα και ςφνκετα 
επιχειριματα, 
• να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ για ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων που ςχετίηονται με τθν οικονομία, 
• να εξθγιςουν μια άποψθ πάνω ςε ζνα κεντρικό ηιτθμα δίνοντασ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
των διαφόρων επιλογϊν, 
• να κατανοιςουν οικονομικά άρκρα και αναφορζσ που ςχετίηονται με ςφγχρονα προβλιματα, ςτα όποια οι 
ςυγγραφείσ υιοκετοφν ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ ι απόψεισ, 
• να γράψουν ςαφι κείμενα πάνω ςε οικονομικά ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ με τα ενδιαφζροντά τουσ, 
• να μποροφν να γράψουν μια αναφορά, παρακζτοντασ πλθροφορίεσ ι δίνοντασ επιχειριματα για να 
ςτθρίξουν ι να αντικροφςουν μια ςυγκεκριμζνθ άποψθ, 
• να γράψουν επιςτολζσ τονίηοντασ τθν προςωπικι ςθμαςία γεγονότων και εμπειριϊν. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αυτόνομθ εργαςία 

 Αναηιτθςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

 
153. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο των μακθμάτων βαςίηεται ςτθν περαιτζρω διεφρυνςθ και ανάπτυξθ γνϊςεων και γλωςςικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ οικονομικισ και τθσ εμπορικισ ορολογίασ και ςτθ γλϊςςα τθσ επικοινωνίασ. 
Ρροβλζπεται μεγάλοσ αρικμόσ από ςχετικά κείμενα για ανάγνωςθ και επεξεργαςία και αςκιςεισ για ανάπτυξθ 
του γραπτοφ και προφορικοφ λόγου.  
Κεματικζσ ενότθτεσ:  

 οικονομία/οικονομικά ηθτιματα 

 αγορά εργαςίασ, επαγγελματικι απαςχόλθςθ, ανεργία 

 χριματα, τιμζσ, κόςτοσ ηωισ 

 οικονομικι διαχείριςθ, τραπεηικά 

 ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ επιχειριςεισ 

 επαγγελματικά ςχζδια και εμπειρίεσ 

 οικονομικι κρίςθ 



 παραγωγι αγακϊν, καταναλωτιςμόσ 

 φόροι και φορολογικά ςυςτιματα 

 
154. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

155. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 (1998) Ελλθνο-Βουλγαρικό Λεξικό, τ. Βϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

156. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0308 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Βουλγαρικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν ΙI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων/Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Βουλγαρικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν Λ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Βουλγαρικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
157. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τθν ειδικι γλϊςςα (ορολογία) τθσ επιςτιμθσ 
τουσ, ϊςτε να αποκτιςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που κα τισ/τουσ επιτρζψουν να κατανοοφν και να 
παράγουν ειδικά επιςτθμονικά κείμενα οικονομικοφ περιεχομζνου και να ανταποκρίνονται ςε γενικότερεσ και 
ειδικότερεσ περιςτάςεισ προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ που εντάςςονται ςτο ειδικό επιςτθμονικό 
αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ 
εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
• να κατανοιςουν εκτεταμζνο προφορικό λόγο και διαλζξεισ και να παρακολουκιςουν ακόμα και ςφνκετα 
επιχειριματα, 
• να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ για ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων που ςχετίηονται με κοινωνικά και 
πολιτικά ηθτιματα, 
• να κατανοιςουν άρκρα και αναφορζσ που ςχετίηονται με ςφγχρονα προβλιματα, ςτα όποια οι ςυγγραφείσ 
υιοκετοφν ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ ι απόψεισ, 
• να γράψουν ςαφι κείμενα πάνω ςε πολιτικά και κοινωνικά ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ με τα ενδιαφζροντά 
τουσ, 
• να κατανοιςουν τισ περιςςότερεσ ειδθςεογραφικζσ και ενθμερωτικζσ εκπομπζσ τθσ τθλεόραςθσ, 
• να κατανοιςουν εξειδικευμζνα άρκρα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι μποροφν να κάνουν περιςταςιακι χριςθ 
λεξικοφ για να επιβεβαιϊςουν αν ερμινευςαν ςωςτά τθν ορολογία, 
• να κάνουν περίλθψθ τμθμάτων τθσ ειδθςεογραφίασ, ςυνεντεφξεων ι ντοκιμαντζρ που περιζχουν γνϊμεσ, 
επιχειριματα και ςυηθτιςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Αυτόνομθ εργαςία 

 Αναηιτθςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

 
158. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο των μακθμάτων βαςίηεται ςτθν περαιτζρω διεφρυνςθ και ανάπτυξθ γνϊςεων και γλωςςικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτον τομζα κοινωνικϊν και των πολιτικϊν επιςτθμϊν. Ρροβλζπεται μεγάλοσ αρικμόσ από 
ςχετικά κείμενα για ανάγνωςθ και επεξεργαςία και αςκιςεισ για ανάπτυξθ του γραπτοφ και προφορικοφ 
λόγου.  
Κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Κοινωνία/Κοινωνικά ηθτιματα/Δθμόςιοσ βίοσ 

 Ρολιτικόσ βίοσ και ΜΜΕ 

 Διεκνισ κοινότθτα 

 Τζχνεσ/Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα 

 Εκπαίδευςθ 



 Φυςικό περιβάλλον 

 Κοινωνικζσ επαφζσ 

 Γιορτζσ 

 Υπθρεςίεσ 

 
159. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι και το 
λεξιλόγιο και ςυγγραφι 
εκκζςεων 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
βουλγαρικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 
• τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 
• τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

160. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Петрпва, Стефка, Правда Цанкпва (2011) Учете български език, І нивп, Департамент за чуждпезикпвп 
пбучение, Спфия 2003. 

 (1998) Ελλθνο-Βουλγαρικό Λεξικό, τ. Βϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 (1998) Βοφλγαρο-Ελλθνικό Λεξικό, τ. Αϋ, Εκδ. Ακαδθμίασ των Επιςτιμων τθσ Βουλγαρίασ, Σόφια (τελευταία 
επανζκδοςθ 2003). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

161. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0824 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικζσ Αρχζσ Πολιτικισ Επικοινωνίασ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/Bs0824/index.php 

 
162. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ με τθν επιτυχι περάτωςθ του μακιματοσ κα πρζπει να γνωρίηει 

 Ροια είναι θ λειτουργία τθσ απευκείασ επικοινωνίασ των πολιτικϊν και των φορζων εξουςίασ με το κοινό 
τουσ. 

 Ροια είναι θ διαμεςολάβθςθ που προςφζρουν τα μζςα ενθμζρωςθσ ςτουσ πολιτικοφσ και τουσ φορείσ 
εξουςίασ από τθ μια και τουσ πολίτεσ από τθν άλλθ. 

 Ροιοι είναι οι τρόποι που χρθςιμοποιοφνται για τθν πολιτικι επικοινωνία. 

 Πτι τα μζςα ενθμζρωςθσ δεν είναι ουδζτεροι φορείσ, αλλά ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ των μθνυμάτων 
και ςτθν επιρροι του κοινοφ. 
Επίςθσ θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει να μπορεί να αναλφςει τα μθνφματα που εκπζμπονται απευκείασ από 
τουσ φορείσ είτε μζςα από τα μζςα ενθμζρωςθσ και να αξιολογεί τθν ουςία του μθνφματοσ ςε ςχζςθ με το 
λοιπό περιεχόμενο.  
Τζλοσ κα πρζπει να ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα να εφαρμόηει ςε ςτοιχειϊδεσ επίπεδο τα παραπάνω. Δθλαδι 
να ζχει αναπτφξει ικανότθτεσ ϊςτε να μπορεί να εκπζμψει αντίςτοιχα μθνφματα ςε προςωπικό ι ομαδικό 
επίπεδο μζςα από τα social media. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ πολιτϊν, πολιτικισ και του ρόλου των μζςων ενθμζρωςθσ, 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν, 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ, 

 Λιψθ αποφάςεων, 

 Αυτόνομθ εργαςία, 

 Ομαδικι εργαςία, 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον, 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον, 

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν, 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα, 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ, 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
163. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να περιγράψει και να αναλφςει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται θ Ρολιτικι 
Επικοινωνία ςτισ μζρεσ μασ και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και επικοινωνοφν οι πολίτεσ με τισ 
μορφζσ εξουςίασ. Ορίηει τθ κζςθ των μζςων ενθμζρωςθσ ςε ςχζςθ με τθν πολιτικι, τουσ πολιτικοφσ και το ευρφ 
κοινό. Ρεριγράφει και αναλφει τθ ςθμαςία των μζςων ενθμζρωςθσ ςτθν αμφίδρομθ επικοινωνία πολιτικϊν-
ψθφοφόρων τόςο ςε κζματα υψθλισ πολιτικισ όςο και ςτα κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ του πολίτθ. Επίςθσ 
προςπακεί να ορίςει τθ ςθμαςία του Λντερνζτ ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και τισ αλλαγζσ που επιφζρει ςτθ 
διαμόρφωςθ των αντιλιψεων για μια ςειρά κεμάτων και των αντιδράςεων των πολιτϊν απζναντι ςτισ 



κακιερωμζνεσ ςυμπεριφορζσ. 

 

164. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Επιςκζψεισ ςε ςχετικοφσ φορείσ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ του compus 
Χριςθ του προβολικοφ ςυςτιματοσ τθσ αίκουςασ 
Χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάκεςθ και επίβλεψθ 
εργαςιϊν 

20 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
φορείσ 

5 

Φοιτθτικι προετοιμαςία 73 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αξιολογοφνται μζςω γραπτϊν εξετάςεων ςτο 
τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ είναι θ ελλθνικι. Οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε 4 ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ από τισ οποίεσ κα επιλζξουν τισ 3.  
Επίςθσ όςεσ/οι επικυμοφν, αναλαμβάνουν εργαςία θ οποία είτε 
δίνει δφο (2) πρόςκετεσ μονάδεσ είτε είναι απαλλακτικι. 
Οι απαλλακτικζσ εργαςίεσ παρουςιάηονται ςτισ τελευταίεσ 
διαλζξεισ του μακιματοσ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
και τον κανονιςμό του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
Πλοι οι φοιτθτζσ ζχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό τουσ και να 
διαπιςτϊςουν τισ παραλείψεισ, ελλείψεισ και τα λάκθ τουσ. 
Οι ερωτιςεισ και οι ενδεικνυόμενεσ απαντιςεισ αναρτϊνται ςτθ 
ςελίδα του μακιματοσ ςτο compus. 

 

165. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Μαυρογζνθσ, Γιϊργοσ Β. (2008) Ρολιτικι Επικοινωνία και ΜΜΕ: Στθν Εποχι τθσ Ραγκοςμιοποίθςθσ, 1θ ζκδ., 
Ακινα: Σταμοφλθσ. 

 McNair, Brian (2011) Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι Επικοινωνία, μτφρ. Σοφία Τςουρβάκα, Γεϊργιοσ Βάγιασ, 
Κωνςταντίνοσ Κοςκινάσ, επιμ. Κωνςταντίνοσ Κοςκινάσ, Ακινα: Ραπαηιςθσ. 

 Καϊτατηι-Γουίτλοκ, Σοφία (2010) Μορφζσ και Μζςα Ρολιτικισ Επικοινωνίασ, Κεςςαλονίκθ: University Studio 
Press. 

 Αρμενάκθσ, Αντϊνθσ (2002) Θ Ρολιτικι Επικοινωνία ςτθν Ελλάδα, επιμ. Νίκοσ Δεμερτηισ, Ακινα: 
Ραπαηιςθσ. 

 Δεμερτηισ, Νίκοσ (2002) Ρολιτικι Επικοινωνία: Διακινδφνευςθ, Δθμοςιότθτα, Διαδίκτυο, Ακινα: 
Ραπαηιςθσ. 
 

– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 International Journal of Communication 

 European Journal of Communication 

 The Public Opinion Quarterly 

 The American Political Science Review 

 The Journal of Politics 

 British Journal of Political Science 

 Political Behavior 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

166. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0323 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γλϊςςα και Λογοτεχνία ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL386/index.php 

 
167. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Εξετάηεται θ Λςτορία τθσ Λογοτεχνίασ των κρατϊν τθσ Αν. και ΝΑ Ευρϊπθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 
168. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα εξετάηονται ςτοιχεία των ςλαβικϊν λογοτεχνιϊν ςτον 19ο και 20ο αιϊνα. Αφετθρία είναι ο χϊροσ 
τθσ ωςίασ, που αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία ςτθρίχκθκε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςλαβικισ 
λογοτεχνίασ. Στθ ςυνζχεια εξετάηεται θ λογοτεχνία τθσ Σλοβενίασ, τθσ Κροατίασ, τθσ Σερβίασ, του 
Μαυροβουνίου, τθσ ΡΓΔΜ και τθσ Βουλγαρίασ. Μετά τισ αναφορζσ ςτθ ρωςικι λογοτεχνία εξετάηονται οι 
απαρχζσ τθσ λογοτεχνίασ ςτον χϊρο των νοτιοςλαβικϊν λαϊν. Ακολοφκωσ γίνονται ειδικζσ αναφορζσ ςτα 
λογοτεχνικά ρεφματα που εμφανίςτθκαν κατά τον 19ο και 20ο αιϊνα ςτουσ χϊρουσ που αργότερα 
ςυγκροτικθκαν τα εκνικά κράτθ τθσ Βουλγαρίασ, τθσ Σλοβενίασ, τθσ Κροατίασ, τθσ Σερβίασ, του 
Μαυροβουνίου, τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ και τθσ ςθμερινισ ΡΓΔΜ. 

 

169. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και ςεμινάρια 52 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 20 

Άςκθςθ πεδίου 10 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

68 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Γραπτι 
Εργαςία 

 

  



170. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Μαυρογζνθ, Σταυροφλα (2007) «Οι περιπζτειεσ μιασ γλϊςςασ», ςτο Διαςτάςεισ τθσ Μετάβαςθσ και θ 
Ευρωπαϊκι Ρροοπτικι των Χωρϊν τθσ Βαλκανικισ. Αϋ Επιςτθμονικό Συνζδριο. Ρρακτικά, Φλϊρινα 2007, ς. 719-
738. 

 Μαυρογζνθ, Σταυροφλα (2008) «Θ εικόνα των Ελλινων ςτο ζργο του ςζρβου λογοτζχνθ Στζβαν Σρζματσ», 
ςτο Δρϊμενα και Γράμματα Σλαβικοφ Ρολιτιςμοφ, Κεςςαλονίκθ (διαδικτυακι ζκδοςθ τθσ Σχολισ Βαλκανικϊν 
Γλωςςϊν του Λνςτιτοφτου Μελετϊν τθσ Χερςονιςου του Αίμου, www.imxa.gr/files/PraktikaDiimeridasSBG.pdf ), 
ς. 45-56. 

 Μαυρογζνθ, Σταυροφλα (2011) «Δυνατότθτεσ, κίνθτρα και αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ςερβικισ 
γλϊςςασ ςτο Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν Φλϊρινασ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ», ςτο 
Themistokles Gogas and Periklis Tagkas (eds.), Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current 
Trends. Conference Proceedings, Ακινα, ς. 130-142. 

 Μαυρογζνθ, Σταυροφλα (2012) «Διδάςκοντασ λογοτεχνία ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ: Ο ςερβικόσ 
ρεαλιςμόσ», ςτο Ρρακτικά επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου «Ηθτιματα διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ», Τμιμα 
Γλϊςςασ, Φιλολογίασ και Ρολιτιςμοφ Ραρευξεινίων Χωρϊν του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου, Κομοτθνι, 19-20 
Οκτωβρίου. 

 Μαυρογζνθ, Σταυροφλα (2014) «Ο ςερβικόσ ‘Αλβανικόσ Γολγοκάσ’ μζςα από το ζργο ενόσ ςζρβου 
πρόςφυγα ςτθ Κεςςαλονίκθ του Αϋ Ραγκοςμίου πολζμου», ςτο Ανανίασ Τςιραμπίδθσ, Μαρία Καηαντηίδου, 
Ειρινθ Τελλίδου (επιμ.), Κεςςαλονίκθ, Ρρωτεφουςα των Ρροςφφγων. Οι Ρρόςφυγεσ ςτθν Ρόλθ από το 1912 
μζχρι Σιμερα. Ρρακτικά ςυνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2012, Κεςςαλονίκθ: Αφοι Κυριακίδθ, ς. 67-76. 

 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Dimitrakopoulou, Maria, and Stavroula Mavrogeni (2006) “The acquisition of the impersonal (reflexive) 
passive in Serbian as an L2: evidence from Greek learners”, Primenjena lingvistika 7: 110-122. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

171. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0558 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα: Δφςθ και Παγκόςμιοσ Νότοσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL404/index.php 

 
172. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι διττόσ και αφορά τθν ειςαγωγι ςτο αντικείμενο τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθν 
ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ οπτικισ του φφλου ςτθν Επιχειρθματικότθτα τόςο ςτισ χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου 
όςο και ςτισ χϊρεσ του παγκόςμιου Νότου. Το μάκθμα ςχεδιάςτθκε προκειμζνου να δϊςει τθ δυνατότθτα 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ και των δφο κατευκφνςεων του Τμιματοσ να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Στο πλαίςιο αυτό γίνεται αναφορά ςτισ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 
επιχειρθματία, τθσ επιχειρθματικισ διαδικαςίασ με ζμφαςθ ςτθν οπτικι του φφλου (κοινωνικοφ και 
βιολογικοφ). Οι φοιτιτριεσ/θτζσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου επιλζγουν ςε επίπεδο ομάδασ κάποια χϊρα τθσ 
Δφςθσ ι του Ραγκόςμιου Νότου και διερευνοφν κζματα φφλου και γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ςε αυτι. Οι 
εργαςίεσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτο μζςον και το τζλοσ του εξαμινου. Με τον τρόπο αυτό ενιςχφονται οι 
κριτικζσ και αναλυτικζσ δεξιότθτεσ των φοιτθτϊν και δεξιότθτεσ δθμιουργικότθτασ, παρουςίαςθσ και 
επικοινωνίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
173. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι βαςικζσ ενότθτεσ που αναλφονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αφοροφν: 
Ειςαγωγι ςτθν Επιχειρθματικότθτα 
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα ωσ Ρεδίο Κοινωνιολογικισ Ζρευνασ 
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα ςτο Ρλαίςιο τθσ Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ 
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα και θ Συμβολι τθσ ςτθν Οικονομικι Ανάπτυξθ 
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα Κίνθτρα και Αντικίνθτρα 
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα και Οικογενειακόσ Κφκλοσ Ηωισ 
Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα: Θ Οπτικι του Φφλου 
Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ και Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα 
Ενδοεταιρικι Επιχειρθματικότθτα: Θ Οπτικι του Φφλου 
Επιχειρθματικότθτα και Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ από τθν Οπτικι του Φφλου 



Ρροςεγγίςεισ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ μζςω Εκπαίδευςθσ Κατάρτιςθσ Και 
ςυμβουλευτικισ 
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα Επινόθμα ι Ρραγματικότθτα; Ρροοπτικζσ για τθν Ενίςχυςι τθσ 

 

174. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Ακολουκείται θ μζκοδοσ τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ (Active 
learning). Για αυτόν τον ςκοπό χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικζσ 
μζκοδοι διδαςκαλίασ, όπωσ χριςθ παρουςιάςεων, χριςθ 
ντοκιμαντζρ/ταινιϊν, ςυνεργατικι μάκθςθ. Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ ενεργι ςυμμετοχι των φοιτθτριϊν/ϊν ςτο 
μάκθμα με παρουςίαςθ δικϊν τουσ μελετϊν περίπτωςθσ και 
χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Θ παρουςίαςθ εργαςιϊν γίνεται τθν 
8θ και 13θ εβδομάδα διδαςκαλίασ. 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία για μελζτεσ 
περίπτωςθσ 

30 

Γενικι προετοιμαςία 68 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται μζςα από τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα (20%), 
τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ 2 γραπτϊν εργαςιϊν (40%+40%). 
Εναλλακτικά ςτθν περίπτωςθ που οι φοιτιτριεσ/θτζσ αδυνατοφν 
να παρακολουκιςουν το μάκθμα, θ αξιολόγθςθ γίνεται με γραπτζσ 
εξετάςεισ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναλφονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 
κατά τθν ειςαγωγι ςτο μάκθμα και ςτο ςχετικό περίγραμμα του 
μακιματοσ. 

 

175. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Τα μόνα ςχετικά βιβλία ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία είναι:  

 Σαρρι, Κ. και Α. Τριχοποφλου (2012) Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα: Ρροςζγγιςθ τθσ Ελλθνικισ 
Ρραγματικότθτασ, Rosili. 

 Σαρρι, Κ. και Α. Τριχοποφλου (2018) Επιχειρθματικότθτα και Κοινωνικι Οικονομία: Θ Οπτικι του Φφλου, 
Τηιόλασ. 
 
Websites: 

TED  
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

176. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0718 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Δθμόςια Πολιτικι και Δθμόςια Διοίκθςθ (Κεντρικι, Ανατολικι και 
ΝΑ Ευρϊπθ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

Compus 

 
177. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Γνϊςθ και εξοικείωςθ με βαςικζσ ζννοιεσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ γενικά, όπωσ 
επίςθσ και ανάλυςθ/κατανόθςθ των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ πολιτικισ ςτουσ βαςικοφσ κλάδουσ/περιοχζσ 
δθμόςιασ πολιτικισ ςε ςειρά χωρϊν-περιπτϊςεων. Με βάςθ τα παραπάνω, κατανόθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
διαςφνδεςθσ/ςυςχζτιςθσ μεταξφ κεωρθτικϊν υποδειγμάτων δθμόςιασ πολιτικισ και διοίκθςθσ και των 
εφαρμοςμζνων πολιτικϊν ςε διάφορουσ τομείσ/πεδία. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
178. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να ειςάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ/κεματικζσ τθσ δθμόςιασ 
πολιτικισ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, όπωσ και του τρόπου με τον οποίο αυτζσ ςυνδζονται με τισ διαδικαςίεσ 
ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δθμόςιων πολιτικϊν ςτο πλαίςιο των φιλελεφκερων δθμοκρατιϊν. Το πρϊτο μζροσ 
είναι μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και μοντζλα του δθμόςιου τομζα γενικά, όπωσ θ ανάλυςθ τθσ 
πολιτικισ, θ ζννοια του πολιτικοφ κφκλου και θ ανάλυςθ των διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων. Στθ ςυνζχεια το 
μάκθμα περιλαμβάνει ανάλυςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ γραφειοκρατίασ, των μοντζλων ςχεδιαςμοφ και 
εφαρμογισ δθμόςιασ πολιτικισ, των μοντζλων ρφκμιςθσ, τθσ λογικισ τθσ μεταρρφκμιςθσ του δθμόςιου τομζα, 
τθσ κεωρίασ τθσ δθμόςιασ επιλογισ και των νεο-κεςμικϊν προςεγγίςεων, των εννοιϊν τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και αξιολόγθςθσ ςτο δθμόςιο τομζα και τθσ προςζγγιςθσ τθσ νζασ δθμόςιασ διαχείριςθσ. 
Τζλοσ, το μάκθμα περιλαμβάνει επίςθσ ανάλυςθ/μελζτθ χωρϊν-περιπτϊςεων. 

 

  



179. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία παρουςιάςεων 
και εκπόνθςθ γραπτϊν 
εργαςιϊν 

50 

Γενικι προετοιμαςία 48 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ/βακμολογία βαςίηεται κατά 50% ςτθν αξιολόγθςθ 
τθσ γραπτισ εργαςίασ και κατά 50% ςε μια τελικι γραπτι εξζταςθ. 
Οι εργαςίεσ μπορεί να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ (2-3 
φοιτιτριεσ/θτζσ) και θ ανάκεςι τουσ γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τον 
διδάςκοντα. Οι εργαςίεσ παρουςιάηονται πρϊτα κατά τθ διάρκεια 
του μακιματοσ, ϊςτε να υπάρξει ανατροφοδότθςθ με βάςθ τα 
ςχόλια/παρατθριςεισ και ςτθ ςυνζχεια υποβάλλονται πριν από 
τθν τελικι γραπτι εξζταςθ. Το μζγεκόσ τουσ ςυνιςτάται να είναι 
2000-2500 λζξεισ. 

 

180. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Τα βαςικά εγχειρίδια ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ είναι το Αποτυχία τθσ Αγοράσ, Αποτυχία τθσ Κυβζρνθςθσ: 
Θγεςία και Δθμόςια Ρολιτικι των Wallis & Dollery και το Κίνθτρα, Δράςεισ και Δθμόςια Ρολιτικι του J. Le Grand 
από τισ εκδόςεισ Ραπαηιςθ. 

– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Ppt presentations και φωτοτυπίεσ από επιςτθμονικά άρκρα. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

181. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0417 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL333/index.php 

 
182. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι  
α) θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τουσ κανόνεσ και των κεςμοφσ που διζπουν τισ διεκνείσ ςχζςεισ, 
β) θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του δικαίου ωσ διαμορφωτικοφ παράγοντα ςτθ ςφγχρονθ διεκνι πραγματικότθτα, 
γ) θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των διδαςκομζνων να προςεγγίηουν τισ εξελίξεισ ςτον τομζα των διεκνϊν 
ςχζςεων από τθν προοπτικι του διεκνοφσ δικαίου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ 

 να αναηθτοφν, αναλφουν και ςυνκζτουν τα νομοτεχνικά χαρακτθριςτικά που διζπουν τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ 
ςχζςεισ, 

 να αντιλαμβάνονται τα νομικά ςτοιχεία που προςδιορίηουν τουσ δρϊντεσ ςτο διεκνζσ επίπεδο, 

 να γνωρίηουν το πλζγμα των διεκνϊν κανόνων που διζπει τθ διαμόρφωςθ του διεκνοφσ δικαίου, 

 να εκπονοφν μία επιςτθμονικι μελζτθ ςτο διεκνζσ δίκαιο επιδεικνφοντασ επαγγελματικι και θκικι 
υπευκυνότθτα. 

 
183. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα αυτό αποτελεί μία ειςαγωγι ςτθ δυναμικι του ςφγχρονου Διεκνοφσ Δικαίου. Το Διεκνζσ Δίκαιο 
είναι το νομικό ςφςτθμα που διζπει τισ διεκνείσ ςχζςεισ. Από κεωρθτικι άποψθ, το Διεκνζσ Δίκαιο είναι 
ενδιαφζρον πεδίο μελζτθσ και ζρευνασ λόγω τθσ ςυνεχοφσ επικαιρότθτά του και των ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν του. Από πρακτικι άποψθ, είναι αναμφίβολο ότι το Διεκνζσ Δίκαιο διαδραματίηει ζναν 
ουςιαςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των διεκνϊν ςχζςεων. Κατά το βαςικό αυτό τμιμα τθσ διδαςκαλίασ του 
μακιματοσ, αναλφονται οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και παρουςιάηονται διεξοδικά οι φορείσ που ςυμβάλλουν 
πρωτίςτωσ ςτθ διαμόρφωςθ του Διεκνοφσ Δικαίου —δθλαδι, τα κράτθ (και τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν 
ζννοια του κράτουσ, ζδαφοσ, πλθκυςμόσ, εξουςία), κακϊσ και τα λεγόμενα δευτερογενι υποκείμενα του 
Διεκνοφσ Δικαίου (διακυβερνθτικοί διεκνείσ οργανιςμοί, άτομα) και οριςμζνοι άλλοι φορείσ διεκνοφσ 
δραςτθριότθτασ (όπωσ είναι, για παράδειγμα, οι μθ κυβερνθτικοί οργανιςμοί και οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ). 
Επίςθσ, εξετάηονται λεπτομερϊσ οι πθγζσ του Διεκνοφσ Δικαίου (διεκνείσ ςυμβάςεισ, εκιμικό δίκαιο, γενικζσ 
αρχζσ του δικαίου, αποφάςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν) και προςδιορίηεται θ ςχζςθ τουσ με το εςωτερικό 
δίκαιο του Κράτουσ. Επίςθσ, γίνεται μία παρουςίαςθ των κανόνων που διζπουν τισ διπλωματικζσ και 
προξενικζσ ςχζςεισ, κακϊσ και οριςμζνων ειδικϊν κεμάτων (κακεςτϊσ προςφφγων/ μεταναςτϊν). 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα #1 Οριςμόσ του Δικαίου – Δίκαιο και κοινωνία – Το Δίκαιο ςε ιςτορικι και ςε γεωγραφικι 
προοπτικι – Φυςικό Δίκαιο και Κετικό Δίκαιο – Το Εκνικό και το Διεκνζσ Δίκαιο –  Κζςπιςθ, υποκείμενα και 
κλάδοι του Εκνικοφ και του Διεκνοφσ Δικαίου – Νομικι φφςθ και χαρακτθριςτικά του Διεκνοφσ Δικαίου 
Εβδομάδα #2-3 Το Διεκνζσ Δίκαιο ςε ιςτορικι προοπτικι – Υποκείμενα του Διεκνοφσ Δικαίου – Το Κράτοσ 
ωσ υποκείμενο του Διεκνοφσ Δικαίου – Τα ςυςτατικά ςτοιχεία του Κράτουσ (Λαόσ, Χϊρα, Εξουςία) – 
Μειονότθτεσ/Ρρόςφυγεσ/Ανικαγενείσ/Αυτόχκονεσ πλθκυςμοί – Τα ονόματα των κρατϊν και το Διεκνζσ Δίκαιο  
Εβδομάδα #4-5 Νομικό κακεςτϊσ κάλαςςασ, αζροσ, διαςτιματοσ και πολικϊν ηωνϊν – Οριοκζτθςθ 
ςυνόρων – Οι λεγόμενοι «Ραγκόςμιοι Χϊροι» – Άλλοι φορείσ διεκνοφσ δραςτθριότθτασ (π.χ. Αγία Ζδρα, 



πολυεκνικζσ επιχειριςεισ) – Το άτομο ωσ υποκείμενο του Διεκνοφσ Δικαίου – Θ διεκνισ προςταςία των 
δικαιωμάτων του ανκρϊπου/ Το δίκαιο του Ρολζμου 
Εβδομάδα #6-7 Ρθγζσ του Διεκνοφσ Δικαίου – Το ζκιμο ωσ πθγι του Διεκνοφσ Δικαίου – Διεκνείσ ςυμβάςεισ 
– οριςμόσ – τφποι – ςφναψθ – ςυμφωνίεσ απλοποιθμζνθσ μορφισ και μθ δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ 
Εβδομάδα #8-9 Ο κανόνασ τθσ δυνατότθτασ διατφπωςθσ επιφυλάξεων ςε διεκνείσ ςυνκικεσ – 
Αποτελζςματα των διεκνϊν ςυνκθκϊν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και ωσ προσ τρίτουσ – Θ ζνταξθ του 
Διεκνοφσ Δικαίου ςτο ςφςτθμα του Εςωτερικοφ Δικαίου – Ερμθνεία – Λιξθ ι αναςτολι – Ανακεϊρθςθ – 
Ακυρότθτα των διεκνϊν ςυνκθκϊν – Απρόβλεπτθ και ριηικι μεταβολι των περιςτάςεων 
Εβδομάδα #10 Θ ιεραρχία των κανόνων του διεκνοφσ δικαίου – Οι Γενικζσ Αρχζσ του Δικαίου – Οι 
αποφάςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν – Επικουρικζσ πθγζσ του Διεκνοφσ Δικαίου – Μονομερείσ δικαιοπραξίεσ – 
Επιείκεια ι Ευκυδικία – Διεκνείσ Δικαςτικζσ Αποφάςεισ – Επιςτιμθ 
Εβδομάδα #11 Διεκνείσ οργανιςμοί (παγκόςμιοι/περιφερειακοί) 
Εβδομάδα #12 Στοιχεία Διπλωματικοφ Δικαίου 
Εβδομάδα #13 Ανακεφαλαίωςθ 

 

184. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Γενικι προετοιμαςία 78 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ απόδοςισ τουσ κατά 
τισ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι 
εξετάςεισ αυτζσ είναι γραπτζσ και περιλαμβάνουν δοκιμαςίεσ 
πολλαπλισ επιλογισ, κακϊσ και ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 
Για όςουσ επικυμοφν, δίνεται θ δυνατότθτα προφορικισ εξζταςθσ. 
Επίςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ εργαςιϊν για όςουσ 
ενδιαφζρονται. Οι εργαςίεσ αυτζσ δεν είναι απαλλακτικζσ, αλλά 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν τελικι αξιολόγθςθ (10-30%), 
ανάλογα με τθ βιβλιογραφία που αξιοποιείται, τθν αρτιότθτα κατά 
τθ διατφπωςθ και τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων. 
Διανζμεται syllabus με όλεσ τισ πλθροφορίεσ του μακιματοσ και 
αναρτάται επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

185. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Αντωνόπουλοσ, Κ. και Κ. Μαγκλιβζρασ (2017) Το Δίκαιο τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 3θ ζκδοςθ, Ακινα: Νομικι 
Βιβλιοκικθ. 

Χατηθκωνςταντίνου, Κ., Μ. Σαρθγιαννίδθσ, και Χ. Αποςτολίδθσ (2014) Κεμελιϊδεισ Ζννοιεσ ςτο Διεκνζσ Δθμόςιο 
Δίκαιο, 2θ ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ: Σάκκουλασ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
http://www.heal-link.gr (Research database) 
http://www.asil.org (American Society of International Law) 
http://www.ridi.org (Réseau Français pour le Droit International) 
http://www.ejil.org (European Journal of International Law) 
http://www.ila-hq.org (International Law Association) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

186. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0645 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνείσ Επιχειρθματικζσ χζςεισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι Κεωρία (Μικροοικονομικι και 
Μακροοικονομικι) Κεωρία Διεκνοφσ Εμπορίου, Βιομθχανικι 
Οικονομικι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL225/index.php 

 
187. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τθν/τον φοιτιτρια/θτι ςτθν οικονομικι ανάλυςθ του φαινομζνου 
τθσ διεκνοποίθςθσ του κεφαλαίου, των επιχειριςεων και γενικά τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ. Εκείνο που 
χαρακτθρίηει το καπιταλιςτικό ςφςτθμα είναι θ διεκνοποίθςθ των οικονομικϊν ςχζςεων μζςω τθσ εξαγωγισ 
κεφαλαίου και τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων. Συγκεκριμζνα, οι μορφζσ που παίρνει θ διεκνοποίθςθ 
είναι το διεκνζσ εμπόριο, οι επενδφςεισ χαρτοφυλακίου, οι Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ, και μια ςειρά 
ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται μζςω τθσ αγοράσ και αφοροφν τθν πϊλθςθ τεχνολογίασ και 
τεχνογνωςίασ, ςθμάτων προϊόντων, κτλ. Τζτοιεσ αγοραίεσ ςυναλλαγζσ είναι το licensing, το franchising, κτλ. Τα 
ερωτιματα που προκφπτουν είναι: Γιατί το καπιταλιςτικό ςφςτθμα ζχει τθν τάςθ τθσ υπζρβαςθσ των ςυνόρων 
ςε όποιο επίπεδο και αν αυτά ορίηονται, τοπικό, εκνικό ι περιφερειακό; Γιατί θ επιχείρθςθ επενδφει και 
παράγει άμεςα ςε μια ξζνθ χϊρα όπου αντιμετωπίηει επιπλζον κόςτοσ όπωσ αυτό τθσ ελλιποφσ πλθροφόρθςθσ 
για το οικονομικό και άλλο περιβάλλον τθσ αλλοδαπισ, τθσ γεωγραφικισ απόςταςθσ και του εξ αυτισ 
απορρζοντοσ προβλιματοσ του ςυντονιςμοφ απομακρυςμζνων γεωγραφικά δραςτθριοτιτων, ενϊ μπορεί να 
ειςζλκει ςτθν ίδια αγορά μζςω διεκνοφσ εμπορίου ι άλλων αγοραίων μορφϊν; Ροιο είναι το κόςτοσ και το 
όφελοσ τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων και του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ εν γζνει; Ροια είναι ι 
επίδραςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των οικονομικϊν ςχζςεων και τθσ κυρίαρχθσ μορφισ που αυτι κάκε φορά παίρνει 
ςτθν λειτουργία του ςυςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν κατανομι των πόρων μεταξφ χωρϊν, ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, κτλ.; Θ απάντθςθ ςε αυτά τα ερωτιματα μζςω τθσ χριςθσ των εργαλείων και μεκόδων τθσ 
οικονομικισ ανάλυςθσ είναι οι ςτόχοι του μακιματοσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  

 Ομαδικι εργαςία  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
188. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

I. Το καπιταλιςτικό ςφςτθμα: Φιλοςοφικζσ αρχζσ, οργάνωςθ και λειτουργία, εξζλιξθ και μεταβολζσ ςτον τρόπο 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (άνοδοσ τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτθν αγορά, ολιγοπϊλιο και 
μονοπϊλιο, θ ανάπτυξθ του οικονομικοφ εκνικιςμοφ). 
II. Θ εξαγωγι κεφαλαίου: Καταγωγι, εμφάνιςθ και εξζλιξθ του φαινομζνου. Φάςεισ και χαρακτθριςτικά κάκε 
φάςθσ. α) Οι διεκνείσ εμπορικζσ εταιρείεσ και ο ρόλοσ τουσ. β) Αποικιακι επζκταςθ και μετανάςτευςθ. γ) 
Ρρϊτθ φάςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ: διεκνισ οικονομικι ολοκλιρωςθ ςτα πλαίςια του αποικιακοφ ςυςτιματοσ 
– ιμπεριαλιςμόσ, θ εμφάνιςθ των Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων και των Ρολυεκνικϊν Επιχειριςεων. δ) Ρερίοδοσ 
του Μεςοπολζμου: Διεκνι καρτζλ και θ οπιςκοχϊρθςθ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ λόγω τθσ 
μείωςθσ του ρόλου τθσ αγοράσ και τθσ εμφάνιςθσ κεντρικά διευρυνόμενων οικονομικϊν ςυςτθμάτων. ε) 
Μεταπολεμικι περίοδοσ: Θ επάνοδοσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ μζςω τθσ ανόδου του διεκνοφσ εμπορίου και τθσ 
ζνταςθσ του φαινομζνου των Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων και των Ρολυεκνικϊν Επιχειριςεων. ςτ) Σφγχρονεσ 



τάςεισ και διάρκρωςθ τθσ διεκνοφσ αγοράσ και οικονομίασ. 
III. Θ οικονομικι κεωρία των Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων: Ερμθνείεσ του φαινομζνου που εντάςςονται ςε 
διάφορα πεδία τθσ οικονομικισ κεωρίασ: θ κεωρία βιομθχανικισ οργάνωςθσ ςε ςυνδυαςμό με ατελείσ αγορζσ, 
θ κεωρία του διεκνοφσ εμπορίου και θ κεωρία του κφκλου ηωισ προϊόντοσ, θ κεωρία του τόπου εγκατάςταςθσ, 
θ ενδοεπιχειρθςιακι ολοκλιρωςθ ατελϊν αγορϊν, θ εκλεκτικι κεωρία, και θ αναπτυξιακι προςζγγιςθ. 
IV. Το όφελοσ και το κόςτοσ των Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων: Θ νεοκλαςικι προςζγγιςθ, το αποτζλεςμα τθσ 
μεταφοράσ πόρων, το αποτζλεςμα εμπορίου και ιςοηυγίου πλθρωμϊν, το αποτζλεςμα ςτθν δομι των αγορϊν, 
προβλιματα εκνικισ αυτονομίασ και κατανομισ πόρων, ςυνολικό αναπτυξιακό αποτζλεςμα. 

 

189. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ/Μελζτθ και 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ 

78 

Ραρουςίαςθ εργαςιϊν 16 

Φροντιςτιριο βιβλιογραφικισ 
αναδίφθςθσ και ςυγγραφισ 
εργαςίασ 

4 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίου, Γραπτι 
εργαςία, Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του 
μακιματοσ. 

 

190. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Κυρκιλισ, Δ. (2010) Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ, Ακινα: Κριτικι. 

 Κυρκιλισ, Δ. (1998) Θ Διεκνοποίθςθ τθσ Επιχείρθςθσ. Θ Ρολιτικι Οικονομία των Άμεςων Ξζνων 
Επενδφςεων, Ακινα: Λνςτιτοφτο Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων. 

 Ραπανδρζου, Β. (1981) Ρολυεκνικζσ Επιχειριςεισ και Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ. Θ Ρερίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, 
Ακινα: Gutenberg. 

 Hood, N., and S. Young (1979) The Economics of Multinational Enterprise, London and New York: Longman. 

 Dunning, J.H. (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

191. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0601-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνείσ Οργανιςμοί 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL334/index.php 

 
192. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αυτοφ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν αποκτιςει μία ςυνολικι εικόνα 
ςχετικά με τα νομικά χαρακτθριςτικά και τθ λειτουργία των διεκνϊν οργανιςμϊν εν γζνει. Επίςθσ, κα είναι ςε 
κζςθ να αναλφουν και να αξιολογοφν με νομικι επιχειρθματολογία κζματα, που αφοροφν τθ λειτουργία 
ςυγκεκριμζνων ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, όπωσ είναι, για παράδειγμα, ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν, το 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και ο Οργανιςμόσ του Βορειοατλαντικοφ Συμφϊνου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ 

 να αναηθτοφν, αναλφουν και ςυνκζτουν τα νομοτεχνικά χαρακτθριςτικά που διζπουν τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ 
ςχζςεισ, 

 να αντιλαμβάνονται τα νομικά ςτοιχεία που προςδιορίηουν τουσ δρϊντεσ ςτο διεκνζσ επίπεδο, 

 να γνωρίηουν το πλζγμα των διεκνϊν κανόνων που διζπει τθ διαμόρφωςθ του διεκνοφσ δικαίου, 

 να εκπονοφν μία επιςτθμονικι μελζτθ ςτο διεκνζσ δίκαιο επιδεικνφοντασ επαγγελματικι και θκικι 
υπευκυνότθτα. 

 
193. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Εβδομάδα #1 Ανακεφαλαίωςθ βαςικϊν κεμάτων του διεκνοφσ δικαίου – Οριςμόσ του διεκνοφσ δικαίου – 
Διαφοροποίθςθ από ςυναφείσ κλάδουσ (Διεκνείσ ςχζςεισ, Διπλωματικι ιςτορία) – Υποκείμενα του διεκνοφσ 
δικαίου – Ρθγζσ του διεκνοφσ δικαίου (Διεκνείσ ςυνκικεσ, ζκιμο, γενικζσ αρχζσ του δικαίου, δικαςτικζσ 
αποφάςεισ, διδάγματα δθμοςιολόγων) 
Εβδομάδα #2 Τα κράτθ του κόςμου ςιμερα – Θ αφξθςθ των κρατϊν μελϊν του Οργανιςμοφ Θνωμζνων 
Εκνϊν – Λςτορικι εξζλιξθ των διακυβερνθτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν μορφϊν διεκνοφσ ςυνεργαςίασ  
Εβδομάδα #3 Γενικι κεωρία των διεκνϊν οργανιςμϊν (Οριςμόσ, ςυςτατικά ςτοιχεία) – Οι διεκνείσ 
οργανιςμοί ωσ υποκείμενα του διεκνοφσ δικαίου – Τυπολογία των διεκνϊν οργανιςμϊν  
Εβδομάδα #4 Οργανιςμόσ των Θνωμζνων Εκνϊν (Μδρυςθ, δομι, λειτουργία)  
Εβδομάδα #5 Άλλοι παγκόςμιοι οργανιςμοί 
Εβδομάδα #6 Ρεριφερειακζσ μορφζσ ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ – Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςιμερα (όργανα, 
πολιτικζσ) 
Εβδομάδα #7 Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ – Θ ςυμβολι του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτθν προςταςία των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων – Αναφορά ςτο ζργο του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 
(είδθ προςφυγϊν και ορόςθμα από τθ νομολογία) 
Εβδομάδα #8 Άλλοι ευρωπαϊκοί διεκνείσ οργανιςμοί (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ) 
Εβδομάδα #9-10 Ειδικά κζματα 
Εβδομάδα #11-13 Αναςκόπθςθ 

 

  



194. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Γενικι προετοιμαςία 78 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ απόδοςισ τουσ κατά 
τισ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι 
εξετάςεισ αυτζσ είναι γραπτζσ και περιλαμβάνουν δοκιμαςίεσ 
πολλαπλισ επιλογισ, κακϊσ και ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 
Για όςουσ επικυμοφν, δίνεται θ δυνατότθτα προφορικισ εξζταςθσ. 
Επίςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ εργαςιϊν για όςουσ 
ενδιαφζρονται. Οι εργαςίεσ αυτζσ δεν είναι απαλλακτικζσ, αλλά 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν τελικι αξιολόγθςθ (10-30%), 
ανάλογα με τθ βιβλιογραφία που αξιοποιείται, τθν αρτιότθτα κατά 
τθ διατφπωςθ και τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων. 
Διανζμεται syllabus με όλεσ τισ πλθροφορίεσ του μακιματοσ και 
αναρτάται επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

195. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Νάςκου-Ρερράκθ, Ρ, Κ. Αντωνόπουλοσ, και Μ. Σαρθγιαννίδθσ (2015) Δίκαιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν, Ν. 
Σάκκουλασ. 

Bennett, L., και J.K. Oliver (2006) Διεκνείσ Οργανιςμοί. Αρχζσ και Ρροβλιματα, Gutenberg. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
http://www.heal-link.gr (Research database) 
http://www.asil.org (American Society of International Law) 
http://www.ridi.org (Réseau Français pour le Droit International) 
http://www.ejil.org (European Journal of International Law) 
http://www.ila-hq.org (International Law Association) 
 
http://www.un.org (United Nations Home Page) 
http://www.ilo.org (International Labor Organization) 
http://www.coe.int (Council of Europe) 
http://www.osce.org (Organization for Security and Cooperation in Europe) 
http://www.nato.int (North Atlantic Treaty Organization) 
http://www.oecd.org (Organization of Economic Cooperation and Development) 
http://www.wto.org (World Trade Organization) 
http://www.europa.eu.int (European Union) 
http://www.africa-union.org (African Union) 
http://www.oas.org (Organization of American States) 
http://www.upu.int (Universal Postal Union) 
http://www.iaea.org (Atoms For Peace – International Atomic Energy Agency) 
http://www.unicef.org (United Nations Children’s Fund) 
http://en.unesco.org (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  
http://www.imo.org (International Maritime Organization) 
http://www.who.org/ (World Health Organization) 
http://www.wmo.int (World Meteorological Organization)  
http://www.gfcs-climate.org (Global Framework for Climate Services) 
http://www.unwto.org (World Tourism Organization) 
http://ww.fao.org/ (Food and Agriculture Organization) 
http://www.itu.int (International Telecommunications Union) 
http://www.icao.int (International Civil Aviation Organization) 
www.arableagueonline.org/ (Arab League)  
http://www.aseansec.org/ (Association of South East Asian Nations (ASEAN)) 
http://www.sadc.int (Southern African Development Community) 
http://www.ecowas.int/ (Economic Community of West African States) 
http://www.naftanow.org (North Atlantic Free Trade Agreement) 



http://www.mercosur.int (Mercado Común del Sur) 
http://www.unodc.org (United Nations Office on Drugs and Crime) 
http://www.unwomen.org (UN Women) 
http://www.unhabitat.org (UN Habitat) 
http://www.opcw.org (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) 
https://childrenandarmedconflict.un.org (Task Force Children and Armed Conflict) 
www.nasa.gov/ (NASA/ National Aeronautics and Space Administration) 
www.esa.int/ (European Space Agency) 
www.iaea.org/worldatom/ (International Atomic Energy Agency) 
www.un.org/terrorism (UN website on terrorism) 
www.undcp.org/odccp/terrorism.html (UN Office on Drugs and Crime terrorism programme) 
 
International Tribunals and dispute settlement mechanisms 
http://www.icj-cij.org (International Court of Justice) 
http://www.echr.coe.int (European Court of Human Rights) 
http://www.icc-cpi.int/ (International Criminal Court) 
http://www.icty.org (International Criminal Tribunal for Yugoslavia) 
http://www.ictr.org (International Criminal Tribunal for Rwanda) 
http://www.itlos.org (International Tribunal for the Law of the Sea) 
http://www.iccwbo.org/ (International Court of Arbitration) 
www.coe.int/ecri/ (European Commission against Racism and Intolerance) 
www.achpr.org/ (African Commission for Human and Peoples’ Rights) 
www.corteidh.or.cr/ (Corte Interamericana de Derechos Humanos) 
www.tas-cas.org/ (Court of Arbitration for Sport) 
http://www.rscsl.org (Special Court for Sierra Leone) 
http://www.eccc.gov.kh (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) 
 
Non-Governmental Organizations 
http://www.icrc.org (International Committee of Red Cross) 
http://www.amnesty.org (Amnesty International) 
http://www.greenpeace.org (Greenpeace) 
http://www.icbl.org (International Campaign to Ban Landmines) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

196. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0632 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνείσ χζςεισ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και Σουρκία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
197. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με το πζρασ του μακιματοσ, θ/ο φοιτιτρια/θτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να: 

 αναηθτιςει, αναλφςει και να ςυνκζςει δεδομζνα και πλθροφορίεσ, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν, 

 εκπονιςει ομαδικι ι ατομικι εργαςία, 

 εργαςτεί ςε διεκνζσ περιβάλλον, 

 εργαςτεί ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον, 

 παράγει νζεσ ερευνθτικζσ ιδζεσ, 

 αςκεί κριτικι και αυτοκριτικι. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 
198. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα εξετάηει τισ μεταπολεμικζσ διεκνείσ ςχζςεισ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και τθν Τουρκία και αναλφει τα 
διεκνι ηθτιματα, ζχοντασ ωσ πλαίςιο αναφοράσ κεωρίεσ των διεκνϊν ςχζςεων και τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ. 
Συνδζοντασ τισ ιςτορικζσ εξελίξεισ με τα κεωρθτικά ςχιματα, μελετά τον ρολό τόςο των διεκνϊν (ΘΡΑ, 
ΕΣΣΔ/ωςία, ΕΕ) όςο και των περιφερειακϊν δυνάμεων (Τουρκία) ςτθ διαμόρφωςθ του περιφερειακοφ 
υποςυςτιματοσ. Τζλοσ, εξετάηει τθν επιρροι που αςκοφν διεκνι φαινόμενα, όπωσ οι διεκνείσ 
κρίςθσ/ςυνεργαςίεσ, ςτθν εν λόγω περιοχι. Σε ςχζςθ με το ιςτορικό πλαίςιο, δίδεται ζμφαςθ ςτισ αιτίεσ που 
γζννθςαν τον Ψυχρό Ρόλεμο, ςτθν επιρροι που άςκθςαν οι υπερδυνάμεισ ΘΡΑ και ΕΣΣΔ ςτθν Ανατολικι 
Ευρϊπθ, ςτθν πτϊςθ του ανατολικοφ ςυναςπιςμοφ και ςτθν ανάδυςθ του μεταψυχροπολεμικοφ ςυςτιματοσ 
κτλ. Επίςθσ, ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτθν εξωτερικι πολιτικι τθσ Τουρκίασ, δεδομζνου ότι διαδραματίηει 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν περιοχι εξαιτίασ τθσ ιδιόμορφθσ γεωπολιτικισ τθσ κζςθσ μεταξφ Δφςθσ και Ανατολισ. 

 

199. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 40 

Γενικι προετοιμαςία 58 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 
Ρροφορικι Εξζταςθ 
Γραπτι Εργαςία και προφορικι παρουςίαςθ 

 

200. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Αβζρωφ-Τοςίτςασ, Ευάγγελοσ (1981) Λςτορία Χαμζνων Ευκαιριϊν, Κυπριακό 1950-1963, Ακινα: Εςτία. 

 Αιμιλιανίδθσ, Αχιλλεφσ Κ. (2003) Το Σχζδιο Ανάν: Ρζντε Κείμενα Κριτικισ, Ακινα: Φψιλον. 

 Αρμακόλασ, Λωάννθσ, και Κάνοσ Ρ. Ντόκοσ (2011) Από τα Βαλκάνια ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, Ακινα: Λ. 
Σιδζρθσ. 

 Βερζμθσ, Κάνοσ (1994) Βαλκάνια: Από το Διπολιςμό ςτθ Νζα Εποχι, Ακινα: Γνϊμθ. 

 Γρθγοριάδθσ, Λωάννθσ Ν. (2011) Θ Ρρόκλθςθ του Εξευρωπαϊςμοφ: Τουρκικι Ρολιτικι, Κουλτοφρα και 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ακινα: Λ. Σιδζρθσ. 

 Castellan, Georges (1991) Θ Λςτορία των Βαλκανίων (14οσ – 20οσ αιϊνασ), Ακινα: Γκοβόςτθ. 

 Θρακλείδθσ, Αλζξθσ (2006) Κυπριακό Ρρόβλθμα 1947-2004: Από τθν Ζνωςθ ςτθ Διχοτόμθςθ, Ακινα: Λ. 
Σιδζρθσ. 

 Θρακλείδθσ, Αλζξθσ (2002) Κυπριακό: Σφγκρουςθ και Επίλυςθ, Ακινα: Λ. Σιδζρθσ. 

 Jelavich, Barbara (2007) Λςτορία των Βαλκανίων, Ακινα: Ρολφτροπον. 

 Καραγιάννθσ, Μάνοσ (2016) Θ Τουρκικι Εξωτερικι Ρολιτικι ςτον Καφκαςο, Ακινα: Ραπαηιςθσ. 

 Καραγιάννθσ, Μάνοσ (2005) Εκνοτικζσ Συγκροφςεισ ςτον Καφκαςο και τθν Κεντρικι Αςία: Μία Συγκριτικι 
Ανάλυςθ, Ακινα: ΕΚΕΜ. 
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Routledge. 

 Kissinger, Henry (1995) Διπλωματία, Ακινα: Νζα Σφνορα-Λιβάνθ. 

 Νταβοφτογλου, Αχμζτ (2010) Το Στρατθγικό Βάκοσ: Θ Διεκνισ Κζςθ τθσ Τουρκίασ, Ακινα: Ροιότθτα. 

 απτόπουλοσ, Νικόλαοσ (2011) Οι Τρζχουςεσ Εμπορικζσ και Οικονομικζσ Συναλλαγζσ τθσ Τουρκίασ με τισ 
Χϊρεσ τθσ Άμεςθσ Ρεριφζρειάσ τθσ. Θ Ρερίπτωςθ τθσ Συρίασ (2002-2009), Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
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– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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201. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0715-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνζσ Εμπόριο 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
202. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει να ζχει γνϊςθ α) των βαςικϊν 
εννοιϊν τθσ Κεωρίασ του Διεκνοφσ Εμπορίου, β) των λόγων που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ διεκνϊν εμπορικϊν 
ςχζςεων μεταξφ των οικονομιϊν και των επιπτϊςεϊν τουσ πάνω ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ των εκνικϊν 
οικονομιϊν και γ) των ευθμεριακϊν επιπτϊςεων που προκφπτουν ωσ ςυνζπεια τθσ λιψθσ μζτρων οικονομικισ 
πολιτικισ, με ςτόχο τθν προςταςία των εγχϊριων αγορϊν (παραγωγϊν) από τον διεκνι ανταγωνιςμό. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ των οικονομικϊν εκείνων γνϊςεων, θ χριςθ των οποίων είναι αναγκαία 
α) για τθν κατανόθςθ των αιτίων που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ διεκνϊν οικονομικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ των 
εκνικϊν οικονομιϊν, β) για τον γεωμετρικό και αλγεβρικό προςδιοριςμό των ευθμεριακϊν επιπτϊςεων του 
διεκνοφσ εμπορίου τόςο πάνω ςτουσ εγχϊριουσ παραγωγοφσ και καταναλωτζσ, όςο και πάνω ςτο ςφνολο τθσ 
εκνικισ οικονομίασ, γ) για τθν κατανόθςθ τθσ επίδραςθσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, τθσ τεχνολογίασ 
παραγωγισ και τθσ παραγωγικότθτασ των ειςροϊν ςτουσ διεκνείσ όρουσ εμπορίου, κακϊσ και ςτθν αξία και τον 
όγκο των διεκνϊν ςυναλλαγϊν, δ) για τθν εξειδίκευςθ των αιτίων λιψθσ μζτρων δαςμολογικισ και μθ 
δαςμολογικισ προςταςίασ των εγχϊριων αγορϊν από τον διεκνι ανταγωνιςμό και ε) τον προςδιοριςμό των 
επιπτϊςεων των εν λόγω μζτρων προςταςίασ πάνω ςτισ εκνικζσ οικονομίεσ ςε όρουσ κοινωνικισ ευθμερίασ. 

 
203. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται ζννοιεσ και εργαλεία τθσ κεωρίασ του Διεκνοφσ Εμπορίου. όπωσ: 
(i) τα εμπορεφςιμα & μθ εμπορεφςιμα αγακά, (ii) θ ιςορροπία τθσ αγοράσ προϊόντοσ, (iii) το κακεςτϊσ τθσ 
αυτάρκειασ και του διεκνοφσ εμπορίου, (iv) οι αρχζσ του απόλυτου και ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ, (v) θ 
καμπφλθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων, (vi) το εμπορικό ιςοηφγιο, οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και θ 
παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ, (vii) θ εξειδίκευςθ και θ οικονομικι ανάπτυξθ, (viii) τα μζτρα δαςμολογικισ και 
μθ δαςμολογικισ προςταςίασ, (ix) οι όροι εμπορίου και (x) οι διεκνείσ ροζσ εργαςίασ. Ξεκινϊντασ γίνεται μία 
περιγραφι τθσ ιςτορικισ διαδρομισ ανάπτυξθσ του εμπορίου, των μζςων ςυναλλαγϊν και των ιςτορικϊν 
επιπτϊςεων τθσ ανάπτυξθσ των διεκνϊν εμπορικϊν ςχζςεων πάνω ςτον ανκρϊπινο πολιτιςμό και τισ ςχζςεισ 
των κρατϊν. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτισ διεκνείσ αγορζσ και τθν αγορά ςυναλλάγματοσ, διατυπϊνονται 
οι αρχζσ του απόλυτου και του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και επιχειρείται θ διερεφνθςθ του επθρεαςμοφ 
του φψουσ τθσ αμοιβισ τθσ εργαςίασ που προκφπτει ωσ ςυνζπεια α) τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτο διεκνζσ 
εμπόριο και β) τθσ μεταβολισ των διμερϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Στο επόμενο ςτάδιο αναλφονται τα 
κριτιρια ειδίκευςθσ μίασ οικονομίασ ςτθν παραγωγι ενόσ αγακοφ και ο τρόποσ επθρεαςμοφ των παραγόμενων 
δεςμϊν αγακϊν υπό κακεςτϊσ διεκνοφσ εμπορίου. Τζλοσ γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των μζτρων 
εμπορικισ πολιτικισ (δαςμολογικϊν και μθ) και των επιπτϊςεων αυτϊν πάνω ςτθν εκνικι οικονομία και τισ 
οικονομικζσ τθσ μονάδεσ (παραγωγοφσ & καταναλωτζσ). 

 

  



204. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

35 

Γενικι προετοιμαςία 50 

Βελτίωςθ Γνϊςεων Υποβάκρου 13 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν λαμβάνει χϊρα μζςω γραπτϊν 
εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ είναι θ 
ελλθνικι. Στο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να δϊςουν απαντιςεισ (κατ’ επιλογιν) 
ςε δφο από τα τρία προτεινόμενα κζματα. Οι απαντιςεισ ζχουν ίςθ 
βακμολογικι βαρφτθτα. Το πρϊτο κζμα αφορά ερωτιματα 
πολλαπλισ επιλογισ. Το δεφτερο κζμα είναι ανάπτυξθσ κειμζνου. 
Το τρίτο κζμα είναι αρικμθτικι άςκθςθ. 

 

205. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Κατρανίδθσ, Στζλιοσ και Δθμιτρθσ Νταντάκασ (2017) Κεωρία και Ρολιτικι Διεκνοφσ Εμπορίου, Τηιόλασ. 
Κωδικόσ Εφδοξου: 68369829. 

 Αγιομυργιαννάκθσ, Γ.Μ., Μ. Βλάςςθσ, και H. Thompson (2006) Διεκνείσ Οικονομικζσ Σχζςεισ, Rosili. Κωδικόσ 
Εφδοξου: 6313. 

 Salvatore, Dominick (2017) Διεκνισ Οικονομικι, 12θ Ζκδοςθ, Τηιόλασ. Κωδικόσ Εφδο-ξου: 59383046. 

 Καρπζτθσ Χριςτοσ (–) Διεκνζσ Εμπόριο, Ρανεπιςτθμιακζσ Σθμειϊςεισ (ςε θλεκτρονικι μορφι). 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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206. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0717 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνζσ Μάρκετινγκ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL310/index.php 

 
207. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ άςκθςθσ μάρκετινγκ 
ςε διεκνζσ περιβάλλον και κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τεχνικζσ και ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ για μια 
παγκόςμια επιχείρθςθ. Επιπρόςκετα κα μποροφν να αξιολογιςουν τθν αποτελεςματικότθτα των εργαλείων 
μίγματοσ μάρκετινγκ μιασ επιχείρθςθσ και να αναλφςουν τισ ευρφτερεσ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ που 
χρθςιμοποιεί ο οργανιςμόσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ το διαφορετικό πολιτιςμικό κάκε φορά περιβάλλον. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Δεδομζνου ότι το μάκθμα διακζτει τόςο υποχρεωτικι ομαδικι εργαςία όςο και ςειρά ατομικϊν εργαςιϊν, οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ μποροφν να αναπτφξουν τθν ομαδικι ςυνεργαςία αλλά και αυτόνομθ πρωτοβουλία και ςκζψθ. 
Ταυτόχρονα μζςα από το αντικείμενο του μακιματοσ καλοφνται να αντιλθφκοφν τον ςχεδιαςμό και τθ 
διαχείριςθ των εργαλείων μίγματοσ μάρκετινγκ, να καλλιεργιςουν τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ ειςαγωγισ 
και να προςπακιςουν να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ κάκε φορά καταςτάςεισ που δθμιουργεί το διεκνζσ 
επιχειρθματικό περιβάλλον. 

 
208. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει α) τθν ειςαγωγι ςτθν ζννοια του Διεκνοφσ Εμπορίου και 
Διεκνοφσ Μάρκετινγκ β) τθν ανάλυςθ του μίγματοσ μάρκετινγκ ςε διεκνζσ περιβάλλον γ) τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των ςτρατθγικϊν ειςόδου ςε μια αγορά δ) το διαφοροποιθμζνο πολιτιςμικό περιβάλλον. 

 

209. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ πλατφόρμασ compus, χριςθ e-mail ςτθν επικοινωνία με 
φοιτθτζσ, χριςθ διαδικτφου και βίντεο ςτισ παραδόςεισ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τθν παρουςίαςθ των υποχρεωτικϊν 
ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν, τθν αξιολόγθςθ του γραπτοφ 
παραδοτζου των εργαςιϊν και τζλοσ με τισ υποχρεωτικζσ γραπτζσ 
εξετάςεισ ςτο τζλοσ του μακιματοσ. Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ 
ενθμερϊνεται κάκε φορά ςτο πρϊτο μάκθμα για τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ κακϊσ και από το compus. 

 

  



210. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ρανθγυράκθσ, Γ. (–) Διεκνζσ Μάρκετινγκ, Σταμοφλθσ. 

 Αυλωνίτθσ, Γ., X. Λυμπερόπουλοσ, και Β. Τηαναβάρασ (–) Σφγχρονεσ Στρατθγικζσ Μάρκετινγκ, Rossili. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Journal of International Marketing 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Management 
Journal of Marketing Communications 
Journal of Retailing  
European Journal of Marketing 
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211. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0505 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνζσ Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεκνϊν υναλλαγϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάκθμα ΕΤ υποχρεωτικό ειδίκευςθσ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL131/index.php 

 
212. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
α) να προςφζρει μια ευςφνοπτθ και διερευνθτικι προςζγγιςθ του νομικοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου 
διεξάγονται, κυρίωσ οι δθμόςιεσ αλλά και οι ιδιωτικζσ διαςυνοριακζσ οικονομικζσ ςχζςεισ, 
β) να αναλφςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ γενικζσ αρχζσ και τουσ γενικοφσ κανόνεσ δικαίου που διζπουν τισ διεκνείσ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε ζνα πολυςχιδζσ και πολυεπίπεδο διεκνζσ οικονομικό και νομικό ςφςτθμα, 
γ) να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ με τισ νομικζσ ρυκμίςεισ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτο ςφγχρονο 
διεκνοποιθμζνο οικονομικό περιβάλλον, 
δ) να διευρφνει το ερευνθτικό ενδιαφζρον των φοιτθτριϊν/ϊν προσ το ευρφτερο πεδίο τθσ οικονομικισ 
παρουςίασ και δράςθσ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν οντοτιτων πζραν του ςτενοφ εγχωρίου ορίηοντοσ. 
Τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα, τα οποία εξυπθρετοφν τθν ωσ άνω ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία, 
περιλαμβάνουν: 
α) τθν άριςτθ γνϊςθ και κατανόθςθ των γενικϊν αρχϊν και κανόνων των διεκνϊν οικονομικϊν ςυναλλαγϊν, 
β) τθν εφαρμοςμζνθ επεξεργαςία των εν λόγω αρχϊν και κανόνων ςε πρακτικζσ υποκζςεισ, 
γ) τθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ικανότθτασ των φοιτθτϊν ςτθ διαχείριςθ των ηθτθμάτων που εν 
δυνάμει ανακφψουν ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν ςυναλλαγϊν  
δ) τθν αξιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τθν επίτευξθ των παραπάνω μακθςιακϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μια ειςαγωγικι και γενικι, αλλά 
πλιρθ και ςυνεκτικι, γνϊςθ του αντικειμζνου. Ωςτόςο, απϊτεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να τουσ 
εξοπλίςει με τα απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, ϊςτε να είναι ικανζσ/οί: 
α) να χειρίηονται με ςχετικι κεωρθτικι άνεςθ και κριτικι ςτάςθ τισ βαςικζσ κεματικζσ του μακιματοσ, 
β) να ςυμβουλεφςουν ςε προλθπτικό ςτάδιο, δθμόςιεσ ι/και ιδιωτικζσ οντότθτεσ, οι οποίεσ προτίκενται να 
αναπτφξουν διαςυνοριακι οικονομικι δραςτθριότθτα, 
γ) να ςυμμετζχουν ςε μια γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ του μακιματοσ και 
δ) να επιλφςουν διαφορζσ που ενδεχομζνωσ ανακφψουν. 
Ειδικότερα, ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει τισ παρακάτω γενικζσ 
ικανότθτεσ: 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Λιψθ αποφάςεων 
• Αυτόνομθ εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 



213. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Οι διεκνείσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ αποτελοφν αντικείμενο ρφκμιςθσ και μελζτθσ από αρχαιοτάτων ετϊν. Στθν 
προςπάκειά τουσ να διεξάγουν τισ οικονομικζσ τουσ ςχζςεισ μζςα ςε ζνα γνϊριμο και προβλζψιμο περιβάλλον, 
τα υποκείμενα αυτϊν (κράτθ, οργανιςμοί και ιδιϊτεσ) επιχείρθςαν να κζςουν ζνα πλαίςιο κανόνων και αρχϊν, 
που να ρυκμίηουν αυτζσ τισ ςχζςεισ κατά τρόπο ςυνεκτικό, ςτακερό και διαρκι. Δθμιουργικθκε, ζτςι, ςταδιακά 
ζνα ςφνολο κανόνων και αρχϊν, που ςυνζκεςε ζνα διακριτό κλάδο δικαίου, το διεκνζσ οικονομικό δίκαιο, το 
οποίο αναπτφχκθκε ιδιαίτερα κατά το δεφτερο ιμιςυ του περαςμζνου αιϊνα. Στο ίδιο πεδίο, αναπτφχκθκε 
παράλλθλα ζνα διακριτό ςφνολο κανόνων, οι οποίοι κακορίηουν τθν επιλογι του εφαρμοςτζου εγχωρίου 
δικαίου και του αρμοδίου δικαςτθρίου, ςτθν περίπτωςθ που περιςςότερα του ενόσ εγχϊρια δίκαια διεκδικοφν 
εφαρμογι ςε μια διεκνικι ςυναλλαγι. Οι κανόνεσ του διεκνοφσ οικονομικοφ δικαίου παράγονται, κατά 
κανόνα, από διεκνείσ (οικονομικοφσ) οργανιςμοφσ και πθγάηουν κυρίωσ από διεκνι κείμενα (πολυμερείσ και 
διμερείσ ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ κλπ), αλλά και από εκιμικά διαμορφωμζνουσ κανόνεσ. Οι κανόνεσ του δικαίου 
των διεκνϊν ςυναλλαγϊν ζχουν κατά κανόνα εκνικι προζλευςθ. Αντικείμενο ρφκμιςθσ των κανόνων του 
διεκνοφσ οικονομικοφ δικαίου και του δικαίου των διεκνϊν ςυναλλαγϊν αποτελοφν διαςυνοριακζσ 
ςυναλλαγζσ οικονομικοφ χαρακτιρα. Διαςυνοριακζσ είναι οι ςυναλλαγζσ οι οποίεσ παρουςιάηουν τουλάχιςτον 
ζνα ςτοιχείο ςυνδζςεωσ με διαφορετικζσ ζννομεσ τάξεισ. Οικονομικζσ είναι οι ςυναλλαγζσ που ζχουν 
χαρακτιρα εμπορικό και γενικότερα χρθματοοικονομικό.  Υποκείμενα, των διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν 
μποροφν να είναι διεκνείσ οργανιςμοί, κράτθ και ιδιϊτεσ, δθλαδι επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ μορφισ (ατομικισ, 
εταιρικισ ι πολυεκνικισ). Ζνασ από τουσ εμπορικοφσ πρωταγωνιςτζσ ςτισ διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ είναι θ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ακριβϊσ, λόγω τθσ εξζχουςασ κζςθσ τθσ ςτο διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα, το μάκθμα 
εξετάηει τον, μείηονοσ ενδιαφζροντοσ, πυρινα τθσ κοινισ εμπορικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ. 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα 1 Ειςαγωγι. Ρεριγραφι και ανάλυςθ του αντικειμζνου, τθσ δομισ και τθσ ςτοχοκεςίασ του 
μακιματοσ. Ραρουςίαςθ ευάρικμων επιλεγμζνων υποκζςεων εργαςίασ, κυρίωσ από τθ νομολογία αλλά και 
τθν πράξθ, οι οποίεσ είναι αντιπροςωπευτικζσ των κεντρικϊν ηθτθμάτων τθσ φλθσ του μακιματοσ. 
Εβδομάδα 2 Επικρατοφςεσ τάςεισ του διεκνοφσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ 
Εβδομάδα 3 Βακμίδεσ οικονομικισ ενοποίθςθσ  
Εβδομάδα 4 Μζςα άςκθςθσ εμπορικισ πολιτικισ 
Εβδομάδα 5 Ρθγζσ του διεκνοφσ οικονομικοφ δικαίου & του δικαίου διεκνϊν ςυναλλαγϊν 
Εβδομάδα 6 Διμερείσ και πολυμερείσ εμπορικζσ και οικονομικζσ ςυμφωνίεσ 
Εβδομάδα 7 Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου 
Εβδομάδα 8 Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου 
Εβδομάδα 9 Το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 
Εβδομάδα 10  Το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 
Εβδομάδα 11 Θ Ραγκόςμια Τράπεηα 
Εβδομάδα 12 Εφαρμοςτζο δίκαιο & αρμόδιο forum ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. Διεκνείσ εμπορικοί 
κανόνεσ (INCOTERMS) του Διεκνοφσ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου 
Εβδομάδα 13 Θ εξωτερικι δράςθ τθσ ΕΕ με ζμφαςθ ςτθν κοινι εμπορικι πολιτικι τθσ 

 

214. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία: Οι διαλζξεισ υποςτθρίηονται από 
παρουςιάςεισ με μορφι PowerPoint, οι οποίεσ αναρτϊνται ςτο 
compus. Επίςθσ, θ χριςθ του compus διευκολφνει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάρτθςθ και τακτικι 
επικαιροποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ, των ςθμειϊςεων 
διαλζξεων και ερωτιςεων αναςκόπθςθσ. Ζτςι, διευκολφνεται θ 
φοιτθτικι προετοιμαςία και ςυςτθματοποίθςθ του αντικειμζνου 
των διαλζξεων. Μακθςιακά βοθκιματα: Σθμειϊςεισ διαλζξεων και 
πρόςκετθ βιβλιογραφία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του 
μακιματοσ και επικαιροποιοφνται τακτικά. 
Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτιτριεσ/θτζσ: Μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail) και τθσ ιςτοςελίδασ του 
compus του μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξαμθνιαία εξζταςθ είναι κατά κανόνα γραπτι. H προφορικι 
εξζταςθ εξαμινου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, εφόςον ςυντρζχει 
ςοβαρόσ λόγοσ που κακιςτά αδφνατθ ι ακατάλλθλθ τθ γραπτι 
εξζταςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ωσ άνω 



μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ, όπωσ αυτά ρθτά 
αναγράφονται ςτο περίγραμμα του μακιματοσ, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα compus. 

 

215. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο παρακάτω, τθσ ελεφκερθσ επιλογισ του φοιτθτι) 

 Στεφάνου, Κ., και Χρ. Γκόρτςοσ (2006) Διεκνζσ Οικονομικό Δίκαιο, Νομικι Βιβλιοκικθ. 

 Μπρεδιμα, Α., και Α. Γουργουρίνθ (2015) Διεκνζσ Οικονομικό Δίκαιο. Το Δίκαιο του Ραγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου, Νομικι Βιβλιοκικθ. 
 
- Συμπλθρωματικά: 

 Σθμειϊςεισ του διδάςκοντοσ Κακθγθτι 

 Φατοφρου, Α., και Ρ. Στάγου Ρ., Διεκνζσ Οικονομικό Δίκαιο. Διεκνείσ Εμπορικζσ Σχζςεισ, Τεφχοσ Αϋ, 
Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, Επίκεντρο. 

 Herdegen, Matthias (2016) Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford. 

 Lowenfeld, Andreas F. (2008) International Economic Law, Second Edition, Oxford. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

216. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0408 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνισ Μακροοικονομικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL207/index.php 

 
217. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα μάκουν α) να εκτιμοφν ςτάςιμεσ ςυναρτιςεισ χρονολογικισ ςειράσ με τθ μζκοδο 
Johansen και Granger Causality, β) να διαβάηουν δεδομζνα και να τα αναλφουν ςτο λογιςμικό Eviews και γ) να 
δζχονται ι να απορρίπτουν ςυντελεςτζσ παλινδρόμθςθσ ςε διάφορα επίπεδα ςθμαντικότθτασ μζςα από τισ 
παραπάνω εκτιμιςεισ. 
Απόκτθςθ γνϊςεων 
Κατανόθςθ 
Αναλυτικι και ςυνκετικι ικανότθτα 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 
218. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτισ ζννοιεσ και τισ κεωρίεσ που αναλφουν 
τισ μακροοικονομικζσ λειτουργίεσ, τισ ςχζςεισ, και τθν οικονομικι πολιτικι μιασ ανοιχτισ οικονομίασ. Με 
δεδομζνθ τθν αυξθμζνθ ςθμαντικότθτα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ θ κεματικι του μακιματοσ 
εςτιάηεται ςτισ μακροοικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ κρατϊν, τθν ανάλυςθ των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν 
αγορϊν, ςτθν ανάλυςθ των παρεμβατικϊν οικονομικϊν πολιτικϊν που χρθςιμοποιοφν οι κυβερνιςεισ για να 
επθρεάςουν τισ οικονομίεσ που ςυναλλάςςονται μεταξφ τουσ ςτθν διεκνι αγορά. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
εξετάηονται οι υποκείμενοι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ διεκνοφσ κίνθςθσ κεφαλαίων, οι αγορζσ 
ςυναλλάγματοσ, οι διεκνείσ ιςοτιμίεσ επιτοκίων, θ διάρκρωςθ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν —και 
μακροοικονομικισ ςε κακεςτϊσ ςτακερϊν και κυμαινομζνων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, θ μακροοικονομικι 
των νομιςματικϊν ενοποιιςεων, οι νομιςματικζσ κρίςεισ, κακϊσ και άλλα κζματα που χαρακτθρίηουν το 
ςθμερινό χρθματοοικονομικό τοπίο. Θ παρακολοφκθςθ του μακιματοσ προχποκζτει τθν γνϊςθ των αρχϊν τθσ 
οικονομικισ, ιδιαίτερα τθσ μακροοικονομικισ κεωρίασ κακότι χρθςιμοποιοφνται τα βαςικά εργαλεία και οι 
ζννοιεσ τθσ οικονομικισ κεωρίασ. 
Στάςιμεσ χρονολογικζσ ςειρζσ 
Johansen Συνολοκλιρωςθ ςειρϊν 
Αιτιατζσ Σχζςεισ με τθ μζκοδο του Granger 
Impulse Response Function (Γραφιματα ςχζςεων μεταξφ μεταβλθτϊν) 

 

  



219. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ κεμάτων τθσ διδαχκείςασ φλθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
κριτικισ ικανότθτασ επάνω ςε αυτι. 
Εργαςτιρια: 30% 
Γραπτζ εξετάςεισ: 70% 

 

220. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ραπάηογλου, Χ. (2004) Ειςαγωγι ςτθ Διεκνι Μακροοικονομικι, Ακινα. 

 Salvatore, D. (2017) Διεκνισ Οικονομικι, Ακινα: Τηιόλασ. 

 Gilpin, Robert (2002) Ραγκόςμια Ρολιτικι Οικονομία, Ροιότθτα. 

 Λεβεντάκθσ, Λωάννθσ (2003) Διεκνισ Μακροοικονομικι και Χρθματοοικονομικι, Σταμοφλθσ. 

 Κουτεντάκθσ, Φραγκίςκοσ, και Μίνωσ Κουκουριτάκθσ (2015) Διεκνισ Μακροοικονομικι, Κάλλιποσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

221. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0535-3 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διεκνισ Προςταςία Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL233/index.php 

 
222. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Τα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ζγκεινται ςτθν μετάδοςθ γνϊςεων ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν ςε ςχζςθ με άλλα μακιματα, όπωσ τα δικαιϊματα του ανκρϊπου, 
αλλά και θ πολιτικι ιςτορία. Εξαςκεί τθν ικανότθτα ςφνκεςθσ τθσ γνϊςθσ αυτισ ςε νζα πλθροφορία και 
ανάλυςι τθσ. Επίςθσ, προωκεί τθ ςφνκεςθ γνϊςθσ και μεκοδολογίασ ανάλυςθσ για ποφ κα επιτρζψει τθν 
κατανόθςθ, και περεταίρω ςφνκεςθ νζων εννοιϊν και πλθροφοριϊν. Τζλοσ αναπτφςςει τθν διατφπωςθ 
αξιολογικϊν κρίςεων για φαινόμενα και δεδομζνα, μζςω τθσ ςφγκριςθσ και τθσ υποςτιριξθσ ολοκλθρωμζνων 
επιχειρθμάτων που αφοροφν τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα καλλιεργεί τισ γενικζσ ικανότθτεσ των φοιτθτριϊν/ϊν, κακϊσ τουσ εξοικειϊνει με εργαλεία ζρευνασ 
και μεκοδολογία αναηιτθςθσ πθγϊν, τρόπουσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ, με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. Επίςθσ τουσ εξοικειϊνει ςτον ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και τθν προςταςία των δικαιωμάτων 
του ανκρϊπου και τθν επίδειξθ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ ςε κζματα ςτάκμιςθσ δικαιωμάτων. Επίςθσ μζςα από 
τθν παρουςίαςθ, εκπόνθςθ και ςυηιτθςθ εργαςιϊν το μάκθμα επιδιϊκει τθν άςκθςθ κριτικισ ςκζψθσ και 
αυτοκριτικισ και τθν προαγωγι νζων ιδεϊν και γνϊςθσ ςε τομείσ που εν πολλοίσ ιταν άγνωςτοι. Σε περίπτωςθ 
εργαςίασ δφο φοιτθτριϊν/ϊν επιδιϊκεται και θ ανάπτυξθ ομαδικοφ πνεφματοσ και ςυνεργαςίασ. Τζλοσ, το 
μάκθμα επιδιϊκει τθν καλλιζργεια του πνεφματοσ διαλόγου και διαχείριςθσ αντίκετων επιχειρθμάτων και 
απόψεων. 

 
223. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διερεφνθςθ του περιεχομζνου των κφριων και δευτερευουςϊν πθγϊν τθσ 
προςταςίασ των δικαιωμάτων ςε διεκνζσ επίπεδο, ωσ επί μζρουσ κλάδοι του διεκνοφσ δικαίου. Εξετάηονται οι 
πθγζσ τθσ κανονιςτικισ προςταςίασ, δθλαδι το διεκνζσ ζκιμο, διεκνείσ ςυνκικεσ, θ ςχετικι νομολογία, οι 
πράξεισ διεκνϊν οργανιςμϊν και θ κεωρία, αλλά και οι πολιτικζσ ςυνιςτϊςεσ οι οποίεσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με 
το εκάςτοτε κεςμικό πλαίςιο προςταςίασ. Μζςα από το μάκθμα κα γίνει κατανόθςθ του ςχθματιςμοφ τθσ 
προςταςία των δικαιωμάτων ωσ πυλϊνασ του ςφγχρονου «νομικοφ πολιτιςμοφ» ςε διεκνζσ και εςωτερικό 
επίπεδο. Για τθν καλφτερθ προςζγγιςθ του αντικειμζνου κα μελετϊνται ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (case 
studies) που αφοροφν το περιεχόμενο και τθν εφαρμογι των δικαιωμάτων του ανκρϊπου ςτισ γεωγραφικζσ 
περιοχζσ που μασ ενδιαφζρουν. Το μάκθμα ςυηθτά ςυηθτάει τισ ςχζςεισ των δικαιωμάτων ςε διεκνζσ και 
εκνικό επίπεδο μζςα από περιπτϊςεισ που αποτελοφν ςτακμό ςτθν εξζλιξθ του δικαίου προςταςίασ των 
δικαιωμάτων του ανκρϊπου αλλά και ςθμαντικζσ περιπτϊςεισ τθσ επικαιρότθτασ με ζμφαςθ ςτθν περίπτωςθ 
τθσ Ελλάδασ. Ειδικι αναφορά γίνεται ςε επί μζρουσ δικαιϊματα, όπωσ το δικαίωμα ςτθν περιουςία, ςτθν ηωι, 
τθν ελευκερία ζκφραςθσ, ενϊςεωσ ι ςτθν προςταςία από τα βαςανιςτιρια, τισ διακρίςεισ, το δικαίωμα ςτθ 
δίκαια δίκθ, κλπ. Επίςθσ εξετάηονται θ υποχρζωςθ των κρατϊν να απζχουν από πράξεισ γενοκτονίασ και θ 
προςταςία των δικαιωμάτων του ανκρϊπου ςε περίοδο πολζμου (ανκρωπιςτικό δίκαιο). Το μάκθμα εξετάηει 
αναλυτικά τον πλζον ανεπτυγμζνο δικαιοδοτικό μθχανιςμό προςταςίασ, ςε διεκνζσ επίπεδο, δθλαδι, το 
Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. Εξετάηεται το περιεχόμενο των ουςιαςτικϊν και 
δικονομικϊν διατάξεων τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και τθσ νομολογίασ του 
Δικαςτθρίου του Στραςβοφργου. 



 

224. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ υπολογιςτι και προβολισ διαφανειϊν 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (και παρουςιάςεισ 
εργαςιϊν και ςυηιτθςθ) 

52 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ 98 

Ρροετοιμαςία εργαςίασ 
(προαιρετικι) 

 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικά. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται 
με προφορικζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου ι με τθν επιλογι 
προαιρετικά μικρισ ζρευνασ με τθ μορφι εργαςίασ, θ οποία 
υποχρεωτικά παρουςιάηεται ςε κακοριςμζνθ θμερομθνία και 
αποτελεί αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςτο μάκθμα. Για να είναι 
απαλλακτικι θ εργαςία κα πρζπει να βακμολογθκεί με 
τουλάχιςτον 8. Διαφορετικά θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πάρει μονάδεσ 
προόδου *1 ι 2]. 
Το κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι θ επάρκεια των απαντιςεων ςτισ 
ερωτιςεισ κατά τθν προφορικι διαδικαςία, ενϊπιον ακόμα 5 
ςυνεξεταηόμενων φοιτθτριϊν/ϊν. Στισ γραπτζσ εργαςίασ, κριτιριο 
αξιολόγθςθσ αποτελεί ο τρόποσ παρουςίαςθσ του ερευνθτικοφ 
ερωτιματοσ, θ ανάλυςθ τθσ βιβλιογραφίασ/πθγϊν και θ επάρκεια 
ςτθν ςφνταξθ κειμζνου που τεκμθριϊνεται με αναφορζσ. 

 

225. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ματκία, Στ. (επιμ.) (1999) Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, Ακινα/Κομοτθνι: Α.Ν. 
Σάκκουλασ. 

 Τςαπόγασ, Μ., και Δ. Χριςτόπουλοσ (2004) 1953-2003: Τα Δικαιϊματα ςτθν Ελλάδα, επιμ. Ελλθνικι Ζνωςθ 
για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, Ακινα: Καςτανιϊτθσ. 

 Ματκίασ, Στ. κ.ά. (επιμ.) (2006) Θ Ρροςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ςτθν Ευρϊπθ: με Βάςθ τθ 
Νομολογία του Δικαςτθρίου του Στραςβοφργου, Ακινα: Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 European Journal of Human rights 

 Human rights quarterly 

 Δικαιϊματα του Ανκρϊπου 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

226. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0805-3 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Hϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Δίκαιο Σραπεηικϊν υμβάςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάκθμα Επιλογισ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
227. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ευςφνοπτθ παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν του τραπεηικοφ δικαίου και θ 
περαιτζρω εξοικείωςθ με τισ επιμζρουσ τραπεηικζσ ςυμβάςεισ όπωσ εμφανίηονται ςτθν θμεδαπι τραπεηικι 
πρακτικι. Ειδικότερα οι φοιτιτριεσ/θτζσ προςεγγίηουν αρχικά κεωρθτικά τισ ςχετικζσ οικονομικζσ και δικαιϊκζσ 
ζννοιεσ και ακολοφκωσ εμβακφνουν μζςων πρακτικϊν κεμάτων και παραδειγμάτων ςτθν εφαρμογι των 
ςχετικϊν εννοιϊν και κεςμϊν ςτθν πράξθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μία ειςαγωγικι 
γνϊςθ ςε κφριεσ-βαςικζσ ζννοιεσ του τραπεηικοφ δικαίου, ϊςτε να δφνανται περαιτζρω να εμβακφνουν ςε 
ειδικότερα ηθτιματα. 
Ειδικότερα θ διδαςκαλία αποςκοπεί: 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
228. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα παρουςιάηει βαςικά ςτοιχεία και ζννοιεσ του τραπεηικοφ δικαίου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά τόςο 
ςτο θμεδαπό όςο και ςτο διεκνζσ νομικό πλαίςιο με επιμζρουσ αναφορζσ ςτθν Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν, 
ςτουσ ευρωπαϊκοφσ τραπεηικοφσ κεςμοφσ, ςτθν ενιαία ευρωπαϊκι τραπεηικι αγορά, ςτθ δομι του ελλθνικοφ 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ςτουσ φορείσ και τα πιςτωτικά ιδρφματα. Ακολοφκωσ παρουςιάηονται βαςικζσ 
λειτουργίεσ και κεςμοί, όπωσ θ εποπτεία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τζλοσ κφριο 
ςτοιχείο των παραδόςεων αποτελεί θ παρουςίαςθ των κφριων τραπεηικϊν ςυμβάςεων και των επιμζρουσ 
ειδϊν τουσ, όπωσ οι κατακζςεισ, θ χοριγθςθ πιςτϊςεων, θ πρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (factoring 
- forfaiting), θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing), οι υπθρεςίεσ και τα μζςα πλθρωμϊν, οι εγγυιςεισ και οι 
λοιπζσ τραπεηικζσ ςυμβάςεισ. 

 

229. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Power-Point και ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 



Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξζταςθ είναι γραπτι ι προφορικι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
αφοροφν τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν απαιτιςεων του 
μακιματοσ. 

 

230. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο προτεινόμενων) 
Πλα τα εγχειρίδια τραπεηικοφ δικαίου 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Επιςκόπθςθ Εμπορικοφ Δικαίου 
Αρμενόπουλοσ 
Επικεϊρθςθ Εμπορικοφ Δικαίου 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

231. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0615 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Διοίκθςθ Διεκνϊν Επιχειριςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό 
Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS  

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
232. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ παρακολουκϊντασ αυτό το μάκθμα κα είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν ποια είναι τα είδθ 
των διεκνϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, από τι απαρτίηεται το διεκνζσ νομιςματικό ςφςτθμα και το 
Λςοηφγιο Ρλθρωμϊν, ποιεσ είναι οι Αγορζσ Συναλλάγματοσ και οι Διεκνείσ Χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Επιπλζον, 
κα είναι ςε κζςθ να διακρίνουν το πϊσ διαμορφϊνονται οι εκνικζσ εμπορικζσ πολιτικζσ αλλά και ποιεσ είναι οι 
μορφζσ διακρατικϊν ςυμφωνιϊν. Επιπλζον, κα μποροφν να αναγνωρίςουν ποιεσ είναι οι προκλιςεισ του 
ςφγχρονου παγκοςμιοποιθμζνου περιβάλλοντοσ αλλά και κατάλλθλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν. Μζςα 
ςε αυτό το πλαίςιο, κα διενεργθκεί μια αξιολόγθςθ και ανάλυςθ των ξζνων αγορϊν αλλά και των κατάλλθλων 
τρόπων ειςόδου των Ρολυεκνικϊν Επιχειριςεων ςε αναδυόμενεσ και αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ. Τζλοσ, κα 
είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν το πϊσ διαμορφϊνονται οι διεκνείσ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ αλλά και το πϊσ 
επιτυγχάνεται ο οργανωςιακόσ ςχεδιαςμόσ και ζλεγχοσ ςτισ Διεκνείσ Επιχειριςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί να ενιςχφςει τισ εξισ ικανότθτεσ τθσ/του φοιτιτριασ/θτι: 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
233. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ρροςδιοριςμόσ και βαςικά ςυςτατικά του διεκνοφσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Ραράγοντεσ 
διεκνοποίθςθσ αγορϊν και Ρολυεκνικζσ Επιχειριςεισ. Διεκνείσ ςυναλλαγζσ και διεκνζσ νομιςματικό ςφςτθμα. 
Στρατθγικζσ άςκθςθσ διεκνϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων με ζμφαςθ ςτισ εξαγωγζσ, διεκνι παραγωγι. 
Κεωρίεσ διεκνοφσ εμπορίου. Κεωρίεσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων. 

 

234. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διαφάνειεσ (Power Point) 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (και Μελζτεσ 
περιπτϊςεων και Διαδραςτικι 
διδαςκαλία) 

52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

78 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ερωτιςεισ Ρολλαπλϊν Επιλογϊν ςε ςυνδυαςμό με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ. 

 

235. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Griffin, R., and M. Pustay (2018) International Business: A Managerial Perspective, 8
th

 Edition. 

 Χατηθδθμθτρίου, Λ (2016) Διεκνείσ Επιχειρθματικζσ Σχζςεισ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

236. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΒΟ831-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Βαλκανικζσ Εκνικζσ Ιςτοριογραφίεσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS  

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
237. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ των κυρίαρχων ιςτοριογραφικϊν ςχολϊν και των αντίςτοιχων 
κεωρθτικϊν ρευμάτων που ςθμάδεψαν τθν ιςτορία των Βαλκανικϊν Εκνικϊν Λςτοριογραφιϊν ςτουσ 
τελευταίουσ δυο αιϊνεσ. Το μάκθμα κα προςεγγίςει τουσ κλαςςικοφσ οριςμοφσ τθσ ιςτορίασ ωσ περιγραφισ 
ιςτορικϊν γεγονότων και ωσ ερμθνευτικισ κατανόθςθσ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ, όπωσ και των παράγωγων 
εννοιϊν για το τι κεωρείται πθγι, περιγραφι, αφιγθςθ, ερμθνεία του τελευταίου. 
Ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςια 

 Θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ οικοδόμθςθσ τθσ ζννοιασ του χρόνου από τθν ιςτορία ωσ ιςτοριογραφία. 
• Θ κατανόθςθ των διαφορετικϊν κακεςτϊτων ιςτορικότθτασ που επικακορίηουν τθ διάκριςθ 
προνεωτερικότθτασ και νεωτερικότθτασ. 
• Θ επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων ιςτοριογραφικϊν ςχολϊν που ςθμάδεψαν τθν ιςτορία τθσ 
ιςτοριογραφίασ κατά τον 19ο και 20ο αιϊνα. 

 Θ επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων ζργων ςτισ εκνικζσ ιςτοριογραφίεσ των Βαλκανίων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• H εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ και τθσ μεκοδολογίασ τθσ ιςτορίασ ωσ 
ιςτοριογραφίασ. 
• Θ ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ «πθγισ» και του «αρχείου». 
• Θ εξοικείωςθ με τθν ιςτορικι αρχειακι ζρευνα. 
• Θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ πολλαπλϊν πθγϊν, τόςο γραπτϊν όςο και αναπαραςτατικϊν. 

 
238. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα μελετά τα ιςτοριογραφικά ζργα που παράχκθκαν μετά τθν ίδρυςθ των εκνικϊν βαλκανικϊν κρατϊν 
και είχαν ωσ βαςικό ςτόχο τθ ςυγκρότθςθ και παγίωςθ εκνικϊν ταυτοτιτων. Το ηιτθμα τθσ οργάνωςθσ του 
ιςτορικοφ χρόνου, θ ςχζςθ του με τθν επζκταςθ των κρατϊν αυτϊν ςε βάροσ πρϊθν αυτοκρατοριϊν, όπωσ θ 
Οκωμανικι και θ Αυςτριακι, και ο μεταςχθματιςμόσ του αυτοκρατορικοφ ςε εκνικό χϊρο, οι ιςτοριογραφικζσ 
ςχολζσ που επικράτθςαν ςτισ βαλκανικζσ ακαδθμίεσ και πανεπιςτιμια, τα δίκτυα των βαλκάνιων 
ιςτοριογράφων με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κζντρα παραγωγισ ιςτοριογραφικοφ λόγου, είναι μερικζσ από τισ 
κεματικζσ που κα αναλυκοφν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ. 

 

239. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ περιλαμβάνει διαλζξεισ, χριςθ 
οτπικοακουςτικϊν μζςων (εικόνων, φωτογραφιϊν, χαρτϊν κτλ.), 
διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων, κυρίωσ φυςικά ιςτορικϊν, οι 
οποίεσ/οι μποροφν να φωτίςουν πλευρζσ του προσ εξζταςθ 
γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 



Διαλζξεισ 38 

Σεμινάρια 14 

Συγγραφι και παρουςίαςθ 
εργαςιϊν 

18 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

80 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ Εξετάςεισ 
Γραπτι Εργαςία 

 

240. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ανδριάκαινα, Ελζνθ (2009) Ρζραν του Κετικιςμοφ και του Μεταμοντερνιςμοφ. Δοκίμια ςτθν Λςτορικι 
Κοινωνιολογία, Ακινα. 

 Αςδραχάσ, Σπφροσ (1983) Ηθτιματα Λςτορίασ, Ακινα. 

 Βζικοσ, Κεόφιλοσ (1987) Ηθτιματα και Μεκοδολογία τθσ Λςτορίασ, Ακινα. 

 Bloch, Marc (1994) Απολογία για τθν Λςτορία. Το Επάγγελμα του Λςτορικοφ Σιμερα, Ακινα. 

 Braudel, Fernand, Μελζτεσ για τθν Λςτορία, Ακινα. 

 Burke, Peter (2003) Αυτοψία: Οι Χριςεισ των Εικόνων ωσ Λςτορικϊν Μαρτυριϊν, Ακινα. 

 Burke, Peter (ed.) (1991) New Perspectives on Historical Writing, London, New York. 

 Cannadine, David (επιμ.) (2007) Τι Είναι Λςτορία Σιμερα, Ακινα. 

 Fouchault, Michel (1987) Αρχαιολογία τθσ Γνϊςθσ, Ακινα. 

 Hobsbawm, Eric (1997) On History, London. 

 Iggers, Georg (1999) Θ Λςτοριογραφία ςτον Εικοςτό Αιϊνα: Από τθν Επιςτθμονικι Αντικειμενικότθτα ςτθν 
Ρρόκλθςθ του Μεταμοντερνιςμοφ, Ακινα. 

 Le Goff, Jacques (1998) Λςτορία και Μνιμθ, Ακινα. 

 Λιάκοσ, Αντϊνθσ (2001) «Θ νεοελλθνικι ιςτοριογραφία ςτο τελευταίο τζταρτο του 20ου αιϊνα», Σφγχρονα 
Κζματα 76-77: 72-91. 

 Νικολαίδθσ, Κεοδόςθσ (επιμ.) (2008) Ο Φουκϊ και οι Λςτορικοί, Ακινα. 

 Samaran, Charles (επιμ.) (1979) Λςτορία και Μζκοδοί τθσ, Ακινα. 

 Thompson, E.P. (1963) The Making of the English Working Class, London. 

 Ψυχοπαίδθσ, Κοςμάσ (1994) Λςτορία και Μζκοδοσ, Ακινα. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Historein 

 Λςτορικά 

 History and Theory 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

241. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0308-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εκνογραφίεσ τθσ Σουρκίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Υποχρεωτικό ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL253/index.php 

 
242. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τθ μεκοδολογία τθσ εμπειρικισ ζρευνασ ςτθν Τουρκία και τθ Μζςθ 
Ανατολι. 

 Θ γνϊςθ και θ ςθμαςία του Οριενταλιςμοφ ςτθ ςυγκρότθςθ του πεδίου των Ανατολικϊν Σπουδϊν. 

 Θ ανάλυςθ των πραγματολογικϊν δεδομζνων που ςυνκζτουν τθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων του 
χϊρου τθσ Τουρκίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ ςτον δθμόςιο και τον ιδιωτικό χϊρο. 

 Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ των φοιτθτϊν πάνω ςτα ςτερεότυπα και τισ δυαδικζσ διακρίςεισ: 
Δφςθ/Ανατολι, Λςλάμ/εκκοςμίκευςθ, παράδοςθ/νεωτερικότθτα. 

 Θ χριςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ ςτο πεδίο των ςπουδϊν περιοχϊν. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
• Ομαδικι εργαςία 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 
243. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα περιλαμβάνει τρεισ ενότθτεσ:  
Α. Στθν πρϊτθ ενότθτα αναλφεται θ μεκοδολογία τθσ εκνογραφικισ επιτόπιασ ζρευνασ ςτθν Τουρκία και τθ 
Μζςθ Ανατολι και αναηθτϊνται τα όρια των διεπιςτθμονικϊν ςυνεργαςιϊν τθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με 
ςυναφείσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ ςτο πλαίςιο των Ανατολικϊν ςπουδϊν, κακϊσ και χριςθ τθσ εκνογραφίασ και 
τθσ κινθματογραφικισ αναπαράςταςθσ ςτθν κατανόθςθ του χϊρου και τθσ κακθμερινότθτασ των ανκρϊπων. 
Εξετάηονται ςυςτθματικά τα ηθτιματα του οριενταλιςμοφ, τθσ αποικιοκρατίασ, τθσ ‘παράδοςθσ’ του Λςλάμ ςτισ 
παραπάνω περιοχζσ, αλλά και το ηιτθμα τθσ κατά φυλζσ κοινωνικισ οργάνωςθσ (4 ενότθτεσ). 
Β. Στθ δεφτερθ ενότθτα εξετάηονται οι ειδικζσ κεματικζσ τθσ ευρφτερθσ Μζςθσ Ανατολισ (από τθ λεκάνθ τθσ 
Μεςογείου μζχρι τθν κεντρικι Αςία και το Λράν), από τθ ςκοπιά τθσ Ανκρωπολογίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςα 
από ςυγκεκριμζνεσ εκνογραφίεσ και οπτικό υλικό αναλφεται θ κακθμερινότθτα των ανκρϊπων ςε διαφορετικά 
εκνικά και πολιτιςμικά περιβάλλοντα, όπωσ Σουλτανάτο του Ομάν, Αίγυπτο, Λςραιλ-Ραλαιςτίνθ, Λράν, Τουρκία 
και Λορδανία. Εξετάηονται ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν κουλτοφρα και το χϊρο, τθν πολιτικι οργάνωςθ του 
κράτουσ, τα κρθςκευτικά βιϊματα, τισ πρακτικζσ τθσ οικογενειακισ και κρατικισ πατριαρχίασ, τα εγκλιματα 
τιμισ και τισ περιφράξεισ ςε βάροσ των γυναικϊν. Πλα αυτά εξετάηονται μζςα από τισ χριςεισ τθσ  τθσ 
παράδοςθσ, τισ τοπικζσ και υπερτοπικζσ ςχζςεισ εξουςίασ και παγκόςμιεσ θγεμονίεσ. (5 ενότθτεσ) 
Γ. Στθν τρίτθ ενότθτα διερευνϊνται οι πρακτικζσ αντίςταςθσ και υπονόμευςθσ όςων υφίςτανται τισ ςχζςεισ 
εξουςίασ και δρουν για ανατροπι των θγεμονιϊν. Δίνεται ζμφαςθ ςτα φεμινιςτικά κινιματα, ςτα κοινωνικά 
κινιματα ενάντια ςτθν παγκοςμιοποίθςθ  και ςτισ κοινωνικζσ εξεγζρςεισ. (3 ενότθτεσ) 

 



244. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάλυςθ βιβλιογραφίασ για 
αναδίφθςθ ςυγγραφισ 
εργαςιϊν 

48 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και μελζτθ 
οπτικοφ υλικοφ τεκμθρίωςθσ 

44 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
μουςεία, φεςτιβάλ, εκκζςεισ, 
διαλζξεισ 

6 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίων και 
φιλμικϊν κειμζνων, Γραπτι εργαςία, Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ. 

 

245. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Τςιμπιρίδου, Φ., και Δ. Σταματόπουλοσ (επιμ.) (2008) Οριενταλιςμόσ ςτα Πρια. Από τα Οκωμανικά 
Βαλκάνια ςτθ Σφγχρονθ Μζςθ Ανατολι, Ακινα: Κριτικι. 

 Shankland, David (2003) Λςλάμ και Κοινωνία ςτθν Τουρκία, Ακινα: Κριτικι. 

 Αναλυτικι βιβλιογραφία και κείμενα βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του μακιματοσ 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

246. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0320 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εκνογραφίεσ του Μεταςοςιαλιςτικοφ Κόςμου 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 
5 

Φροντιςτιρια (παρουςιάςεισ εργαςιϊν και εκνογραφικά φιλμ) 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Κεωρίεσ και Μεκοδολογία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL128/index.php 

 
247. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Ανκρωπολογικι/κοινωνιολογικι διερεφνθςθ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ ωσ ενιαίασ πολιτιςμικισ περιοχισ 
τόςο ςτθν ιςτορικι τθσ διάςταςθ όςο και ςτθ ςφγχρονθ εποχι. 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ μίασ επιλογισ εκνογραφικϊν περιπτϊςεων που χαρτογραφοφν τθν εκνολογικι 
ποικιλία των λαϊν και πολιτιςμϊν τθσ περιοχισ. Εξετάηονται: α) οι ςχζςεισ ανατολικισ και δυτικισ 
ανκρωπολογικισ επιςτθμονικισ παράδοςθσ μζςα από αντίςτοιχεσ κλαςςικζσ ζρευνεσ των κυρίαρχων και 
μειονοτικϊν λαϊν τθσ περιοχισ, β) θ ‘μετάβαςθ’ τθσ ανκρωπολογικισ πρακτικισ μετά το 1989 από 
επιςτθμολογικι και κεματικι ςκοπιά με παραδείγματα ςφγχρονων ερευνϊν ςχετικά με ζμφυλεσ, κρθςκευτικζσ, 
γλωςςικζσ και εκνοτικζσ ταυτότθτεσ, γ) οι ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ κοινωνικϊν ομάδων (αγρότεσ/αςτοί) και ο 
νζοσ εκνολογικόσ χάρτθσ των πλθκυςμιακϊν μετακινιςεων και νζων ομαδοποιιςεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

 Εφαρμογι τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ μζςω γραπτισ εργαςίασ και προφορικισ παρουςίαςθσ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 
• Αυτόνομθ / Ομαδικι εργαςία. 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
• Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου. 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
248. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει από τθ ςκοπιά τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ τισ διαφορετικζσ 
πτυχζσ τθσ ζννοιασ τθσ «μετάβαςθσ» ςτο πλαίςιο των κοινωνιϊν τθσ Ανατολικισ και ΝΑ Ευρϊπθσ. Αντλϊντασ 
παραδείγματα από ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ (π.χ. Ρολωνία, πρϊθν ΕΣΣΔ, ουμανία, Βουλγαρία), παρουςιάηονται 
ηθτιματα κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ από τον υπαρκτό ςοςιαλιςμό ςτον «μετακομμουνιςτικό καπιταλιςμό» 
από τθ ςκοπιά των κοινωνικϊν, πολιτικϊν και πολιτιςμικϊν επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι των 
πολιτϊν, κακϊσ και οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ και ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ που επινοοφνται για να αντιμετωπιςτεί 
θ «κοινωνικι αλλαγι». Ρεριλαμβάνονται τα ακόλουκα κζματα: α) παλιζσ και νζεσ αντιλιψεισ περί ιδιοκτθςίασ 
και εργαςίασ ενόψει τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ, β) επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ του ςυλλογικοφ 
«ανικειν», γ) θ δθμιουργία ομάδων πίεςθσ και «κοινωνίασ πολιτϊν», δ) ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ και το 
ανκρϊπινο κόςτοσ τθσ «μετάβαςθσ». 

 

  



249. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PowerPoint, χριςθ βίντεο, χριςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και Compus για τθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 39 

Φροντιςτιρια 13 

Μελζτθ και Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι. 
Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ: Ρροφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ 
(διαμορφωτικι),  γραπτι εργαςία (διαμορφωτικι) και γραπτζσ 
εξετάςεισ που περιλαμβάνουν δοκιμαςίεσ πολλαπλισ επιλογισ, 
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
(ςυμπεραςματικι). 

 

250. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Βουτυρά, Ε., και . Βαν Μπουςχότεν (2007) Ανάμεςα ςε Ραρελκόν και Ραρόν. Εκνογραφίεσ του 
Μεταςοςιαλιςτικοφ Κόςμου, Ακινα: Κριτικι. 

 Wolff, L. (1994) Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 
Stanford: Stanford University Press. 

 Ramet, S. (ed.) (1998) Eastern Europe. Politics, Culture and Society since 1939, Indiana University Press. 

 Γκζφου-Μαδιανοφ, Δ. (1999) Ρολιτιςμόσ και Εκνογραφία, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

 Κυριακίδου-Νζςτοροσ, Α. (1975) «Θ οργάνωςθ του χϊρου ςτον παραδοςιακό πολιτιςμό», Λαογραφικά 
Μελετιματα Λ, Ακινα: Ολκόσ. 

 Humphrey, C. (1983) The Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Farm, Cambridge, 
CUP: 1-22, 373-423. 

 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Europe Asia Studies 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

251. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0117-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL301/index.php 

 
252. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθ ςθμαςία και τον ρόλο τθσ Διοίκθςθσ των 
Επιχειριςεων για τθν οικονομία τθσ κάκε χϊρασ, τθ λειτουργία των οικονομικϊν οργανιςμϊν, τθν ανάλυςθ, 
περιγραφι και ςθμαςία του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ και των επιμζρουσ ςτοιχείων που τα 
αποτελοφν. Να αποςαφθνίςει βαςικοφσ οριςμοφσ και ζννοιεσ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ Διοίκθςθσ των 
επιχειριςεων και το περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργοφν μζςα από τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ των βαςικϊν 
λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ και των βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ακόμθ να 
προςδιορίςει και να εξετάςει το ρόλο των διοικθτικϊν ςτελεχϊν και τθ φφςθ του ζργου τουσ και τζλοσ να 
ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ να βελτιϊςουν και να χρθςιμοποιιςουν τισ αναλυτικζσ και κριτικζσ τουσ δεξιότθτεσ 
μζςα από τθ μελζτθ και ανάλυςθ πραγματικϊν περιπτϊςεων (case studies). 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Λιψθ αποφάςεων  
• Αυτόνομθ εργαςία  
• Ομαδικι εργαςία  
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
253. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι βαςικζσ ενότθτεσ που αναλφονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αφοροφν: 
Σα κεμζλια τθσ Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων  
-Διοίκθςθ και Επίδοςθ 
-Εξωτερικό και Εςωτερικό Ρεριβάλλον  
-Λιψθ Αποφάςεων 
Προγραμματιςμόσ: Επίτευξθ τρατθγικισ Αξίασ 
-Στρατθγικό Μάνατημεντ 
-Θκικι και Εταιρικι Ευκφνθ 
-Διεκνζσ Μάνατημεντ και Επιχειρθματικότθτα  
Οργάνωςθ  
-Οργανωςιακι Δομι 
-Οργανωςιακι Ευελιξία 
-Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων και Ροικιλόμορφου Εργατικοφ Δυναμικοφ 
Θγεςία: Τποκίνθςθ των Ανκρϊπων 
-Θγεςία 
-Υποκίνθςθ 
-Ομαδικότθτα 
-Επικοινωνία 



Μάκθςθ και Αλλαγι 
-Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 
-Διαχείριςθ Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ 

 

254. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Ακολουκείται θ μζκοδοσ τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ (Active 
learning). Για αυτόν τον ςκοπό χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικζσ 
μζκοδοι διδαςκαλίασ, όπωσ χριςθ παρουςιάςεων, χριςθ 
ντοκιμαντζρ/ταινιϊν, ςυνεργατικι μάκθςθ. Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ ενεργι ςυμμετοχι των φοιτθτριϊν/ϊν ςτο 
μάκθμα. 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία ςτθν Επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία για μελζτεσ 
περίπτωςθσ 

30 

Γενικι προετοιμαςία 68 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται μζςα από τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα (15%) 
και γραπτζσ εξετάςεισ (85%) λόγω του μεγάλου αρικμοφ των 
φοιτθτριϊν/ϊν (200 ειςακτζεσ/οι ανά ζτοσ). 

 

255. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Bateman, T., και S. Snell (2017) Διοίκθςθ Επιχειριςεων, 11θ Ζκδοςθ, Τηιόλασ. 

 Kinicki, A., και B. Williams (2017) Διοίκθςθ Επιχειριςεων. Μία Ρρακτικι Ειςαγωγι, 6θ Ζκδοςθ, Επίκεντρο. 

 Robins, S., D. Decenzo, και M. Coulter (2012) Διοίκθςθ Επιχειριςεων Αρχζσ και Εφαρμογζσ, Κριτικι. 

 Schermerhorn, J. (2011) Ειςαγωγι ςτο Μάνατημεντ, 10θ Ζκδοςθ, Ραςχαλίδθσ. 
 
Websites: 

 Επιχειρϊ 

 Ναυτεμπορικι 

 Huffington Post 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

256. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0113 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Aϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ειςαγωγι ςτθν Ανκρωπολογία και Εκνογραφία (Ευρϊπθ, 
Βαλκάνια, Μεςόγειοσ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL262/index.php 

 
257. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

• Ειςαγωγι ςτισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεωρίεσ και μεκόδουσ τθσ επιςτιμθσ  
• Εξοικείωςθ και κατανόθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ θ Ανκρωπολογία περιγράφει, αναλφει και επεξθγεί 
τον πολιτιςμό και τθν κοινωνία 
• Ρροςζγγιςθ μζςα από τθν οπτικι τθσ Ανκρωπολογίασ του πολιτιςμικοφ υπόβακρου και του 
κοινωνικοπολιτικοφ περιβάλλοντοσ των Βαλκανίων και τθσ Μεςογείου 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Αυτόνομθ εργαςία  
• Ομαδικι εργαςία  
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
258. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Θ Κοινωνικι Ανκρωπολογία μελετά τον τρόπο με τον οποίο οργανϊνουν τθ ηωι τουσ οι άνκρωποι ςε όποιο 
μζροσ του κόςμου κι αν βρίςκονται. Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ επιτόπιασ εκνογραφικισ ζρευνασ, τθσ 
επιτόπου δθλαδι παρουςίασ του ερευνθτι ςτον τόπο που ηουν οι άνκρωποι που μελετά, εξετάηει διάφορεσ 
πτυχζσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, κακϊσ και ςτοιχεία του πολιτιςμοφ (π.χ. τθν πολιτικι, τθ κρθςκεία, τισ 
τελετουργίεσ, τθ ςυγκρότθςθ των ταυτοτιτων, τον εκνικιςμό, τθν οικονομία, το κοινωνικό φφλο, το φαινόμενο 
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τα ηθτιματα τθσ πολυ-πολιτιςμικότθτασ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα κ.ά.). Δίνοντασ 
ζμφαςθ ςτον τρόπο που οι ίδιοι οι άνκρωποι βιϊνουν τθ ηωι τουσ, θ Ανκρωπολογία προςπακεί να αναδείξει 
τόςο τισ διαφορζσ όςο και τισ ομοιότθτεσ που ζχουν οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ μεταξφ τουσ. Το μάκθμα αποτελεί 
μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτιςμικισ Ανκρωπολογίασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν 
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ «Εκνογραφίασ». Με τθ χριςθ εκνογραφικϊν παραδειγμάτων θ/ο φοιτιτρια/θτισ 
ζρχεται ςε επαφι με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ, τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ, τα μεκοδολογικά τθσ 
εργαλεία, τισ ςυνκικεσ εμφάνιςθσ και εξζλιξισ τθσ, επιμζρουσ κλάδουσ τθσ, κακϊσ και ευρφτερα πρακτικά και 
κεωρθτικά ηθτιματα που αφοροφν τθν παραγωγι τθσ ανκρωπολογικισ γνϊςθσ. 

 

259. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Ειςθγιςεισ ςχετικζσ με τισ κεματικζσ ενότθτεσ, παρουςίαςθ 
εκνογραφικϊν παραδειγμάτων, ςυηθτιςεισ πάνω ςτα υπό εξζταςθ 



ηθτιματα, παρουςιάςεισ εκνογραφικϊν φιλμ και ντοκιμαντζρ και 
τθν προαιρετικι διεκπεραίωςθ και παράδοςθ μιασ γραπτισ 
εργαςίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Compus – 
www.compus.uom.gr 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Άςκθςθ πεδίου 16 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 62 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από γραπτζσ 
εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου, οι οποίεσ περιλαμβάνουν 
κατθγορίεσ κεμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ με ερωτιςεισ: 
1) πολλαπλισ επιλογισ 
2) ςωςτοφ-λάκουσ  
3) ςφνδεςθσ-αντιςτοίχιςθσ εννοιϊν, όρων και ονομάτων  
4) που επιδζχονται ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ από μία λζξθ μζχρι μία 
πρόταςθ  
5) ςτισ οποίεσ θ απάντθςθ μπορεί να αναπτυχκεί ςε μερικζσ 
παραγράφουσ 

 

260. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
 
Ενδεικτικι βιβλιογραφία για τισ κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ: 
Γενικά για τθν Ανκρωπολογία: 

 Γκζφου-Μαδιανοφ, Διμθτρα (1999) Ρολιτιςμόσ και Εκνογραφία: Από τον Εκνογραφικό εαλιςμό ςτθν 
Ρολιτιςμικι Κριτικι, Ελλθνικά Γράμματα. 

 Γκζφου-Μαδιανοφ, Διμθτρα (1998) Ανκρωπολογικι Κεωρία και Εκνογραφία, Ελλθνικά Γράμματα. 

 Colleyn, Jean-Paul (2005) Στοιχεία Κοινωνικισ και Ρολιτιςμικισ Ανκρωπολογίασ, Ρλζκρον. 

 Erickson Paul, και Liam Murphy (2002) Λςτορία τθσ Ανκρωπολογικισ Σκζψθσ, μτφρ. Φανι Μποφμπουλθ, 
Κριτικι. 

 Evans-Pritchard, E.E. (1991) Κοινωνικι Ανκρωπολογία, μτφρ. Αριςτζα Ραρίςθ, Καρδαμίτςα. 

 Hendry, Joy (2011) Οι Κόςμοι που Μοιραηόμαςτε: Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτιςμικι και Κοινωνικι Ανκρωπολογία, 
Κριτικι. 

 Kuper, Adam (1989) Ανκρωπολογία και Ανκρωπολόγοι: Θ Σφγχρονθ Βρετανικι Σχολι, μτφρ. Χριςτίνα 
Μιχαλοποφλου-Βζϊκου, Καςτανιϊτθ. 

 Laburthe-Tolra, Philippe, και Jean-Pierre Warnier (2003) Εκνολογία – Ανκρωπολογία, μτφρ. Βάνα Χατηάκθ, 
Κριτικι. 

 Levi-Strauss, Claude (2000) Κλιβεροί Τροπικοί, Χατηθνικολι. 

 Levi-Strauss, Claude (2003) Φυλι και Λςτορία – Φυλι και Ρολιτιςμόσ, Ρατάκθσ. 

 Λίενχαρντ, Γκότφριντ (1985) Κοινωνικι Ανκρωπολογία, επιμ. Δ.Γ. Τςαοφςθσ, μτφρ. Μαρίνα Ρετρονϊτθ, 
Gutenberg. 

 Ραπαταξιάρχθσ, Ευκφμιοσ, και Κ. Ραραδζλλθσ (επιμ.) (1992) Ταυτότθτεσ και Φφλο ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα: 
Ανκρωπολογικζσ Ρροςεγγίςεισ, Καςτανιϊτθσ. 

 Ραπαταξιάρχθσ, Ευκφμιοσ, και Κ. Ραραδζλλθσ (επιμ.) (1993) Ανκρωπολογία και Ραρελκόν: Συμβολζσ ςτθν 
Κοινωνικι Λςτορία τθσ Νεότερθσ Ελλάδασ, Αλεξάνδρεια. 

 Σερεμετάκθ, Νάντια Κ. (2017) Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Ρεδίο. 
 
Για τθν επιτόπια ζρευνα, τθ μεκοδολογία και τισ τεχνικζσ και τισ αςκιςεισ τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ και 
τθσ ςυνζντευξθσ: 

 Barley Nigel (2005) Ο Ανυποψίαςτοσ Ανκρωπολόγοσ: Σθμειϊςεισ από μία Χωμάτινθ Καλφβα, Αιϊρα. 

 Γκζφου-Μαδιανοφ, Διμθτρα (1999) Ρολιτιςμόσ και εκνογραφία: Από τον Εκνογραφικό εαλιςμό ςτθν 
Ρολιτιςμικι Κριτικι, Ελλθνικά Γράμματα. 

 Copans Jean (2004) Επιτόπια Εκνολογικι Ζρευνα, επιμ. Μτφρ. Μάρκου Κατερίνα, Gutenberg. 

 Δαλκαβοφκθσ, Βαςίλθσ, Λωάννθσ Μάνοσ, και Χριςτίνα Βζϊκου (επιμ.) (2010) Ανυποψίαςτοι  Ανκρωπολόγοι, 
Καχφποπτοι Φοιτθτζσ: Διδάςκοντασ τθν Ανκρωπολογία ςε ‘Αυτοφσ που δεν τθ Χρειάηονται’, Κριτικι. 

 Eriksen Thomas Hylland (2007) Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ηθτιματα: Μια Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι και 
Ρολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Κριτικι. *Κεφ. 2 + 

 Hollis, Martin (2005) Φιλοςοφία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν: Μια Ειςαγωγι, Κριτικι. 

 Iωςθφίδθσ, Κεόδωροσ (2008) Ροιοτικζσ Μζκοδοι Ζρευνασ ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Κριτικι. 

 Λωςθφίδθσ, Κεόδωροσ, και Μάνοσ Σπυριδάκθσ (επιμ.) (2006) Ροιοτικι Κοινωνικι Ζρευνα: Μεκοδολογικζσ 



Ρροςεγγίςεισ και Ανάλυςθ Δεδομζνων, Κριτικι. 

 Laburthe-Tolra, Philippe, και Jean-Pierre Warnier (2003) Εκνολογία – Ανκρωπολογία, μτφρ. Βάνα Χατηάκθ. 
Κριτικι. *Σ. 403-421 (Θ ζρευνα)+ 

 Μαλινόφςκι, Μπρόνιςλαβ (1993) Σεξουαλικότθτα και Καταπίεςθ ςτθν Ρρωτόγονθ Κοινωνία, επιμ. Κόδωροσ 
Ραραδζλλθσ, μτφρ. Άννα Σταματοποφλου, Καςτανιϊτθ. 

 Robson, Colin (2007) Θ Ζρευνα του Ρραγματικοφ Κόςμου, Gutenberg. 
 
Για τθ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ: 

 Ηαφειρόπουλοσ Κϊςτασ (2005) Ρϊσ Γίνεται Μια Επιςτθμονικι Εργαςία: Επιςτθμονικι Ζρευνα και Συγγραφι 
Εργαςιϊν, Ακινα: Κριτικι. 

 Howard, Katherine, και J. Sharp (2003) Επιςτθμονικι Μελζτθ: Οδθγόσ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ 
Ρανεπιςτθμιακϊν Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, μτφρ. Βαςιλικι Νταλάκου, Gutenberg. 

 Μπουρλιάςκοσ, Βαςίλειοσ Γ.Λ. (2010) Ρϊσ Γράφεται Μία Επιςτθμονικι Εργαςία: Ρρακτικόσ Οδθγόσ - 
Συγγραφι Επιςτθμονικισ Εργαςίασ και Βιβλιογραφικι Ζρευνα, Διόνικοσ. 

 Σταμζλοσ Γιϊργοσ, και Ακαναςία Δακοποφλου (2007) Θ Διατριβι ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ: Από το 
Σχεδιαςμό ςτθν Υλοποίθςθ, Μεταίχμιο. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

261. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0406 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειςαγωγι ςτθν Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
262. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ αυτοφ του ειςαγωγικοφ μακιματοσ είναι θ γνωριμία των φοιτθτριϊν/ϊν με το γεωγραφικό και ιςτορικό 
περιβάλλον τθσ Ε.Ε. και κατϋ επζκταςθ τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου. Θ γνϊςθ όλων των γεωγραφικϊν και ιςτορικϊν 
ςτοιχείων, παραμζτρων και ιδιαιτεροτιτων τθσ Ε.Ε. είναι αναγκαία προχπόκεςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ 
των διαχρονικϊν προςπακειϊν τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ πριν, αλλά και μετά τθν ίδρυςθ τθσ ΕΟΚ, 
προκειμζνου οι φοιτιτριεσ/θτζσ να παρακολουκιςουν ςτα επόμενα εξάμθνα τα ςχετικά εξειδικευμζνα 
μακιματα για τθν Ε.Ε. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
263. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα αναλφονται: α) θ γεωγραφία τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου και ειδικότερα τθσ Ε.Ε. και των κρατϊν 
μελϊν τθσ, β) θ ιςτορικι πορεία ςυγκρότθςθσ τθσ Ε.Ε. από τθν ίδρυςθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων με τθν 
υπογραφι των Συνκθκϊν του Ραριςιοφ (1951) και τθσ ϊμθσ (1957), τθν υπογραφι τθσ Συνκικθσ τθσ Νίκαιασ 
(2000) ςε ςυνδυαςμό με τισ διαβουλεφςεισ εντόσ τθσ Ε.Ε. για τθ κζςπιςθ Συνταγματικισ Συνκικθσ (2004) μζχρι 
και τθν κφρωςθ τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςςαβϊνασ (1.12.2009), γ) τα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ (μεταξφ άλλων, εννοιολογικοί προςδιοριςμοί, οι ςτόχοι και τα κεμζλια τθσ ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ, θ κοινοτικι μζκοδοσ ολοκλιρωςθσ και θ ςχζςθ τθσ με το εκνικό κράτοσ). 

 
264. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία, εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project) 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ και ανάπτυξθσ,  
Γραπτι εργαςία ςε εκελοντικι βάςθ με παρακολοφκθςθ και 
διόρκωςθ μζχρι τθν εκπόνθςι τθσ 

 

265. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Glencross, Andrew (2015) Θ Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ, μτφρ.-επιμ. Χριςτοσ 
Φραγκονικολόπουλοσ και Νικόλαοσ Ραπαναςταςόπουλοσ, Ακινα: Λ. Σιδζρθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Contemporary European Studies 

 Journal of European Studies 

 Journal of Common Market Studies 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

266. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0302-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειςαγωγι ςτθν Οικονομετρία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
267. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα μάκουν να εκτιμοφν ςυναρτιςεισ ι παλινδρομιςεισ απλισ και πολλαπλισ μορφισ. Να 
διαβάηουν δεδομζνα και να τα αναλφουν ςτο λογιςμικό Stata. Επίςθσ να δζχονται ι να απορρίπτουν 
ςυντελεςτζσ παλινδρόμθςθσ ςε διάφορα επίπεδα ςθμαντικότθτασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 
268. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Απλι και Ρολλαπλι παλινδρόμθςθ 
Δευτεροβάκμια παλινδρόμθςθ 
Μθ γραμμικι παλινδρόμθςθ 
Εκτίμθςθ ςυντελεςτϊν παλινδρόμθςθσ 
Ερμθνεία ολόκλθρθσ τθσ παλινδρόμθςθσ 

 
269. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 26 

Ρροετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Εργαςτιρια: 50% 
Γραπτζσ Εξετάςεισ: 50% 

 

270. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Βιβλίο Wooldridge 

 Σθμειϊςεισ Κακθγθτι 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

271. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0205 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι Γεωγραφία (Ανατολικι, ΝΑ Ευρϊπθ 
και Ανατολικι Μεςόγειοσ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ μακιματοσ 4 

5 

Επεξθγιςεισ και υποςτιριξθ εργαςιϊν (projects) 3 

Ρροετοιμαςία μακιματοσ/αναηιτθςθ-ςυςτθματοποίθςθ υλικοφ για 
αςκιςεισ 

2 

Αξιολόγθςθ γραπτισ ενδιάμεςθσ δοκιμαςίασ (προόδου) 10 

Αξιολόγθςθ γραπτισ τελικισ δοκιμαςίασ (γραπτι τελικι εξζταςθ) 10 

Αξιολόγθςθ εργαςιϊν (projects) 15 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL391/index.php 

 
272. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία 
• Γνϊςθ κεωρίασ ανκρωπογεωγραφίασ και ειδικότερα οικονομικισ γεωγραφίασ. 
• Κατανόθςθ και εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τθ φυςικι γεωγραφία, τθν ανκρωπογεωγραφία και 
ειδικότερα τθν οικονομικι γεωγραφία του χϊρου αναφοράσ. 
• Ανάλυςθ, εκτίμθςθ, ςχολιαςμόσ και ςφνκεςθ των γεωπολιτικϊν δεδομζνων του χϊρου αναφοράσ, όπωσ 
αυτά προκφπτουν από τα οικονομικά δεδομζνα (πρωτογενισ, δευτερογενισ, τριτογενισ παραγωγι, με ζμφαςθ 
ςτα ενεργειακά κζματα) και το ςφγχρονο πολιτιςμικό περιβάλλον. 
Γνωςτικι ςτοχοκεςία 
• Γνϊςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ των κεωριϊν ανκρωπογεωγραφίασ και του επιςτθμολογικοφ πλαιςίου τθσ 
οικονομικισ γεωγραφίασ. 
• Κατανόθςθ και προςδιοριςμόσ του χϊρου αναφοράσ με φυςικογεωγραφικά και ανκρωπογεωγραφικά 
δεδομζνα. 
• Εφαρμογι και χριςθ χαρτϊν και ΤΡΕ για τθν ενθμζρωςθ και εξοικείωςθ με τθν ιςτορικι 
ανκρωπογεωγραφία του χϊρου αναφοράσ. 
• Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ ανκρωπογεωγραφίασ του χϊρου μελζτθσ ςτθ ςθμερινι 
γεωγραφικι εικόνα του χϊρου αυτοφ. 
• Εφαρμογι ΤΡΕ και χριςθ χαρτϊν ςτθ γνωριμία και ανάδειξθ ςτοιχείων τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ του 
χϊρου μελζτθσ. Εντοπιςμόσ των χωρικϊν διαφοροποιιςεων. 
• Μελζτθ και αξιολόγθςθ παραδειγμάτων τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ του χϊρου μελζτθσ και τθσ ςφνδεςισ 
τθσ με τθ ςφγχρονθ γεωπολιτικι, με ςυνδυαςμό βιβλιογραφικισ ζρευνασ και χριςθσ χαρτϊν και ΤΡΕ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 



 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Κριτικι προςζγγιςθ των βιβλιογραφικϊν πθγϊν και αρχειακϊν δεδομζνων 

 Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και τθν επιςτθμονικι εργαςία 

 Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν δθμόςια παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 

 Ανάλυςθ, εκτίμθςθ, ςχολιαςμόσ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

 Αξιολόγθςθ επιςτθμονικοφ υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

 
273. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ και ειδικότερα αυτισ των 
χωρϊν τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Αναλυτικότερα, ςτο 
μάκθμα ςυηθτοφνται: κεωρθτικζσ ζννοιεσ περί γεωγραφίασ και χϊρου. Θ οικονομικι γεωγραφία ωσ κλάδοσ τθσ 
ανκρωπογεωγραφίασ. Θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ανκρωπογεωγραφίασ του ευρφτερου χϊρου μελζτθσ, με ζμφαςθ 
ςτθ ςχζςθ οικονομίασ και γεωγραφικοφ χϊρου. Στοιχεία φυςικισ και ςφγχρονθσ πολιτικισ γεωγραφίασ ωσ 
βάςθ για τθν οικονομικι γεωγραφία του χϊρου μελζτθσ.  
Το μάκθμα δίνει μια γενικι εικόνα του γεωγραφικοφ χϊρου, με τον οποίο κα αςχολθκοφν οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
του Τμιματοσ, εςτιάηοντασ ειδικότερα ςτισ ςχζςεισ εξάρτθςθσ οικονομίασ και χϊρου, δθμιουργϊντασ 
παράλλθλα τα ερεκίςματα για μια κριτικι προςζγγιςθ τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ και γεωπολιτικισ 
πραγματικότθτασ του χϊρου αυτοφ. 
Μζκοδοσ διδαςκαλίασ: 
Το μάκθμα οργανϊνεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό επίπεδο. Στο κεωρθτικό επίπεδο αναπτφςςονται 
ενότθτεσ που αφοροφν ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ τθσ ανκρωπογεωγραφίασ, τθσ οικονομικισ 
γεωγραφίασ, επιςτθμολογικά κζματα και τθν ιςτορικι εξζλιξθ των κλάδων αυτϊν. Αναλφεται θ ςχζςθ και 
αλλθλεπίδραςθ τθσ ιςτορικισ και ςφγχρονθσ ανκρωπογεωγραφίασ ςτθ ςθμερινι πολιτικι και οικονομικι 
εικόνα του χϊρου αναφοράσ. Ρεριγράφεται θ ςφγχρονθ ανκρωπογεωγραφία, θ οικονομία (φυςικόσ πλοφτοσ, 
παραγωγι) και οι διεκνείσ πολιτικζσ και οικονομικζσ ςχζςεισ ςτον χϊρο αυτό. 
Σε εργαςτθριακό επίπεδο, θ χριςθ χαρτϊν, πολυμζςων και ΤΡΕ, ςε ςυνδυαςμό με τθν βιβλιογραφικι ζρευνα, 
αποςκοποφν ςτθν ςφνδεςθ των κεωρθτικϊν εννοιϊν με μελζτεσ περίπτωςθσ τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ του 
χϊρου αναφοράσ και τον προβλθματιςμό για τθν ςχζςθ ιςτορικϊν και ςφγχρονων οικονομικο-γεωπολιτικϊν 
ηθτθμάτων του χϊρου αναφοράσ. 
Το μάκθμα οργανϊνεται με κφκλο παρουςιάςεων οι οποίεσ πλαιςιϊνονται από κριτικι ςυηιτθςθ και προβολι 
εποπτικοφ υλικοφ (κυρίωσ χαρτϊν) και παραδειγμάτων με νζεσ τεχνολογίεσ. Οι διαλζξεισ γίνονται από τθν 
διδάςκουςα και —κατά περίπτωςθ— από εξωτερικοφσ διδάςκοντεσ από τον ευρφτερο επιςτθμονικό-
ακαδθμαϊκό χϊρο, όπου κρικεί απαραίτθτο. 

 
274. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 
Ειδικότερα, ςε εργαςτθριακό επίπεδο, θ χριςθ χαρτϊν, 
πολυμζςων και ΤΡΕ, ςε ςυνδυαςμό με τθν βιβλιογραφικι ζρευνα, 
αποςκοποφν ςτθν ςφνδεςθ των κεωρθτικϊν εννοιϊν με μελζτεσ 
περίπτωςθσ τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ του χϊρου αναφοράσ και 
τον προβλθματιςμό για τθν ςχζςθ ιςτορικϊν και ςφγχρονων 
οικονομικο-γεωπολιτικϊν ηθτθμάτων τθσ περιοχισ αναφοράσ. 
Το μάκθμα οργανϊνεται με κφκλο παρουςιάςεων οι οποίεσ 
πλαιςιϊνονται από κριτικι ςυηιτθςθ και προβολι εποπτικοφ 
υλικοφ (κυρίωσ χαρτϊν) και παραδειγμάτων με νζεσ τεχνολογίεσ. 
Θ επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ και θ κακθμερινι τουσ 
ενθμζρωςθ γίνεται τόςο δια ηϊςθσ (κατά τισ ϊρεσ ςυνεργαςίασ), 
όςο και εξ αποςτάςεωσ για το ςφνολο των φοιτθτριϊν/ϊν (μζςω 
του ςυςτιματοσ compus). Τζλοσ, μζςω compus αναρτάται ςε τακτά 
διαςτιματα και θ φλθ που ζχει ιδθ παραδοκεί ςτθν τάξθ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (παρακολοφκθςθ και 
ςυμμετοχι) 

52 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 
(ζρευνα και ςυλλογι υλικοφ, 
επεξεργαςία δεδομζνων) 

30 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Ρροετοιμαςία και παρουςίαςθ 
εργαςίασ ςτθν τάξθ (δθμιουργία 
εποπτικοφ υλικοφ παρουςίαςθσ) 

8 

Μελζτθ κατ' οίκον (εμβάκυνςθ) 40 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ο υπολογιςμόσ του τελικοφ βακμοφ προκφπτει από: (α) τθν τελικι 
γραπτι δοκιμαςία (εξζταςθ), (β) τθν ενδιάμεςθ γραπτι δοκιμαςία 
(πρόοδο) ςε ςυνάρτθςθ και με (γ) τθν εργαςία εξαμινου των 
φοιτθτριϊν/ϊν. 
Ειδικότερα οι εργαςίεσ, με ςυγκεκριμζνθ κεματικι, ανατίκενται 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ από τθν διδάςκουςα (κατά το 2ο 
μάκθμα) και παρουςιάηονται ςτθν τάξθ υποχρεωτικά πριν το τζλοσ 
του εξαμινου. Ραραδίδονται ςε γραπτι μορφι ςτο τζλοσ του 
εξαμινου. Στθν αξιολόγθςθ των εργαςιϊν λαμβάνεται υπόψθ τόςο 
το τελικό παραδοτζο, όςο και θ δθμόςια παρουςίαςι τουσ ςτθν 
τάξθ. 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: ελλθνικι (κατά περίπτωςθ θ αγγλικι —μόνο 
για τθ δθμόςια παρουςίαςθ των εργαςιϊν και για φοιτθτζσ που 
δεν είναι ελλθνικισ καταγωγισ). 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: πζραν των ςυγκεκριμζνων τρόπων που 
ιςχφουν και περιγράφονται αναλυτικά, ςτθν αξιολόγθςθ των 
φοιτθτϊν ςυνεκτιμάται και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ ςτθν τάξθ 
(διαλεκτικόσ τρόποσ παρουςίαςθσ εννοιϊν και όρων του 
μακιματοσ). 
Τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ και τον υπολογιςμό τθσ 
βακμολογίασ των φοιτθτριϊν/ϊν ςτο μάκθμα ανακοινϊνονται ςτο 
syllabus του μακιματοσ, το οποίο εξαρχισ είναι διακζςιμο ςτουσ 
φοιτθτζσ (βλ. ςχετικά http://compus.uom.gr/BAL391/index.php).  
Θ τελικι γραπτι δοκιμαςία (εξζταςθ), όπωσ και θ ενδιάμεςθ 
(πρόοδοσ), βαςίηονται ςε Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ ι και 
ςχολιαςμοφ. 
Απαραίτθτθ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν είναι και θ 
δθμόςια παρουςίαςθ των εργαςιϊν που εκπονοφν —κατά κανόνα 
ομαδικά. 
Οι τελικζσ γραπτζσ εργαςίεσ των φοιτθτριϊν/ϊν εκπονοφνται 
βάςει προδιαγραφϊν που τισ/τουσ ζχουν εξαρχισ ανακοινωκεί 
(ςτο compus). 
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειςαγωγι ςτθν Πολιτικι Επιςτιμθ και τισ Διεκνείσ χζςεισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS  

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
277. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει ειςαγωγικι γνϊςθ, αλλά και να 
ζχουν αναπτφξει τθ διερευνθτικι τουσ ικανότθτα πάνω ςε μια ςειρά ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τισ Διεκνείσ 
Σχζςεισ. Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοπλίςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τα απαραίτθτα γνωςτικά 
εφόδια, ϊςτε να είναι ςε κζςθ 
α) να χειρίηονται κριτικά τισ βαςικζσ κεματικζσ του μακιματοσ, 
β) να ςυμμετζχουν ςε μια γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ και  
γ) να εμβακφνουν ςε ςφνκετα ςφγχρονα πολιτικά ηθτιματα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Άςκθςθ κριτικισ, προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
278. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του πρϊτου ςκζλουσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με βαςικζσ ζννοιεσ από τον 
χϊρο τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ. Οι ζννοιεσ αυτζσ ειςάγουν και καλφπτουν τα βαςικά κεματικά πεδία τθσ 
πολιτικισ ανάλυςθσ (εξουςία, κράτοσ, πολιτικό ςφςτθμα, πολιτικζσ ιδεολογίεσ, κόμματα και κομματικά 
ςυςτιματα, εκλογζσ) και προετοιμάηουν τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ να υποδεχτοφν περιςςότερο πολφπλοκεσ 
αναλφςεισ που κα ακολουκιςουν τα επόμενα εξάμθνα. Το δεφτερο ςκζλοσ του μακιματοσ («Διεκνείσ Σχζςεισ») 
εξετάηει βαςικζσ ζννοιεσ, υποκείμενα και ηθτιματα τθσ διεκνοφσ πολιτικισ. Ειδικότερα, αναλφονται οι εξισ 
κεματικζσ: εκνικιςμόσ, τρομοκρατία, αςφάλεια και ανκρϊπινθ αςφάλεια, ανκρϊπινα δικαιϊματα, κουλτοφρα. 

 
279. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι εξζταςθ 

 

280. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Baylis, John, Steve Smith, και Patricia Owens (2013) Θ Ραγκοςμιοποίθςθ τθσ Διεκνοφσ Ρολιτικισ, 
Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 



 Review of International Studies 

 European Journal of International Relations 

 International Studies Quarterly 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

281. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0321 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
282. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα μάκουν να εκτιμοφν ςυναρτιςεισ χρονολογικισ ςειράσ ςε απλι και πολλαπλι μορφι. Να 
διαβάηουν δεδομζνα και να τα αναλφουν ςτο λογιςμικό WinRats. Επίςθσ να δζχονται ι να απορρίπτουν 
ςυντελεςτζσ παλινδρόμθςθσ ςε διάφορα επίπεδα ςθμαντικότθτασ μζςα από εκτιμιςεισ όπωσ CAPM και APT. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 
283. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Απλι και Ρολλαπλι παλινδρόμθςθ χρονολογικϊν ςειρϊν 
Μθ γραμμικι παλινδρόμθςθ χρονολογικϊν ςειρϊν 
Εκτίμθςθ ςυντελεςτϊν παλινδρόμθςθσ CAPM και APT 
Ερμθνεία ολόκλθρθσ τθσ παλινδρόμθςθσ χρονολογικϊν ςειρϊν 

 
284. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 26 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Εργαςτιρια: 30% 
Γραπτζ εξετάςεισ: 70% 

 

285. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Βιβλίο Ρζτρου Κιϊχου 

 Σθμειϊςεισ Κακθγθτι 

 Επιςτθμονικά άρκρα  
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

286. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0825 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εκπαίδευςθ και Εκνικιςμόσ ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/modules/desc/desc.php 

 
287. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Λιψθ αποφάςεων 
• Αυτόνομθ εργαςία 

 
288. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα εξετάηονται οι εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που ςυντελζςτθκαν ςτο χϊρο τθσ Σλοβενίασ, τθσ Κροατίασ, 
τθσ Σερβίασ, του Μαυροβουνίου, τθσ ΡΓΔΜ τθσ Βουλγαρίασ και Αλβανίασ μετά τθν κατάρρευςθ των 
κομουνιςτικϊν κακεςτϊτων. Μετά τισ αναφορζσ από τον 19ο αιϊνα κακϊσ και κατά τθ διάρκεια του 
μεςοπολζμου εξετάηονται οι απαρχζσ των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτον χϊρο των νοτιοςλαβικϊν 
λαϊν, κακϊσ και τθν Αλβανία. 

 
289. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ, ςεμινάρια, 
εργαςτθριακι άςκθςθ, άςκθςθ 
πεδίου 

52 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Μελζτθ και Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ 

78 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα ελλθνικι 
Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ, 
Γραπτι Εργαςία  
Ζκκεςθ/Αναφορά 
Ρροφορικι Εξζταςθ 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ 
Εργαςτθριακι Εργαςία 

 

290. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 



 (2013) Εκπαιδευτικι Μεταρρφκμιςθ και Εκνικιςμόσ. Θ Ρερίπτωςθ των Χωρϊν τθσ Ρρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, 
Κεςςαλονίκθ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 (2007) «Τα ςχολικά εγχειρίδια ιςτορίασ τθσ FYROM για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (ζκδοςθσ 2005)», ςτο 
Λάκωβοσ Μιχαθλίδθσ (επιμ.) Μακεδονιςμόσ. Λμπεριαλιςμόσ των Σκοπίων 1944-2006, Ακινα, ς. 57-76. 

 (2007) «Οι περιπζτειεσ μιασ γλϊςςασ», ςτο Διαςτάςεισ τθσ Μετάβαςθσ και θ Ευρωπαϊκι Ρροοπτικι των 
Χωρϊν τθσ Βαλκανικισ. Αϋ Επιςτθμονικό ςυνζδριο. Ρρακτικά, Φλϊρινα, ς. 719-738. 

 (2008) «Μακεδονικι ςάριςςα και δικζφαλοσ αετόσ: Τα νζα ςχολικά εγχειρίδια τθσ ΡΓΔΜ», ςτο Λωάννθσ 
Στεφανίδθσ, Βλάςθσ Βλαςίδθσ, και Ευάγγελοσ Κωφόσ (επιμ.) Μακεδονικζσ Ταυτότθτεσ ςτο Χρόνο. 
Διεπιςτθμονικζσ Ρροςεγγίςεισ, Ακινα, ς. 437-462. 

 (2012) «Τα ςερβικά ςχολεία τθσ Κεςςαλονίκθσ ςτα τζλθ του 19ου και τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα», Ρρακτικά 
διεπιςτθμονικοφ ςυνεδρίου με τίτλο, «Θ Κεςςαλονίκθ τισ παραμονζσ του 1912» που οργάνωςε θ Λςραθλιτικι 
Κοινότθτα Κεςςαλονίκθσ», Κεςςαλονίκθ, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012 

 (2013) «Textbooks of Serbia», in Dimitrios B. Goudiras, and Maria Rantzou (eds.), The Image of the “Other” 
the Neighbour in the Educational Systems of Balkan Countries (1998-2013), Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ς. 297- 305. 

 (2016) «Ο Βϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ςτα ςχολικά εγχειρίδια των κρατϊν τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ», ςτο 
Στράτοσ Δορδανάσ, Βαςιλικι Λάηου, Βαγγζλθσ Τηοφκασ, και Λάμπροσ Φλιτοφρθσ (επιμ.) Κατοχι και Βία, 1939-
1945. Θ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Εμπειρία, Ακινα: Αςίνθ, ς. 319-336. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

291. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β090311-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ, Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ελλθνικι Γλϊςςα για Προχωρθμζνουσ III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level Λ 
Greek Language Beginners Level ΛI 
Greek Language Intermediate Level Λ 
Greek Language Intermediate Level ΛI  
Greek Language Advanced Level Λ 
Greek Language Advanced Level IΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
292. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε επίπεδο προχωρθμζνων 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν ςφνκετεσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε επίπεδο προχωρθμζνων 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να καλλιεργιςουν τθ διαλογικι επικοινωνία τουσ και τθ ςυγγραφικι τουσ ικανότθτα 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
293. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι αλλοδαπζσ/οί —μθ φυςικζσ/οί ομιλιτριεσ/θτζσ— φοιτιτριεσ/θτζσ πρζπει να 
μποροφν να κατανοοφν ςχετικά εφκολα όλα όςα ακοφν ι διαβάηουν, να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν διαφορζσ 
φφουσ και αναφορζσ ςε κοινωνικοπολιτιςμικά ςτοιχεία, να μποροφν να κατανοοφν όλα τα είδθ του λόγου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ςφνκετων κειμζνων, εξειδικευμζνων άρκρων και λογοτεχνικϊν κειμζνων, να μποροφν 
να εκφραςτοφν με άνεςθ και ακρίβεια ςε ςφνκετεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ, να διατυπϊνουν επιχειριματα 
με φφοσ που ταιριάηει ςτθν περίςταςθ και με λογικι δομι, να μποροφν να γράψουν περιλιψεισ και κριτικζσ ςε 
ευρφ φάςμα κεμάτων, να παραγάγουν κείμενα αντλϊντασ πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ γραπτζσ ι 



προφορικζσ πθγζσ, αναςυνκζτοντασ επιμζρουσ ςτοιχεία ςε μία ςυνεκτικι παρουςίαςθ που βοθκάει τθν/τον 
αναγνϊςτρια/θ-ακροάτρια/ατι να εντοπίςει τα ςθμαντικά ςθμεία του κειμζνου. 

 

294. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 48 

Αυτόνομθ μελζτθ 50 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτισ εξετάςεισ. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 
Γραπτι εξζταςθ με Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ 
(Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι) 

 

295. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γκαρζλθ Ζφθ, Ζφθ Καποφλα, Μάχθ Μοντηολι, Στζλα Νεςτοράτου, Ευαγγελία Ρρίτςθ, Νίκοσ ουμπισ, και 
Γεωργία Συκαρά (2016), Ταξίδι ςτθν Ελλάδα 3, Ακινα: Γρθγόρθ, ISBN 978-960-333-868-0. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

296. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β090312-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ, Ηϋ, Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ελλθνικι Γλϊςςα για Προχωρθμζνουσ ΙV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 
Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Greek Language Beginners Level Λ 
Greek Language Beginners Level ΛI 
Greek Language Intermediate Level Λ 
Greek Language Intermediate Level ΛI  
Greek Language Advanced Level Λ 
Greek Language Advanced Level IΛ 
Ελλθνικι Γλϊςςα για Ρροχωρθμζνουσ III 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
297. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται: 
• να αποκτιςουν νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτισ 4 ενότθτεσ (ομιλία, γραφι, ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ λόγου) 
• να κατανοοφν γραπτό και προφορικό λόγο ςε επίπεδο προχωρθμζνων 
• να αναγνωρίηουν και να αναλφουν ςφνκετεσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν νζα γλωςςικι δομι ςε επίπεδο προχωρθμζνων 
• να εξοικειωκοφν με τθν ορολογία και τθν ανάλυςθ δομϊν επιςτθμονικοφ λόγου 
• να παρουςιάηουν και να ςυηθτοφν τισ απόψεισ τουσ 
• να ςυνκζτουν, παραγάγουν επιςτθμονικό λόγο 
• να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων 
• να αναπτφξουν τθ διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι τουσ ςυνείδθςθ 
• να αναπτφξουν ικανότθτεσ Δία Βίου Μάκθςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 
298. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ τθσ/του φοιτιτριασ/θτι να αναλφει και να παραγάγει 
διάφορα είδθ ςυνεχοφσ γραπτοφ λόγου αφοφ πρϊτα εντοπίςει τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κάκε είδουσ, με 
ζμφαςθ ςτον επιςτθμονικό λόγο. Στο τζλοσ του εξαμινου οι αλλοδαπζσ/οί —μθ φυςικοί ομιλιτριεσ/θτζσ— 
φοιτιτριεσ/θτζσ πρζπει να μποροφν να κατανοοφν άρκρα γνϊμθσ ευρφτερου διεπιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ, 



διακρίνοντασ το φφοσ και τθ ςτάςθ τθσ/του παραγωγοφ, να παρακολουκοφν ακαδθμαϊκζσ διαλζξεισ και να 
είναι ςε κζςθ να παραγάγουν ςφντομο επιςτθμονικό κείμενο, ςωςτά δομθμζνο, κάνοντασ χριςθ ορκϊν 
μορφοςυντακτικϊν δομϊν και ρθτορικϊν ςχθμάτων κακϊσ και των απαραιτιτων βιβλιογραφικϊν 
παραπομπϊν. 

 

299. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 28 

Αυτόνομθ μελζτθ 70 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν είναι προφορικι και γραπτι 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτθν αξιολόγθςθ τθσ γραπτισ τουσ εργαςίασ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου. 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Γραπτι εργαςία 

 

300. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γκαρζλθ Ζφθ, Ζφθ Καποφλα, Μάχθ Μοντηολι, Στζλα Νεςτοράτου, Ευαγγελία Ρρίτςθ, Νίκοσ ουμπισ, και 
Γεωργία Συκαρά (2016), Ταξίδι ςτθν Ελλάδα 3, Ακινα: Γρθγόρθ, ISBN 978-960-333-868-0. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

301. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0526 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εμπορικό Δίκαιο 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάκθμα Επιλογισ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
302. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ευςφνοπτθ παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν του θμεδαποφ εμπορικοφ δικαίου και θ 
περαιτζρω εξοικείωςθ με κεςμοφσ του εμπορικοφ δικαίου, όπωσ εμφανίηονται ςτθν ελλθνικι πρακτικι. 
Ειδικότερα οι φοιτιτριεσ/θτζσ προςεγγίηουν αρχικά κεωρθτικά τισ ςχετικζσ ζννοιεσ και ακολοφκωσ εμβακφνουν 
μζςων πρακτικϊν κεμάτων και παραδειγμάτων ςτθν εφαρμογι των ςχετικϊν εννοιϊν και κεςμϊν ςτθν πράξθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μία ειςαγωγικι 
γνϊςθ ςε κφριεσ-βαςικζσ ζννοιεσ του εμπορικοφ δικαίου, ϊςτε να δφνανται περαιτζρω να εμβακφνουν ςε 
ειδικότερα ηθτιματα. 
Ειδικότερα θ διδαςκαλία αποςκοπεί 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
303. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα παρουςιάηει βαςικά ςτοιχεία και ζννοιεσ του γενικοφ εμπορικοφ δικαίου. Ειδικότερα γίνεται 
αναφορά ςτο θμεδαπό νομικό πλαίςιο, ςτθν ζννοια του εμπόρου και τα κριτιρια εμπορικότθτασ. Στα 
ςυςτιματα – κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ του εμπόρου. Ακολοφκωσ παρουςιάηονται οι κφριεσ εμπορικζσ 
πράξεισ και δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και βαςικζσ ζννοιεσ, όπωσ αυτι τθσ εμπορικισ επιχείρθςθσ, τθσ οργάνωςθσ 
και τθσ δομισ τθσ. Τζλοσ κφριο ςτοιχείο των παραδόςεων αποτελεί θ παρουςίαςθ των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων των εμπόρων, κακϊσ και οι ςυνζπειεσ τθσ εμπορικισ ιδιότθτασ ςτθν θμεδαπι ζννομθ τάξθ. 

 

304. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Power-Point και ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ, διαδραςτικι 
διδαςκαλία, εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

52 

Γενικι προετοιμαςία 98 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξζταςθ είναι γραπτι ι προφορικι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
αφοροφν τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν απαιτιςεων του 
μακιματοσ. 

 

305. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο προτεινόμενων) 
Πλα τα εγχειρίδια γενικοφ εμπορικοφ δικαίου 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Επιςκόπθςθ Εμπορικοφ Δικαίου 
Αρμενόπουλοσ 
Επικεϊρθςθ Εμπορικοφ Δικαίου 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

306. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΒΟ828 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ζντυπα και Θλεκτρονικά ΜΜΕ ςτα Βαλκάνια 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BS0828/index.php 

 
307. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ μετά τθν επιτυχι περάτωςθ του μακιματοσ κα πρζπει να γνωρίηει  
1. Τον ρόλο των μζςων ενθμζρωςθσ ςτθν εκνογζννεςθ του κάκε βαλκανικοφ λαοφ και ςτθν  ανεξαρτθςία του, 
2. Τον ρόλο των μζςων ενθμζρωςθσ ςτον πολιτικό βίο του κάκε βαλκανικοφ λαοφ, 
3. Τον ρόλο των μζςων ενθμζρωςθσ επί κομμουνιςμοφ ςτα βαλκανικά κράτθ, 
4. Τισ ςχζςεισ πολιτικισ και πολιτικϊν κομμάτων και φορζων εξουςίασ με τα μζςα ενθμζρωςθσ, 
5. Τον ρόλο του δθμοςιογράφου ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, 
6. Τον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό ρόλο των μζςων ενθμζρωςθσ, 
7. Ροια είναι θ διαμεςολάβθςθ που προςφζρουν τα μζςα ενθμζρωςθσ ςτουσ πολιτικοφσ και τουσ φορείσ 
εξουςίασ από τθ μία και τουσ πολίτεσ από τθν άλλθ, 
8. Πτι τα μζςα ενθμζρωςθσ δεν είναι ουδζτεροι φορείσ, αλλά ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ των μθνυμάτων 
και ςτθν επιρροι του κοινοφ. 
Επίςθσ θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει να μπορεί να αναλφςει τα μθνφματα που εκπζμπονται απευκείασ από 
τουσ φορείσ είτε μζςα από τα μζςα ενθμζρωςθσ και να αξιολογεί τθν ουςία του μθνφματοσ ςε ςχζςθ με το 
λοιπό περιεχόμενο. Τζλοσ κα πρζπει να ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα να εφαρμόηει ςε ςτοιχειϊδεσ επίπεδο τα 
παραπάνω. Δθλαδι να ζχει αναπτφξει ικανότθτεσ ϊςτε να μπορεί να εκπζμψει αντίςτοιχα μθνφματα ςε 
προςωπικό ι ομαδικό επίπεδο μζςα από τα social media. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να φζρει ςε επαφι τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τα μζςα ενθμζρωςθσ. Οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται τθν πορεία των εφθμερίδων, των περιοδικϊν και των πρακτορείων ειδιςεων, με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν περιοχι των Βαλκανίων πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τα εκνικά ηθτιματα και κινιματα και 
τθν πολιτικι κατάςταςθ ςε διεκνζσ επίπεδο και ςτο εςωτερικό των βαλκανικϊν κρατϊν. Επίςθσ να βελτιϊςει τθ 
γνϊςθ των φοιτθτριϊν/ϊν για τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ (ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, πρακτορεία 
ειδιςεων, Λντερνζτ) με τθ γνωριμία των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςε κάκε βαλκανικι χϊρα και τα 
ςθμεία ςφμπτωςθσ ι απόκλιςθσ από τισ άλλεσ βαλκανικζσ χϊρεσ ι τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ και τθν Ελλάδα και τθν 
άμεςθ επαφι με τα μζςα ενθμζρωςθσ με τθν επίςκεψθ ςε ςυγκεκριμζνα μζςα ενθμζρωςθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ. 
Ραράλλθλα οι φοιτιτριεσ/θτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να εκπονιςουν πτυχιακι εργαςία για ςυγκεκριμζνο μζςο 
ενθμζρωςθσ βαλκανικισ χϊρασ, να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ παλαιϊν εφθμερίδων και 
περιοδικϊν τθσ Μακεδονίασ και να βοθκιςουν ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ-δθμοςκόπθςθσ για τθ ςχζςθ κοινοφ 
με τα μζςα ενθμζρωςθσ (ζντυπα και θλεκτρονικά) ςτθ Μακεδονία. 
Με βάςθ τα παραπάνω το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  



 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
308. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να φζρει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςε επαφι με τα μζςα ενθμζρωςθσ τθσ Ελλάδασ 
και των βαλκανικϊν κρατϊν. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται τθν πορεία των εφθμερίδων, των περιοδικϊν και 
των πρακτορείων ειδιςεων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν περιοχι των Βαλκανίων πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τα 
εκνικά ηθτιματα και κινιματα και τθν πολιτικι κατάςταςθ ςε διεκνζσ επίπεδο και ςτο εςωτερικό των 
βαλκανικϊν κρατϊν. Επίςθσ παρακολουκοφν τθν πορεία δθμιουργίασ των θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ, 
πρϊτα του ραδιοφϊνου και ςτθ ςυνζχεια τθσ τθλεόραςθσ από τον Μεςοπόλεμο μζχρι τα τζλθ του 20ου αι. 
Ραράλλθλα οι φοιτιτριεσ/θτζσ μποροφν να ζλκουν ςε απευκείασ επαφι με τα μζςα ενθμζρωςθσ, κακϊσ ζχουν 
τθ δυνατότθτα να εκπονιςουν εργαςία για μζςα ενθμζρωςθσ ςυγκεκριμζνθσ βαλκανικισ χϊρασ, να 
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ παλαιϊν εφθμερίδων και περιοδικϊν τθσ Μακεδονίασ και να 
βοθκιςουν ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ-δθμοςκόπθςθσ για τθ ςχζςθ του κοινοφ με τα μζςα ενθμζρωςθσ 
(ζντυπα και θλεκτρονικά) ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

 

309. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Επιςκζψεισ ςε ςχετικοφσ φορείσ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ του compus 
Χριςθ του προβολικοφ ςυςτιματοσ τθσ αίκουςασ 
Χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 30 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
φορείσ 

8 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

60 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αξιολογοφνται μζςω γραπτϊν εξετάςεων ςτο 
τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ είναι θ ελλθνικι. Οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε 4 ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ από τισ οποίεσ κα επιλζξουν τισ 3.  
Επίςθσ όςεσ/οι φοιτιτριεσ/θτζσ επικυμοφν αναλαμβάνουν εργαςία 
θ οποία είτε δίνει πρόςκετεσ μονάδεσ (02) είτε είναι απαλλακτικι. 
Οι απαλλακτικζσ εργαςίεσ παρουςιάηονται ςτισ τελευταίεσ 
διαλζξεισ του μακιματοσ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
και τον κανονιςμό του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ.  
Πλεσ/οι οι φοιτιτριεσ/θτζσ ζχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό 
τουσ και να διαπιςτϊςουν τισ παραλείψεισ, ελλείψεισ και τα λάκθ 
τουσ.  
Οι ερωτιςεισ και οι ενδεικνυόμενεσ απαντιςεισ αναρτϊνται ςτθ 
ςελίδα του μακιματοσ ςτο compus 

 

310. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ψυχογιόσ, Δθμιτρθσ Κ. (2004) Τα Ζντυπα Μζςα Επικοινωνίασ: Από τον Ρθλό ςτο Δίκτυο, 1θ ζκδ., Ακινα : 
Καςτανιϊτθσ.  

 Βλαςίδθσ, Βλάςθσ (2010) Στθ Μεκόριο Ελλάδασ-FYROM: Τα Μζςα Ενθμζρωςθσ ςτουσ Νομοφσ Φλϊρινασ, 
Καςτοριάσ, Μοναςτθρίου και Ρερλεπζ, Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο.  

 Βλαςίδθσ, Βλάςθσ (2001) Τα Μζςα Ενθμζρωςθσ ςτα Βαλκάνια: Θλεκτρονικά, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ, 2001.  

 Ψυχογιόσ, Δθμιτρθσ Κ. (2003) Τι Είναι τα Μζςα Επικοινωνίασ; Ακινα: Καςτανιϊτθσ. 

 Δουλκζρθ, Τζςςα (2014) Από τθν Τθλεόραςθ ςτα Νζα Μζςα Επικοινωνίασ και Ελλθνικι Κοινωνία, Ακινα : 
Ραπαηιςθσ.  

 Δελθγκιαοφρθ, Αναςταςία (2012) Ρολιτικόσ Λόγοσ και Τθλεόραςθ: Ρολιτικι, Λδεολογία και ΜΜΕ, 
Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 



– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journalism & Mass Communication Quarterly (JMCQ) 

 Athens Journal of Mass Media and Communications (AJMMC) 

 Media & Mass Communication 

 International Journal of Journalism And Mass Communication (IJJMC) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

311. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0556 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εξωτερικζσ χζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
312. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ τόςο το πλαίςιο δθμιουργίασ τθσ εξωτερικισ 
πολιτικισ τθσ Ε.Ε. ςτο εςωτερικό τθσ όςο και το πεδίο εφαρμογισ τθσ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
313. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα εξετάηονται: α) θ διεκνισ νομικι προςωπικότθτα τθσ Ε.Κ./Ε.Ε. και θ ικανότθτά τθσ προσ 
ςυνομολόγθςθ Συνκθκϊν, β) θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Ε.Ε. ωσ αυτοτελοφσ οντότθτασ ςτο διεκνζσ πολιτικό και 
οικονομικό ςφςτθμα, ιδιαίτερα μετά τισ ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ που ζλαβαν χϊρα μετά το 1990, γ) οι 
ςχζςεισ που αναπτφςςει θ Ε.Ε. με τισ τρίτεσ (μθ κοινοτικζσ χϊρεσ) ομάδεσ χωρϊν, περιφερειακοφσ και διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, δ) οι ρυκμίςεισ των ιδρυτικϊν Συνκθκϊν τθσ ΕΟΚ και τθσ Συνκικθσ τθσ Ε.Ε. (του Μάαςτριχτ το 
1992 με τισ μετζπειτα ανακεωριςεισ-του Άμςτερνταμ το 1997-τθσ Νίκαιασ το 2000 και τθσ Λιςςαβϊνασ το 
2009) ςτα πεδία τθσ εμπορικισ και οικονομικισ πολιτικισ, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ κοινισ εξωτερικισ 
πολιτικισ, αςφάλειασ και άμυνασ (Κ.Ε.Ρ.Ρ.Α. και Κ.Ρ.Α.Α). 

 
314. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία, εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project) 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:  
Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και ανάπτυξθσ 
Γραπτι εργαςία ςε εκελοντικι βάςθ με παρακολοφκθςθ και 
διόρκωςθ μζχρι τθν εκπόνθςι τθσ 
Ραρζχονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ ςυγγραφισ και αναρτϊνται ςτο 
Compus 

 

  



315. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Κυριάκοσ Κεντρωτισ (2010) Εξωτερικι Ρολιτικι τθσ Ε.Ε. και Μεταρρυκμιςτικι Συνκικθ: Ζνασ Νζοσ «Ρρομθκζασ  
Δεςμϊτθσ;, Ακινα: Ραπαηιςθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
European Foreign Affairs Review 
Journal of Common Market Studies 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

316. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0556 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εξωτερικζσ χζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
317. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ τόςο το πλαίςιο δθμιουργίασ τθσ εξωτερικισ 
πολιτικισ τθσ Ε.Ε. ςτο εςωτερικό τθσ όςο και το πεδίο εφαρμογισ τθσ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
318. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα εξετάηονται: α) θ διεκνισ νομικι προςωπικότθτα τθσ Ε.Κ./Ε.Ε. και θ ικανότθτά τθσ προσ 
ςυνομολόγθςθ Συνκθκϊν, β) θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Ε.Ε. ωσ αυτοτελοφσ οντότθτασ ςτο διεκνζσ πολιτικό και 
οικονομικό ςφςτθμα, ιδιαίτερα μετά τισ ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ που ζλαβαν χϊρα μετά το 1990, γ) οι 
ςχζςεισ που αναπτφςςει θ Ε.Ε. με τισ τρίτεσ (μθ κοινοτικζσ χϊρεσ) ομάδεσ χωρϊν, περιφερειακοφσ και διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, δ) οι ρυκμίςεισ των ιδρυτικϊν Συνκθκϊν τθσ ΕΟΚ και τθσ Συνκικθσ τθσ Ε.Ε. (του Μάαςτριχτ το 
1992 με τισ μετζπειτα ανακεωριςεισ-του Άμςτερνταμ το 1997-τθσ Νίκαιασ το 2000 και τθσ Λιςςαβϊνασ το 
2009) ςτα πεδία τθσ εμπορικισ και οικονομικισ πολιτικισ, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ κοινισ εξωτερικισ 
πολιτικισ, αςφάλειασ και άμυνασ (Κ.Ε.Ρ.Ρ.Α. και Κ.Ρ.Α.Α). 

 
319. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία, εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project) 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:  
Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και ανάπτυξθσ 
Γραπτι εργαςία ςε εκελοντικι βάςθ με παρακολοφκθςθ και 
διόρκωςθ μζχρι τθν εκπόνθςι τθσ 
Ραρζχονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ ςυγγραφισ και αναρτϊνται ςτο 
Compus 

 

  



320. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Κυριάκοσ Κεντρωτισ (2010) Εξωτερικι Ρολιτικι τθσ Ε.Ε. και Μεταρρυκμιςτικι Συνκικθ: Ζνασ Νζοσ «Ρρομθκζασ  
Δεςμϊτθσ;, Ακινα: Ραπαηιςθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
European Foreign Affairs Review 
Journal of Common Market Studies 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

321. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0644 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ειδίκευςθσ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL409/index.php 

 
322. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα αυτό αποτελεί μια ειςαγωγικι προςζγγιςθ ςτα αντικείμενα τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
Καινοτομίασ και ςτον ρόλο τουσ ςε οικονομικό, κοινωνικό και προςωπικό επίπεδο. Συνδυάηει τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ και τθ κεωρία με επιχειρθματικζσ πρακτικζσ και μελζτεσ περιπτϊςεων δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Ειδικι αναφορά γίνεται ςτισ νζεσ επιχειρθματικζσ μορφζσ κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ 
χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων, αλλά κυρίωσ ςτθ ςθμαςία τθσ διαμόρφωςθσ καινοτόμων επιχειρθματικϊν 
ιδεϊν και ςτθν επιχειρθματικι διαδικαςία. Στο πλαίςιο αυτό οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να προτείνουν τθ 
δικι τουσ επιχειρθματικι ιδζα μετά από τθν κατάρτιςθ ςχετικισ μελζτθσ βιωςιμότθτασ. Οι εργαςίεσ αυτζσ 
παρουςιάηονται ςτο μζςον και το τζλοσ του εξαμινου. Με τον τρόπο αυτό ενιςχφονται οι κριτικζσ και 
αναλυτικζσ δεξιότθτεσ των φοιτθτϊν και δεξιότθτεσ δθμιουργικότθτασ, παρουςίαςθσ και επικοινωνίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
323. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι βαςικζσ ενότθτεσ που αναλφονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αφοροφν: 
Λςτορία τθσ Επιχειρθματικότθτασ 
Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ, τθσ Καινοτομίασ, του Επιχειρθματία και τθσ Επιχειρθματικισ 
Διαδικαςίασ 
Μορφζσ Επιχειρθματικότθτασ 
Επιχειρθματικότθτα και Οικονομικι Ανάπτυξθ 
Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία ςτθν Εκπαίδευςθ 
Επιχειρθματικι Κατάρτιςθ και Συμβουλευτικι 
Mentoring & E-Mentoring ςτθν Επιχειρθματικότθτα 
Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και Κοινωνικι Καινοτομία 
Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρθματικότθτα 



Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και Ευπακείσ Κοινωνικά Ομάδεσ 
Θ Διάςταςθ του Κοινωνικοφ Φφλου ςτθν Επιχειρθματικότθτα 
Υλοποίθςθ Νζων Επιχειρθματικϊν Εγχειρθμάτων 
Επιχειρθματικότθτα και Δθμιουργία Αξίασ 

 
324. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 
Ακολουκείται θ μζκοδοσ τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ (Active 
learning). Για αυτόν τον ςκοπό χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικζσ 
μζκοδοι διδαςκαλίασ, όπωσ χριςθ παρουςιάςεων, χριςθ 
ντοκιμαντζρ/ταινιϊν, ςυνεργατικι μάκθςθ. Επιπλζον, θ 
διδαςκαλία του μακιματοσ γίνεται ςτο Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 
του Τμιματοσ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ άμεςθ πρόςβαςθ ςε 
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο του μακιματοσ. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ενεργι ςυμμετοχι των 
φοιτθτριϊν/ϊν ςτο μάκθμα με παρουςίαςθ δικϊν τουσ 
επιχειρθματικϊν ιδεϊν-επιχειρθματικοφ ςχεδίου και χριςθ 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Θ παρουςίαςθ εργαςιϊν γίνεται τθν 8θ και 
13θ εβδομάδα διδαςκαλίασ. 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ρροετοιμαςία για μελζτεσ 
περίπτωςθσ 

30 

Γενικι προετοιμαςία 68 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται μζςα από τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα (20%), 
τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ 2 γραπτϊν εργαςιϊν (40%+40%). 
Εναλλακτικά ςτθν περίπτωςθ που οι φοιτιτριεσ/θτζσ αδυνατοφν 
να παρακολουκιςουν το μάκθμα θ αξιολόγθςθ γίνεται με γραπτζσ 
εξετάςεισ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναλφονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 
κατά τθν ειςαγωγι ςτο μάκθμα και ςτο ςχετικό περίγραμμα του 
μακιματοσ. 

 

325. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Bessant, J., και J. Tidd (2017) Καινοτομία & Επιχειρθματικότθτα, Τηιόλασ. 

 Mariotti, S., και C. Glackin (2017) Επιχειρθματικότθτα και Διοίκθςθ Μικρϊν Επιχειριςεων, Τηιόλασ. 

 Σαρρι, Κ., και Α. Τριχοποφλου (2018) Επιχειρθματικότθτα και Κοινωνικι Οικονομία. Θ Οπτικι του Φφλου, 
Τηιόλασ. 

 
Websites 
TED 
GEM 
OECD 
EEDEGE 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

326. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0554 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Eϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ευρωπαϊκι Ανκρωπολογία Πολιτικζσ του Πολιτιςμοφ και τθσ 
Διαφοράσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL402/index.php 

 
327. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

• Εξοικείωςθ και κατανόθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ θ Κοινωνικι Ανκρωπολογία περιγράφει και αναλφει 
υπερεκνικοφσ κεςμοφσ όπωσ θ ΕΕ. 
• Γνϊςθ των μεκοδολογικϊν ηθτθμάτων που προκφπτουν κατά τθν ανκρωπολογικι προςζγγιςθ των κεμάτων 
που κα αναλυκοφν 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
328. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα εςτιάηει ςτον κεςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ υπερεκνικό οργανιςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα 
αςχολείται με τθ μελζτθ του πολιτιςμοφ και τθσ ταυτότθτασ και τον ρόλο τουσ ςτθ ςυγκρότθςθ τοπικϊν, 
εκνικϊν, περιφερειακϊν και άλλων ατομικϊν και ςυλλογικϊν ταυτοτιτων και εξετάηει τθ ρθτορικι και 
πολιτικζσ πρακτικζσ των εκνϊν-κρατϊν, των εκνικϊν πολιτικϊν και ιδεολογιϊν απζναντι ςτισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, 
και τουσ τρόπουσ πρόςλθψισ τουσ από πλθκυςμοφσ τουσ. Σε αυτό το πλαίςιο προςπακεί να κατανοιςει τουσ 
τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ ζννοιασ τθσ «Ευρϊπθσ» και να διερευνιςει τθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ τθσ 
«ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ» και τον ρόλο των κεςμϊν και άλλων ευρωπαϊκϊν οργάνων ςε ςχζςθ με τα ζκνθ-
κράτθ, κζτοντασ ερωτιματα όπωσ ποιο είναι το περιεχόμενο του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ και τθσ ευρωπαϊκισ 
ταυτότθτασ, όπωσ διαμορφϊνεται μζςα από τισ πολιτικζσ αυτζσ, και ποια ςφμβολα χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι 
τθ διαδικαςία, ποιο ρόλο διαδραματίηουν ο πολιτιςμόσ και θ ταυτότθτα εντόσ τθσ ΕΕ και τον ρόλο τθσ ωσ φορζα 
πολιτικισ και πολιτιςμικισ αλλαγισ, και πϊσ γίνονται κατανοθτά και πϊσ βιϊνονται θ ΕΕ, οι κεςμοί τθσ και οι 
πολιτικζσ που ακολουκοφν ςτισ κατά τόπουσ γεωγραφικζσ ενότθτεσ, εντόσ των ορίων και των ςυνόρων τθσ. 
Ραράλλθλα, ςυηθτά τα κεωρθτικά, επιςτθμολογικά και μεκοδολογικά ηθτιματα και τισ προκλιςεισ που κζτει θ 
μελζτθ των κεμάτων αυτϊν από τθν επιςτιμθ τθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ. 

 
329. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 
Ειςθγιςεισ ςχετικζσ με τισ κεματικζσ ενότθτεσ, παρουςίαςθ 
εκνογραφικϊν παραδειγμάτων, ςυηθτιςεισ πάνω ςτα υπό εξζταςθ 
ηθτιματα, παρουςιάςεισ εκνογραφικϊν φιλμ και ντοκιμαντζρ και 



διεκπεραίωςθ και παράδοςθ γραπτισ εργαςίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Compus – 
www.compus.uom.gr) 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Άςκθςθ πεδίου 36 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 30 

Συγγραφι εργαςίασ 32 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ερευνθτικι πρόταςθ (ανά ερευν. ομάδα): 15% 
Άςκθςθ εκνογραφικισ ζρευνασ και παράδοςθ γραπτοφ κειμζνου 
(ανά ερευν. ομάδα): 30% 
Ρροφορικι παρουςίαςθ (ανά ερευν. ομάδα): 25% 
Γραπτι εξζταςθ (ατομικι): 30% 

 

330. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
 
Ενδεικτικι βιβλιογραφία για τισ κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ: 
 
Γενικά για τθν Ανκρωπολογία: 

 Γκζφου-Μαδιανοφ, Διμθτρα (1999) Ρολιτιςμόσ και Εκνογραφία: Από τον Εκνογραφικό εαλιςμό ςτθν 
Ρολιτιςμικι Κριτικι, Ελλθνικά Γράμματα. 

 Hendry, Joy (2011) Οι Κόςμοι που Μοιραηόμαςτε: Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτιςμικι και Κοινωνικι Ανκρωπολογία, 
Κριτικι. 

 Kuper, Adam (1989) Ανκρωπολογία και Ανκρωπολόγοι: Θ Σφγχρονθ Βρετανικι Σχολι, μτφρ. Χριςτίνα 
Μιχαλοποφλου-Βζϊκου, Καςτανιϊτθ. 

 Laburthe-Tolra, Philippe, και Jean-Pierre Warnier (2003) Εκνολογία – Ανκρωπολογία, μτφρ. Βάνα Χατηάκθ, 
Κριτικι. 

 Levi-Strauss, Claude (2000) Κλιβεροί Τροπικοί, Χατηθνικολι. 

 Levi-Strauss, Claude (2003) Φυλι και Λςτορία – Φυλι και Ρολιτιςμόσ, Ρατάκθσ. 

 Ραπαταξιάρχθσ, Ευκφμιοσ, και Κ. Ραραδζλλθσ (επιμ.) (1992) Ταυτότθτεσ και Φφλο ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα: 
Ανκρωπολογικζσ Ρροςεγγίςεισ, Καςτανιϊτθσ. 

 Ραπαταξιάρχθσ, Ευκφμιοσ, και Κ. Ραραδζλλθσ (επιμ.) (1993) Ανκρωπολογία και Ραρελκόν: Συμβολζσ ςτθν 
Κοινωνικι Λςτορία τθσ Νεότερθσ Ελλάδασ, Αλεξάνδρεια. 

 Σερεμετάκθ, Νάντια Κ. (2017) Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Ρεδίο. 
 
Για τθν επιτόπια ζρευνα, τθ μεκοδολογία και τισ τεχνικζσ και τισ αςκιςεισ τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ 
και τθσ ςυνζντευξθσ: 

 Barley Nigel (2005) Ο Ανυποψίαςτοσ Ανκρωπολόγοσ: Σθμειϊςεισ από μία Χωμάτινθ Καλφβα, Αιϊρα. 

 Γκζφου-Μαδιανοφ, Διμθτρα (1999) Ρολιτιςμόσ και εκνογραφία: Από τον Εκνογραφικό εαλιςμό ςτθν 
Ρολιτιςμικι Κριτικι, Ελλθνικά Γράμματα. 

 Copans Jean (2004) Επιτόπια Εκνολογικι Ζρευνα, επιμ. Μτφρ. Μάρκου Κατερίνα, Gutenberg. 

 Δαλκαβοφκθσ, Βαςίλθσ, Λωάννθσ Μάνοσ, και Χριςτίνα Βζϊκου (επιμ.) (2010) Ανυποψίαςτοι  Ανκρωπολόγοι, 
Καχφποπτοι Φοιτθτζσ: Διδάςκοντασ τθν Ανκρωπολογία ςε ‘Αυτοφσ που δεν τθ Χρειάηονται’, Κριτικι. 

 Eriksen Thomas Hylland (2007) Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ηθτιματα: Μια Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι και 
Ρολιτιςμικι Ανκρωπολογία, Κριτικι. *Κεφ. 2 + 

 Hollis, Martin (2005) Φιλοςοφία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν: Μια Ειςαγωγι, Κριτικι. 

 Iωςθφίδθσ, Κεόδωροσ (2008) Ροιοτικζσ Μζκοδοι Ζρευνασ ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Κριτικι. 

 Robson, Colin (2007) Θ Ζρευνα του Ρραγματικοφ Κόςμου, Gutenberg. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

331. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0542 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ και Ανατολικι Ευρϊπθ: Θ Πρόκλθςθ του 
Εξευρωπαϊςμοφ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

Compus 

 
332. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοικειϊςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ τόςο με τθν εξζλιξθ και κεςμικι δομι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όςο και με τισ πολιτικζσ τθσ, ιδιαίτερα αυτζσ που άπτονται των διαδικαςιϊν διεφρυνςθσ, 
όπωσ πολιτικζσ τθσ κοινισ αγοράσ, τθσ οικονομικισ ςυνοχισ και ανάπτυξθσ, και τθσ εξωτερικισ πολιτικισ. 
Επιπλζον, το μάκθμα εξετάηει τθ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ χωρϊν: Ελλάδα, Βουλγαρία 
και ουμανία, δυτικά Βαλκάνια. Εξετάηει μζςα από ζνα ςυγκριτικό πρίςμα τισ διαδικαςίεσ διεφρυνςθσ ςτθ νότια 
Ευρϊπθ τθ δεκαετία του 1980, με χαρακτθριςτικι περίπτωςθ αυτισ τθσ Ελλάδασ, και αυτισ προσ τθν 
ανατολικζσ και νοτιοανατολικζσ χϊρεσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα εξετάηει τθ κεςμικι εξζλιξθ, τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, και τισ διαδικαςίεσ διεφρυνςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) προσ τθν Κεντρικι-Ανατολικι και τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. Επικεντρϊνεται 
ιδιαίτερα ςτθ ςυγκριτικι ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ προςαρμογισ των χωρϊν τθσ Ανατολικισ και 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ προσ το πολφ-επίπεδο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ Ε.Ε. ςε κρίςιμουσ τομείσ 
ρυκμιςτικισ ι/και αναδιανεμθτικισ πολιτικισ, όπωσ π.χ. τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, τθσ πολιτικισ 
ανταγωνιςμοφ (Ενιαία Αγορά), τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ (ΚΑΡ), τθσ πολιτικισ Συνοχισ κ.ο.κ., ςτο πλαίςιο 
τθσ τάςθσ για εξευρωπαϊςμό τθσ δθμόςιασ πολιτικισ γενικά. 

 
333. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα εξετάηει τθ κεςμικι εξζλιξθ, τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων (ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ) και τισ 
διαδικαςίεσ διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) προσ τθν Κεντρικι, Ανατολικι και τθ Νοτιοανατολικι 
Ευρϊπθ. Επικεντρϊνεται ιδιαίτερα ςτθ ςυγκριτικι ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ προςαρμογισ των χωρϊν τθσ 
Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ προσ το πολυ-επίπεδο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ ΕΕ ςε κρίςιμουσ 
τομείσ ρυκμιςτικισ ι/και αναδιανεμθτικισ πολιτικισ, όπωσ π.χ. τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, τθσ πολιτικισ 
ανταγωνιςμοφ (Ενιαία Αγορά), τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ (ΚΑΡ), τθσ πολιτικισ Συνοχισ κ.ο.κ., ςτο πλαίςιο 
τθσ αυξανόμενθσ τάςθσ για εξευρωπαϊςμό τθσ δθμόςιασ πολιτικισ γενικά. 

 
334. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εκπόνθςθ γραπτισ εργαςίασ 50 

Γενικι προετοιμαςία 48 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ/βακμολογία βαςίηεται κατά 50% ςτθν αξιολόγθςθ 



τθσ γραπτισ εργαςίασ και κατά 50% ςε μια τελικι γραπτι εξζταςθ. 
Οι εργαςίεσ μπορεί να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ (2-3 ατόμων) και 
θ ανάκεςι τουσ γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα. Οι 
εργαςίεσ παρουςιάηονται πρϊτα κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, 
ϊςτε να υπάρξει ανατροφοδότθςθ με βάςθ τα 
ςχόλια/παρατθριςεισ και ςτθ ςυνζχεια υποβάλλονται πριν από 
τθν τελικι γραπτι εξζταςθ. Το μζγεκόσ τουσ ςυνιςτάται να είναι 
2000-2500 λζξεισ. 

 

335. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Μαραβζγιασ, Ν., και Μ. Τςινιςιηζλθσ (2007) Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Κεςμοί και Ρολιτικζσ 50 χρόνια, Ακινα: 
Κεμζλιο. 

 Nugent, N. (2004) Ρολιτικι και Διακυβζρνθςθ ςτθν Ε.Ε., Ακινα: Σαββάλασ. 

 Φάκελοσ με άρκρα και κεφάλαια βιβλίων που κα διανεμθκεί ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
P/P presentations και φωτοτυπίεσ από επιςτθμονικά άρκρα. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0520-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εφαρμογζσ Θεωρίασ Παιγνίων ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS 
Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 
 

 
2. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει 

• να ζχει κατανοιςει πϊσ θ κεωρία παιγνίων μπορεί να εφαρμοςκεί για να απεικονίςει τθ ςτρατθγικι 

αλλθλεπίδραςθ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, 

• να γνωρίηει τισ βαςικζσ οικονομικζσ ζννοιεσ και τα εργαλεία ανάλυςθσ που επιτρζπουν τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων, επιχειριςεων, κυβερνιςεων κτλ., 

• να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει τα εργαλεία τθσ κεωρίασ παιγνίων για να αναλφςει μια κατάςταςθ 

ςτρατθγικισ αλλθλεξάρτθςθσ, 

• να αξιολογιςει τθν ζκβαςθ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν ςυμπεριφοράσ, και 

•  να μπορεί να αξιοποιιςει αυτι τθ γνϊςθ και τεχνικι ςτθν ανάλυςθ περαςμζνων γεγονότων ι ςτθν 

πρόβλεψθ μελλοντικϊν καταςτάςεων είτε αυτζσ αφοροφν τον επιχειρθματικό τομζα (π.χ. ολιγοπϊλια και Cartel, 

διαφιμιςθ, αποτροπι ειςόδου), είτε τθν πολιτικι (π.χ. εξτρεμιςτικι πολιτικι, πολεμικι ςτρατθγικι, εκλογζσ), 

είτε τθν κακθμερινι ηωι (π.χ. αγορά μεταχειριςμζνων αυτοκινιτων, ςυγκατοίκθςθ, τυχερά παιχνίδια). 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τα εργαλεία τθσ κεωρίασ παιγνίων αλλά και 

εξάςκθςθ ςτθν εφαρμογι τουσ με ςυμμετοχι ςε παίγνια ςτθν αίκουςα. Το μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ 

ικανοτιτων για τθ λιψθ αποφάςεων και προςαρμογι ςε ςυμπεριφορζσ ςε ζνα ςτρατθγικό περιβάλλον, και 

ςτθν ανάπτυξθ αναλυτικισ και ςτρατθγικισ ςκζψθσ. Με τθ ςυγγραφι και δθμόςια παρουςίαςθ ατομικισ ι 

ομαδικισ εργαςίασ, ςυμβάλλει ςτθν άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ, ςτθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςυνεργατικϊν 

αλλά και θγετικϊν ικανοτιτων, και προαγωγι τθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Θ Κεωρία παιγνίων είναι θ επιςτιμθ τθσ ςτρατθγικισ ςκζψθσ. Στο μάκθμα αναλφονται οι βαςικζσ αρχζσ τθσ 

κεωρίασ παιγνίων και οι τεχνικζσ επίλυςθσ των παιγνίων, χρθςιμοποιϊντασ τόςο τθν κανονικι όςο και τθ 

διευρυμζνθ μορφι παρουςίαςθσ του παιγνίου. Εξετάηονται το επιχείρθμα τθσ κυριαρχίασ, θ ανάλυςθ τθσ 

ιςορροπίασ κατά Nash, παίγνια με μικτζσ ςτρατθγικζσ, παίγνια ακολουκίασ, επαναλαμβανόμενα παίγνια, και 

τζλοσ παίγνια με αςφμμετρθ πλθροφόρθςθ. 

 
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 



ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 13 

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 
25 

Συγγραφι εργαςίασ 30 

Γενικι προετοιμαςία 30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν λαμβάνει χϊρα κυρίωσ μζςω 

γραπτϊν εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ 

είναι θ ελλθνικι. Στο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ οι 

φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να δϊςουν απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ 

που ελζγχουν τόςο τθν κατανόθςθ των εννοιϊν όςο και τθ χριςθ 

των εργαλείων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.  

Συνικωσ υπάρχει και παρουςίαςθ —προαιρετικισ— ατομικισ ι 

ομαδικισ εργαςίασ που ςυμβάλλει ςτον τελικό βακμό. 

Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ γίνεται γνωςτόσ ςτθν αρχι του εξαμινου 

και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Gibbons, R. (2009) Ειςαγωγι ςτθ Κεωρία Ραιγνίων, Δαρδανόσ. 

 Dixit, A., και B. Nalebuff (2005) Ρϊσ να Σκζπτεςκε Στρατθγικά – Θ Εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ ςτθν Ρολιτικι, 

ςτισ Επιχειριςεισ και ςτθν Κακθμερινι Ηωι, Καςτανιϊτθσ. 

 

– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0520-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Εφαρμογζσ Θεωρίασ Παιγνίων ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
7. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα πρζπει 
• να ζχει κατανοιςει πϊσ θ κεωρία παιγνίων μπορεί να εφαρμοςκεί για να απεικονίςει τθ ςτρατθγικι 
αλλθλεπίδραςθ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, 
• να γνωρίηει τισ βαςικζσ οικονομικζσ ζννοιεσ και τα εργαλεία ανάλυςθσ που επιτρζπουν τθν καλφτερθ 
κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων, επιχειριςεων, κυβερνιςεων κτλ., 
• να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει τα εργαλεία τθσ κεωρίασ παιγνίων για να αναλφςει μια κατάςταςθ 
ςτρατθγικισ αλλθλεξάρτθςθσ, 
• να αξιολογιςει τθν ζκβαςθ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν ςυμπεριφοράσ, και 
•  να μπορεί να αξιοποιιςει αυτι τθ γνϊςθ και τεχνικι ςτθν ανάλυςθ περαςμζνων γεγονότων ι ςτθν 
πρόβλεψθ μελλοντικϊν καταςτάςεων είτε αυτζσ αφοροφν τον επιχειρθματικό τομζα (π.χ. ολιγοπϊλια και Cartel, 
διαφιμιςθ, αποτροπι ειςόδου), είτε τθν πολιτικι (π.χ. εξτρεμιςτικι πολιτικι, πολεμικι ςτρατθγικι, εκλογζσ), 
είτε τθν κακθμερινι ηωι (π.χ. αγορά μεταχειριςμζνων αυτοκινιτων, ςυγκατοίκθςθ, τυχερά παιχνίδια). 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τα εργαλεία τθσ κεωρίασ παιγνίων αλλά και 
εξάςκθςθ ςτθν εφαρμογι τουσ με ςυμμετοχι ςε παίγνια ςτθν αίκουςα. Το μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ 
ικανοτιτων για τθ λιψθ αποφάςεων και προςαρμογι ςε ςυμπεριφορζσ ςε ζνα ςτρατθγικό περιβάλλον, και 
ςτθν ανάπτυξθ αναλυτικισ και ςτρατθγικισ ςκζψθσ. Με τθ ςυγγραφι και δθμόςια παρουςίαςθ ατομικισ ι 
ομαδικισ εργαςίασ, ςυμβάλλει ςτθν άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ, ςτθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςυνεργατικϊν 
αλλά και θγετικϊν ικανοτιτων, και προαγωγι τθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Θ Κεωρία παιγνίων είναι θ επιςτιμθ τθσ ςτρατθγικισ ςκζψθσ. Στο μάκθμα αναλφονται οι βαςικζσ αρχζσ τθσ 
κεωρίασ παιγνίων και οι τεχνικζσ επίλυςθσ των παιγνίων, χρθςιμοποιϊντασ τόςο τθν κανονικι όςο και τθ 
διευρυμζνθ μορφι παρουςίαςθσ του παιγνίου. Εξετάηονται το επιχείρθμα τθσ κυριαρχίασ, θ ανάλυςθ τθσ 
ιςορροπίασ κατά Nash, παίγνια με μικτζσ ςτρατθγικζσ, παίγνια ακολουκίασ, επαναλαμβανόμενα παίγνια, και 
τζλοσ παίγνια με αςφμμετρθ πλθροφόρθςθ. 

 
9. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 13 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

25 

Συγγραφι εργαςίασ 30 



Γενικι προετοιμαςία 30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν λαμβάνει χϊρα κυρίωσ μζςω 
γραπτϊν εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θ γλϊςςα εξζταςθσ 
είναι θ ελλθνικι. Στο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να δϊςουν απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ 
που ελζγχουν τόςο τθν κατανόθςθ των εννοιϊν όςο και τθ χριςθ 
των εργαλείων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.  
Συνικωσ υπάρχει και παρουςίαςθ —προαιρετικισ— ατομικισ ι 
ομαδικισ εργαςίασ που ςυμβάλλει ςτον τελικό βακμό. 
Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ γίνεται γνωςτόσ ςτθν αρχι του εξαμινου 
και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

10. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Gibbons, R. (2009) Ειςαγωγι ςτθ Κεωρία Ραιγνίων, Δαρδανόσ. 

 Dixit, A., και B. Nalebuff (2005) Ρϊσ να Σκζπτεςκε Στρατθγικά – Θ Εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ ςτθν Ρολιτικι, 
ςτισ Επιχειριςεισ και ςτθν Κακθμερινι Ηωι, Καςτανιϊτθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

11. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0720 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θ Επιχείρθςθ ςτο Διεκνζσ Περιβάλλον 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS  

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
12. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ ολοκλθρϊνοντασ τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν το πϊσ 
διαμορφϊνεται το διεκνζσ περιβάλλον: αγορζσ του κόςμου (Βόρειασ Αμερικισ, Αγορζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, 
Αγορζσ τθσ Αφρικισ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ), ςφγχρονεσ αιτίεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, πϊσ επθρεάηει το 
νομικό, τεχνολογικό, λογιςτικό και πολιτικό περιβάλλον μιασ χϊρασ ςτθν προςζλκυςθ των Άμεςων Ξζνων 
Επενδφςεων (ΑΞΕ). Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτον ρόλο του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ. Επιπλζον, κα είναι 
ςε κζςθ να γνωρίηουν το πϊσ διαμορφϊνεται το διεκνζσ εμπόριο και οι ΑΞΕ. Με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 
κατανόθςθ των ςφγχρονων κεωριϊν με βάςθ τθν Επιχείρθςθ, αλλά και τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
προςζλκυςθ ΑΞΕ (παράγοντεσ προςφοράσ, ηιτθςθσ, και πολιτικοφσ παράγοντεσ). 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ρροςδιοριςμόσ διεκνοφσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Βαςικά ςυςτατικά του διεκνοφσ επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ με κυρία ζμφαςθ ςτο οικονομικό, χρθματοπιςτωτικό, νομικό, πολιτιςμικό περιβάλλον τθσ 
επιχείρθςθσ. όλοσ και λειτουργία των Ρολυεκνικϊν Επιχειριςεων. Κεωρίεσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων. 

 
14. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία και τθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ, Γραπτι 
Εργαςία 

 

15. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Grifin, R., και M. Pustay (2018) Διεκνείσ Επιχειριςεισ και Επιχειρθματικότθτα, Τηιόλασ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

16. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0626-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα (e-business) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL380/index.php 

 
17. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ θλεκτρονικοφ 
εμπορίου και κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τεχνικζσ και ςτρατθγικζσ επιχειρείν. Επιπρόςκετα κα μποροφν 
να αξιολογιςουν και να δθμιουργιςουν ζνα δικτυακό τόπο, να αντιλαμβάνονται υποδείγματα αςφάλειασ 
ςυναλλαγϊν και να κατανοοφν τα πλεονεκτιματα αλλά και τυχόν αδυναμίεσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Δεδομζνου ότι το μάκθμα διακζτει εργαςτιριο που υποςτθρίηει τθν καταςκευι ιςτοςελίδων, οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
μποροφν να αναπτφξουν τθν δθμιουργικότθτά τουσ, τθν ομαδικι ςυνεργαςία, αλλά και αυτόνομθ πρωτοβουλία 
και ςκζψθ και να δουν το αποτζλεςμα των προςπακειϊν τουσ ςτθν πράξθ. Ταυτόχρονα μζςα από το 
αντικείμενο του μακιματοσ καλοφνται να αντιλθφκοφν τον ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ των επιχειρθματικϊν 
εργαλείων, να καλλιεργιςουν τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ ειςαγωγισ και να προςπακιςουν να 
προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ κάκε φορά τεχνολογίεσ ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον. 

 
18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει α) τθν ειςαγωγι ςτθν ζννοια του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και 
θλεκτρονικοφ εμπορίου, β) τθν ανάλυςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διοίκθςθσ, γ) τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των δικτυακϊν τόπων, δ) τθν αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγζσ, ε) τθν καταςκευι ιςτοςελίδων. 

 
19. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ πλατφόρμασ compus, χριςθ e-mail ςτθν επικοινωνία με 
φοιτιτριεσ/θτζσ, χριςθ διαδικτφου και βίντεο ςτισ παραδόςεισ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με το γραπτό παραδοτζο για το κεωρθτικό 
πλαίςιο του θλεκτρονικοφ εμπορίου και με εξζταςθ ςτθν 
καταςκευι ιςτοςελίδων ςτο εργαςτθριακό μζροσ. Θ/Ο 
φοιτιτρια/θτισ ενθμερϊνεται κάκε φορά ςτο πρϊτο μάκθμα για 
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ και από το compus. 

 

20. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Γεωργόπουλοσ, Ν. et. al. (–) Θλεκτρονικό Επιχειρείν. Ρρογραμματιςμόσ και Σχεδίαςθ, Μπζνοσ. 

 Βλαχοποφλου, Μ., και Σ. Δθμθτριάδθσ (–) Θλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Rossili. 



 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
• International Journal of Electronic Commerce   
• Electronic Commerce Research and Applications 
• Electronic Commerce Research  
• Journal of Strategic e-Commerce 
• Journal of Retailing  
• European Journal of Marketing 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

21. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0826 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θζματα Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL424/index.php 

 
22. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτθν Ανάλυςθ, ςτο Σχεδιαςμό και ςτον χειριςμό των Βάςεων 
Δεδομζνων. Επίςθσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ μακαίνουν να ςχεδιάηουν βάςεισ δεδομζνων ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ 
αναγκϊν ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν και να διαχειρίηονται τα περιεχόμενα μιασ βάςθσ δεδομζνων με το 
λογιςμικό MS-Access. Συγκεκριμζνα, αφοφ κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ Βάςεων Δεδομζνων, να μποροφν να: 
• αναλφουν τισ απαιτιςεισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ μιασ μικρισ επιχειρθματικισ μονάδασ,  
• ςχεδιάηουν το διάγραμμα Οντοτιτων και Συςχετίςεων κακϊσ και τθν υλοποίθςθ ςε ςχεςιακοφσ πίνακεσ τθσ 
βάςθσ δεδομζνων, 
• ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ερωτιματα, φόρμεσ και εκκζςεισ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
• Αυτόνομθ Εργαςία 

 
23. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ που αναλφονται είναι: 
• Ειςαγωγι ςτισ Σχεςιακζσ Βάςεισ Δεδομζνων 
• Διάγραμμα Οντοτιτων – Συςχετίςεων (ΔΟΣ) 
• Σχεςιακό Μοντζλο 
• Μετατροπι του ΔΟΣ ςε ςχεςιακό μοντζλο 
• Ειςαγωγι ςτθ SQL 
• Κανονικοποίθςθ Βάςεων Δεδομζνων 

 
24. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποςτιριξθ Μακθςιακισ Διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
COMPUS 
Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Γενικι προετοιμαςία 72 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Λ. Εργαςία (100%) (Συμπεραςματικι) θ οποία περιλαμβάνει: 
‐ Γραπτι εργαςία 
- Δθμόςια παρουςίαςθ 
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 



ςτοιχείων του μακιματοσ και ικανοτιτων παρουςίαςθσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ πρωτοτυπία, θ ποιότθτα, θ πλθρότθτα, θ 
ςαφινεια τθσ γραπτισ εργαςίασ κακϊσ και θ ςυνολικι 
παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ και για κάκε ενζργεια αξιολόγθςθσ. 

 

25. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Κεχρισ, Ε. (2015) Σχεςιακζσ Βάςεισ Δεδομζνων, 2θ ζκδοςθ, Κριτικι. 

 Μανωλόπουλοσ, Λ., και Α. Ραπαδόπουλοσ (2006) Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων, Νζεσ Τεχνολογίεσ. 

 Νανόπουλοσ, Αλ., και Λ. Μανωλόπουλοσ (2008) Ειςαγωγι ςτθν Εξόρυξθ Δεδομζνων και τισ Αποκικεσ 
Δεδομζνων, Νζεσ Τεχνολογίεσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

26. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0830 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θζματα Νεότερθσ και φγχρονθσ Ελλθνικισ Ιςτορίασ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
27. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι: 
α) να ειςάγει τθν/τον φοιτιτρια/θτι ςτθ νεότερθ και ςφγχρονθ ελλθνικι ιςτορία, από τθν προεπαναςτατικι 
περίοδο και τθν ελλθνικι επανάςταςθ-ςυγκρότθςθ του ελλθνικοφ κράτουσ ζωσ το πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα, 
με χρονικι οροφι τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Να τθν/τον εξοικειϊςει χρονικά και κεματικά με βαςικά 
φαινόμενα και ζννοιεσ, με τισ ςθμαντικότερεσ διεργαςίεσ που οδιγθςαν ςτθν ελλθνικι επανάςταςθ, τα 
ιδεολογικά ρεφματα, τισ προςπάκειεσ ςυγκρότθςθσ και οργάνωςθσ τθσ πρϊτθσ ελλθνικισ πολιτείασ, τισ 
μετζπειτα πολιτικζσ, ιδεολογικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ εξελίξεισ (εξαρτιςεισ, πολιτικά κόμματα και 
παρατάξεισ, αρχθγεςίεσ, βαςιλικι εξουςία, επαναςτάςεισ και κινιματα, μεγαλοϊδεατικά οράματα και 
προςδοκίεσ, εξωτερικζσ ςχζςεισ και πολεμικά γεγονότα, εδαφικζσ αξιϊςεισ και διευρφνςεισ ςυνόρων κτλ.) 
β) να προςεγγίςει ερμθνευτικά τθν περίοδο, προςπακϊντασ να διακρίνει ςυνζχειεσ και αςυνζχειεσ, επιμζνοντασ 
ςε φαινόμενα και γεγονότα ςτακμοφσ, τα οποία επζδραςαν καταλυτικά ςτθν κρατικι φυςιογνωμία, ςτθ 
διαχείριςθ και άςκθςθ τθσ εξουςίασ, ςτθ διαμόρφωςθ των ςχζςεων μεταξφ εξουςίασ και πολιτϊν αλλά και των 
ςχζςεων του ελλθνικοφ βαςιλείου με τουσ βαλκάνιουσ γείτονεσ, κακϊσ και τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Γνϊςθ και πρόταξθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν 

 
28. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Τα χρονικά όρια του μακιματοσ καλφπτουν ςε γενικζσ γραμμζσ τθν περίοδο από τουσ προεπαναςτατικοφσ 
χρόνουσ ζωσ και το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Θ προεπαναςτατικι κοινωνία, θ Ελλθνικι Επανάςταςθ 
και το ανακαινιςμζνο κράτοσ των Ελλινων αποτελοφν τουσ βαςικοφσ άξονεσ του μακιματοσ. Ειδικότερα κα 
διερευνθκοφν οι προεπαναςτατικζσ ςυνκικεσ, θ κλθρονομιά του παρελκόντοσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ που 
οδιγθςαν ςτθν παλιγγενεςία και τθν ςυγκρότθςθ του πρϊτου ελλθνικοφ κράτουσ. Οι ςχζςεισ με τισ ευρωπαϊκζσ 
δυνάμεισ, οι διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ και ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ και γενικότερα θ κζςθ 
τθσ Ελλάδασ ςτον βαλκανικό και ευρφτερα ευρωπαϊκό χϊρο εξετάηονται υπό το πρίςμα του Ανατολικοφ 
Ηθτιματοσ. Σε ζνα παράλλθλο επίπεδο κα παρουςιαςτοφν οι εςωτερικζσ πολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ 
διεργαςίεσ που διαμόρφωςαν τθ νεότερθ και ςφγχρονθ ελλθνικι φυςιογνωμία κατά τθν μετάβαςθ από τον 19ο 
ςτον 20ο αιϊνα 

 
29. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 30 

Γενικι προετοιμαςία 68 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ/προφορικζσ εξετάςεισ, αξιολόγθςθ των γραπτϊν 
εργαςιϊν. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο syllabus του 
μακιματοσ και είναι προςβάςιμα και εκ των προτζρων γνωςτά 
ςτουσ φοιτθτζσ. 

 

30. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Dakin, Douglas (1984) Θ Ενοποίθςθ τθσ Ελλάδασ, 1770-1923, μτφρ. Α. Ξανκόπουλοσ, βϋ ζκδ., Ακινα: ΜΛΕΤ. 

 Κολιόπουλοσ, Λ.Σ. (2000, 2002) Λςτορία τθσ Ελλάδοσ από το 1800, 2 τόμοι, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Κολιόπουλοσ, Λ.Σ. (2003) Θ «Ρζραν» Ελλάσ και οι «Άλλοι» Ζλλθνεσ: Το Σφγχρονο Ελλθνικό Ζκνοσ και οι 
Ετερόγλωςςοι Σφνοικοι Χριςτιανοί (1800-1912), Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Κολιόπουλοσ, Λ.Σ. (2005) Ρερί Λφχνων Αφάσ. Θ Λθςτεία ςτθν Ελλάδα (19οσ αιϊνασ), Κεςςαλονίκθ: 
Επίκεντρο. 

 Hering, Gunnar (2004) Τα Ρολιτικά Κόμματα ςτθν Ελλάδα, 1821-1936, 2 τόμοι, μτφρ. Κόδωροσ 
Ραραςκευόπουλοσ, Ακινα: ΜΛΕΤ. 

 Βακαλόπουλοσ, Ε. Απόςτολοσ (2005) Νζα Ελλθνικι Λςτορία, 1204-1985, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Βακαλόπουλοσ Ε. Απόςτολοσ (2009) Ο Κυβερνιτθσ Λωάννθσ Καποδίςτριασ και το Ρρϊτο Ελλθνικό Κράτοσ 
(1828-1831), Κεςςαλονίκθ: Αντ. Σταμοφλθσ. 

 Γιανουλόπουλοσ, Γιάννθσ Ν. (2001) «Θ Ευγενισ Μασ Τφφλωςισ…»: Εξωτερικι Ρολιτικι και «Εκνικά Κζματα» 
από τθν Ιττα του 1897 ζωσ τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι, γϋ ζκδ., Ακινα: Βιβλιόραμα. 

 Μαρωνίτθ, Νίκθ (2009) Ρολιτικι Εξουςία και Εκνικό Ηιτθμα ςτθν Ελλάδα, 1880-1910, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 
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– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

31. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0313-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θεςμοί και Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάκθμα Υποχρεωτικό 
Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/ECO101/index.php 

 
32. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι:  
α) να προςφζρει μια γενικι και ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ τθσ κεςμικισ οργάνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
β) να αναλφςει τθ δομι και λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
γ) να εξετάςει ςυςτθματικά τουσ κανόνεσ και αρχζσ τθσ ενωςιακισ ζννομθσ τάξθσ, 
δ) να διευρφνει το ερευνθτικό ενδιαφζρον των φοιτθτϊν προσ το ευρφτερο πεδίο τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ. 
Τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα, τα οποία εξυπθρετοφν τθν ωσ άνω ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία, 
περιλαμβάνουν: 
α) τθν άριςτθ γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ κεςμικισ διάρκρωςθσ τθσ ΕΕ, 
β) τθν εφαρμοςμζνθ επεξεργαςία των εν λόγω αρχϊν και κανόνων ςε πρακτικό επίπεδο, 
γ) τθν απόκτθςθ του απαραίτθτου υποβάκρου για τθν κατανόθςθ των υπολοίπων μακθμάτων του 
προγράμματοσ, τα οποία προχποκζτουν τθ γνϊςθ αυτοφ του αντικειμζνου, 
δ) τθν αξιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τθν επίτευξθ των παραπάνω μακθςιακϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Στο τζλοσ του εξαμινου, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μια αναλυτικι, πλιρθ και 
ςυνεκτικι γνϊςθ του αντικειμζνου. Ρεραιτζρω, ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να τισ/τουσ εξοπλίςει με τα 
απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, ϊςτε να είναι ςε κζςθ: 
• να κατανοοφν και να χειρίηονται με ςχετικι κεωρθτικι άνεςθ και κριτικι ςτάςθ τισ βαςικζσ κεματικζσ του 
μακιματοσ, 
• να ςυνδυάηουν παραπλθρωματικά τα αντικείμενα άλλων ςυναφϊν μακθμάτων με βάςθ αυτό το γνωςτικό 
πεδίο, 
• να αναλφουν και να ερμθνεφουν τισ επιμζρουσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, 
• να ςυμμετζχουν ςε γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ του μακιματοσ. 
Ειδικότερα, ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει τισ παρακάτω γενικζσ 
ικανότθτεσ: 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Λιψθ αποφάςεων  
• Αυτόνομθ εργαςία  
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
33. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Θ ίδρυςθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και θ μετεξζλιξι τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) αποτελεί ζνα από τα 



ςθμαντικότερα ιςτορικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα του 20ου αιϊνα, αν όχι όλων των αιϊνων, τθσ 
Γθραιάσ Θπείρου. Θ κεμελίωςθ και εν ςυνεχεία ανοικοδόμθςθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςτθρίχκθκε, πζραν τθσ απαιτοφμενθσ πολιτικισ βοφλθςθσ, τθσ πρωτοβουλίασ οριςμζνων θγετικϊν 
προςωπικοτιτων και τθσ επικυμίασ των λαϊν, ςε ζνα ςφςτθμα αξιϊν, κανόνων και αρχϊν. Ωσ μία νζα 
αυτόνομθ ζννομθ τάξθ, θ Ζνωςθ ιδρφκθκε και λειτουργεί με βάςθ ζνα ςυνεκτικό νομικό πλαίςιο, το λεγόμενο 
«δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ». Χωρίσ αυτό δεν κα μποροφςε να υπάρξει και να αναπτυχκεί το ευρωπαϊκό 
οικοδόμθμα, όπωσ και κάκε άλλθ ςυντακτικά οργανωμζνθ κοινωνία. Για τθν άρτια διοίκθςθ και διαχείριςθ τθσ 
ενωςιακισ ζννομθσ τάξθσ, ζχουν ιδρυκεί και λειτουργοφν κεςμικά όργανα και ζχει αναπτυχκεί ζνα ςφςτθμα 
δθμοκρατικά οργανωμζνθσ διοίκθςθσ. Οι κανόνεσ και αρχζσ με βάςθ τουσ οποίουσ λειτουργεί θ κεςμικι 
διάρκρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και το ςφςτθμα τθσ ζννομθσ προςταςίασ, ςυνκζτουν το λεγόμενο 
«κεςμικό ενωςιακό δίκαιο». Είναι, δθλαδι, το τμιμα εκείνο του ενωςιακοφ δικαίου, το οποίο, γενικά, εξετάηει 
τα κεςμικά όργανα, τθ δομι και λειτουργία του ενωςιακοφ οικοδομιματοσ, τθν ζννομθ προςταςία και τθν 
απονομι τθσ δικαιοςφνθσ ςτθν ΕΕ. 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα 1 Ειςαγωγι. Ρεριγραφι και ανάλυςθ του αντικειμζνου, τθσ δομισ και τθσ ςτοχοκεςίασ του 
μακιματοσ. Τα ιςτορικά και νομικά κεμζλια τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ. Μδρυςθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
Εβδομάδα 2 Γεωγραφικι διεφρυνςθ («οριηόντια ενοποίθςθ») 
Εβδομάδα 3 Μετεξζλιξθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («κάκετθ ενοποίθςθ») 
Εβδομάδα 4 Τα κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ φυςιογνωμία τθσ ΕΕ. 
Εβδομάδα 5 Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΕ. Αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ αναγκαιότθτασ. 
Εβδομάδα 6 Οι ενδοενωςιακζσ ςχζςεισ. Σχζςεισ μεταξφ τθσ ΕΕ και των κρατϊν μελϊν. Σχζςεισ μεταξφ των 
κρατϊν μελϊν. Σχζςεισ μεταξφ τθσ ΕΕ και των πολιτϊν. 
Εβδομάδα 7 Κεςμικι δομι και λειτουργία τθσ ΕΕ. Τα κφρια κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ. 
Εβδομάδα 8 Θ ζννομθ τάξθ τθσ ΕΕ. Ρθγζσ του δικαίου τθσ ΕΕ. Ρρωτογενζσ δίκαιο. 
Εβδομάδα 9 Θ ζννομθ τάξθ τθσ ΕΕ. Ρθγζσ του δικαίου τθσ ΕΕ. Ραράγωγο ι δευτερογενζσ δίκαιο. 
Εβδομάδα 10 Γενικζσ αρχζσ. Άμεςο αποτζλεςμα & υπεροχι του ενωςιακοφ δικαίου. 
Εβδομάδα 11 Το ςφςτθμα τθσ ζννομθσ προςταςίασ. Ρροςφυγι Επιτροπισ κατά κράτουσ μζλουσ 
Εβδομάδα 12 Ρροςφυγι ακυρϊςεωσ 
Εβδομάδα 13 Ρροδικαςτικι παραπομπι 

 
34. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία: Οι διαλζξεισ υποςτθρίηονται από 
παρουςιάςεισ με μορφι PowerPoint, οι οποίεσ αναρτϊνται ςτο 
compus. Επίςθσ, θ χριςθ του compus διευκολφνει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάρτθςθ και τακτικι 
επικαιροποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ, των ςθμειϊςεων 
διαλζξεων και ερωτιςεων αναςκόπθςθσ. Ζτςι, διευκολφνεται θ 
φοιτθτικι προετοιμαςία και ςυςτθματοποίθςθ του αντικειμζνου 
των διαλζξεων. Μακθςιακά βοθκιματα: Σθμειϊςεισ διαλζξεων και 
πρόςκετθ βιβλιογραφία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του 
μακιματοσ και επικαιροποιοφνται τακτικά. 
Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτθτζσ: Μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ (e-mail) και τθσ ιςτοςελίδασ του compus του 
μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 68 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξαμθνιαία εξζταςθ είναι κατά κανόνα γραπτι. H προφορικι 
εξζταςθ εξαμινου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, εφόςον ςυντρζχει 
ςοβαρόσ λόγοσ που κακιςτά αδφνατθ ι ακατάλλθλθ τθ γραπτι 
εξζταςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ωσ άνω 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ, όπωσ αυτά ρθτά 
αναγράφονται ςτο περίγραμμα του μακιματοσ, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα compus. 

 

35. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο παρακάτω, τθσ ελεφκερθσ επιλογισ του φοιτθτι) 

 Κανελλόπουλου, Ρ. (2010) Το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Σάκκουλασ. 

 Καλαβροφ, Γ.-Ε. (2010) Το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κεςμικό Δίκαιο, Νομικι Βιβλιοκικθ. 



 
υμπλθρωματικά: 

 Σθμειϊςεισ του διδάςκοντοσ Κακθγθτι 

 Σαχπεκίδου, Ε. (2013) Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σάκκουλασ. 
 
Ξενόγλωςςθ Βιβλιογραφία: 

 Hartley, T.C. (2010) The Foundations of European Law, Seventh Edition, Oxford. 

 Schütze, R. (2013) An Introduction to European Law, Cambridge University Press. 

 Craig, P., and G. De Búrca (ed.) (2011) The Evolution of EU Law, Oxford. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0504 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θεωρία Διεκνϊν χζςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάκθμα ΕΤ υποχρεωτικό ειδίκευςθσ Ρολιτικζσ, Κοινωνικζσ και 
Ρολιτιςμικζσ Σπουδζσ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL426/index.php 

 
2. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι: α) να προςφζρει μια ευςφνοπτθ και διερευνθτικι προςζγγιςθ ςτθ 
κεωρθτικι εξζλιξθ των Διεκνϊν Σχζςεων, β) να μελετιςει τθ κεωρία των Διεκνϊν Σχζςεων ωσ διεκνι πολιτικι 
κεωρία, γ) να διευρφνει το ερευνθτικό ενδιαφζρον των φοιτθτριϊν/ϊν προσ κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ που 
επιχειροφν τθ διερεφνθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν πολιτικισ υποκειμενικότθτασ και δράςθσ και δ) να εξετάςει 
τον τρόπο με τον οποίο θ ςφγχρονθ κεωρία των Διεκνϊν Σχζςεων απαντά ςε αλλά και επθρεάηει τα ςφγχρονα 
διλιμματα και τισ πολιτικζσ προκλιςεισ ςτα Βαλκάνια και διεκνϊσ. Ειδικότερα, τα επιδιωκόμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα που εξυπθρετοφν τθν ωσ άνω ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία περιλαμβάνουν: α) τθν άριςτθ γνϊςθ και 
κατανόθςθ των κεωριϊν των διεκνϊν ςχζςεων, β) τθν εφαρμογι των εν λόγω κεωριϊν ςε μια ςειρά από 
πραγματικά περιςτατικά ι πολιτικά δεδομζνα, γ) τθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ικανότθτασ των 
φοιτθτριϊν/ϊν ςτθ διαχείριςθ των κεωριϊν των διεκνϊν ςχζςεων και δ) τθν αξιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τθν 
επίτευξθ των παραπάνω μακθςιακϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μια ειςαγωγικι γνϊςθ, αλλά και να 
ζχουν αναπτφξει μια διερευνθτικι και κριτικι ικανότθτα πάνω ςε μια ςειρά ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τθ 
Κεωρία των Διεκνϊν Σχζςεων. Απϊτεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοπλίςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με 
τα απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, ϊςτε να είναι ςε κζςθ α) να χειρίηονται με ςχετικι κεωρθτικι άνεςθ και 
κριτικι ςτάςθ οριςμζνεσ βαςικζσ κεματικζσ του μακιματοσ, β) να γνωρίςουν και να κατανοιςουν τισ διάφορεσ 
κεωρθτικζσ οπτικζσ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ και να είναι ςε κζςθ να τισ εφαρμόςουν ςτθν πράξθ κατά τρόπο 
τόςο αναλυτικό όςο και ςυνκετικό, γ) να αποφεφγουν τισ τυχόν ςχθματικζσ αναγνϊςεισ τθσ Κεωρίασ των 
Διεκνϊν Σχζςεων, δ) να ςυμμετζχουν ςε μια γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ του 
μακιματοσ και ε) να εμβακφνουν ςε ακόμθ δυςκολότερα και ςφνκετα ηθτιματα. 
Ειδικότερα, ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει τισ παρακάτω γενικζσ 
ικανότθτεσ: 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Λιψθ αποφάςεων  
• Αυτόνομθ εργαςία  
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Το μάκθμα μελετά κριτικά τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ. Ειδικότερα εξετάηονται οι 
ςχολζσ ςκζψθσ και κεωρθτικζσ εκδοχζσ του ρεαλιςμοφ, του φιλελευκεριςμοφ, του νεορεαλιςμοφ, του 
νεοφιλελευκεριςμοφ, των μαρξιςτικϊν προςεγγίςεων και τθσ κριτικισ κεωρίασ, του κοινωνικοφ 
κονςτρουκτιβιςμοφ, του μεταςτρουκτουραλιςμοφ, του μετα-αποικιοκρατιςμοφ, τθσ κανονιςτικισ κεωρίασ και 
μιασ μετα-κριτικισ ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ. Οι παραπάνω προςεγγίςεισ δεν 
εξετάηονται απλά ωσ αφθρθμζνεσ κεωρθτικζσ καταςκευζσ, αλλά ωσ τρόποι κατανόθςθσ και διαμόρφωςθσ τθσ 
διεκνοφσ πολιτικισ 
Θ πεικαρχία των Διεκνϊν Σχζςεων κεμελιϊνεται ςε μία βαςικι διχοτόμθςθ: ό,τι υφίςταται εντόσ των κρατικϊν 
ςυνόρων κεωρείται ότι είναι αντικείμενο μελζτθσ τθσ Ρολιτικισ Κεωρίασ, ενϊ ό,τι υφίςταται εκτόσ αυτϊν των 
ςυνόρων κεωρείται ότι είναι αντικείμενο μελζτθσ των Διεκνϊν Σχζςεων. Θ προβλθματοποίθςθ αυτισ τθσ 
διάκριςθσ ζχει πρόςφατα οδθγιςει ςτθν ανάγνωςθ τθσ Κεωρίασ των Διεκνϊν Σχζςεων ωσ Διεκνοφσ Ρολιτικισ 
Κεωρίασ, επθρεάηοντασ το κεωρθτικό εφροσ και αναλυτικό προςανατολιςμό τθσ πεικαρχίασ. Σφμφωνα με αυτι 
τθν προςζγγιςθ, θ Κεωρία των Διεκνϊν Σχζςεων δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Θ διαπίςτωςθ και θ αποδοχι 
αυτισ τθσ δυςκολίασ είναι ςθμαντικι. 
Ο ςτόχοσ αυτοφ του μακιματοσ δεν είναι απλά να βοθκιςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ να κατθγοριοποιιςουν 
και να ταξινομιςουν τισ κεωρίεσ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ ωσ εργαλειοκικεσ χριςιμεσ ςτθν επεξιγθςθ τθσ 
διεκνοφσ πολιτικισ. Θ αναγνϊριςθ των ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ τουσ ι ο εντοπιςμόσ ςυγκεκριμζνων 
προςεγγίςεων εντόσ οριςμζνων ςχολϊν ςκζψθσ είναι βζβαια ςθμαντικόσ. Ωςτόςο, δεν πρζπει να 
παραγνωρίηεται θ κεωρθτικι μετατόπιςθ και μεταβολι ςτο ζργο των κεωρθτικϊν. Κάκε ολοκλθρωμζνθ 
κεωρθτικι πρόταςθ είναι πάντοτε ιδθ μια ιςτορικά και πολιτιςμικά ςυγκεκριμζνθ απόκριςθ ςε ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα, ηθτιματα, γεγονότα ι ςυηθτιςεισ. Κάκε κεωρία απαντά ςτο πλαίςιο τθσ παραγωγισ τθσ, 
παραμζνει εμπεδωμζνθ ςε αυτό το πλαίςιο, «ςυναντά» άλλεσ κεωρίεσ εντόσ αυτοφ αλλά και, ςυχνά, 
αγωνίηεται να «ξεπεράςει» αυτό το πλαίςιο. Θ κατανόθςθ τθσ Κεωρίασ των Διεκνϊν Σχζςεων αντιμετωπίηεται 
λοιπόν εδϊ ωσ μια διαδικαςία ερμθνείασ. Αντί να αναηθτά κανείσ τθ ςυνζχεια ι τθν ομοιογζνεια ςτθ κεωρθτικι 
εξζλιξθ, οφείλει να αναγνωρίηει τισ κεωρθτικζσ αςυνζχειεσ και να προςπακεί να τισ ςυνδζςει με ςφγχρονεσ 
αςυνζχειεσ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ πράξθσ. 
Ο κεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι λοιπόν διττόσ: να βοθκιςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ να κατανοιςουν 
ότι α) θ Κεωρία των Διεκνϊν Σχζςεων δεν είναι μια ουδζτερθ και αντικειμενικι απεικόνιςθ τθσ διεκνοφσ 
πολιτικισ και β) ότι καμία ςυνειδθτι πολιτικι πράξθ δεν είναι ποτζ ανεξάρτθτθ από ι άςχετθ προσ μια 
ςυγκεκριμζνθ κεωρία, μια κοςμοκεωρία ςχετικά με το τι είναι ι κα ζπρεπε να είναι θ διεκνισ πολιτικι, που 
βρίςκεται ι κα ζπρεπε να βρίςκεται θ διεκνισ πολιτικι, πϊσ και από ποιον παράγεται ι κα ζπρεπε να 
παράγεται κτλ. Με αυτι τθν ζννοια, θ υιοκζτθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ αντί άλλων δεν είναι μια τυχαία 
ι βολικι επιλογι. Είναι ζνα ςοβαρό κακικον, κυριολεκτικά μια πολιτικι επιλογι. 
 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα 1 Ειςαγωγι (Ρεριγραφι και ανάλυςθ του αντικειμζνου, τθσ δομισ και τθσ ςτοχοκεςίασ του 
μακιματοσ) 
Εβδομάδα 2 εαλιςμόσ και Φιλελευκεριςμόσ 
Εβδομάδα 3 Νεορεαλιςμόσ και Νεοφιλελευκεριςμόσ 
Εβδομάδα 4 Μαρξιςτικζσ προςεγγίςεισ – Κριτικι Κεωρία 
Εβδομάδα 5 Κοινωνικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ 
Εβδομάδεσ 6-9 Μεταςτρουκτουραλιςμόσ 
Εβδομάδα 10 Μετα-αποικιοκρατιςμόσ 
Εβδομάδα 11 Διεκνισ θκικότθτα και Κανονιςτικι Κεωρία 
Εβδομάδα 12 Ρροσ μια μετα-κριτικι ερμθνευτικι τθσ διεκνοφσ πολιτικισ 
Εβδομάδα 13 Επίλογοσ και επιςκόπθςθ 

 
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία: Θ χριςθ του compus διευκολφνει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάρτθςθ και τακτικι 
επικαιροποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ, των ςθμειϊςεων 
διαλζξεων και ερωτιςεων αναςκόπθςθσ. Ρροετοιμαςία 
παρουςιάςεων ςε μορφι PowerPoint για τισ ανάγκεσ του 
μακιματοσ, οι οποίεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του 
μακιματοσ, προκειμζνου να διευκολφνουν τθ φοιτθτικι 
προετοιμαςία και ςυςτθματοποίθςθ του αντικειμζνου των 
διαλζξεων. Θ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint ςτθν τάξθ 
αποφεφγεται ωςτόςο ςυνειδθτά κακϊσ, όπωσ αποδεικνφεται ςτθν 
πράξθ, περιορίηει τόςο τθ διαδραςτικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ όςο και τθν κριτικι ικανότθτα των φοιτθτϊν. 
Μακθςιακά βοθκιματα: Σθμειϊςεισ διαλζξεων και πρόςκετθ 
βιβλιογραφία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του μακιματοσ 
και επικαιροποιοφνται τακτικά. 



Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτθτζσ: Μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ (e-mail) και τθσ ιςτοςελίδασ του compus του 
μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξαμθνιαία εξζταςθ είναι κατά κανόνα γραπτι. H προφορικι 
εξζταςθ εξαμινου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, εφόςον υφίςταται 
ςοβαρόσ λόγοσ που κακιςτά αδφνατθ ι ακατάλλθλθ τθ γραπτι 
εξζταςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ωσ άνω 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ, όπωσ αυτά ρθτά 
αναγράφονται ςτο syllabus του μακιματοσ, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα compus. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο παρακάτω ελεφκερθσ επιλογισ): 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

36. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0304-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Aϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θεωρία και Μεκοδολογία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

Φροντιςτιρια (παρουςιάςεισ εργαςιϊν και εκνογραφικά φιλμ) 2 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL124/index.php 

 
37. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Κατανόθςθ τθσ ιςτορικισ διαμόρφωςθσ των βαςικότερων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων ςτισ δφο επιςτιμεσ 
(Ανκρωπολογία και Κοινωνιολογία) και τθσ ςυςτθματοποίθςθσ των ςθμερινϊν μεκόδων και τεχνικϊν ςυλλογισ 
διαφορετικϊν τφπων δεδομζνων όπωσ ζχουν κακιερωκεί ςτθ δεοντολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ με βάςθ 
τα κριτιρια τθσ εγκυρότθτασ, τθσ ςυνζπειασ  και τθσ ςαφινειασ. 

 Διερεφνθςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία ι εξιγθςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων εφαρμογισ των μεκόδων. 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ κλαςικϊν παραδειγμάτων κοινωνιολογικϊν ερευνϊν για τθν αυτοκτονία, τθν 
‘ανομία’, τθν ‘αυταρχικι προςωπικότθτα’, τθ  ςυλλογικι βία κτλ. 

 Εφαρμογι των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτικθκαν ςε προφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ/Ομαδικι εργαςία. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
38. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ςυγκριτικι παρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ βαςικϊν κεωριϊν και μεκόδων τθσ 
κοινωνιολογίασ και τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ και θ κριτικι αξιολόγθςθ των βαςικϊν μεκόδων και 
τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ δφο επιςτιμεσ μζςα από τθν ανάλυςθ κλαςςικϊν ερευνϊν, όπωσ θ μελζτθ 
του Ντυρκζιμ για τθν αυτοκτονία και τα πειράματα του Μίλγκραμ. Ραρουςιάηονται: α) ο προςδιοριςμόσ και θ 
δεοντολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ με βάςθ τα κριτιρια τθσ εγκυρότθτασ, τθσ ςυνζπειασ και τθσ 
ςαφινειασ, β) θ ιςτορικι διαμόρφωςθ των κυρίαρχων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων (εξελικτιςμόσ, ιςτοριςμόσ, 
λειτουργιςμόσ, δομικόσ λειτουργιςμόσ, δομιςμόσ και μεταμοντερνιςμόσ) ςτισ δφο επιςτιμεσ και γ) 
ςυγκεκριμζνα προβλιματα εφαρμογισ των μεκόδων μζςα από τθν πρακτικι εξάςκθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν ςε 
ζρευνεσ πεδίου ςε κζματα δικισ τουσ επιλογισ. 

 
  



39. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PowerPoint, χριςθ βίντεο, χριςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και Compus για τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και φροντιςτιρια 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι. 
Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ: Ρροφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ 
(διαμορφωτικι), γραπτι εργαςία (διαμορφωτικι) και γραπτζσ 
εξετάςεισ που περιλαμβάνουν δοκιμαςίεσ πολλαπλισ επιλογισ, 
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
(ςυμπεραςματικι). 

 

40. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Plummer, Ken (2000) Τεκμιρια Ηωισ Ειςαγωγι ςτα Ρροβλιματα και τθ Βιβλιογραφία μιασ Ανκρωπιςτικισ 
Μεκόδου, μτφρ. Χαρά Λιαντωνάκθ, επιμ. Κοκοςαλάκθσ, Ακινα: Gutenberg. 

 Hollis, Martin (2005) Φιλοςοφία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Μία Ειςαγωγι, Ακινα: Κριτικι. 

 Κυριαηι, Νότα (1993) Θ Κοινωνιολογικι Ζρευνα-Κριτικι Επιςκόπθςθ των Μεκόδων και των Τεχνικϊν, 
Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

 Κυριακίδου-Νζςτοροσ, Α. (1993)  Λαογραφικά Μελετιματα ΛΛ, Ακινα: Ρορεία. 

 Ραπαταξιάρχθσ, Ε., και Κ. Ραραδζλλθσ (1992) Ταυτότθτεσ και Φφλο ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα-Ανκρωπολογικζσ 
Ρροςεγγίςεισ, Ακινα: Καςτανιϊτθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Σφγχρονα Κζματα 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

41. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0502-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Aϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θεωρία Οικονομικισ Ανάπτυξθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL136/index.php 

 
42. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Απόκτθςθ γνϊςεων 

 Κατανόθςθ 

 Αναλυτικι ικανότθτα 

 Διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ/Ομαδικι εργαςία. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
43. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Αρχικά θ ςυηιτθςθ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των χωρϊν περιςτράφθκε γφρω από τθν επιλογι μεταξφ τθσ 
αγοράσ και του κράτουσ ςαν δφο εναλλακτικϊν μεκόδων κατανομισ των πόρων, οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ 
και προϊκθςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Στο πλαίςιο αυτό αναπτφχκθκαν απόψεισ και κεωρίεσ για τον 
κεντρικό ςχεδιαςμό τθσ οικονομίασ υποχρεωτικό όπωσ ιταν ςτισ πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ αλλά και 
ενδεικτικό όπωσ υπιρχε ςε αρκετζσ Δυτικζσ βιομθχανικζσ χϊρεσ, τθν ζκταςθ και το είδοσ του κρατικοφ 
παρεμβατιςμοφ, τουσ παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ οικονομικι μεγζκυνςθ, τθν κατάλλθλθ 
πολιτικι οικονομικισ μεγζκυνςθσ, κτλ. 
Αναλυτικά 
1. Θ ζννοια τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Εργαλεία μζτρθςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. 
2. Θ κλαςςικι κεωρία οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Θ κεωρία του Schumpeter. 
3. Κευνςιανι κεωρία οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Το μοντζλο των Harrod-Domar. Το μοντζλο του N. Kaldor. Θ 
εκδοχι τθσ J. Robinson. Θ εκδοχι του L. Pasinetti. 
4. Θ νεοκλαςςικι κεωρία τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Το μοντζλο του Solow. Θ υπόκεςθ τθσ ςφγκλιςθσ. 
Τεχνολογία και οικονομικι μεγζκυνςθ. Θ παγίδα φτϊχειασ. 
5. Γεωργία και εκβιομθχάνιςθ. Θ κεωρία του Lewis. 
6. Λςόρροπθ και μθ ιςόρροπθ οικονομικι μεγζκυνςθ. Ο ρόλοσ των εξωτερικϊν οικονομιϊν ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ. 
7. Θ κεωρία τθσ ενδογενοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ. 
8. Στάδια οικονομικισ ανάπτυξθσ. Θ κεωρία του Rostow. 
9. Θ κεωρία τθσ εξάρτθςθσ. 
10. Στρατθγικι οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Αγορά εναντίον κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ. Ρολιτικι εκβιομθχάνιςθσ. Ο 
ρόλοσ του διεκνοφσ εμπορίου. Washington Consensus 
11. Θ οικονομικι μεγζκυνςθ ςε ςυνκικεσ μετάβαςθσ από τον κεντρικό ςχεδιαςμό ςε οικονομία τθσ αγοράσ. 



12. Ραγκοςμιοποίθςθ και οικονομικι ανάπτυξθ. Θ επίπτωςθ των άμεςων ξζνων επενδφςεων ςτθν οικονομικι 
μεγζκυνςθ. 
13. Οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. 

 
44. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  52 

Γενικι προετοιμαςία (και 
προαιρετικι ςυγγραφι 
εργαςίασ) 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ κεμάτων τθσ διδαχκείςασ φλθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
κριτικισ ικανότθτασ επάνω ςε αυτι. 

 

45. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Βαίτςοσ, Κ. (2009) Αρχζσ Αναπτυξιακισ Οικονομικισ. Θ Δυναμικι τθσ Κοινωνικισ-Οικονομικισ 
αναπαραγωγισ, Ακινα: Κριτικι. 

 Κυρκιλισ, Δ. (2008) Οικονομικι Μεγζκυνςθ, Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, Κεςςαλονίκθ: Ρανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ. 

 Κυρκιλισ, Δ. (2005) «Ανάπτυξθ και κρίςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Θ διεκνοποίθςθ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ τθ μεταπολεμικι περίοδο», ςτον τόμο προσ τιμι του Κακθγθτι Κ. Σκοφντηου, Ρανεπιςτιμιο 
Ρειραιά, ς. 589-620. 

 Κυρκιλισ, Δ. (2002) Αμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ, Ακινα: κριτικι, Κεφάλαιο 4, ς. 87-103. 

 Thirlwall, A.R. (2001) Μεγζκυνςθ και Ανάπτυξθ, τόμοσ Α’ και Βϋ, Ακινα: Ραπαηιςθσ. 

 Martinussen, J. (2007) Κοινωνία, Κράτοσ, Αγορά. Κεωρίεσ τθσ Ανάπτυξθσ, Ακινα: Σαβάλλασ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

46. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0560 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Θρθςκεία και Πολιτικι ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL417/index.php 

 
47. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτιτριεσ/θτζσ να κατανοιςουν ότι ο κρθςκευτικόσ παράγοντασ και ειδικότερα 
θ ορκοδοξία αποτελεί ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό παράγοντα ςτθν ιςτορία τθσ περιοχισ τθσ Ανατολικισ και 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, που τθν επθρζαςε ποικιλοτρόπωσ. Συνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ του 
ιςτορικοφ τθσ χαρακτιρα, ςτθν ιδεολογία τθσ, ςτισ κοινωνικζσ τθσ ςχζςεισ και ταυτόχρονα επιτζλεςε ρόλο κλειδί 
ςτισ πολιτικζσ εξελίξεισ τθσ κάκε εποχισ. Λδιαίτερα δε για τθν περιοχι των Βαλκανίων και γενικά τθσ 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα κατανοιςουν καλφτερα τθν άνοδο των διαφόρων εκνικιςμϊν 
κακϊσ και τθ γζννθςθ των διαφόρων εκνικϊν κρατϊν μόνο μετά τθν μελζτθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου και 
το πϊσ αυτό ςυμπλζχτθκε με τθν πολιτικι διαχρονικά. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ και ιςτορικισ ςκζψθσ,  

 Ανάπτυξθ δυνατότθτασ χριςθσ και ερμθνείασ πθγϊν,  

 Αυτόνομθ αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
48. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν εκκλθςιαςτικι ιςτορία τθσ Βουλγαρίασ, τθσ Σερβίασ και τθσ ωςίασ. 
Ραρακολουκοφμε τθν εκκλθςιαςτικι τουσ ιςτορία με βαςικοφσ ςτακμοφσ τισ περιόδουσ των βυηαντινϊν 
χρόνων, τθσ Τουρκοκρατίασ και τθσ νεϊτερθσ εποχισ, ςτακμοφσ διακριτοφσ ςτθν πολιτικι ιςτορία των λαϊν 
αυτϊν, ϊςτε οι φοιτιτριεσ/θτζσ να ζχουν παράλλθλθ εικόνα των εκκλθςιαςτικϊν και πολιτικϊν εξελίξεων. 
Επιςθμαίνεται ςειρά διαχρονικϊν ηθτθμάτων, ςχετικά με τθν ιςτορία των Εκκλθςιϊν αυτϊν, όπωσ οι ςχζςεισ 
τουσ με το Οικουμενικό Ρατριαρχείο αλλά και τον Δυτικό κόςμο και οι ςχζςεισ τουσ με το κράτοσ, κζμα που 
παρουςιάηει διαχρονικό ενδιαφζρον, κακϊσ κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα, αυτζσ κα αντιμετωπίςουν τθν 
πολεμικι των κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων, αλλά και τα προβλιματα που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ηωι και τθ 
κεολογία των Εκκλθςιϊν αυτϊν από τον ςτενό εναγκαλιςμό ζκνουσ και Ορκοδοξίασ. 

 
49. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ζντονθ χριςθ παρουςίαςθσ powerpoint  και ςχετικϊν video. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  52 

Συμμετοχι ςε διδακτικζσ 
βιωματικζσ δράςεισ 

4 

Συγγραφι και παρουςίαςθ 17 



εργαςίασ 

Αυτοτελισ μελζτθ και 
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 

75 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι τελικι εξζταςθ:  
Ερωτιςεισ κατανόθςθσ ιςτορικϊν κειμζνων με παράλλθλθ 
απαίτθςθ για ιςτορικι κρίςθ. 
Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ όπου απαιτείται από μεγάλα κεφάλαια να 
επιλεγοφν τα ςθμαντικότερα. 
Μικρζσ ερωτιςεισ εξειδικευμζνων, αλλά ςθμαντικϊν κεμάτων τθσ 
Λςτορίασ των Βαλκανικϊν Χωρϊν και τθσ ωςίασ. 
 
Συγγραφι και παρουςίαςθ εργαςίασ 

 

50. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Αναςταςίου, Λωάννθσ (–) Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, τ.1-2, Κεςςαλονίκθ. 

 Βακαλόπουλοσ, Απόςτολοσ (1998) Νζα Ελλθνικι Λςτορία, 1204-1985, Κεςςαλονίκθ. 

 Burns, E. (1983) Ευρωπαϊκι Λςτορία. Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία και τον Ρολιτιςμό τθσ Νεότερθσ Ευρϊπθσ, τ.1, 
Κεςςαλονίκθ. 

 Gascoigne, Bamber (2008) Συνοπτικι Λςτορία του Χριςτιανιςμοφ, Ακινα. 

 Hering, Gunar (1992) Οικουμενικό Ρατριαρχείο και Ευρωπαϊκι Ρολιτικι, 1620-1638, Ακινα. 

 Ευαγγζλου, Θλ. (2015) Σλαβικι Ορκοδοξία. Από τον Κφριλλο και τον Μεκόδιο ςτουσ Θςυχαςτζσ (9οσ-15οσ 
αι.), Κεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. 

 Καραγιαννόπουλοσ, Λωάννθσ (1996) Το Βυηαντινό Κράτοσ, Κεςςαλονίκθ. 

 Κονόρτασ, Ραραςκευάσ (1998) Οκωμανικζσ Κεωριςεισ για το Οικουμενικό Ρατριαρχείο, 17οσ–αρχζσ 20ου 
αι., Ακινα. 

 Λάςκαρθσ, Μιχαιλ (1978) Το Ανατολικόν Ηιτθμα, 1800-1923, τ.1, Κεςςαλονίκθ. 

 Mango, Cyril (1990) Βυηάντιο, θ Αυτοκρατορία τθσ Νζασ ϊμθσ, Ακινα. 

 Νανάκθσ, Ανδρζασ (Μθτροπολίτθσ Αρκαλοχωρίου, Καςτελλίου και Βιάνου) (2007) Εκκλθςία Εκναρχοφςα και 
Εκνικι: Μζςα από τθ Σφναξθ των Ρρεςβυτζρων και τον Λερό Σφνδεςμο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (1870-1922), 
Κεςςαλονίκθ. 

 Σταματόπουλοσ, Δθμιτρθσ (2003) Μεταρρφκμιςθ και Εκκοςμίκευςθ, Ακινα. 

 Στεφανίδθσ, Βαςίλειοσ (1998) Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, Ακινα. 

 Ranciman, Steven (2010) Θ Μεγάλθ Εκκλθςία εν Αιχμαλωςία. Το Ρατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ Λίγο 
Ρριν από τθν Άλωςθ τθσ Ρόλθσ μζχρι και τθν Επανάςταςθ του 1821, Ακινα. 

 Ranciman, Steven (1979) Βυηαντινόσ Ρολιτιςμόσ, Ακινα. 

 Φειδάσ, Βλάςιοσ (2002) Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, τ.1-2, Ακινα. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Fragmenta Hellenoslavica (https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

51. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0643 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ιςτορία και Πολιτιςμόσ των λάβων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL408/index.php 

 
52. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Εξοικείωςθ με τθν επιςτιμθ τθσ Λςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ των Σλάβων. Θ μελζτθ τθσ διαχρονικισ και 
ςυγχρονικισ πορείασ τθσ επιςτιμθσ τθσ Σλαβολογίασ. Τομείσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, εκπρόςωποι, 
κεματολογία. Θ επαφι των φοιτθτριϊν/ϊν με τθν εξελικτικι πορεία τθσ επιςτιμθσ τθσ Σλαβολογίασ, ϊςτε να 
καταςτεί ςαφζσ το γνωςιολογικό επίπεδο και οι τομείσ μελζτθσ που αναπτφχκθκαν ςτθ διαχρονικι πορεία τθσ. 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ ςτο τζλοσ του μακιματοσ κα ζχουν κατανοιςει τθ κζςθ τθσ Κοινισ Σλαβικισ: από τθν 
εκνογζνεςθ των Σλάβων μζχρι τθ μετανάςτευςι τουσ ςτθ Βόρεια, τθν Κεντρικι και τθ Ν. Ευρϊπθ. Επίςθσ κα 
ζχουν γνωρίςει τισ ειδωλολατρικζσ αντιλιψεισ των Σλάβων και των Ρρωτοβουλγάρων και τον εκπολιτιςμό τουσ 
από το διαφωτιςτικό ζργο των αγίων Κυρίλλου, Μεκοδίου και των ςυνεχιςτϊν τουσ και τζλοσ κα ανακαλφψουν 
τθν ευρεία κεματολογία τθσ ςλαβικισ φιλολογίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ και ιςτορικισ ςκζψθσ, ανάπτυξθ δυνατότθτασ χριςθσ και ερμθνείασ πθγϊν, 
αυτόνομθ αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 
53. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ επιςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Κοινισ Σλαβικισ: Από τθν εκνογζνεςθ των 
Σλάβων μζχρι τθν μετανάςτευςι τουσ, ςτθ Βόρεια, τθν Κεντρικι, και τθν Ν. Ευρϊπθ και τθν εκνογζνεςθ των 
επιμζρουσ ςλαβικϊν λαϊν. Ραρουςιάηονται αναλυτικά οι ειδωλολατρικζσ αντιλιψεισ των Σλάβων, και των 
Ρρωτοβουλγάρων, ο εκπολιτιςμόσ τουσ από τουσ αγίουσ Κφριλλο και Μεκόδιο ςτθ Μεγάλθ Μοραβία, το 
ιςτορικό και διπλωματικό παραςκινιο και θ δράςθ των μακθτϊν και ςυνεχιςτϊν τουσ. Επιχειρείται μία 
επιςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ των ςλαβικϊν λαϊν. Εξετάηονται οι ςυνκικεσ διαμόρφωςθσ τθσ εκνικισ 
φυςιογνωμίασ τουσ, θ πορεία δθμιουργίασ των ςλαβικϊν κρατϊν, κακϊσ και ο καταλυτικόσ ρόλοσ τθσ 
βυηαντινισ αυτοκρατορίασ ςτθν πολιτικι και πολιτιςμικι εξζλιξι τουσ. 

 
54. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ζντονθ χριςθ παρουςίαςθσ powerpoint  και ςχετικϊν video. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  52 

Συμμετοχι ςε διδακτικζσ 
βιωματικζσ δράςεισ 

4 

Συγγραφι και παρουςίαςθ 
εργαςίασ 

17 

Αυτοτελισ μελζτθ και 75 



προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι τελικι εξζταςθ:  
Ερωτιςεισ κατανόθςθσ ιςτορικϊν κειμζνων με παράλλθλθ 
απαίτθςθ για ιςτορικι κρίςθ. 
Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ όπου απαιτείται από μεγάλα κεφάλαια να 
επιλεγοφν τα ςθμαντικότερα. 
Μικρζσ ερωτιςεισ εξειδικευμζνων, αλλά ςθμαντικϊν κεμάτων τθσ 
Λςτορίασ των Σλαβικϊν Χωρϊν. 
Συγγραφι και παρουςίαςθ εργαςίασ 

 

55. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Бпгданпвић Д. (1980) Истприја Старе Српске Коижевнпсти, Српска Коижевна Задруга, Βελιγράδι 
1980. 

 Дуйчев И. (1963) Центры визанийскп – славянскпгп пбщения и сптрудничества Труды Отдела 
древнерусскпй литературй XIX. 

 Grickat I., Jezik književnosti i književni jezik na osnovu srpskog pisanog nasledja iz starijih epoha, 
Južnoslovenski filolog XXVIII 1969. 

 Ευαγγζλου, Θλ. (2015) Σλαβικι Ορκοδοξία. Από τον Κφριλλο και τον Μεκόδιο ςτουσ Θςυχαςτζσ (9οσ-15οσ 
αι.), Κεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ. 

 Ευαγγζλου, Θλ. (2017) Λςτορία τθσ Μεςαιωνικισ Γραμματείασ των Ορκοδόξων Σλάβων, Κεςςαλονίκθ: Αφοί 
Κυριακίδθ. 

 Иванпва К. (1985) Правппис, прпизвпд и текстпва редакция на славянските ръкпписи, Description et 
catalogage de manuscrits mediévaux. Balcanica III. Études et documents, Σόφια. 

 Никплић С. (2005) Старпслпвенски Језик, Правппис, Гласпви, пблици, Примери с Речникпм, Βελιγράδι – 
Μπάνια Λοφκα.  

 Nichoritis, K. (1990) Atonskata knizhovna tradicija v razprostranenieto na Kyrillometodievskite izvori (H 
Ακωνίτικθ Λόγια Ραράδοςθ και θ Διάδοςθ των Ρθγϊν για τουσ Αγίουσ Κφριλλο και Μεκόδιο). Εκδ. Ακαδθμίασ 
Επιςτθμϊν Σόφιασ. 

 Nichoritis, K. (2001) Sveta gora Aton i Bahlgarskoto Novomahchenichestvo (Το Άγιο Προσ και οι Βοφλγαροι 
Νεομάρτυρεσ), Εκδ. Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν Σόφιασ. 

 Nichoritis, K. (2004) Ραλαιοςλαβικι και Εκκλθςιαςτικι Σλαβονικι Γλϊςςα και Γραμματικι, Κεςςαλονίκθ: 
Αντ. Σταμοφλθσ. 

 Νιχωρίτθσ Κ. (επιμ.) (2008) Σλαβωνικι Γλϊςςα: Εκ τθσ Χρθςτομακείασ τθσ Σλαβωνικισ Γλϊςςθσ 
Ερανιςκείςθσ υπό Νεοφφτου Λερομονάχου ιλλιϊτου, Λεξικόν (1852), Κεςςαλονίκθ: Αντ. Σταμοφλθσ.  

 Νιχωρίτθσ Κ. (2013) Οι Άγιοι Κφριλλοσ και Μεκόδιοσ (Ο πνευματικόσ βίοσ και ο πολιτιςμόσ των Σλάβων), 
Κεςςαλονίκθ: Μπαρμπουνάκθσ Χ. 

 Νιχωρίτθσ Κ. (2013) Οι Επιδράςεισ τθσ Ρνευματικζσ Ραράδοςθσ του Αγίου Προυσ ςτο Βίο και τον Ρολιτιςμό 
των Σλάβων, Κεςςαλονίκθ: Μπαρμπουνάκθσ Χ. 

 Νιχωρίτθσ Κ. (2015) Κζματα Λςτορίασ και Ρολιτιςμοφ των Σλαβικϊν Λαϊν, Κεςςαλονίκθ: Ostracon. 

 Obolensky, D. (1974) The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe, 500-1453, Λονδίνο: Cardinal. 

 Sevčenko, I. (1985) «Επιςτθμονικά και ψευδοεπιςτθμονικά βυηαντινά κείμενα ςτουσ Ορκόδοξουσ Σλάβουσ. 
Ραρατθριςεισ γφρω από τθ διάδοςι τουσ», Βυηαντινά ΧΛΛΛ. 

 Σοφλθσ, Γ. (1980) «Ο τςάροσ Δουςάν και το Άγιον Προσ», Λςτορικά μελετιματα, Ακινα. 

 Ταχιάοσ, Α.Α. (2006) Βυηάντιο-Σλάβοι-Άγιον Προσ. Αναδρομι ςε Αμοιβαίεσ Σχζςεισ και Επιδράςεισ, 
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press. 

 Ταχιάοσ, Α.Α. (1966) Θ Εκνικότθσ Κυρίλλου και Μεκοδίου, Κυρίλλῳ καὶ Μεκοδίῳ Τόμοσ Ἑόρτιοσ ἐπί τῇ 
Χιλιοςτῇ καὶ ἑκατοςτῇ ἐτθρίδι, τομ ΛΛ, Κεςςαλονίκθ. 

 Σοφοφλθσ, Ρ., και Α. Ραπαγεωργίου (2015) Μεςαιωνικόσ Σλαβικόσ Κόςμοσ. Ακινα: Θρόδοτοσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Paleobulgarica, Cyrillomethodianum, Хиландарски Збпрник, Кирилп – Метпдиевски студии, Fragmenta 
Hellenoslavica (https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

56. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0215-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Aϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ιςτορία τθσ Ανατολικισ και ΝΑ Ευρϊπθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS  

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
57. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Να αποκτιςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ τισ βάςεισ για τθν ιςτορικι κατανόθςθ των πολιτικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, πάντα ςε ςχζςθ και ςυγκριτικά με 
τθν ιςτορικι εξζλιξθ του Δυτικοφ κόςμου (Δυτικι Ευρϊπθ και Βόρεια Αμερικι) 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Μζςα από τθν ςυγγραφι και παρουςίαςθ ομαδικϊν εργαςιϊν πριμοδοτείται θ ενίςχυςθ του ερευνθτικοφ 
ενδιαφζροντοσ των φοιτθτριϊν/ϊν, οι οποίεσ/οι καλοφνται να αντιμετωπίςουν ζνα μεγάλο εφροσ κεμάτων που 
αφοροφν τισ κρθςκευτικζσ και εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ ςτο χϊρο τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, 
τθ ςυγκρότθςθ κοινωνικϊν, εκνοτικϊν και ζμφυλων ταυτοτιτων, όπωσ και τισ νζεσ προκλιςεισ των ςφγχρονων 
κεωριϊν περί ζκνουσ και εκνικιςμοφ. 

 
58. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα εξετάηει ςυγκριτικά τθ διαδικαςία διάλυςθσ των θπειρωτικϊν αυτοκρατοριϊν τθσ Ανατολικισ και 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ (τθσ ωςικισ των ομανϊφ, τθσ Αυςτροουγγρικισ των Αψβοφργων και τθσ 
Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ), όπωσ και τθν ανάδυςθ των διάδοχων εκνικϊν κρατϊν. Θ χρονικι περίοδοσ που 
καλφπτεται (19οσ-20οσ αιϊνασ) αποτελεί μια εποχι επίταςθσ του εκνικιςτικοφ φαινομζνου. Ζτςι θ ανάλυςθ κα 
επικεντρϊςει ςε ηθτιματα διαφοροποίθςθσ των εκνικϊν κινθμάτων ςτθν Ανατολικι και Νοτιοανατολικι από τθ 
Δυτικι Ευρϊπθ. Το μάκθμα επικεντρϊνει επίςθσ ςε ηθτιματα περιφερειακισ διαφοροποίθςθσ, εκνικισ και 
κρατικισ ολοκλιρωςθσ, όπωσ και το ηιτθμα τθσ άςκθςθσ μειονοτικϊν πολιτικϊν μζςα ςτα εκνικά κράτθ. Τζλοσ 
κα διερευνθκοφν κεωρίεσ περί εκνογζνεςθσ και μοντζλα εκνικισ ιςτοριογραφίασ που αναπτφχκθκαν ςτα 
Βαλκανικά κράτθ ωσ νομιμοποίθςθ τθσ εκνικισ ςυνζχειασ ςτον χϊρο επικράτειάσ τουσ. 

 
59. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρλατφόρμα Compus του Ρανεπιςτθμίου 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (και παρουςίαςθ 
εργαςιϊν) 

52 

Γενικι προετοιμαςία (και 
ςυγγραφι εργαςίασ) 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ Εξετάςεισ 
Συγγραφι ςυλλογικϊν εργαςιϊν 
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ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0647 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ιςτορία τθσ Οικονομικισ κζψθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL140/index.php 

 
62. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Απόκτθςθ γνϊςεων 

 Κατανόθςθ 

 Αναλυτικι ικανότθτα 

 Διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Λιψθ αποφάςεων  
• Αυτόνομθ εργαςία  
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
63. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να μπορζςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ να αφομοιϊςουν το 
περιεχόμενο των κυριότερων οικονομικϊν κεωριϊν, όπωσ αυτζσ εμφανίηονται ςτθν ιςτορικι διαδοχι τουσ 
αλλά και ςτθν πολλαπλότθτά τουσ. Θ ςωςτι προςζγγιςθ τθσ φλθσ αυτοφ του μακιματοσ —δεφτεροσ ςτόχοσ— 
μπορεί να βοθκιςει αποτελεςματικά ςτθν κατανόθςθ αλλά και ςτθν κριτικι αντιμετϊπιςθ πολλϊν ςφγχρονων 
κοινωνικοοικονομικϊν προβλθμάτων. Μετά τθν οικονομικι ςκζψθ κατά τθν ελλθνικι αρχαιότθτα και τον 
μεςαίωνα, εξετάηονται οι «προ-κλαςικοί» οικονομολόγοι. Ακολουκεί θ ςειρά των «κλαςικϊν» και των 
ςθμερινϊν κεωρθτικϊν βάςεων τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ, από τον A. Smith μζχρι τον Κ. Marx, ενϊ 
παράλλθλα αναλφεται ο κεωρθτικόσ νεωτεριςμόσ τθσ «οριακισ επανάςταςθσ» και των «νεο-κλαςικϊν». Στθ 
ςυνζχεια, εξετάηεται θ «κεχνςιανι επανάςταςθ» με τισ νζεσ ιδζεσ, τθν μακροοικονομικι προοπτικι και τα νζα 
αναλυτικά εργαλεία που προτείνει ο J.M. Keynes ςχετικά με τθν πλιρθ απαςχόλθςθ, τθν επζνδυςθ, τθν 
κατανάλωςθ, τθν προςφορά εργαςίασ και τθν ιςορροπία τθσ οικονομίασ, και που κυριάρχθςαν ςτθν οικονομικι 
κεωρία μετά τθν κρίςθ του 1929 και μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 60. 
Θ φλθ θ οποία αναπτφςςεται ςτο μάκθμα αποτελείται από τισ εξισ ενότθτεσ: 
- θ οικονομικι ςκζψθ κατά τθν αρχαιότθτα και τον μεςαίωνα 
- θ εμποροκρατία 
- οι φυςιοκράτεσ 
- θ κλαςικι οικονομικι ςκζψθ (από τον A. Smith μζχρι τον K. Marx) 
- θ οριακι ςχολι 
- οι νεοκλαςικοί 



- ο κεχνςιανιςμόσ 

 
64. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (και παρουςίαςθ 
εργαςιϊν) 

52 

Γενικι προετοιμαςία (και 
προαιρετικι ςυγγραφι 
εργαςίασ) 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ κεμάτων τθσ διδαχκείςασ φλθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
κριτικισ ικανότθτασ επάνω ςε αυτιν. 

 

65. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Ρζραν των προτεινόμενων βιβλίων (βλ. Εφδοξοσ), όςεσ/οι φοιτιτριεσ/θτζσ το επικυμοφν, μποροφν να 
ςυμβουλευκοφν και άλλεσ πθγζσ, όπωσ: 

 Heilbroner, R. (–) Οι Φιλόςοφοι του Οικονομικοφ Κόςμου, Κριτικι. 

 Skidelsky, R. (–) Keynes, Επιςτροφι ςτθ Διδαςκαλία του, Κριτικι. 

 Backhouse, R. (–) Θ Εξζλιξθ τθσ Οικονομικισ Σκζψθσ, Κριτικι. 

 Χατηθκωνςταντίνου, Γ. (–) Το Οικονομικό Σφςτθμα και θ Εξζλιξι του, Κριτικι. 

 Screpanti, E., and S. Zamagni (–) Θ Λςτορία τθσ Οικονομικισ Σκζψθσ, Τυπωκιτω. 

 Τςουλφίδθσ, Λ. (–) Λςτορία Οικονομικισ Κεωρίασ και Ρολιτικισ, Εκδόςεισ Ραν/μίου Μακεδονίασ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

66. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0822 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ιςτορία του Διεκνοφσ Δικαίου - Δίκαιο του Πολζμου 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL335/index.php 

 
67. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι  
α) Θ εξοικείωςθ των διδαςκομζνων με τθ ςθμαςία του διεκνοφσ δικαίου ςε ιςτορικι προοπτικι και ιδίωσ με 
τουσ κεςμοφσ που διζπουν το δίκαιο των ενόπλων ςυγκροφςεων 
β) Θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του δικαίου ωσ διαμορφωτικοφ παράγοντα τθσ δράςθσ των κρατϊν και ιδίωσ τθσ 
ςυμπεριφοράσ των εμπολζμων 
γ) Θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των διδαςκομζνων να προςεγγίηουν τισ εξελίξεισ ςτον τομζα των ενόπλων 
ςυγκροφςεων από τθν προοπτικι του διεκνοφσ δικαίου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ 

 να αναηθτοφν, αναλφουν και ςυνκζτουν τα νομοτεχνικά χαρακτθριςτικά που διζπουν τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ  
ςυρράξεισ, 

 να αντιλαμβάνονται τα νομικά ςτοιχεία που προςδιορίηουν τον πόλεμο ςτο διεκνζσ επίπεδο, 

 να γνωρίηουν το πλζγμα των διεκνϊν κανόνων που διζπει τθ διαμόρφωςθ του διεκνοφσ δικαίου, 

 να εκπονοφν μία επιςτθμονικι μελζτθ ςτθν ιςτορία του διεκνοφσ δικαίου επιδεικνφοντασ επαγγελματικι και 
θκικι υπευκυνότθτα. 

 
68. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα #1 Ανακεφαλαίωςθ βαςικϊν κεμάτων Διεκνοφσ Δικαίου. Κζςπιςθ, υποκείμενα και κλάδοι του 

Εκνικοφ και του Διεκνοφσ Δικαίου. Το Διεκνζσ Δίκαιο ςε ιςτορικι προοπτικι 
Εβδομάδα #2 Διάκριςθ του διεκνοφσ δικαίου ςε δίκαιο ειρινθσ και δίκαιο του πολζμου – Ειρθνικά μζςα 

επίλυςθσ των διεκνϊν διαφορϊν – Θ απαγόρευςθ τθσ χριςθσ βίασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. 
Εξαιρζςεισ – Θ ζννοια τθσ επίκεςθσ – Θ νομιμότθτα τθσ χριςθσ βίασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ 
(jus ad bellum). Θ μονομερισ χριςθ βίασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. Θ χριςθ βίασ ςτο πλαίςιο 
ςυλλογικϊν μζτρων 

Εβδομάδα#3 Ρότε εφαρμόηεται το δίκαιο του πολζμου; Το ηιτθμα τθσ ζναρξθσ τθσ εμπόλεμθσ 
κατάςταςθσ. Ζννοια του πολζμου. Ο πόλεμοσ ωσ terminus technicus – Εμπόλεμθ κατάςταςθ 
de jure και de facto. Είδθ, διακρίςεισ και τυπολογία πολζμων. Εμφφλιοσ πόλεμοσ, Ψυχρόσ 
πόλεμοσ, Συμβατικόσ πόλεμοσ, Ρυρθνικόσ πόλεμοσ, Άλλεσ μορφζσ βίασ, Ψυχολογικόσ 
πόλεμοσ, Οικονομικόσ πόλεμοσ, Ραγκόςμιοσ πόλεμοσ και τοπικοί πόλεμοι – Νζεσ μορφζσ 
ζνοπλων ςυγκροφςεων και δίκαιο του πολζμου  

Εβδομάδα#4 Θ προςπάκεια εξανκρωπιςμοφ του πολζμου δια του δικαίου – Κωδικοποίθςθ και 
προοδευτικι ανάπτυξθ του Δικαίου του Ρολζμου: Ζκιμο, Επιςτιμθ, Διεκνείσ Συμβάςεισ. Θ 
ιςτορικι εξζλιξθ και οι πθγζσ του διεκνοφσ δικαίου του πολζμου (jus in bello) 

Εβδομάδα #5 Βαςικζσ αρχζσ του Δικαίου των Ενόπλων Συγκροφςεων: Αρχι Διάκριςθσ/ Αρχι 
Ανκρωπιςμοφ/ Αρχι Στρατιωτικισ Αναγκαιότθτασ/ Αρχι Αναλογικότθτασ – Μζςα επίκεςθσ 
και άμυνασ: Εκιμικοί κανόνεσ. Ροιοσ ςτόχοσ κεωρείται νόμιμοσ και πϊσ μπορεί να 
αποτελζςει αντικείμενο επίκεςθσ; Θ ζννοια του εμπόλεμου μζρουσ – Το κακεςτϊσ του 



μαχθτι – Το κακεςτϊσ του αιχμαλϊτου πολζμου – Τραυματίεσ, αςκενείσ και ναυαγοί – 
Μιςκοφόροι και «κατάςκοποι» – Άμαχοσ πλθκυςμόσ - Ρολεμικι κατοχι - Απαγορευμζνα 
είδθ όπλων 

Εβδομάδα#6 Απαγορευμζνα όπλα (Αςφυξιογόνα, Τοξικά, Καυςτικά κλπ.) – Συνεργαςία με τον εχκρό - 
Κανόνεσ ςχετικά με τισ Μθ Διεκνείσ Ζνοπλεσ Συγκροφςεισ (εμφφλιοι πόλεμοι) - Ραραβιάςεισ 
του Δικαίου των Ενόπλων Συγκροφςεων: Θ ζννοια του εγκλιματοσ πολζμου. Θ ζννοια των 
εγκλθμάτων κατά τθσ ειρινθσ και των εγκλθμάτων κατά τθσ ανκρωπότθτασ 

Εβδομάδα#7 Το ζγκλθμα τθσ γενοκτονίασ  
Εβδομάδα#8 Το Ολοκαφτωμα και το Διεκνζσ Δίκαιο  
Εβδομάδα#9 Θ γενοκτονία των Ελλινων του Ρόντου και τθσ Μικράσ Αςίασ.  
Εβδομάδα#10 Διεκνείσ δίκεσ ςχετικά με εγκλιματα πολζμου (Λ). Νυρεμβζργθ, άλλεσ δίκεσ για τα 

εγκλιματα του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, Δίκθ Eichmann  
Εβδομάδα#11 Διεκνείσ δίκεσ ςχετικά με εγκλιματα πολζμου (ΛΛ). Ρρϊθν Γιουγκοςλαβία, ουάντα 
Εβδομάδεσ#12-13 Ανακεφαλαίωςθ 

 
69. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Γενικι προετοιμαςία 78 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ απόδοςισ τουσ κατά 
τισ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι 
εξετάςεισ αυτζσ είναι γραπτζσ και περιλαμβάνουν δοκιμαςίεσ 
πολλαπλισ επιλογισ, κακϊσ και ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 
Για όςουσ επικυμοφν, δίνεται θ δυνατότθτα προφορικισ εξζταςθσ. 
Επίςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ εργαςιϊν για όςουσ 
ενδιαφζρονται. Οι εργαςίεσ αυτζσ δεν είναι απαλλακτικζσ, αλλά 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν τελικι αξιολόγθςθ (10-30%), 
ανάλογα με τθ βιβλιογραφία που αξιοποιείται, τθν αρτιότθτα κατά 
τθ διατφπωςθ και τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων. 
Διανζμεται syllabus με όλεσ τισ πλθροφορίεσ του μακιματοσ και 
αναρτάται επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

70. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Μαροφδα, Μ.-Ντ. (2015) Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο, Ακινα: Λ. Σιδζρθσ. 

Γάγγασ, Δ. (2008) Ειςαγωγι ςτο Διεκνζσ Δίκαιο των Ενόπλων Συγκροφςεων, Ακινα: Λ. Σιδζρθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
http://www.heal-link.gr (Research database) 
http://www.asil.org (American Society of International Law) 
http://www.ridi.org (Réseau Français pour le Droit International) 
http://www.ejil.org (European Journal of International Law) 
http://www.ila-hq.org (International Law Association) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

71. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0550 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Κράτθ και Πολιτικι ςτον Μεταγιουγκοςλαβικό Χϊρο 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
72. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Να αποκτιςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ βαςικζσ γνϊςεισ για τθν ιςτορία , τθν πολιτικι και τθν κοινωνία του 
χϊρου τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. 

 Να κατανοιςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ τα βακφτερα αιτία , τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ των δραματικϊν 
γεγονότων τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ.  

 Να κατανοιςουν φοιτιτριεσ/θτζσ το υπόβακρο βαςικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι κοινωνίεσ 
των χωρϊν τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. 

 Να είναι οι φοιτιτριεσ/θτζσ ςε κζςθ να αναδείξουν τισ διαςυνδζςεισ αυτϊν των προβλθμάτων με αντίςτοιχα 
ςε άλλεσ περιοχζσ κρίςεων κακϊσ και να μποροφν να ςκάφτονται κριτικά ςε ςχζςθ με προτεινόμενεσ 
προςεγγίςεισ και λφςεισ αυτϊν των ηθτθμάτων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
73. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα αποτελεί ειςαγωγι ςτισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ τάςεισ και ηθτιματα, είτε ςε εκνικό είτε ςε 
διαςυνοριακό επίπεδο, που ζχουν προκφψει ςτθν περιοχι τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. Το μάκθμα ξεκίνα με 
μια ιςτορικι ανάδρομθ τθσ περιοχισ με ιδιαίτερο βάροσ ςτισ περιόδουσ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ 
Γιουγκοςλαβίασ. Το μάκθμα ζπειτα αναδεικνφει το πϊσ θ διαδικαςία διάλυςθσ τθσ Γιουγκοςλαβικισ 
Ομοςπονδίασ, οι πόλεμοι και θ διεκνοποίθςθ του ηθτιματοσ δθμιοφργθςε ςειρά πολιτικϊν , κοινωνικϊν και 
οικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν κεντρικισ ςθμαςίασ για τισ νζεσ χώρεσ . Μεταξφ άλλων το μάκθμα αναλφει 
ηθτιματα πολιτικισ ςτακερότθτασ, δθμοκρατίασ και πολιτειακοφ κακεςτϊτοσ, μεταρρυκμίςεων και πολιτικο-
οικονομικϊν αλλαγϊν, κράτουσ δικαίου και οικοδόμθςθσ κρατικϊν κεςμϊν, μεταβατικισ δικαιοςφνθσ, 
κρθςκείασ και ταυτότθτασ, μνιμθσ του πολζμου κτλ. Το μάκθμα μελετάται τόςο τισ διαςυνοριακζσ τάςεισ και τα 
χαρακτθριςτικά που διαχζονται ςε διάφορεσ χώρεσ τθσ περιοχισ όςο και επί μζρουσ προβλθ́ματα που 
απαςχολοφν ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ και κοινωνίεσ . Εκτόσ από τισ διαλζξεισ του διδάςκοντα ςτο μάκθμα 
χρθςιμοποιοφνται ντοκιμαντζρ που διαφωτίηουν τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ τελευταίασ 
εικοςαετίασ ςτθν περιοχι τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. 

 
74. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 



Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Απαλλακτικζσ εργαςίεσ ι γραπτζσ εξετάςεισ 

 

75. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Από το βιβλίο του Γ. Βαλθνάκθ, Ελλθνικι Εξωτερικι και Ευρωπαϊκι Ρολιτικι 1990-2010, το κεφάλαιο του 
Σωτιρθ Σζρμπου, «Ελλάδα και Δυτικά Βαλκάνια», ςελίδεσ 89-124. 

 Από το βιβλίο του Σ. Βαλντζν, Θ Ελλάδα ςτα Βαλκάνια και τον Κόςμο 1995-2003. Ο Δφςκολοσ 
Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Εξωτερικισ Ρολιτικισ, ςελίδεσ 49-60, 85-99. 

 Άρκρο τθσ Nathalie Clayer, «Αλβανόσ ςτα Βαλκάνια τθ δεκαετία του ’90». 

 Επίλογοσ για τθν ελλθνικι ζκδοςθ, Β. Στεβάνοβιτσ, Μιλόςεβιτσ, Ζνασ Επιτάφιοσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

76. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0649 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Λογιςτικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
77. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ χρθματοοικονομικισ 
λογιςτικισ. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν αποκτιςει: 
• Συνεπι και ςυνεκτικι γνϊςθ τθσ λογιςτικισ ορολογίασ 
• Λκανότθτα χριςθσ οικονομικισ ςυλλογιςτικισ για τθ διαμόρφωςθ και τθν αξιολόγθςθ οικονομικϊν 
ςυμβουλϊν χρθματοοικονομικισ λογιςτικισ 
• Λκανότθτα αποτελεςματικισ οργάνωςθσ, παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων χρθματοοικονομικισ 
λογιςτικισ 
• Λκανότθτα αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και επεξιγθςθσ οικονομικϊν επιχειρθμάτων ςχετικά με τθ 
χρθματοοικονομικι λογιςτικι τόςο ςε άτομα με γνϊςθ του αντικειμζνου όςο και ςε μθ ειδικοφσ 
• Λκανότθτα ςτρατθγικισ και κριτικισ ςκζψθσ για μια ςειρά κεμάτων χρθματοοικονομικισ λογιςτικισ 
• Λκανότθτα ανάδειξθσ και διερεφνθςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ ςτθν χρθματοοικονομικι λογιςτικι 
• Λκανότθτα παραγωγισ αυτόνομθσ εργαςίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Ομαδικι εργαςία 

 Λιψθ αποφάςεων 

 
78. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί θ/ο φοιτιτρια/θτισ ςε ειςαγωγικό επίπεδο με τα κζματα που 
πραγματεφεται θ επιςτιμθ τθσ λογιςτικισ. 
Περίγραμμα ειςθγιςεων 
- Ειςαγωγι ςτθ Λογιςτικι 
- Βαςικζσ Λογιςτικζσ Καταςτάςεισ 
- Ονομαςία και Ρεριεχόμενο Λογαριαςμϊν 
- Λειτουργία των Λογαριαςμϊν (Διπλογραφικό Σφςτθμα) 
- Καταχϊρθςθ Λογιςτικϊν Γεγονότων 
- Ρροςδιοριςμόσ Αποτελζςματοσ Ρεριόδου 

 
79. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ PowerPoint ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ μζςω τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ compus. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 30 

Γενικι προετοιμαςία 68 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ 
εξισ: 
Τελικι γραπτι εξζταςθ (100%) 
Θ τελικι γραπτι εξζταςθ καλφπτει το ςφνολο τθσ φλθσ του 
μακιματοσ και περιλαμβάνει επίλυςθ προβλθμάτων και ερωτιςεισ 
ςφντομθσ απάντθςθσ. 
Θ βακμολογικι βαρφτθτα του κάκε κζματοσ εξζταςθσ δίνεται 
αναλυτικά. 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ ενθμερϊνονται για τθ διαδικαςία αξιολόγθςισ 
τουσ ςτθν πρϊτθ διάλεξθ του εξαμινου και οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του 
μακιματοσ (compus). 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ ζχουν το δικαίωμα να δουν το βακμολογθμζνο 
γραπτό τουσ ςε κακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ, οι οποίεσ 
αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του μακιματοσ 
(compus). 
Ραράλλθλα δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ να 
εξεταςτοφν και μζςω προόδων κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 
Ιτοι, υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων. Θ 
πρϊτθ πρόοδοσ περιλαμβάνει περίπου το 30% τθσ φλθσ, θ δεφτερθ 
πρόοδοσ περιλαμβάνει το 70% τθσ φλθσ και θ τρίτθ πρόοδοσ το 
100% τθσ φλθσ. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ πρζπει να επιτφχουν 
προβιβάςιμο βακμό ςε κάκε πρόοδο ϊςτε να ζχουν το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςτθν επόμενθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ τελικι 
βακμολογία του μακιματοσ προζρχεται (κατά 100%) από τθ 
βακμολογία τθσ τρίτθσ προόδου. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ που είτε δεν 
επζτυχαν ςτισ εξετάςεισ τθσ τρίτθσ προόδου είτε δεν επζτυχαν 
ικανοποιθτικι βακμολογία διατθροφν το δικαίωμα να 
ςυμμετζχουν ςτισ τελικζσ εξετάςεισ του μακιματοσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο βακμόσ τουσ προκφπτει αποκλειςτικά από τισ τελικζσ 
εξετάςεισ. 

 

80. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Καραγιϊργοσ, Κ. (2018) Ειςαγωγι ςτθ Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, Αφοί Κ. Καραγιϊργου. 
• Βαηακίδθσ, Α., Α. Σταυρόπουλοσ, και Σ. Τςόπογλου (2010) Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Λογιςτικό Σχζδιο, 
ΧΑΛΣ ΜΕΡΕ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

81. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0407-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μακροοικονομικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Αρχζσ Μακροοικονομικισ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL221/index.php 

 
82. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ Μακροοικονομικισ από τθν πλευρά τθσ/του 
φοιτιτριασ/θτι. Τισ επιπτϊςεισ που ζχουν ςυγκεκριμζνα ςθμαντικά προβλιματα ςτισ οικονομικζσ μονάδεσ μιασ 
κοινωνίασ αλλά και τισ πολιτικζσ που χρθςιμοποιοφνται από τισ οικονομικζσ αρχζσ για τθν κεραπεία αυτϊν. Θ/Ο 
φοιτιτρια/θτισ ζχει τθν ευκαιρία να εμπλακεί ςε μία βαςικι ερευνθτικι πρόταςθ όπου καλείται να 
χρθςιμοποιιςει διάφορα εργαλεία για τθν διερεφνθςθ του εν λόγω κζματοσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν παραγωγι γνϊςεων ϊςτε θ/ο φοιτιτρια/θτισ να είναι ςε κζςθ να: 
- Αναηθτεί, αναλφει και να ςυνκζτει δεδομζνα και πλθροφορίεσ με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων, 
- Να λαμβάνει αποφάςεισ, 
- Να αναλαμβάνει αυτόνομθ εργαςία, 
- Να αςκεί κριτικι και να παράγει ελεφκερθ δθμιουργικι και επαγωγικι ςκζψθ. 

 
83. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Θ μακροοικονομικι αποτελεί το δεφτερο μάκθμα ςτο τομζα τθσ μακροοικονομικισ κεωρίασ και πολιτικισ και 
ςκοπό ζχει τθν κατανόθςθ ςυγκεκριμζνων μικροοικονομικϊν εννοιϊν, όπωσ τθ λογιςτικι του εγχϊριου 
ειςοδιματοσ και τθν αλλθλεπίδραςθ των αγορϊν αγακϊν, χριματοσ και εργαςίασ. Συγκεκριμζνθ ζμφαςθ 
αποδίδεται ςτουσ παράγοντεσ που προςδιορίηουν τθν οικονομικι μεγζκυνςθ μιασ οικονομίασ, ςτθ 
διαμόρφωςθ προςδοκιϊν αναφορικά με τθν λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων και αςφαλϊσ ςτθν εξζταςθ των 
εργαλείων  άςκθςθσ οικονομικισ πολιτικισ. Καταλιγουμε με τθν ανατομία των μακροοικονομικϊν κρίςεων και 
ιδιαίτερα με τισ κρίςεισ  δθμοςίου χρζουσ και τισ επιπτϊςεισ που ζχουν ςτισ διάφορεσ οικονομικζσ μονάδεσ.  
Περιεχόμενα μακιματοσ 
Ρρϊτο Μζροσ-Ειςαγωγι ςτισ Αγορζσ Αγακϊν και Χριματοσ 
Κεφάλαιο 1. Θ αγορά Αγακϊν 
Κεφάλαιο 2.  Αγορά Χριματοσ 
Κεφάλαιο 3.  Αγορζσ Αγακϊν και  Χριματοσ και το Υπόδειγμα IS-LM 
Δεφτερο Μζροσ-Μεςοπρόκεςμα 
Κεφάλαιο 4.  Θ αγορά Εργαςίασ 
Κεφάλαιο 5.  Το Υπόδειγμα AS-AD 
Κεφάλαιο 6.  Φυςιολογικό Ροςοςτό Ανεργίασ και Καμπφλθ Phillips 
Κεφάλαιο 7.  Ρλθκωριςμόσ, Οικονομικι Δραςτθριότθτα και Ονομαςτικι Αφξθςθ προςφοράσ χριματοσ 
Μακροπρόκεςμα-Οικονομικι Μεγζκυνςθ/Ανάπτυξθ 
Κεφάλαιο 10.  Ανάπτυξθ 
Κεφάλαιο 11.  Αποταμίευςθ, Κεφάλαιο, Συςςϊρευςθ και Ρροϊόν  
Κεφάλαιο 12.  Τεχνολογικι Ρρόοδοσ και Ανάπτυξθ 
Κεφάλαιο 13.  Τεχνολογικι Ρρόοδοσ, Μιςκοί και Ανεργία 
Ανοικτζσ Οικονομίεσ και Άςκθςθ Νομιςματικι και Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 
Κεφάλαιο 20.  Ρροϊόν, Επιτόκια και Τιμι Συναλλάγματοσ 
Κεφάλαιο 25-26.  Νομιςματικι και Δθμοςιονομικι Ρολιτικι 



Ραράρτθμα Ανατομία των Κρίςεων Δθμοςίου Χρζου2-Μια απλι Αρικμθτικι 

 
84. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. και θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 13 

Αςκιςεισ 10 

Αυτοτελισ μελζτθ 75 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι Εξζταςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ, με ερωτιματα 
ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και επίλυςθ 
προβλθμάτων/αςκιςεων. 
Με το τρόπο αυτό θ/ο φοιτιτρια/θτισ ζχει πρόςβαςθ ςτο γραπτό 
τθσ/του και μπορεί να διατυπϊςει παρατθριςεισ ι ακόμθ και 
αντιρριςεισ. Αςφαλϊσ ςτα πλαίςια τθσ ειδικισ αγωγισ και εφόςον 
θ/ο φοιτιτρια/θτισ παρουςιάςει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, ζχει το 
δικαίωμα τθσ προφορικισ εξζταςθσ. 
Ρροαιρετικι εκπόνθςθ γραπτισ εργαςίασ για ενίςχυςθ του βακμοφ 
και τθν ενδυνάμωςθ των γνϊςεων ςε ςυγκεκριμζνα κζματα τθσ 
μακροοικονομικισ. 

 

85. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Μακροοικονομικι, του Olivier Blanchard, Εκδόςεισ Επίκεντρο 

 Μακροοικονομικι, (Α’ και Β’ Τόμοι) Andrew Abel & Ben Bernanke, Εκδόςεισ Κριτικι 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

86. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0409 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάρκετινγκ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL313/index.php 

 
87. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ του μάρκετινγκ και 
κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν το πρόγραμμα μάρκετινγκ για μια επιχείρθςθ. Επιπρόςκετα κα μποροφν να 
αξιολογιςουν το μίκρο και μάκρο περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και να αναλφςουν τισ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ 
που χρθςιμοποιεί ο οργανιςμόσ. Τζλοσ κα κατανοιςουν βαςικά ςτοιχεία τθσ επϊνυμθσ πολιτικισ προϊόντοσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Δεδομζνου ότι το μάκθμα διακζτει προαιρετικι ομαδικι εργαςία οι φοιτιτριεσ/θτζσ μποροφν να αναπτφξουν 
ομαδικι ςυνεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ επιχειρθματικοφ προβλιματοσ. Ταυτόχρονα μζςα από το 
αντικείμενο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να αντιλθφκοφν το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ 
επιχειρθματικϊν ζργων, να καλλιεργιςουν τθ διαδικαςία λιψθσ επιχειρθματικισ απόφαςθσ και να 
προςπακιςουν να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ κάκε φορά καταςτάςεισ που δθμιουργεί το ρευςτό επιχειρθματικό 
περιβάλλον. 

 
88. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει α) τθν ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ Διοικθτικισ Μάρκετινγκ β) τθν 
ανάλυςθ του μίγματοσ μάρκετινγκ γ) τθν αξιολόγθςθ του μίκρο και μάκρο περιβάλλοντοσ δ) τισ ςτρατθγικζσ και 
τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ μάρκετινγκ ε) το πρόγραμμα μάρκετινγκ ςτ) τθν ζρευνα αγοράσ. 

 

89. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ πλατφόρμασ compus, χριςθ e-mail ςτθν επικοινωνία με 
φοιτθτζσ, χριςθ διαδικτφου και βίντεο ςτισ παραδόςεισ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τθν παρουςίαςθ τθσ προαιρετικισ 
εργαςίασ, τθν αξιολόγθςθ του γραπτοφ παραδοτζου τθσ εργαςίασ 
και τζλοσ με τισ υποχρεωτικζσ γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του 
μακιματοσ. Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ ενθμερϊνεται κάκε φορά ςτο 
πρϊτο μάκθμα για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ και από το 
compus. 

 

  



90. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ρανθγυράκθσ, Γ. (–) Στρατθγικι Διοίκθςθ Επϊνυμου Ρροϊόντοσ, Τόμοσ Α, Σταμοφλθσ. 

 Ρανθγυράκθσ, Γ. (–) Στρατθγικι Διοίκθςθ Επϊνυμου Ρροϊόντοσ, Τόμοσ Β, Σταμοφλθσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Management 
Journal of Marketing Communications 
Journal of Retailing  
European Journal of Marketing 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

91. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0217-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Μεταςοςιαλιςτικζσ Οικονομίεσ (Κεντρικι, Ανατολικι, ΝΑ 
Ευρϊπθ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL273/index.php 

 
92. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Απόκτθςθ γνϊςεων 
Κατανόθςθ 
Αναλυτικι ικανότθτα 
Διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• Λιψθ αποφάςεων 
• Αυτόνομθ εργαςία 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
93. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα αναφζρεται: 
- ςτθν οικονομικι πολιτικι των πρϊθν ςοςιαλιςτικϊν ευρωπαϊκϊν χωρϊν από τθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ 
ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ μζχρι ςιμερα, 
- ςτο εξωτερικό εμπόριο των χωρϊν αυτϊν, 
- ςτον ρόλο των Άμεςων Ξζνων επενδφςεων ςτθν ανάπτυξθ των χωρϊν τθσ περιοχισ, 
- ςτθν προβλθματικι τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν ΕΕ και τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ευρωηϊνθ, και 
- ςτθν πολιτικι των Διεκνϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Οργανιςμϊν και τθσ ΕΕ ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςισ τουσ 
ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ 

 
94. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 
(προαιρετικι ςυγγραφι 
εργαςίασ)  

98 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ κεμάτων τθσ διδαχκείςασ φλθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
κριτικισ ικανότθτασ επάνω ςε αυτιν. 

 

95. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ρελαγίδθσ, Κ, και Κ. Χαηάκθσ (επιμ.) (2009) Θ Ρολιτικι Οικονομία από τον Κεντρικό Σχεδιαςμό ςτθν 
Οικονομία τθσ Αγοράσ, Ραπαηιςθσ. 

 Κιπασ, Μ. (επιμ.) (2014) Δομζσ, Μεταςχθματιςμόσ και Ανάπτυξθ ςτθν Κεντρικι και ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, 
Θρόδοτοσ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

96. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0301-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μικροοικονομικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL174/index.php 

 
97. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ Μικροοικονομία αςχολείται με τθν ςυμπεριφορά του καταναλωτι, του παραγωγοφ, τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι 
των κυττάρων τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ. Θ κατανόθςθ του μακιματοσ είναι απαραίτθτθ για όλα τα οικονομικά 
μακιματα που κα παρακολουκιςουν οι φοιτιτριεσ/θτζσ και κα τισ/τουσ εφοδιάςει με εργαλεία, τεχνικζσ και 
ζναν αναλυτικό τρόπο ςκζψθσ. 
Το μάκθμα είναι ςχεδιαςμζνο για να παρζχει: 
• Ζμφαςθ ςτισ κεμελιϊδεισ κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ μικροοικονομίασ. 
• Συγκεκριμζνα παραδείγματα εφαρμογισ των αρχϊν αυτϊν. 
• Ραρουςίαςθ μικροοικονομικϊν μεκόδων, τεχνικϊν και εργαλείων τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
ςε ζνα μεγάλο φάςμα οικονομικϊν και επιχειρθματικϊν προβλθμάτων. 
• Ζναν αναλυτικό τρόπο ςκζψθσ ο οποίοσ χρθςιμεφει ςε άλλα μακιματα τθσ οικονομικισ ειδίκευςθσ. 
Οι διαλζξεισ επικεντρϊνονται ςτθν παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου, ενϊ τα φροντιςτιρια 
παρουςιάηουν πρακτικζσ εφαρμογζσ και ιδιαίτερα τθν πρακτικι μορφι τθσ μικροοικονομικισ ανάλυςθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναλυτικι ςκζψθ, 
• Κριτικι οικονομικι ςκζψθ, 
• Οικονομικι και πολιτικι ανάλυςθ προβλθμάτων, 
• Λογικι επιχειρθματολογία, 
• Επίλυςθ προβλθμάτων, 
• Συγγραφι εργαςιϊν και οικονομικϊν δοκιμίων, 
• Ανάπτυξθ κεωρθτικοφ πλαιςίου ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων για τθν λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο 
τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ, 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ, 
• Αυτόνομθ εργαςία. 

 
98. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

i. Βαςικό Μακθματικό Υπόβακρο:  
Συναρτιςεισ, πρϊτθ και δεφτερθ παράγωγοσ, μερικζσ παράγωγοι, κανόνεσ παραγϊγθςθσ, διαφορικά, 
αριςτοποίθςθ ςυνάρτθςθσ χωρίσ και με περιοριςμό. 
ii. Ειςαγωγι: 
Σκοπόσ τθσ οικονομικισ  επιςτιμθσ - μικροοικονομία, αρχζσ αριςτοποίθςθσ και ιςορροπίασ, Μαρςαλιανό 
μοντζλο, ςφγκριςθ υποδειγμάτων μερικισ και γενικισ ιςορροπίασ, ζλεγχοσ και χριςθ των οικονομικϊν 
υποδειγμάτων, όριο παραγωγικϊν δυνατοτιτων. 
iii. Κεωρία Καταναλωτι - Ειςοδθματικόσ Ρεριοριςμόσ – Ρροτιμιςεισ: 
Ειςοδθματικόσ περιοριςμόσ, προτιμιςεισ, παραδοχζσ για τισ προτιμιςεισ, καμπφλεσ αδιαφορίασ, 
υποκατάςτατα και ςυμπλθρωματικά αγακά, ανεπικφμθτα και ουδζτερα αγακά, κορεςμόσ, ομαλζσ προτιμιςεισ 
και επιπρόςκετεσ παραδοχζσ, οριακόσ λόγοσ υποκατάςταςθσ. 
iv. Χρθςιμότθτα: 
Συνάρτθςθ χρθςιμότθτασ, μζτρθςθ τθσ χρθςιμότθτασ, μονοτονικόσ μεταςχθματιςμόσ, παραδείγματα 



ςυναρτιςεων χρθςιμότθτασ, οριακι χρθςιμότθτα. 
v. Επιλογι: 
Άριςτθ επιλογι του καταναλωτι, μζκοδοσ Lagrange και πολλαπλαςιαςτισ του Lagrange. 
vi. Ηιτθςθ: 
Συνάρτθςθ ηιτθςθσ, ιδιότθτεσ τθσ ςυνάρτθςθσ ηιτθςθσ, αντίςτροφθ ηιτθςθ, ελαςτικότθτεσ, μεταβολι ηιτθςθσ 
λόγω μεταβολισ τιμϊν και ειςοδιματοσ, ομοκετικζσ προτιμιςεισ. 
vii. Εξίςωςθ Slutsky: 
Το αποτζλεςμα υποκατάςταςθσ, το ειςοδθματικό αποτζλεςμα, διαχωριςμόσ κατά Slutsky, διαχωριςμόσ κατά  
Hicks. 
viii. Μζτρθςθ τθσ Μεταβολισ τθσ Ευθμερίασ του Καταναλωτι: 
Ρλεόναςμα του καταναλωτι και προβλιματα, αντιςτακμιςτικι και ιςοδφναμθ μεταβολι με βάςθ τθν ανάλυςθ 
του Hicks,  πλεόναςμα του παραγωγοφ, απϊλεια τθσ ευθμερίασ λόγω φόρου. 
ix. Κεωρία του Ραραγωγοφ – Τεχνολογία και Ραραγωγι: 
Τεχνολογία και παραγωγι, ςυνάρτθςθ παραγωγισ, ιδιότθτεσ τθσ ςυνάρτθςθσ παραγωγισ, ιδιότθτεσ τθσ 
καμπφλθσ ίςου προϊόντοσ. 
x. Κόςτοσ: 
Κόςτοσ ςτθ βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο, αποδόςεισ κλίμακασ και θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ, ςυνολικό 
και μζςο οριακό κόςτοσ, πρόβλθμα παραγωγοφ, ελαχιςτοποίθςθ κόςτουσ με τθ μζκοδο του  Lagrange. 
xi. Κζρδοσ: 
Κζρδθ ςτθ βραχυχρόνια και μακροχρόνια  περίοδο, μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ,  ςυγκριτικι ςτατικι. 
xii. Τζλειοσ Ανταγωνιςμόσ: 
Κεμελιϊδεισ υποκζςεισ, βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανταγωνιςτικι ιςορροπία, κανονιςτικι ανάλυςθ του 
τζλειου ανταγωνιςμοφ. 
xiii. Ατελισ Ανταγωνιςμόσ και Μονοπϊλιο: 
Κεμελιϊδεισ υποκζςεισ, ιςορροπία, μονοπϊλιο ςε ςφγκριςθ με πλιρθ ανταγωνιςμό,  εφαρμογζσ μονοπωλίου, 
καινοτομίεσ, φορολογία μονοπωλθτι, κανονιςτικι ανάλυςθ μονοπωλίου. 

 
99. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο (είτε ςτθν Τάξθ, είτε ςε μικρότερεσ ομάδεσ 
φοιτθτϊν) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ COMPUS 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 26 

Ρροςκετικι Διδαςκαλία και 
Συμβουλευτικι 

13 

Γενικι Ρροετοιμαςία  Αυτοτελισ 
Μελζτθ 

59 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά. 
Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ βαςίηεται ςε: 
(α) μία πρόοδο (ενδιάμεςθ εξζταςθ), θ οποία προςαυξάνει τον 
τελικό βακμό κατά το 30% του βακμοφ τθσ προόδου και 
(β) μία τελικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 
Τόςο ςτθν τελικι εξζταςθ, όςο και ςτθν πρόοδο οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
εξετάηονται ςε ερωτιματα επίλυςθσ προβλθμάτων και ςε 
κεωρθτικζσ ερωτιςεισ υποβάκρου. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι ρθτά προςδιοριςμζνα και 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθν 
πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ COMPUS: 
http://compus.uom.gr/BAL174/index.php. 

 

100. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Varian, Hal (2015) Μικροοικονομικι, Κριτικι. 

 Nicholson, Walter (2008) Μικροοικονομικι Κεωρία, Κριτικι. 

 Ραπαπανάγοσ, Χ., και Α. Ψειρίδου (2009) Αςκιςεισ και Λφςεισ για το Μάκθμα τθσ Μικροοικονομικισ, 
Κριτικι. 

 Δρανδάκθσ, Ε., Γ. Μπιτροσ, και Ν. Μπαλτάσ (–) Μικροοικονομικι Κεωρία, Τόμοσ Α, Μπζνου. 

 Δρανδάκθσ, Ε., Γ. Μπιτροσ, και Ν. Μπαλτάσ (1994) Μικροοικονομικι Κεωρία, Τόμοσ Β, Α. Σταμοφλθσ. 

 Katz, M.L., and S. Rosen (–) Microeconomics, τελευταία ζκδοςθ, Irwin. 

 Pindyck, R.S, and D.L. Rubinfeld (–) Microeconomics, τελευταία ζκδοςθ, Prentice Hall. 



 Estrin, S., and D. Laidler (–) Introduction to Microeconomics, τελευταία ζκδοςθ, Harvester Wheatsheaf. 

 Gravelle, H., and R. Rees (–) Microeconomics, τελευταία ζκδοςθ. 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

101. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0524-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Οικονομικά και Δίκαιο 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΜΑΚΘΜΑ ΕΤ υποχρεωτικό ειδίκευςθσ Οικονομικά και Διεκνείσ 
Επιχειριςεισ 
Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
102. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ευςφνοπτθ παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν του οικονομικοφ δικαίου και θ 
περαιτζρω εξοικείωςθ με οικονομικοφσ κεςμοφσ, όπωσ εμφανίηονται τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθ διεκνι 
πρακτικι. Ειδικότερα οι φοιτιτριεσ/θτζσ προςεγγίηουν αρχικά κεωρθτικά τισ ςχετικζσ οικονομικζσ και δικαιϊκζσ 
ζννοιεσ και ακολοφκωσ εμβακφνουν μζςων πρακτικϊν κεμάτων και παραδειγμάτων ςτθν εφαρμογι των 
ςχετικϊν εννοιϊν και κεςμϊν ςτθν πράξθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μία ειςαγωγικι 
γνϊςθ ςε κφριεσ-βαςικζσ ζννοιεσ του οικονομικοφ δικαίου, ϊςτε να δφνανται περαιτζρω να εμβακφνουν ςε 
ειδικότερα ηθτιματα. 
Ειδικότερα θ διδαςκαλία αποςκοπεί: 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
103. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα παρουςιάηει βαςικά ςτοιχεία και ζννοιεσ του οικονομικοφ δικαίου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά ςτο 
θμεδαπό νομικό πλαίςιο και ςε ειδικότερεσ οικονομικζσ- νομικζσ ζννοιεσ, όπωσ αυτι τθσ επιχείρθςθσ, των 
εμπορικϊν εταιριϊν, τθσ ζννοιασ του χριματοσ, του θμεδαποφ και του διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ και του τρόπου λειτουργίασ τουσ. Ακολοφκωσ παρουςιάηονται βαςικζσ ζννοιεσ όπωσ θ προςφορά 
και θ ηιτθςθ ςε ςυνάρτθςθ με τισ αγορζσ και τον κακοριςμό των τιμϊν, ο ρόλοσ και θ οικονομικι δράςθ του 
κρατικοφ τομζα, κακϊσ και θ ζννοια του εκνικοφ προϊόντοσ. Τζλοσ κφριο ςτοιχείο των παραδόςεων αποτελεί θ 
παρουςίαςθ εννοιϊν όπωσ ο πλθκωριςμόσ, θ απαςχόλθςθ και θ ανεργία, θ νομιςματικι πολιτικι και θ διεκνισ 
οικονομικι ανταλλαγι. 

 

104. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Power-Point και ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και διαδραςτικι 52 



διδαςκαλία) 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξζταςθ είναι γραπτι ι προφορικι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
αφοροφν τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν απαιτιςεων του 
μακιματοσ. 

 

105. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο προτεινόμενων) 
Πλα τα εγχειρίδια οικονομικοφ δικαίου 
 
– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Επιςκόπθςθ Εμπορικοφ Δικαίου 
Αρμενόπουλοσ 
Επικεϊρθςθ Εμπορικοφ Δικαίου 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

106. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0111-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Οικονομικά Μακθματικά 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 
 

4 

5 Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ 2 

Ρροςκετικι Διδαςκαλία και Συμβουλευτικι  1 

Γενικι Ρροετοιμαςία – Αυτοτελισ Μελζτθ 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL173/index.php 

 
107. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τισ τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με μια καλι γνϊςθ βαςικϊν 
μακθματικϊν εργαλείων και τεχνικϊν, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν οικονομικι επιςτιμθ, και κα 
βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των μακθμάτων τθσ οικονομικισ ειδίκευςθσ. Το μάκθμα 
επίςθσ αποςκοπεί ςτο να εξοικειωκοφν οι φοιτιτριεσ/θτζσ με τθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν οικονομικι 
επιςτιμθ. Για τον ςκοπό αυτό υπάρχει μια ςυνεχισ αναφορά ςε παραδείγματα και εφαρμογζσ ςτθν οικονομία 
και ςτισ επιχειριςεισ. Το μάκθμα -πζρα των βαςικϊν μακθματικϊν πράξεων που διδάχκθκαν οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ- δεν προχποκζτει άλλθ προθγοφμενθ γνϊςθ μακθματικϊν ι ςτατιςτικισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Εφαρμογι μακθματικϊν εργαλείων ςτθν οικονομικι επιςτιμθ. 

 Ανάπτυξθ κεωρθτικοφ πλαιςίου ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων για τθν λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο 
τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 
108. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

i. Ειςαγωγι: Θ Φφςθ των Μακθματικϊν Οικονομικϊν, Οικονομικά Τποδείγματα: 

Μακθματικά οικονομικά και οικονομετρία, ςυςτατικά ενόσ οικονομικοφ υποδείγματοσ, το ςφςτθμα των 
πραγματικϊν αρικμϊν, θ ζννοια των ςυνόλων. 

ii. Αλγεβρικζσ Παραςτάςεισ, χζςεισ και υναρτιςεισ: 

Διατεταγμζνα ηεφγθ, ςχζςεισ και ςυναρτιςεισ, τφποι ςυναρτιςεων, εκκζτεσ, ςυναρτιςεισ δφο ι περιςςότερων 
ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. 

iii. Ανάλυςθ Ιςορροπίασ και Εφαρμογζσ ςτα Οικονομικά: 

Θ ζννοια τθσ ιςορροπίασ, μερικι ιςορροπία αγοράσ – γραμμικά και μθ γραμμικά υποδείγματα, γενικι 
ιςορροπία αγοράσ, ιςορροπία ςτθν ανάλυςθ εκνικοφ ειςοδιματοσ. 

iv. Γραμμικά Τποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων: 

Ρίνακεσ και διανφςματα, πράξεισ μεταξφ πινάκων, ο ςυμβολιςμόσ Σ - ιδιότθτεσ πινάκων, ταυτοτικοί – μθδενικοί 
– ανάςτροφοι και αντίςτροφοι πίνακεσ. Συνκικεσ για τθν αντιςτροφι ενόσ πίνακα, κριτιριο αντιςτροφισ με 
χριςθ ορίηουςασ, ιδιότθτεσ οριηουςϊν, πωσ βρίςκουμε τον αντίςτροφο πίνακα, ο κανόνασ του Cramer, 



εφαρμογζσ. 

v. υγκριτικι τατικι Ανάλυςθ (..Α.) και θ Ζννοια τθσ Παραγϊγου: 

υκμόσ μεταβολισ και θ παράγωγοσ, παράγωγοσ και κλίςθ καμπφλθσ, θ ζννοια του ορίου, ανιςϊςεισ και 
απόλυτεσ τιμζσ, κεωριματα ορίων, ςυνζχεια και διαφοριςιμότθτα ςυνάρτθςθσ. 

vi. Κανόνεσ Παραγϊγιςθσ και θ Χριςθ τουσ ςτθν ..Α.: 

Κανόνεσ παραγϊγιςθσ ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ, κανόνεσ παραγϊγιςθσ δφο ι περιςςοτζρων 
ςυναρτιςεων τθσ ίδιασ μεταβλθτισ, κανόνεσ παραγϊγιςθσ ςυναρτιςεων διαφορετικϊν μεταβλθτϊν, μερικι 
παραγϊγιςθ, εφαρμογζσ ςτα οικονομικά. 

vii. υγκριτικι τατικι Ανάλυςθ Τποδειγμάτων Γενικϊν υναρτιςεων: 

Διαφορικά, ολικά διαφορικά, κανόνεσ διαφορικϊν, ολικζσ παράγωγοι, παράγωγοι πεπλεγμζνων ςυναρτιςεων, 
Σ.Σ.Α. υποδειγμάτων γενικϊν ςυναρτιςεων. 

viii. Βελτιςτοποίθςθ: 

Βζλτιςτεσ τιμζσ και ακρότατεσ τιμζσ, ςχετικά μζγιςτα και ελάχιςτα, κριτιριο πρϊτθσ παραγϊγου, δεφτερθ και 
μεγαλφτερεσ παράγωγοι, κριτιριο δεφτερθσ παραγϊγου. 

ix. Εκκετικζσ υναρτιςεισ: 

Θ φφςθ των εκκετικϊν ςυναρτιςεων, φυςικζσ εκκετικζσ ςυναρτιςεισ και το πρόβλθμα τθσ μεγζκυνςθσ. 

x. Λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ: 

Λογάρικμοι, λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ, παράγωγοι εκκετικϊν και λογαρικμικϊν ςυναρτιςεων, άριςτοσ 
χρόνοσ, εφαρμογζσ. 

xi. Οικονομικι Δυναμικι και Ολοκλθρωτικόσ Λογιςμόσ: 

Δυναμικι και ολοκλιρωςθ, αόριςτα ολοκλθρϊματα, οριςμζνα ολοκλθρϊματα, γενικευμζνα (μθ γνιςια) 
ολοκλθρϊματα, εφαρμογζσ των ολοκλθρωμάτων ςτθν οικονομία. 

 

109. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο (είτε ςτθν τάξθ, είτε ςε μικρότερεσ ομάδεσ 

φοιτθτϊν) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ COMPUS 
(http://compus.uom.gr) 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Φροντιςτιριο 26 

Ρροςκετικι διδαςκαλία και 
ςυμβουλευτικι 

13 

Γενικι προετοιμαςία – 
Αυτοτελισ μελζτθ 

59 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά. 
Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ βαςίηεται ςε: 
1. Μία πρόοδο (ενδιάμεςθ εξζταςθ), θ οποία προςαυξάνει τον 

τελικό βακμό κατά το 30% του βακμοφ τθσ προόδου και 
2. Μία τελικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 
Τόςο ςτθν τελικι εξζταςθ, όςο και ςτθν πρόοδο, οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ εξετάηονται ςε ερωτιματα επίλυςθσ 
προβλθμάτων. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι ρθτά προςδιοριςμζνα και 
προςβάςιμα από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν ςελίδα του 
μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 
COMPUS: http://compus.uom.gr/BAL173/index.php. 

 

110. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ραπαπανάγοσ, Χ., Γ. Κοντζοσ, και Ν. Σαριαννίδθσ (2017) Μακθματικά για Οικονομολόγουσ, ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 
Λ.Κ.Ε. 

 Chiang, Alpha C. (2009) Μακθματικζσ Μζκοδοι Οικονομικισ Ανάλυςθσ, ΚΛΤΛΚΘ. 



 Τςουλφίδθσ, Λ. (2005) Μακθματικά Οικονομικισ Ανάλυςθσ, Gutenberg. 

 Λουκάκθσ, Μ. (2012) Ρρόςκλθςθ ςτα Μακθματικά, Αϋ Τόμοσ, Σοφία. 

 Καβουςάνοσ, Ε. (2006) Εφαρμογζσ Μακθματικοφ Λογιςμοφ ςε Επιχειρθςιακά & Οικονομικά Ρροβλιματα, Γϋ 
Ζκδοςθ, Γ. Μπζνου. 

 Bradley, T. (2014) Μακθματικά για τα Οικονομικά και τθ Διοίκθςθ, Αϋ Ζκδοςθ, Κριτικι. 

 Jacques, Ian (1995) Mathematics for Economics and Business, 2nd Edition, Addison Wesley. 

 Budnick, F. S. (1988) Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences, 4th Edition, 
McGraw-Hill. 

 Nicholson, R. (1986) Mathematics for Business and Economics, McGraw-Hill. 
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

111. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0318 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Οικονομικι και Πολιτικι Ανκρωπολογία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL179/index.php 

 
112. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν αναπτφξει τθν ικανότθτα για κριτικι 
εμπλοκι με τισ βαςικζσ κεωρίεσ, δομζσ και διαδικαςίεσ τθσ οικονομικισ και πολιτικισ ανκρωπολογίασ. Οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ ςχζςθσ οικονομίασ και πολιτικισ από 
τθ μελζτθ των προκαπιταλιςτικϊν ςυςτθμάτων, τισ απαρχζσ του καπιταλιςμοφ και τθν αποικιοκρατία ζωσ τθ 
ςφγχρονθ εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τισ ζννοιεσ τθσ «ανταλλαγισ», του «δϊρου», τθσ «αναδιανομισ», τθσ 
«παραγωγισ», τθσ «αγοράσ», των «αγακϊν/υπθρεςιϊν», τθσ «κατανάλωςθσ» και τθσ «εργαςίασ», τισ ςυνκικεσ 
τθσ πρωταρχικισ ςυςςϊρευςθσ του κεφαλαίου και τθσ ανακάλυψθσ του «Άλλου» από τθ «Δφςθ», τισ ιςτορικά 
διαμορφωμζνεσ οικονομικζσ και πολιτικζσ ςχζςεισ των απαρχϊν του Καπιταλιςμοφ, τθσ Αποικιοκρατίασ και του 
Εκνικοφ κράτουσ, τισ ςθμαςίεσ του μεταςχθματιςμοφ των ςφγχρονων κοινωνιϊν από κοινωνίεσ μοιράςματοσ ςε 
κοινωνίεσ ωφελιμιςμοφ, τισ πολιτικζσ ρυκμίςεισ και τισ ςχζςεισ δφναμθσ ςτα παραδείγματα «ακζφαλων» 
κοινωνιϊν, κοινωνιϊν με ςυγκεντρωτικι εξουςία, κοινωνιϊν με κρατικι ςυγκρότθςθ, τον ρόλο τθσ «βίασ», τθσ 
«εξουςίασ», τθσ «θγεμονίασ», του «κφρουσ», τθσ «κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ», τθσ «κοινωνικισ τάξθσ», τθσ 
«κάςτασ», του «κοινωνικοφ ελζγχου», τθσ «ςφγκρουςθσ», του «εκνικιςμοφ» και τθσ «πολιτειότθτασ» ςε ςχζςθ 
με τα είδθ τθσ ςυγγενικισ και κοινοτικισ οργάνωςθσ αλλά και τισ διαφορετικζσ παραδόςεισ ςε κάκε κουλτοφρα, 
τισ πολιτικζσ αντίςταςθσ και υπαγωγισ ςε τοπικζσ και ξζνεσ θγεμονίεσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 
• Λιψθ αποφάςεων. 
• Αυτόνομθ εργαςία. 
• Ομαδικι εργαςία. 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
• Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 
• Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον. 
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου. 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
113. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα διερευνάται θ ςθμαςία τθσ ςχζςθσ οικονομίασ και πολιτικισ από τισ απαρχζσ του καπιταλιςμοφ και 
τθν αποικιοκρατία ζωσ τθν παγκοςμιοποίθςθ. Από τθ ςκοπιά τθσ οικονομικισ και πολιτικισ ανκρωπολογίασ 
αναλφεται το πεδίο τθσ οικονομίασ μζςα από τισ ζννοιεσ τθσ «ανταλλαγισ» και του «δϊρου», τθσ 
«παραγωγισ», τθσ «αγοράσ», των «αγακϊν/υπθρεςιϊν», τθσ «κατανάλωςθσ» και τθσ «εργαςίασ». Εξετάηονται 
οι ςθμαςίεσ του μεταςχθματιςμοφ των ςφγχρονων κοινωνιϊν από κοινωνίεσ μοιράςματοσ ςε κοινωνίεσ 
ωφελιμιςμοφ. Εξετάηονται οι πολιτικζσ ρυκμίςεισ και οι ςχζςεισ εξουςίασ ςτα παραδείγματα «ακζφαλων» 
κοινωνιϊν, κοινωνιϊν με ςυγκεντρωτικι εξουςία, κοινωνιϊν με κρατικι ςυγκρότθςθ, ενϊ δίδεται ζμφαςθ ςτθν 



ανάλυςθ του ρόλου τθσ «βίασ», τθσ «εξουςίασ», τθσ «θγεμονίασ» και του «κφρουσ». Μζςα από διαφορετικά 
εκνογραφικά και κινθματογραφικά παραδείγματα εξετάηονται πολιτικζσ αντίςταςθσ και υπαγωγισ ςε τοπικζσ 
και ξζνεσ θγεμονίεσ. 

 

114. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 24 

Σεμινάρια 12 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 12 

Συγγραφι εργαςιϊν 30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

72 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Μζχρι το τζλοσ του εξαμινου, οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να 
υποβάλουν και να παρουςιάςουν μία εργαςία 2.500-3.000 λζξεων 
ςχετικά με μία κεματικι που άπτεται αυτισ του μακιματοσ και 
που επικυμοφν να εμβακφνουν περιςςότερο. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
αναμζνεται να επιδείξουν τόςο τισ γνϊςεισ τουσ όςο και τθν 
κριτικι τουσ ςκζψθ ςτο κζμα που ζχουν επιλζξει. Θ ςυγγραφι 
εργαςιϊν αποτελεί μία κακόλα ςοβαρι πρακτικι και ωσ εκ τοφτου, 
απαγορεφεται θ λογοκλοπι, ενϊ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα πρζπει να 
είναι εξαιρετικά προςεκτικοί κατά τθ χριςθ αναφορϊν ςε βιβλία, 
άρκρα ι/και ιςτοςελίδεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
οφείλουν να επιλζξουν ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο αναφοράσ (π.χ. 
APA) και να τον ακολουκοφν με ςυνζπεια ςε όλο το εφροσ τθσ 
εργαςίασ τουσ.  
 
Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν ολοκλθρϊνεται μζςα από 
τθ βακμολογία τουσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του 
εξαμινου (Εϋ). 

 

115. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Wilk, R., and L. Cliggett (2010) Οικονομίεσ και Ρολιτιςμόσ, Ακινα: Κριτικι. 

 Τςιμπιρίδου, Φ. (επιμ.) (2009) Μειονοτικζσ και Μεταναςτευτικζσ Εμπειρίεσ: Βιϊνοντασ τθν  ‘κουλτοφρα 
του κράτουσ’, Ακινα: Κριτικι. 

 Aitken, S., and G. Valentine (2009) Approaches to Human Geography, London: Sage Publications.  

 Anderson, B (1997) Φανταςιακζσ Κοινότθτεσ, Ακινα: Νεφζλθ. 

 Backhouse, R.E. (2009) Θ εξζλιξθ τθσ Οικονομικισ Σκζψθσ, Ακινα: Κριτικι.  

 Balandier, G. (1971) Ρολιτικι Ανκρωπολογία, Ακινα: Ραπαηιςθσ. 

 Bourdieu, P. (2000) Ρρακτικοί Λόγοι για τθ Κεωρία τθσ Δράςθσ, Ακινα: Ρλζκρον. 

 Carrier, J. (1990) Gifts in a World of Commodities: The Ideology of the Perfect Gift in American Society, 
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117. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι:  
1. Να προςφζρει μια γενικι και ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ τθσ οικονομικισ οργάνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 
2. Να αναλφςει τθ δομι και λειτουργία τθσ οικονομίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
3. Να εξετάςει ςυςτθματικά τουσ κανόνεσ και αρχζσ με βάςθ τισ οποίεσ λειτουργεί θ εςωτερικι αγορά και θ 

οικονομικι διακυβζρνθςθ τθσ ΕΕ. 
4. Να διευρφνει το ερευνθτικό ενδιαφζρον των φοιτθτριϊν/ϊν προσ το ευρφτερο πεδίο τθσ Ευρωπαϊκισ 

ενοποίθςθσ. 
 
Τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα, τα οποία εξυπθρετοφν τθν ωσ άνω ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία, 
περιλαμβάνουν: 
1. Τθν άριςτθ γνϊςθ και κατανόθςθ των κανόνων και αρχϊν επί των οποίων ςτθρίηεται θ εςωτερικι 

οικονομία τθσ ΕΕ. 
2. Τθν εφαρμοςμζνθ επεξεργαςία των εν λόγω αρχϊν και κανόνων ςε πρακτικό επίπεδο. 
3. Τθν απόκτθςθ του απαραίτθτου υποβάκρου για τθν κατανόθςθ των υπολοίπων μακθμάτων του 

προγράμματοσ, τα οποία προχποκζτουν τθ γνϊςθ αυτοφ του αντικειμζνου. 
4. Τθν αξιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τθν επίτευξθ των παραπάνω μακθςιακϊν ςτόχων. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει μια αναλυτικι, πλιρθ και ςυνεκτικι 
γνϊςθ του αντικειμζνου. Ρεραιτζρω, ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοπλίςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τα 
απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, ϊςτε να είναι ικανζσ/οί: 
1. Να κατανοοφν και να χειρίηονται με ςχετικι κεωρθτικι άνεςθ και κριτικι ςτάςθ τισ βαςικζσ κεματικζσ του 

μακιματοσ. 
2. Να ςυνδυάηουν παραπλθρωματικά τα αντικείμενα άλλων ςυναφϊν μακθμάτων με βάςθ αυτό το γνωςτικό 

πεδίο. 
3. Να αναλφουν και να ερμθνεφουν τθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ και τθσ οικονομικισ 

διακυβζρνθςθσ τθσ ΕΕ. 
4. Να ςυμμετζχουν ςε γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ του μακιματοσ. 

 
Ειδικότερα, ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει τισ παρακάτω γενικζσ 
ικανότθτεσ: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν.  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία.  



 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον.  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου.   

 Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
118. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Περιγραφι του μακιματοσ 
Το οικονομικό δίκαιο τθσ ΕΕ είναι το ουςιαςτικό δίκαιο τθσ Ζνωςθσ. Ρραγματεφεται τουσ κανόνεσ δικαίου, οι 
οποίοι χρθςιμοποιοφνται ωσ μζςα για τθν εγκακίδρυςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ (κοινισ ι 
ενιαίασ) αγοράσ, θ οποία αποτελεί τον πυρινα τθσ ενωςιακισ οικονομίασ, κακϊσ και τθσ Οικονομικισ 
Διακυβζρνθςθσ. Θ εςωτερικι αγορά ςτθρίηεται ςτθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των 
προςϊπων, των υπθρεςιϊν και των κεφαλαίων. Αυτζσ είναι οι λεγόμενεσ τζςςερισ βαςικζσ ελευκερίεσ, οι 
οποίεσ, ταυτόχρονα, αποτελοφν και τα κεμζλια τθσ εςωτερικισ αγοράσ.  Θ εςωτερικι αγορά περιλαμβάνει ζνα 
χϊρο χωρίσ εςωτερικά οικονομικά ςφνορα, μζςα ςτον οποίο εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, των προςϊπων, των υπθρεςιϊν και των κεφαλαίων, όπωσ ορίηει το ενωςιακό δίκαιο, υπό 
κακεςτϊσ ελεφκερου και ανόκευτου ανταγωνιςμοφ. Θ εςωτερικι αγορά διευρφνκθκε ςε Χϊρο Ελευκερίασ 
Αςφάλειασ και Δικαιοςφνθσ (ΧΕΑΔ). Οι τζςςερισ βαςικζσ ελευκερίεσ, λοιπόν, ςυνκζτουν το αντικείμενο μελζτθσ 
αυτοφ του μακιματοσ και, παράλλθλα, διαγράφουν το περίγραμμα τθσ φλθσ του. Το ςυγγενζσ και αλλθλζνδετο, 
αλλά διακριτό και αυτοτελζσ δίκαιο του ανταγωνιςμοφ εξετάηεται χωριςτά.  
 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα 1: Ειςαγωγι. Ρεριγραφι και ανάλυςθ του αντικειμζνου, τθσ δομισ και τθσ ςτοχοκεςίασ του 
μακιματοσ. Τα ιςτορικά και νομικά κεμζλια τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ. Μδρυςθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
και τθσ ΕΕ. 
Εβδομάδα 2: Ειςαγωγι ςτισ μορφζσ οικονομικισ ενοποίθςθσ (ηϊνθ ελευκζρου εμπορίου, τελωνειακι ζνωςθ, 
κοινι αγορά, νομιςματικι ζνωςθ, οικονομικι ζνωςθ) 
Εβδομάδα 3: Θ πορεία τθσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ τθσ ΕΕ  
Εβδομάδα 4: Χαρακτθριςτικά τθσ εςωτερικισ αγορά. Γενικζσ αρχζσ που διζπουν τθν εςωτερικι αγορά 
Εβδομάδα 5: Ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Δαςμοί & φορολογικζσ επιβαρφνςεισ ιςοδυνάμου 
αποτελζςματοσ 
Εβδομάδα 6: Ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ροςοτικοί περιοριςμοί & μζτρα ιςοδυνάμου 
αποτελζςματοσ 
Εβδομάδα 7: Ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων. 
Εβδομάδα 8: Ελευκερία εγκαταςτάςεωσ. 
Εβδομάδα 9: Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν 
Εβδομάδα 10: Ελευκερία κινιςεωσ κεφαλαίων και πλθρωμϊν 
Εβδομάδα 11: Ευρωπαϊκι Οικονομικι Διακυβζρνθςθ 
Εβδομάδα 12: Νομιςματικι ζνωςθ 
Εβδομάδα 13: Τραπεηικι Ζνωςθ 

 

119. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία: Οι διαλζξεισ υποςτθρίηονται από 
παρουςιάςεισ με μορφι PowerPoint, οι οποίεσ αναρτϊνται ςτο 
compus. Επίςθσ, θ χριςθ του compus διευκολφνει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάρτθςθ και τακτικι 
επικαιροποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ, των ςθμειϊςεων 
διαλζξεων και ερωτιςεων αναςκόπθςθσ. Ζτςι, διευκολφνεται θ 
φοιτθτικι προετοιμαςία και ςυςτθματοποίθςθ του αντικειμζνου 
των διαλζξεων. Μακθςιακά βοθκιματα: Σθμειϊςεισ διαλζξεων και 
πρόςκετθ βιβλιογραφία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του 
μακιματοσ και επικαιροποιοφνται τακτικά. 
Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτιτριεσ/θτζσ: Μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail) και τθσ ιςτοςελίδασ του 
compus του μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 



φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξαμθνιαία εξζταςθ είναι κατά κανόνα γραπτι. H προφορικι 
εξζταςθ εξαμινου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, εφόςον ςυντρζχει 
ςοβαρόσ λόγοσ που κακιςτά αδφνατθ ι ακατάλλθλθ τθ γραπτι 
εξζταςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ωσ άνω 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ, όπωσ αυτά ρθτά 
αναγράφονται ςτο περίγραμμα του μακιματοσ, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα compus. 

 

120. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο παρακάτω, τθσ ελεφκερθσ επιλογισ τθσ/του φοιτιτριασ/θτι): 

 Κανελλόπουλου Ρ. (2010) Το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Σάκκουλα. 

 Καλαβροφ Γ.Ε. (2010) Το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κεςμικό Δίκαιο, Νομικι Βιβλιοκικθ 
 
- Συμπληρωματικά: 

 Σθμειϊςεισ του διδάςκοντοσ κακθγθτι 

 Χρυςομάλλθ Μ. (2018) Ευρωπαϊκι Οικονομικι Διακυβζρνθςθ. Οικοδόμθςθ, Εμβάκυνςθ, Ηθτιματα 
Δθμοκρατίασ και Κράτουσ Δικαίου, Νομικι Βιβλιοκικθ 

 Αργυροφ Γ., και Α. Δεδοφλθ-Λαηαράκθ (2018) Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ 
Οικονομίασ, Σάκκουλα 

 
- Ξενόγλωςςη Βιβλιογραφία: 

 Wyatt and Dashwood (2011) European Union Law, Hart Publishing 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

121. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0821 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Μάρκετινγκ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL420/index.php 

 
122. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
επικοινωνίασ μάρκετινγκ και κα είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τεχνικζσ και ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ για μια 
επιχείρθςθ. Επιπρόςκετα, κα μποροφν να αξιολογιςουν τθν αποτελεςματικότθτα των εργαλείων επικοινωνίασ 
μιασ επιχείρθςθσ και να αναλφςουν τισ ευρφτερεσ ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ μάρκετινγκ που χρθςιμοποιεί ο 
οργανιςμόσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Δεδομζνου ότι το μάκθμα διακζτει τόςο υποχρεωτικι ομαδικι εργαςία όςο και ςειρά ατομικϊν εργαςιϊν, οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ μποροφν να αναπτφξουν τθν ομαδικι ςυνεργαςία αλλά και αυτόνομθ πρωτοβουλία και ςκζψθ. 
Ταυτόχρονα μζςα από το αντικείμενο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να αντιλθφκοφν το 
ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ των επικοινωνιακϊν εργαλείων, να καλλιεργιςουν τθ διαδικαςία λιψθσ 
επικοινωνιακισ απόφαςθσ και να προςπακιςουν να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ κάκε φορά καταςτάςεισ που 
δθμιουργεί το ρευςτό επιχειρθματικό περιβάλλον. 

 
123. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει α) τθν ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Επικοινωνίασ  
β) τθν ανάλυςθ του μίγματοσ επικοινωνίασ μάρκετινγκ γ) τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
επικοινωνίασ δ) τισ ςτρατθγικζσ και τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ επικοινωνίασ μάρκετινγκ ε) το πρόγραμμα 
επικοινωνίασ μάρκετινγκ. 

 

124. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ πλατφόρμασ compus, χριςθ e-mail ςτθν επικοινωνία με 
φοιτθτζσ, χριςθ διαδικτφου και βίντεο ςτισ παραδόςεισ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τθν παρουςίαςθ των υποχρεωτικϊν 
ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν, τθν αξιολόγθςθ του γραπτοφ 
παραδοτζου των εργαςιϊν και, τζλοσ, με τισ υποχρεωτικζσ γραπτζσ 
εξετάςεισ ςτο τζλοσ του μακιματοσ. Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ 
ενθμερϊνεται κάκε φορά ςτο πρϊτο μάκθμα για τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ, κακϊσ και από το compus. 

  



125. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Belch & Belch Διαφιμιςθ και Ρροϊκθςθ, Τηιόλα 

 Ηϊτοσ Γ. Διαφιμιςθ, University Studio Press 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Advertising 

 Journal of Advertising Research 

 International Journal of Advertising 

 Public Relations Review 

 Journal of Promotion Marketing  

 Journal of Marketing 

 Journal of Marketing Management 

 Journal of Marketing Communications 

 Journal of Retailing  

 European Journal of Marketing 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

126. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0832 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Παγκόςμιοι Πόλεμοι και Εμφφλιεσ υγκροφςεισ ςτα Βαλκάνια: 
Ζρευνα και Καλζσ Πρακτικζσ υμφιλίωςθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων – Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
127. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο φροντιςτιριο οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να εντρυφιςουν ςτα αίτια και τα αποτελζςματα των 
μεγαλφτερων πολεμικϊν αναμετριςεων ςτθ ςφγχρονθ παγκόςμια ιςτορία και των εμφφλιων ςυγκροφςεων, 
ιδιαίτερα ςτα Βαλκάνια. Κα παρουςιαςτοφν: 

 Οι ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτον Α’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο.  

 Οι κοινωνικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ που επζφερε ο πόλεμοσ. 

 Θ διάλυςθ των αυτοκρατοριϊν και θ δθμιουργία των εκνικϊν κρατϊν. 

 Οι δυο επαναςτάςεισ ςτθ ωςία (Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 1917).  

 Θ διαχείριςθ τθσ μνιμθσ του πολζμου και οι βετεράνοι. 

 Θ περίοδοσ του Μεςοπολζμου ωσ διάλειμμα και προετοιμαςία για τθν επόμενθ πολεμικι αναμζτρθςθ. 

 Θ εξάλειψθ του μεςαίου πολιτικοφ χϊρου και θ άνοδοσ των ακραίων πολιτικϊν ιδεολογιϊν. 

 Θ ιδεολογία του φαςιςμοφ και του ναηιςμοφ. 

 Το Ολοκαφτωμα. 

 Θ πείνα και ο κάνατοσ. 

 Οι εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, με ζμφαςθ ςτον ελλθνικό εμφφλιο πόλεμο (1946-1949). 

 Οι πολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ που επζφερε ο πόλεμοσ.  

 Θ ςυγκρότθςθ του μεταπολεμικοφ κόςμου και τα νζα διακυβεφματα. 

 Θ διαχείριςθ τθσ μνιμθσ του πολζμου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Γνϊςθ και πρόταξθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν. 

 
128. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

«Το φροντιςτθριακό μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο να παράςχει αφενόσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τουσ παγκόςμιουσ 
πολζμουσ και τισ εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, με ζμφαςθ ςτα Βαλκάνια, και αφετζρου να εξοικειϊςει τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ με τθν ζρευνα πεδίου μζςα ςε ςυνκικεσ ςυνεργατικότθτασ και ομαδικισ εργαςίασ. 
Ραράλλθλα, να τουσ ειςάγει ςτθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, τθσ βιβλιογραφικισ αναηιτθςθσ, τθσ ανάλυςθσ και 
ςφνκεςθσ των πθγϊν». 

 

129. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρροβολζσ Power Point 
 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εκπόνθςθ εργαςιϊν 20 



Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
φορείσ, άςκθςθ πεδίου 

5 

Γενικι προετοιμαςία 73 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Αξιολόγθςθ των εργαςιϊν και τθσ ςυμμετοχισ ςτο φροντιςτιριο. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο syllabus του 
μακιματοσ και είναι προςβάςιμα και εκ των προτζρων γνωςτά 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 

 

130. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βιςβίηθ-Δοντά Δόμνα (1994) Λςτορία του Μεταπολεμικοφ Κόςμου, 1945-1970, βϋ ζκδ., Κεςςαλονίκθ: 
Βάνιασ. 

 Λεονταρίτθσ Γ. Β. (2000) Θ Ελλάδα ςτον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο, 1917-1918, Ακινα: ΜΛΕΤ. 

 Ρζιν Στάνλεϊ Τη. (2000) Μια Λςτορία του Φαςιςμοφ, 1914-1945, μετάφρ. Κϊςτασ Γεϊρμασ, Ακινα: 
Φιλίςτωρ.  

 Φλάιςερ Χάγκεν (2008) Οι πόλεμοι τθσ Μνιμθσ. Ο Βϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ςτθ Δθμόςια Λςτορία, βϋ ζκδ., 
Ακινα: Νεφζλθ. 

 Χατηθβαςιλείου Ευάνκθσ (2004) Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία του Μεταπολεμικοφ Κόςμου, ε’ ζκδ., Ακινα: 
Ρατάκθσ. 

 Χρθςτίδθσ Γεϊργιοσ Ε. (2003) Τα Κομμουνιςτικά Βαλκάνια. Ειςαγωγι ςτθν Εςωτερικι και Εξωτερικι 
Ρολιτικι ςτθν Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοςλαβία και ουμανία τθν Ρερίοδο 1945-1989, Κεςςαλονίκθ. 

 Bell P. M. H. (2004) Τα Αίτια του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου ςτθν Ευρϊπθ, μετάφρ. Λουκιανόσ 
Χαςιϊτθσ, Ακινα: Ρατάκθσ. 

 Berstein Serge and Pierre Milza (1997) Λςτορία τθσ Ευρϊπθσ: Διάςπαςθ και Ανοικοδόμθςθ τθσ Ευρϊπθσ 
(1919 ζωσ ςιμερα), μετάφρ. Μιχάλθσ Κοκολάκθσ, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Evans Richard J. (2013) Θ Ζλευςθ του Γϋ άιχ, μετάφρ. Κϊςτασ Αντφπασ, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Fergusson Niall (2006) Αϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ. Στρατιωτικι, Διπλωματικι, Οικονομικι και Κοινωνικι 
Λςτορία, 1914-1918, μετάφρ. Καρολίνα Χάγερ, Ακινα: Λωλκόσ. 

 Friedländer Saul (2013) Θ Ναηιςτικι Γερμανία και οι Εβραίοι, μετάφρ. Ιλια Λατροφ, Ακινα: Ρόλισ. 

 Gentile Emilio (2007) Φαςιςμόσ: Λςτορία και Ερμθνεία, μετάφρ. Ευάγγελοσ Κατςιφόσ, Ακινα: Αςίνθ.  

 Hobsbawm Eric (1995) Θ εποχι των Άκρων. Ο Σφντομοσ Εικοςτόσ Αιϊνασ, 1914-1991, μετάφρ. Βαςίλθσ 
Καπετανγιάννθσ, Ακινα: Κεμζλιο. 

 Judt Tony (2012) Θ Ευρϊπθ Μετά τον Ρόλεμο, μετάφρ. Νικθφόροσ Σταματάκθσ, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Kershaw Ian (2011) Ο Χίτλερ, οι Γερμανοί και θ «Τελικι Λφςθ», μετάφρ. Ουρανία Ραπακωςταντοποφλου, 
Ακινα: Ρατάκθσ.  

 Kershaw Ian (2000) Χίτλερ, 1889-1936. Φβρισ, μετάφρ. Στζφανοσ οηάνθσ, Ακινα: Scripta. 

 Macmillan Margaret (2005) Οι Ειρθνοποιοί. Ζξι Μινεσ που Άλλαξαν τον Κόςμο, μετάφρ. Νίκοσ 
Κοφρκουλοσ, Ακινα: Κεμζλιο.  

 Marks Stephan (2011) Γιατί Ακολοφκθςαν τον Χίτλερ; Θ ψυχολογία του Εκνικοςοςιαλιςμοφ, μετάφρ. 
Στράτοσ Ν. Δορδανάσ, Ακινα: Ραπαδιμασ.  

 Mazower Mark (2009) Θ Αυτοκρατορία του Χίτλερ. Ναηιςτικι Εξουςία ςτθν Κατοχικι Ευρϊπθ, μετάφρ. 
Κϊςτασ Κουρεμζνοσ, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Mazower Mark (2001) Σκοτεινι Ιπειροσ. Ο Ευρωπαϊκόσ Εικοςτόσ Αιϊνασ, μετάφρ. Κϊςτασ Κουρεμζνοσ, 
Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Milza Pierre (2004) Οι Μελανοχίτωνεσ τθσ Ευρϊπθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ακροδεξιά από το 1945 Μζχρι Σιμερα, 
μετάφρ. Γιάννθσ Καφκιασ, Ακινα: Scripta. 

 Paxton Robert O. (2006) Θ Ανατομία του Φαςιςμοφ, μετάφρ. Κατερίνα Χαλμοφκου, Ακινα: Κζδροσ. 

 Robson Stuart (2009) Ο Ρρϊτοσ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ, μετάφρ. Σπυρίδων Γ. Ρλουμίδθσ, Ακινα: Ρατάκθσ.  

 Shirer, William G. (1990) The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, Gallery Books 
Publisher [Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln+. 

 Traverso Enzo (2013) Οι ίηεσ τθσ Ναηιςτικισ Βίασ. Μια Ευρωπαϊκι Γενεαλογία, μετάφρ. Νίκοσ 
Κοφρκουλοσ, Ακινα: Εκδόςεισ του Εικοςτοφ Ρρϊτου. 

 Winkler Heinrich A. (2011) Βαϊμάρθ. Θ Ανάπθρθ Δθμοκρατία, 1918-1933, μετάφρ. Άντηθ Σαλτάμπαςθ, 
Ακινα: Ρόλισ. 

 Young John W. (2006) Θ Ευρϊπθ του Ψυχροφ Ρολζμου, 1945-1991. Ρολιτικι Λςτορία, μετάφρ. Γιϊργοσ 
Δεμερτηίδθσ, ε’ ζκδ., Ακινα: Ρατάκθσ. 

 Μαραντηίδθσ Νίκοσ (2010) Δθμοκρατικόσ Στρατόσ Ελλάδασ (1946-1949), Ακινα: Αλεξάνδρεια. 
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Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ Κατά τουσ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ του 1912-1913, 2 τόμοι, ΔΛΣ, Ακινα 1988, Επίτομθ 
Λςτορία των Βαλκανικϊν Ρολζμων, 1912-1913, ΔΛΣ, Ακινα 1987) κλπ. 

 Κόντθσ Βαςίλθσ και Σπυρίδων Σφζτασ (επιμ.) (2006) Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ. Ζγγραφα από τα Γιουγκοςλαβικά 
και Βουλγαρικά Αρχεία, γϋ ζκδ., Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 



 Βόγλθσ Ρολυμζρθσ (2014) Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ. Θ Κοινωνικι Δυναμικι του Εμφυλίου Ρολζμου, Ακινα: 
Αλεξάνδρεια. 

 Μαργαρίτθσ Γιϊργοσ (2000) Λςτορία του Ελλθνικοφ Εμφυλίου Ρολζμου (1946-1949), 2 τόμοι, Ακινα: 
Βιβλιόραμα. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

131. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0723 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Πόλθ, Μουςείο και Ιςτορία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ 
Γενικϊν Γνϊςεων – Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL431/index.php 

 
132. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 
133. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Θ  ιςτορία τθσ πόλθσ ξετυλίγεται κάκε μζρα μπροςτά ςτα μάτια μασ. Τόςο τα αρχαιολογικά ευριματα  που 
αποκαλφπτουν με γλαφυρό τρόπο τθν ιςτορικι διαδρομι τθσ Κεςςαλονίκθσ, όςο και  τα μνθμεία των  
νεότερων  χρόνων, δθμιουργοφν μια αφιγθςθ και τα  πρϊτα επειςόδια του ιςτορικοφ ςίριαλ. Πλθ αυτι τθν 
περιπζτεια καλοφμαςτε να τθν καταγράψουμε και να καταςκευάςουμε το μφκο μασ μζςα ςτισ δθμιουργικζσ 
εργαςίεσ και τισ προςωπικζσ ιςτορίεσ ανκρϊπων και πόλθσ. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα παρουςιάςουν ςε ομάδεσ 
κζματα τθσ πόλθσ. Θ βακμολογία κα είναι μζςα από τθν εργαςία τουσ. Θ φυςικι τουσ παρουςία είναι 
υποχρεωτικι. Αξιολογοφν και αξιολογοφνται ςε κάκε μάκθμα. 

 

134. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και ςεμινάρια 52 

Συγγραφι εργαςίασ/ιϊν 30 

Άςκθςθ πεδίου 10 

Γενικι προετοιμαςία 58 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, 
Ρροφορικι Εξζταςθ,  Δθμόςια Ραρουςίαςθ 

 

  



135. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

136. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β054 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Πολιτικά Κακεςτϊτα ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
137. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και θ ανάλυςθ των κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων ςτθν ανατολικι 
Ευρϊπθ και τθν πρϊθν ΕΣΣΔ. Στο μάκθμα κα γίνει ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ιςτορία, τθν ιδεολογία και τθν δομι 
των κομμουνιςτικϊν πολιτικϊν ςυςτθμάτων. Επίςθσ εξετάηονται θ φάςθ τθσ κατάρρευςθσ του κομμουνιςμοφ 
και θ πρϊτθ φάςθ τθσ μετάβαςθσ ςτθ Δθμοκρατία. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν το ιςτορικό υπόβακρο ϊςτε να 
κατανοιςουν τισ ιςτορικζσ εξελίξεισ ςτθν περιοχι. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν κριτικι γνϊςθ του παρελκόντοσ μζςω τθσ διδαςκαλίασ και τθσ αυτόνομθσ 
εργαςίασ. Επίςθσ εξοικειϊνονται ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν μζςω τθσ χριςθσ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν και βάςεων δεδομζνων. Κάποιεσ/οι από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ εξοικειϊνονται ςτθν προφορικι 
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ τουσ. 

 
138. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τα βαςικά ςτοιχεία διακυβζρνθςθσ των 
πρϊθν κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ πρϊθν ΕΣΣΔ. Το βαςικό πλαίςιο του 
μακιματοσ περιλαμβάνει τισ ενότθτεσ: α) ο κομμουνιςμόσ ωσ πολιτικι ιδεολογία, β) θ ρωςικι επανάςταςθ του 
1917 και θ κυριαρχία των μπολςεβίκων, γ) θ επιβολι του κομμουνιςμοφ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ 1944–1948, δ) 
το κεςμικό πλαίςιο διακυβζρνθςθσ: το κόμμα και το κράτοσ, ε) θ κακθμερινι ηωι ςτον κομμουνιςμό, ςτ) θ 
κρίςθ και κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ 1989–1991. 

 

139. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ 58 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 

 

140. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Berstein S. (2001) Δθμοκρατίεσ, Αυταρχικά και Ολοκλθρωτικά Κακεςτϊτα ςτον 20ο Αιϊνα, Ακινα: 



Ροιότθτα. 

 Applebaum, Anne (2016) Σιδθροφν Ραραπζταςμα. Συνκλίβοντασ τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, 1944-1956, 
Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Sheila Fitzpatrick (2017) Οι Σφμβουλοι του Στάλιν, Μεταίχμιο. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

141. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0538 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Πολιτικζσ Ιδεολογίεσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
142. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα ζχει ςκοπό να ειςάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ του τμιματοσ και ειδικότερα εκείνεσ/ουσ που ζχουν 
επιλζξει τθν ειδίκευςθ «Ρολιτικζσ, Κοινωνικζσ και Ρολιτιςμικζσ Σπουδζσ» ςτθ ςθμαςία και ςτο ρόλο των 
πολιτικϊν ιδεολογιϊν, να αναπτφξει τα μεγάλα ιδεολογικά ρεφματα και να ςυηθτιςει το μζλλον των πολιτικϊν 
ιδεολογιϊν. Θ κατανόθςθ τθσ φυςιογνωμίασ και τθσ λειτουργίασ των πολιτικϊν ιδεολογιϊν ςτο ςφγχρονο κόςμο 
είναι απαραίτθτθ προκειμζνου οι φοιτιτριεσ/θτζσ να αντιλθφκοφν τισ βαςικζσ πολιτικζσ επιλογζσ και 
ςτρατθγικζσ των ςυλλογικϊν πολιτικϊν φορζων (κόμματα, κινιματα, κ.α.) και των πολιτικϊν θγετϊν. Στο 
μάκθμα παρουςιάηονται οι βαςικζσ πολιτικζσ ιδεολογίεσ του 19ου και 20ου αιϊνα: φιλελευκεριςμόσ, 
ςυντθρθτιςμόσ, ςοςιαλιςμόσ, φαςιςμόσ, οικολογιςμόσ, φεμινιςμόσ, φονταμενταλιςμόσ. Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ 
πρζπει να μπορεί να αναγνωρίηει τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ ανάλυςθσ του κόςμου από τθν κάκε διδαςκόμενθ 
ιδεολογία. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ πρζπει να εξοικειϊνονται με τθν κριτικι ςκζψθ. Επίςθσ διαμζςου τθσ ατομικισ εργαςίασ 
προάγεται θ κριτικι αναηιτθςθ των πθγϊν  και προάγεται θ ελεφκερθ ςκζψθ. Το μάκθμα επιμζνει ςτο 
δθμιουργικό διάλογο και τθν δυνατότθτα να υπάρχουν διαφορετικζσ αναγνϊςεισ τθσ υπό μελζτθ γνϊςθσ. 

 
143. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα περιλαμβάνει εννζα ιδεολογίεσ ςυμπεριλαμβανομζνου του μαρξιςμοφ, του φαςιςμοφ και του 
εκνικιςμοφ. Με τον όρο ιδεολογία εννοοφμε ζνα ςφςτθμα ιδεϊν με το οποίο τα άτομα μποροφν να κατανοοφν 
τον κόςμο και να ςχεδιάηουν ζνα πρόγραμμα δράςθσ, προκειμζνου να αλλάξουν τον κόςμο ςφμφωνα με τισ 
δικζσ τουσ πεποικιςεισ. Οι πολιτικζσ ιδεολογίεσ είναι ςθμαντικζσ, γιατί διαμορφϊνουν το πλαίςιο από το οποίο 
κυβερνϊνται οι διάφορεσ χϊρεσ και αποτελοφν τθ βάςθ του εκλογικοφ ανταγωνιςμοφ. 

 

144. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πχι 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι εργαςίασ 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ 58 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

 

145. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Α. Heywood (2007) Ρολιτικζσ Λδεολογίεσ, Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

146. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0637-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Πολιτικζσ του Φφλου και Εξουςία: Δφςθ, Μουςουλμανικόσ 
Κόςμοσ και Παγκόςμιοσ Νότοσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ  
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
Ελεφκερθσ επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL254/index.php 

 
147. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

1. Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν γφρω από 
ηθτιματα ζμφυλων διαφορϊν ςε Δφςθ, Ανατολι και Ραγκόςμιο Νότο. 

2. Θ γνϊςθ για το πϊσ τα ζμφυλα ςτερεότυπα χρθςιμοποιοφνται εργαλειακά από τθν κουλτοφρα, τθ 
κρθςκεία, το νόμο και τθν πολιτικι. 

3. Θ απόκτθςθ κριτικισ ικανότθτασ για το πϊσ οι ζμφυλεσ διαφορζσ  και οι παγκόςμιεσ θγεμονίεσ 
ςυνομιλοφν με τισ οικονομικζσ ανιςότθτεσ και κοινωνικζσ διακρίςεισ. 

4. Θ παροχι γνϊςεων για αποφυγι άςκθςθσ βίασ ςε βάροσ των γυναικϊν και άλλων μειονοτιτων. 
5. Θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των γνϊςεων περί ζμφυλων ηθτθμάτων ςτο ςχεδιαςμό κοινωνικισ πολιτικισ, 

δθμιουργικισ οικονομίασ και  πολιτιςτικοφ προϊόντοσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
• Ομαδικι ι ατομικι εργαςία.  

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν.  

• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 
148. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα ειςάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν προβλθματικι τθσ Ανκρωπολογίασ του φφλου. Εξετάηονται οι 
πολιτικζσ του φφλου τόςο ςε παραδοςιακζσ ηϊνεσ πατριαρχίασ (Μεςόγειοσ, Βαλκάνια, Μζςθ Ανατολι, 
Κεντρικι και ΝΑ Αςία, Λατινικι Αμερικι, Αφρικι) όςο και ςε μορφϊματα τθσ νεωτερικότθτασ (Ευρωπαϊκόσ και 
Δυτικόσ κόςμοσ, και Ραγκόςμιοσ Νότοσ). Το παράδειγμα των μουςουλμάνων γυναικϊν χρθςιμοποιείται 
μεκοδολογικά για τθν ανάλυςθ ζμφυλων καταςκευϊν, τθ διαχείριςθ τθσ ςεξουαλικότθτασ, τθν πολιτικι χριςθ 
τθσ κρθςκείασ και τθν ζννοια του πολίτθ ςτα νεωτερικά κράτθ, επειδι αναδεικνφει ακραίεσ ςυγκροφςεισ και 
αντιφάςεισ, παραγωγικζσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ των μεταςχθματιςμϊν που επιτελοφνται ςτο ευρωπαϊκό και 
ςτο ευρφτερο μεςογειακό και μεςοανατολικό τοπίο. Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ 
των φοιτθτριϊν/ϊν γφρω από ηθτιματα ζμφυλων διαφορϊν, μζςα από τθ ςυςτθματικι ανάλυςθ των 
πολιτικϊν καταςκευισ και βιϊματοσ των φφλων ςε Δφςθ, Ανατολι και παγκόςμιο Νότο. 
 
Το μάκθμα χωρίηεται ςε 3 ενότθτεσ: 
1. Λςτορικζσ διαδρομζσ του φεμινιςτικοφ κινιματοσ: Οι απαρχζσ και θ εξζλιξι του. Ανκρωπολογικι 

προβλθματικι και κεωρία για τα φφλα και τισ ςχζςεισ εξουςίασ, τα βιϊματα θγεμονίασ και τισ πολιτικζσ 
των υποκειμζνων. 

2. Εκνογραφικά, ιςτορικά και κοινωνιολογικά παραδείγματα για τα ηθτιματα τθσ πολιτιςμικισ καταςκευισ 
του φφλου, τισ ζμφυλεσ κατθγορίεσ τθσ κθλυκότθτασ και του ανδριςμοφ, τθν εργαλειακι χριςθ τθσ 
ςεξουαλικότθτασ και τθσ αναπαραγωγισ, τθν ανδρικι κυριαρχία και πατριαρχία ςτο δθμόςιο χϊρο και 



τθν οικογζνεια, τθ γυναικεία υποτζλεια και τον μάτςο ανδριςμό, τισ ζμφυλεσ περιφράξεισ από τθν 
πολιτικι εξουςία, τθ γυναικεία εργαςία και το γυναικείο κεφάλαιο (βλ. πρωταρχικι ςυςςϊρευςθ 
κεφαλαίου και προίκα), τα δικαιϊματα και τθν ιδιότθτα του πολίτθ, τθν ορατότθτα, τισ ςιωπζσ, τισ 
αντιςτάςεισ και τισ φωνζσ.  

3. Οι παραδόςεισ ολοκλθρϊνονται με τθν εξζταςθ τθσ ζμφυλθσ διαφοράσ ςε ςυνκικεσ παγκοςμιοποίθςθσ, 
μετανάςτευςθσ και κρίςθσ. 

 

 

149. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ανάλυςθ βιβλιογραφία για 
αναδίφθςθ ςυγγραφισ 
εργαςιϊν 

48 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και μελζτθ 
οπτικοφ υλικοφ τεκμθρίωςθσ   

44 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
μουςεία, φεςτιβάλ, εκκζςεισ, 
διαλζξεισ 

6 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων και 
Φιλμικϊν Κειμζνων, Γραπτι εργαςία, Δθμόςια Ραρουςίαςθ. Τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα 
του μακιματοσ.  

 

150. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:     

 Τςιμπιρίδου Φ. (επιμ.) (2006) «Μουςουλμάνεσ τθσ Ανατολισ». Αναπαραςτάςεισ, Ρολιτιςμικζσ ςθμαςίεσ 
και Ρολιτικζσ, Ακινα: Κριτικι. 

 Ακαναςίου Α. (επιμ.) (2006) Φεμινιςτικι Κεωρία και Ρολιτιςμικι Κριτικι, Ακινα: Νιςοσ. 
 
*Αναλυτικι βιβλιογραφία, κείμενα και ταινίεσ βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του μακιματοσ. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

151. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0650 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Πολιτικι Φιλοςοφία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Μάκθμα επιλογισ - Γενικι Κατεφκυνςθ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL432/index.php 

 
152. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι βαςικοί ακαδθμαϊκοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι οι εξισ: α) να προςφζρει μια ευςφνοπτθ, κατανοθτι αλλά 
και διερευνθτικι ειςαγωγι ςτθν εξζλιξθ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ ςτθ Δφςθ, β) να (επαν)-εξετάςει τισ βαςικζσ 
πτυχζσ των κεωριϊν οριςμζνων από τουσ ςθμαντικότερουσ πολιτικοφσ ςτοχαςτζσ, αποφεφγοντασ μια 
υπεραπλουςτευτικι ανάγνωςθ του ζργου τουσ, και γ) να επιχειριςει να ςυνδυάςει διαλεκτικά, από τθ μία, τθν 
κλαςικιςτικι προςζγγιςθ, θ οποία επιςθμαίνει τον αζναο και διαρκι χαρακτιρα των ηθτθμάτων που ζχουν 
ιςτορικά απαςχολιςει τθ δυτικι πολιτικι φιλοςοφία και, από τθν άλλθ, τθν προςζγγιςθ που αντιμετωπίηει το 
ζργο των πολιτικϊν φιλοςόφων ωσ ζνα ιςτορικό και κοινωνικό προϊόν τθσ εποχισ τουσ.  
Ειδικότερα, τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα που εξυπθρετοφν τθν ωσ άνω ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία 
περιλαμβάνουν: α) τθν άριςτθ γνϊςθ και κατανόθςθ ςθμαντικϊν πτυχϊν του ζργου των υπό εξζταςθ πολιτικϊν 
φιλοςόφων, β) τθν εφαρμογι και πρακτικι ςθμαςία των εν λόγω κεωριϊν ςε μια ςειρά από πραγματικά 
περιςτατικά ι πολιτικά δεδομζνα τόςο τθσ εποχισ παραγωγισ τουσ όςο και τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, γ) τθν 
ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ικανότθτασ των φοιτθτριϊν/ϊν ςτθ διαχείριςθ των ωσ άνω κεωριϊν 
και δ) τθν αξιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τθν επίτευξθ των παραπάνω μακθςιακϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν εξοπλιςτεί με τα απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, 
ϊςτε να είναι ςε κζςθ α) να χειρίηονται με κεωρθτικι άνεςθ αλλά και με κριτικι ςτάςθ τθν εξζλιξθ τθσ δυτικισ 
πολιτικισ φιλοςοφίασ, β) να γνωρίςουν και να κατανοιςουν ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ δυτικισ πολιτικισ 
φιλοςοφίασ ςτθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ και να είναι ςε κζςθ να τισ εφαρμόςουν ςτθν πράξθ κατά τρόπο τόςο 
αναλυτικό όςο και ςυνκετικό, γ) να ςυμμετζχουν ςε μια γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ 
κεματικζσ του μακιματοσ και δ) να κατανοιςουν μια ςειρά από δφςκολα και ςφνκετα ηθτιματα που 
απαςχόλθςαν τθ δυτικι πολιτικι φιλοςοφία από τον Ρλάτωνα ωσ τον Marx. Απϊτεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ 
είναι να αναπτφξει τθν ικανότθτα των φοιτθτριϊν/ϊν, από τθ μία, να διερευνοφν τα διαρκι ηθτιματα τθσ 
δυτικισ πολιτικισ ςκζψθσ και, από τθν άλλθ, να εκτιμιςουν κριτικά τισ υπό εξζταςθ πολιτικζσ κεωρίεσ ωσ 
απαντιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά, πολιτιςτικά και πολιτικά αιτιματα και αναγκαιότθτεσ. 
Ειδικότερα, ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει τισ παρακάτω γενικζσ 
ικανότθτεσ: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν.  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Λιψθ αποφάςεων.  

 Αυτόνομθ εργαςία.  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον.  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.  

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου.  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.  



 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
153. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Περιγραφι του μακιματοσ 
Το μάκθμα παρουςιάηει τισ βαςικζσ κεματικζσ και ιδζεσ ςτθν εξζλιξθ τθσ δυτικισ πολιτικισ φιλοςοφίασ μζςω 
μια ευςφνοπτθσ ανάλυςθσ των κειμζνων των ςπουδαιότερων ςτοχαςτϊν από τθν αρχαιότθτα ωσ τον 19ο 
αιϊνα. Οι ςτοχαςτζσ αυτοί εξετάηονται ςτο κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ τουσ, επεξθγϊντασ 
οριςμζνεσ βαςικζσ ζννοιεσ του ζργου τουσ και επιςθμαίνοντασ τθν επίδραςι τουσ ςτθ ςφγχρονθ πολιτικι 
κεωρία. Κατά τθ ςκιαγράφθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ δυτικισ πολιτικισ φιλοςοφίασ, επιςθμαίνονται οι βαςικζσ και 
διαρκείσ κεματικζσ τθσ. Λδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτθν πολιτικι ςκζψθ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και τθν 
ελλθνιςτικι περίοδο, τα κείμενα του Λεροφ Αυγουςτίνου, του Ακινάτθ και του Machiavelli, τουσ κεωρθτικοφσ 
του κοινωνικοφ ςυμβολαίου, τουσ ςτοχαςτζσ του Διαφωτιςμοφ, τον ωφελιμιςμό του Bentham και του Mill, 
κακϊσ και το ζργο του Marx. 
 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα 1 Ειςαγωγι (Ρεριγραφι και ανάλυςθ του αντικειμζνου, τθσ δομισ και τθσ ςτοχοκεςίασ του 
μακιματοσ) 
Ρολιτικι φιλοςοφία και ‘ευ ηθν’ – το υπζρτατο αγακό – το νόθμα τθσ ‘ευδαιμονίασ’ – βραχυπρόκεςμεσ και 
μακροπρόκεςμεσ πτυχζσ τθσ ευτυχίασ – ευδαιμονία και ευχαρίςτθςθ – ‘ευδαιμονία’ και διακινδφνευςθ – 
φρόνθςισ – θ ‘ευδαιμονία’ και θ κοινωνία – θ ζννοια τθσ ‘πολιτικισ επιςτιμθσ’ κατά τον Αριςτοτζλθ – θ 
πολιτικι επιςτιμθ ωσ μθτζρα όλων των επιςτθμϊν – θ πολιτικι επιςτιμθ και θ πόλισ – θ πολιτικι επιςτιμθ και 
οι φυςικζσ επιςτιμεσ – θ πολιτικι επιςτιμθ ωσ θ επιςτιμθ τθσ ευδαιμονίασ – θ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 
πολιτικισ φιλοςοφίασ – ιςτορικό πλαίςιο παραγωγισ και αζναοσ χαρακτιρασ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ – θ 
περίπτωςθ τθσ πλατωνικισ πρόταςθσ περί κατάργθςθσ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ – πολυςχιδία και ομοιότθτα 
– διαρκι ερωτιματα, διαφορετικζσ απαντιςεισ – θ περίπτωςθ τθσ ‘ανκρϊπινθσ φφςθσ’ 
 
Εβδομάδα 2 Οι Ζλλθνεσ Λ: Οι φφλακεσ τθσ πόλθσ και θ δικαιοςφνθ (Σωκράτθσ και Ρλάτωνασ) 
Ο κόςμοσ τθσ πόλεωσ - φιλοςοφία και δθμοκρατία – θ διάκριςθ μεταξφ του ανκρωπίνου και του κείου 
βαςιλείου – θ εμφάνιςθ τθσ πόλεωσ – θ παράλλθλθ γζνεςθ τθσ φιλοςοφίασ και τθσ δθμοκρατίασ – θ Ρολιτεία  
του Ρλάτωνα – θ ‘εποχι των ςοφιςτϊν’: ο άνκρωποσ ωσ μζτρο όλων των πραγμάτων – δθμοκρατία και 
ςοφιςτζσ – Σωκράτθσ – ο ςτόχοσ τθσ Ρολιτείασ του Ρλάτωνα – θ αντίλθψθ των ςοφιςτϊν περί δικαιοςφνθσ - θ 
‘ανκρωπολογικι αρχι’ του Ρλάτωνα – θ ςυγκρότθςθ τθσ δίκαιθσ πόλεωσ – οι τζςςερισ βαςικζσ αρετζσ: ςοφία, 
ανδρεία, ςωφροςφνθ, δικαιοςφνθ – θ δικαιοςφνθ επιτυγχάνεται όταν κάκε τμιμα τθσ πόλεωσ εκπλθρϊνει τθ 
φυςιολογικι του λειτουργία – φιλοςοφία και ιςχφσ – θ ιδζα του Καλοφ – θ εκπαίδευςθ και ηωι των φυλάκων: θ 
κατάργθςθ τθσ οικογζνειασ και θ κζςθ των γυναικϊν – θ πρακτικι εφαρμογι τθσ ςκζψθσ του Ρλάτωνα – τα 
πρότυπα (ιδζεσ) του Ρλάτωνα – θ ιδζα του Καλοφ δεν μπορεί να οριςτεί οφτε ωσ αντικείμενο, οφτε ωσ πρόταςθ 
– θ αλλθγορία του ςπθλαίου – ο φιλόςοφοσ ωσ φφλακασ τθσ ανοιχτισ κοινωνίασ – θ εκπαίδευςθ των 
φιλοςόφων μζχρι τθν πραγμάτωςθ τθσ δίκαιθσ πόλθσ – θ όψιμθ πολιτικι ςκζψθ του Ρλάτωνα (θ ςχζςθ μεταξφ 
φιλοςοφίασ και κυβζρνθςθσ ςτον Ρολιτικό και τουσ Νόμουσ) – θ ‘αποτυχία’ τθσ Ρολιτείασ – θ δίκαιθ πόλισ είτε 
δεν κα υπάρξει ποτζ είτε κα διαλυκεί – από τθ δίκαιθ πόλθ ςτθν τιμοκρατία, τθν ολιγαρχία, τθ δθμοκρατία, και 
τελικά ςτθν τυραννία – θ Ακαδθμία του Ρλάτωνα – ο Ρολιτικόσ – θ αποξενωμζνθ κζςθ τθσ φιλοςοφίασ ςτθν 
κοινωνία – ο πολιτικόσ ςτο πλαίςιο του κοςμικοφ κφκλου – τα πλεονεκτιματα τθσ φιλοςοφικισ ςυνείδθςθσ και 
εγριγορςθσ – θ ταφτιςθ φιλοςοφίασ και ιςχφοσ είναι αδφνατθ – οι Νόμοι – θ απουςία των φιλοςόφων-
αρχόντων – ο φιλόςοφοσ ωσ νομοκζτθσ – θ τάξθ τθσ πόλεωσ ςυνιςτά ζνα ατελζσ αντίγραφο τθσ κοςμικισ τάξθσ 
– ο Κεόσ είναι το μζτρο όλων των πραγμάτων – κυβζρνθςθ και ςοφία: το πλατωνικό πρόβλθμα – οι κίνδυνοι 
τθσ δια νόμου δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ 
 
Εβδομάδα 3 Οι Ζλλθνεσ II: Θ επιςτιμθ τθσ πολιτικισ (Αριςτοτζλθσ) 
Θ ςχζςθ του Αριςτοτζλθ με τον Ρλάτωνα – Αριςτοτζλθσ ο μζτοικοσ – το πολιτικό ςκθνικό ςτθν Ακινα και τθν 
Ελλάδα – Ζλλθνεσ και βάρβαροι – θ άνοδοσ του Φιλίππου ςτθ Μακεδονία – Αριςτοτζλθσ ο δάςκαλοσ του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου – Ρολιτικά – άνκρωποι και ηϊα – φφςθ και πολιτικι – επιςτιμθ πολιτικι – θ ηωι ςτθν 
πόλθ – ευδαιμονία – ο Αριςτοτζλθσ, οι ςοφιςτζσ και θ πόλισ – τα αίτια δθμιουργίασ τθσ πόλεωσ – δουλεία, 
πλοφτοσ,  ιδιοκτθςία – ‘τί είναι θ πόλισ;’ –  ‘τί ςθμαίνει να είναι κανείσ μζλοσ τθσ πόλεωσ;’ – μορφζσ 
πολιτευμάτων – το καλφτερο εφικτό πολίτευμα – πζντε μορφζσ μοναρχικοφ πολιτεφματοσ – ολιγαρχία και 
δθμοκρατία – πολιτεία και τυραννία – πολιτικι πακολογία και προλθπτικι κεραπεία – ‘γιατί οι άνκρωποι 
αλλάηουν πολίτευμα;’ – ‘πϊσ διατθρείται ζνα κακεςτϊσ;’ – θ ιδανικι πόλισ – ο φυςικόσ χαρακτιρασ τθσ 
οργάνωςθσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ – εξουςία και κατάχρθςθ εξουςίασ – αριςτοτελικι τελεολογία – ο φυςικόσ 
χαρακτιρασ τθσ πόλεωσ – δφςκολεσ πολιτικζσ επιλογζσ και φρόνθςισ – ο νόμοσ και οι πολίτεσ – θ Αριςτοτελικι 
πόλισ – διαφορετικοί ρόλοι ςτθν πόλθ – κατάχρθςθ εξουςίασ 
 
Εβδομάδα 4 Από τθν πόλθ ςτθν κοςμόπολθ Λ: Θ res publica και το ιδανικό κράτοσ (Κικζρωνασ) 
Θ άνοδοσ τθσ μακεδονικισ αυτοκρατορίασ – θ ελλθνιςτικι περίοδοσ: από τον κάνατο του Αριςτοτζλθ ωσ τον 
κάνατο του Κικζρωνα – θ άνοδοσ τθσ ϊμθσ – οι αυτοκράτορεσ – Αφγουςτοσ – οι αυτοκρατορίεσ δεν είναι 
‘κοινότθτεσ’ – οι κυνικοί, επικοφρειοι, ςτωικοί, ςκεπτικιςτζσ, εκλεκτικοί φιλόςοφοι – οι υποκειμενικζσ 
διαςτάςεισ τθσ ηωισ – το ενδιαφζρον για το άτομο – ιςότθτα – θ ζννοια τθσ ‘κοςμόπολθσ’ – ο ‘α-πολιτικόσ’ 



χαρακτιρασ τθσ ηωισ ςτθν κοςμόπολθ – κυνιςμόσ: Διογζνθσ, ατομικιςμόσ και θ απομάκρυνςθ από τθ ηωι τθσ 
πόλθσ – επικουριςμόσ: Επίκουροσ, θδονιςμόσ, θ απλι ηωι και οι ευγενείσ απολαφςεισ – ςτωικιςμόσ: Ηινων, 
λογικι και φφςθ, ςυμμετοχι ςτο κεϊκό λόγο, τα ζλλογα όντα είναι πολιτικά όντα – το φυςικό δίκαιο – Κικζρων – 
res publica – το κράτοσ – θ πραγμάτωςθ του ιδανικοφ κράτουσ: θ ϊμθ – ο πολιτικόσ πρζπει να βρίςκεται ςε 
απόλυτθ αρμονία με τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ – Μάρκοσ Αυριλιοσ 
 
Εβδομάδα 5 Από τθν πόλθ ςτθν κοςμόπολθ II: Θ πόλθ του Κεοφ και θ επίγεια πόλθ (Αυγουςτίνοσ) 
Θ άνοδοσ του χριςτιανιςμοφ – ο χριςτιανιςμόσ ωσ θ επίςθμθ κρθςκεία τθσ αυτοκρατορίασ – θ μετακίνθςθ των 
πλθκυςμϊν – το ‘κενό’ τθσ αυτοκρατορίασ και θ επιτυχία του χριςτιανιςμοφ – ο ςυμβολιςμόσ τθσ ανάςταςθσ – 
θ ‘πολιτικι κεωρία’ του πρϊιμου χριςτιανιςμοφ – θ κρθςκεία των φτωχϊν – ιδιοκτθςία και πλοφτοσ ωσ 
προςωπικό παρά ωσ κοινωνικό πρόβλθμα – θ πτϊςθ τθσ ϊμθσ (410) και θ Ρόλθ του Κεοφ του Αυγουςτίνου – 
θ αιϊνια πόλθ – θ Ρόλθ του Κεοφ και θ Επίγεια Ρόλθ – δφο είδθ αγάπθσ – θ ‘φιλοςοφία τθσ ιςτορίασ’ του 
Αυγουςτίνου – τα δυςδιάκριτα όρια των δφο πόλεων – θ άγνοια του ανκρϊπου, θ γνϊςθ του Κεοφ – θ Ρόλθ 
του Κεοφ και θ επίςθμθ Εκκλθςία – ο Αυγουςτίνοσ και ο Ρλάτωνασ – το κράτοσ και θ Επίγεια Ρόλθ – το πάκοσ 
τθσ κυριαρχίασ – ο ρόλοσ τθσ πολιτικισ – θ ‘αρνθτικι‘ λειτουργία του κράτουσ – ο ςυμβολιςμόσ του 
προπατορικοφ αμαρτιματοσ – θ πακθτικι υπακοι 
 
Εβδομάδα 6 Από τθν πόλθ ςτθν κοςμόπολθ III: Θ χριςτιανοςφνθ και ο νόμοσ (Κωμάσ Ακινάτθσ) 
Οι κεωρθτικζσ αφετθρίεσ του Ακινάτθ – οι προκλιςεισ τθσ υπεροχισ τθσ Εκκλθςίασ – τα πανεπιςτιμια – 
ανεξάρτθτεσ πόλεισ και ‘κράτθ’ – θ αναβίωςθ του Αριςτοτζλθ – θ αριςτοτελικι κριτικι ςτισ πλατωνικζσ ιδζεσ – 
το πραγματικό και το δυνθτικό – θ φλθ και θ μορφι – θ ουςία των πραγμάτων – θ μεταμόρφωςθ του δυνθτικοφ 
ςε πραγματικό – θ φπαρξθ ωσ θ πραγμάτωςθ τθσ ουςίασ – ο Κεόσ ωσ θ ικανι αιτία που ‘προκαλεί’ τθν φπαρξθ 
των πραγμάτων – θ κεωρία του φυςικοφ δικαίου του Ακινάτθ – τζςςερα διαφορετικά επίπεδα νόμου: ο 
αιϊνιοσ νόμοσ, ο κείοσ νόμοσ, ο φυςικόσ νόμοσ, ο ανκρϊπινοσ νόμοσ – ο φυςικόσ νόμοσ ωσ ‘θ ςυμμετοχι των 
ζλλογων όντων ςτον αιϊνιο νόμο’ – θ ‘τάξθ των φυςικϊν μασ προδιακζςεων’ είναι καλι – διαφορετικά επίπεδα 
γενικότθτασ ςτον φυςικό νόμο – το αυταπόδεικτο αρχϊν γενικισ ιςχφοσ του φυςικοφ νόμου – θ ςφνκεςθ τθ 
λογικισ και τθσ πίςτθσ 
 
Εβδομάδα 7 Μετά τουσ κλαςςικοφσ, πριν τουσ μοντζρνουσ: Ο θγεμόνασ και θ ενάρετθ δθμοκρατία 
(Machiavelli) 
Το αναγεννθςιακό κίνθμα – τα χαρακτθριςτικά τθσ προ-νεωτερικισ πολιτικισ ςκζψθσ: θ ανκρϊπινθ φπαρξθ ωσ 
‘ςυντονιςμόσ’ – αγακόν, νουσ, αιϊνιοσ νόμοσ, summum bonum – θ ‘λογικι πράξθ‘ κατευκφνεται προσ τον 
ζςχατο ςκοπό, το summum bonum – θ μετάβαςθ ςτθ μοντζρνα ςκζψθ και θ εξαφάνιςθ του summum bonum – 
το τζλοσ τθσ μεςαιωνικισ κοινωνίασ – θ άνοδοσ των δυτικϊν μοναρχιϊν – ανκρωπιςμόσ – Pico della Mirandola 
και θ ‘ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια’ – ατομικιςμόσ, ‘δικαιϊματα‘ και ‘ελευκερία’ – Machiavelli – θ ‘κακι φιμθ’ του 
Machiavelli – οι κεωρθτικζσ αφετθρίεσ και θ ςυγκρότθςθ τθσ ςκζψθσ του – θ κατάςταςθ ςτθ Φλωρεντία και τθν 
ιταλικι χερςόνθςο – τα κρίςιμα ζτθ (1494 και 1512) – ο Θγεμόνασ – θ αποκατάςταςθ τθσ τάξθσ μετά τθν 
κατάρρευςι τθσ – ο θγεμόνασ ωσ ο λυτρωτισ τθσ κοινωνίασ – virtu – οι μεγάλοι ιρωεσ του Machiavelli: 
Μωυςισ, Κφροσ, ωμφλοσ, Κθςζασ – virtu, fortuna, και necessita – θ μακιαβελικι αντίλθψθ τθσ ‘ενάρετθσ ηωισ’ 
– οι αριςτοτελικζσ επιρροζσ του Machiavelli – οι κζςεισ του Machiavelli περί των δθμοκρατικϊν ςυνταγμάτων – 
το ςχζδιο ςυντάγματοσ τθσ Φλωρεντίασ (1520) – το κοινό αγακό – θ ενάρετθ κοινωνία – οι κζςεισ του 
Machiavelli για το ‘κράτοσ’ – ςκοποί και μζςα – τα όρια τθσ πράξθσ – ο Θγεμόνασ ςυμπλθρϊνει τουσ Διαλόγουσ 
– ο κφκλοσ τθσ ιςτορίασ – τι μπορεί να πείςει τον θγεμόνα να αναλάβει τθν ευκφνθ του; –  το προ-νεωτερικό 
ςχζδιο του Machiavelli 
 
Εβδομάδα 8 Το κοινωνικό ςυμβόλαιο I: Θ φυςικι κατάςταςθ και το κοινωνικό ςυμβόλαιο (Hobbes) 
Σκεπτικιςμόσ, επιςτιμθ, και θ φυςικι κατάςταςθ – ο ςκεπτικιςμόσ του 17ου αιϊνα – οι κρθςκευτικοί πόλεμοι – 
το πρόβλθμα των κεμελίων τθσ γνϊςθσ – Descartes - cogito ergo sum – θ ριηοςπαςτικι απάντθςθ του Hobbes 
ςτον Descartes – θ ‘μθχανικι τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ’ – οι ορζξεισ τθσ αποςτροφισ και τθσ επικυμίασ – 
θ επίδραςθ του Grotius ςτθ ςκζψθ του Hobbes – θ αρχι τθσ αυτοςυντιρθςθσ – τα φυςικά δικαιϊματα – θ 
ριηικι αςτάκεια τθσ φυςικισ κατάςταςθσ – θ φυςικι κατάςταςθ ωσ κατάςταςθ πολζμου – δόξα, ματαιοδοξία, 
ανταγωνιςμόσ, διςτακτικότθτα – θ φυςικι κατάςταςθ είναι νοθτικό καταςκεφαςμα – θ κοινωνία δεν είναι μια 
φυςικι κατάςταςθ – το κοινωνικό ςυμβόλαιο – γιατί οι άνκρωποι επικυμοφν να εγκαταλείψουν τθ φυςικι 
κατάςταςθ; – ‘οι νόμοι τθσ φφςθσ’ – λογικι: θ αυτοςυντιρθςθ διαφωτίηεται από τθν πρόβλεψθ των ςυνεπειϊν 
– θ χρθςτικότθτα τθσ ειρινθσ – θ καταγωγι των ‘φυςικϊν νόμων’ – το ςυμβόλαιο: πϊσ μπορεί να μετατραπεί ο 
αυκαίρετοσ φόβοσ ςε ελεγχόμενο φόβο – ο κυρίαρχοσ δεν υπάγεται ςτο κοινωνικό ςυμβόλαιο – ο κυρίαρχοσ 
δεν είναι δυνατόν να δεςμευκεί από το ςυμβόλαιο – ο κυρίαρχοσ είναι ο μόνοσ που παραμζνει ςτθ φυςικι 
κατάςταςθ – γιατί ο κυρίαρχοσ δεν είναι ανεξζλεγκτοσ; – πϊσ  ολοκλθρϊνεται το ςυμβόλαιο; 
 
Εβδομάδα 9 Το κοινωνικό ςυμβόλαιο II: Το δικαίωμα ςτθν ιδιοκτθςία και θ κοινωνία των πολιτϊν (Locke) 
Ο Locke και ο φιλελευκεριςμόσ – μερικζσ πτυχζσ των πολιτικϊν ςχζςεων του Locke – θ Ρρϊτθ Ρραγματεία περί 
Κυβερνιςεωσ – το κείο δίκαιο των βαςιλζων – τα επιχειριματα του Locke κατά του Filmer – θ Δεφτερθ 
Ρραγματεία περί Κυβερνιςεωσ – θ ‘φυςικι κατάςταςθ’ κατά τον Locke – κατάςταςθ ελευκερίασ, όχι όμωσ και 
αςυδοςίασ – οι νόμοι τθσ φφςθσ – το δίκαιο βρίςκεται ‘ςτισ καρδιζσ όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ’ – φυςικά 
δικαιϊματα – θ πραγμάτωςθ του φυςικοφ νόμου – το ηιτθμα τθσ ιδιοκτθςίασ – ιδιοκτθςία μζςω τθσ ανάμειξθσ 
τθσ εργαςίασ με υλικά αντικείμενα – οι κζςεισ του Locke για το χριμα – θ απαρχι τθσ κοινωνίασ πολιτϊν ωσ 



‘διττισ διαδικαςίασ’ – ‘πρϊτα κοινωνία, μετά κυβζρνθςθ’ – θ νομοκετικι ιςχφσ – οι περιοριςμοί τθσ ιςχφοσ – θ 
διάκριςθ μεταξφ κοινωνίασ και κυβζρνθςθσ – το δικαίωμα ςτθν εξζγερςθ 
 
Εβδομάδα 10 Το κοινωνικό ςυμβόλαιο III: Θ γενικι βοφλθςθ και θ δίκαιθ τάξθ (Rousseau) 
Ρολιτιςμόσ και διαφκορά – θ τεχνθτι αταξία ςτθν κοινωνία πολιτϊν – θ κοινωνία πολιτϊν ςε αντίκεςθ με τθ 
φυςικι τάξθ – ο άνκρωποσ είναι ελεφκεροσ – ςυνείδθςθ – εγωτιςμόσ – θ φυςικι κατάςταςθ – amour de soi και 
pitie – θ άνοδοσ τθσ κοινωνίασ πολιτϊν –  amour-propre: εγωτιςμόσ – τρία είδθ αναγκϊν – θ ‘μανία για 
διάκριςθ’ – ανιςότθτα – πλοφτοσ – θ κριτικι του Rousseau ςτισ κεωρίεσ του κοινωνικοφ ςυμβολαίου – ο 
άνκρωποσ δεν είναι ‘κακόσ’ ι άπλθςτοσ από τθ φφςθ του – ο άνκρωποσ αναπτφςςει αυτά τα χαρακτθριςτικά 
μόνο ςε μια κακϊσ διακυβερνθμζνθ ι διαταραγμζνθ κοινωνία – θ εμφάνιςθ τθσ ‘ατομικισ ςυνείδθςθσ’ ςτθν 
κοινωνία πολιτϊν – επιςτροφι ςτθν ακωότθτα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ – θ δθμιουργία μιασ δίκαιθσ πολιτικισ 
τάξθσ δεν μπορεί να εγκαταλειφκεί ςτθν τφχθ – το κοινωνικό ςυμβόλαιο – τα τρία άρκρα του ςυμβολαίου – θ 
κοινι βοφλθςθ – θ δθμοκρατία, το πολιτικό ςϊμα, το κράτοσ, ο κυρίαρχοσ, ο λαόσ, οι πολίτεσ, τα υποκείμενα – 
θ κυριαρχία ωσ θ ζκφραςθ τθσ κοινισ βοφλθςθσ – ο αναφαίρετοσ, απεριόριςτοσ και αδιαίρετοσ χαρακτιρασ τθσ 
– πϊσ εγκακιδρφεται θ κοινι βοφλθςθ: ςτιγμζσ φανταςτικισ ιςότθτασ – οι ενζργειεσ του κυρίαρχου 
ςυνίςτανται ςτθν εφαρμογι ‘παγκόςμιων’ νόμων – δφο βαςικζσ αρχζσ τθσ δίκαιθσ κοινωνίασ: θ κυριαρχία ωσ 
ζκφραςθ τθσ γενικισ βοφλθςθσ και θ παγκοςμιότθτα του νόμου – μορφζσ διακυβζρνθςθσ – θ αρμονία μεταξφ 
γενικι βοφλθςθσ και διακυβζρνθςθσ – ο ‘νομοκζτθσ’ – θ ςχζςθ μεταξφ ελευκερίασ και υποταγισ ςτθ γενικι 
βοφλθςθ – το νόθμα τθσ ελευκερίασ – πϊσ μπορεί να εξαναγκαςτεί κανείσ να είναι ελεφκεροσ; 
 
Εβδομάδα 11 Θ πολιτικι ςκζψθ ςτθ βιομθχανικι εποχι I: Ωφελιμιςμόσ (Bentham και Mill) 
Jeremy Bentham – θ αρχι τθσ μζγιςτθσ ευτυχίασ – καλζσ πράξεισ είναι όςεσ επιφζρουν τθ μεγαλφτερθ ευτυχία 
ςτουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ – το κόςτοσ τθσ ανκρϊπινθσ ευτυχίασ – θ θκικι αρικμθτικι και ο 
υπολογιςμόσ τθσ ευτυχίασ – θ μακθματικι ανάλυςθ που επιφζρει ευτυχία – κερδιςμζνοι και χαμζνοι – ο ρόλοσ 
τθσ εκκλθςίασ – οι αντιδράςεισ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ εκκλθςίασ – ςε τι ςυνίςταται μια καλι κυβζρνθςθ; – 
προαγωγι τθσ ευτυχίασ – John Stuart Mill – Ρερί Ελευκερίασ – το νόθμα τθσ ελευκερίασ – θ τυραννία τθσ 
πλειοψθφίασ – θ κατάλλθλθ διευκζτθςθ μεταξφ ατομικισ ανεξαρτθςίασ και κοινωνικοφ ελζγχου – θ αρχι τθσ 
απαγόρευςθσ τθσ πρόκλθςθσ κακϊν ςτουσ άλλουσ – οι αυτοαναφορικζσ και ετεροαναφορικζσ πράξεισ – 
οπιςκοδρομικζσ κοινωνίεσ και ‘βάρβαροι’ – Ωφελιμιςμόσ – Mill και Bentham – θ μεγαλφτερθ ευτυχία είναι 
αυτι των περιςςοτζρων – οι κζςεισ του Mill περί ωφελιμότθτασ – ο άνκρωποσ ωσ προοδευτικι φπαρξθ – 
κετικιςμόσ – θ ελευκερία τθσ ςκζψθσ και τθσ ςυηιτθςθσ – ςυνδυαςτικι ψυχολογία – ατομικότθτα – θ 
ποικιλομορφία είναι αγακό – τα όρια ςτθν εξουςία τθσ κοινωνίασ – θ αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ ωσ μια αίκουςα 
διδαςκαλίασ (‘classroom society’) – ο ‘ελιτιςμόσ’ του Mill 
 
Εβδομάδα 12 Θ πολιτικι ςκζψθ ςτθ βιομθχανικι εποχι II: Ο ιςτορικόσ ρόλοσ του καπιταλιςμοφ (Marx) 
Από τον Hegel ςτον Marx – Το Κομμουνιςτικό Μανιφζςτο – οι επαναςτάςεισ του 1848 – θ ιςτορικά 
αναπόφευκτθ αυτοκατάλυςθ του καπιταλιςμοφ – θ χεγκελιανι διαλεκτικι – Feuerbach: ο Κεόσ ωσ ανκρϊπινθ 
προβολι – ο χριςτιανιςμόσ και θ αποξζνωςθ του ανκρϊπου από τον εαυτό του – θ παραγωγικι δραςτθριότθτα 
ωσ χαρακτθριςτικό του ανκρϊπινου είδουσ – Marx: θ παραγωγι και θ εργαςία ωσ αυτο-ζκφραςθ – πϊσ θ 
εργαςία μπορεί να αρνθκεί τον εργάτθ – Marx, ο κοινωνιολόγοσ: θ πραγματικι ουςία το ανκρϊπου προκφπτει 
από το ςφνολο των ‘κοινωνικϊν ςχζςεων‘ – θ ‘αποξζνωςθ’ ωσ κοινωνικι ςυνκικθ – το ξεπζραςμα τθσ 
αποξζνωςθσ μζςω τθσ επανάςταςθσ – θ ‘διαλεκτικι’ ςτον Marx – το πρόβλθμα του μεταβολιςμοφ – ο 
κομμουνιςμόσ και ο ορκολογιςτικόσ κανονιςμόσ του ανκρϊπινου μεταβολιςμοφ με τθ φφςθ – θ αυτοκατάλυςθ 
του καπιταλιςμοφ – ιςτορικόσ υλιςμόσ – βάςθ και εποικοδόμθμα – τάξεισ – με τθν ταξικι πάλθ το 
εποικοδόμθμα προςαρμόηεται ςτθ μεταβαλλόμενθ κοινωνικι βάςθ – θ ‘ιδεολογία’ – θ επανάςταςθ του 
προλεταριάτου είναι θ ζςχατθ επανάςταςθ – θ αναπόφευκτθ αυτοκατάλυςθ του καπιταλιςμοφ – θ εργαςιακι 
κεωρία αξιϊν – κζρδοσ από τθν υπεραξία – ανταγωνιςμόσ, αφξθςθ μιςκϊν, θ μθχανι αντικακιςτά το 
ανκρϊπινο εργατικό δυναμικό, μακροπρόκεςμθ πτϊςθ του κζρδουσ – ο κφκλοσ των κρίςεων – θ κορφφωςθ τθσ 
επανάςταςθσ των προλετάριων – ο ‘κετικόσ’ ρόλοσ του καπιταλιςμοφ ςτθν ιςτορία – ο καπιταλιςμόσ δεν είναι 
φυςικόσ – θ κομμουνιςτικι κοινωνία 
 
Εβδομάδα 13 Επίλογοσ και αναςκόπθςθ 

 

154. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία: Θ χριςθ του compus διευκολφνει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάρτθςθ και τακτικι 
επικαιροποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ, των ςθμειϊςεων 
διαλζξεων και ερωτιςεων αναςκόπθςθσ. Ρροετοιμαςία 
παρουςιάςεων ςε μορφι PowerPoint για τισ ανάγκεσ του 
μακιματοσ, οι οποίεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του 
μακιματοσ, προκειμζνου να διευκολφνουν τθ φοιτθτικι 
προετοιμαςία και ςυςτθματοποίθςθ του αντικειμζνου των 
διαλζξεων. Θ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint ςτθν τάξθ 



αποφεφγεται ωςτόςο ςυνειδθτά κακϊσ, όπωσ αποδεικνφεται ςτθν 
πράξθ, περιορίηει τόςο τθ διαδραςτικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ όςο και τθν κριτικι ικανότθτα των φοιτθτριϊν/ϊν. 
Μακθςιακά βοθκιματα: Σθμειϊςεισ διαλζξεων και πρόςκετθ 
βιβλιογραφία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του μακιματοσ 
και επικαιροποιοφνται τακτικά. 
Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτιτριεσ/θτζσ: Μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail) και τθσ ιςτοςελίδασ του 
compus του μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξαμθνιαία εξζταςθ είναι κατά κανόνα γραπτι. H προφορικι 
εξζταςθ εξαμινου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, εφόςον υφίςταται 
ςοβαρόσ λόγοσ που κακιςτά αδφνατθ ι ακατάλλθλθ τθ γραπτι 
εξζταςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ωσ άνω 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ, όπωσ αυτά ρθτά 
αναγράφονται ςτο syllabus του μακιματοσ, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα compus. 

 

155. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδιο του μακιματοσ (ζνα εκ των δφο παρακάτω τθσ ελεφκερθσ επιλογισ του φοιτθτι) 

 Σκουλάσ, Γεϊργιοσ (2011) Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι Φιλοςοφία και Κεωρία, Ακινα: Γ. ΔΑΔΑΝΟΣ - Κ. 
ΔΑΔΑΝΟΣ Ο.Ε. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 12585662+ 

 Ακριβοφλθσ, Δθμιτριοσ Ε. (2006) Ειςαγωγι ςτθ Μεταςωκρατικι Ρολιτικι Φιλοςοφία τθσ Ευρϊπθσ, 
Ακινα: ΚΛΤΛΚΘ ΑΕ. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 11524+ 

 
Συμπλθρωματικά: 

 Carver, T., and J. Martin (ed.) (2006) Continental Political Philosophy, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 Critchley, S., and W.R. Schroeder (ed.) (1998) A Companion to Continental Philosophy, Oxford: Blackwell. 

 McClelland, J.S. (1996) A History of Western Political Thought, London: Routledge. 

 Morgan, M.L. (ed.) (1992) Classics of Moral and Political Theory, Indianapolis: Hackett. 

 Morrow, J. (2005) History of Western Political Thought: A Thematic Introduction, London: Palgrave. 

 Nelson, B.R. (1996) Western Political Thought: From Socrates to the Age of Ideology, Englewood Cliffs: 
Prentice Hall. 

 Strauss, L. (1989) An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss, Detroit: Wayne State 
University Press. 

 Strauss, L., and J. Cropsey (1987) History of Political Philosophy, Chicago: University of Chicago Press. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

156. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0549-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Πολιτικι, Οικονομία και Κοινωνία ςτον Καφκαςο και τθν Κεντρικι 
Αςία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
157. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ εργαςία.  

 Ομαδικι εργαςία.  

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν.  

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
158. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα εξετάηει τθν πολιτικι ιςτορία των νεοςφςτατων δθμοκρατιϊν του Καυκάςου και τθσ Κεντρικισ 
Αςίασ. Γίνεται αναφορά ςτο πολιτικό ςφςτθμα και τθν κοινωνία τθσ Αρμενίασ, Γεωργίασ, Αηερμπαϊτηάν, 
Καηακςτάν, Ουημπεκιςτάν, Κιργιςτάν, Τουρκμενιςτάν και Τατηικιςτάν. Επίςθσ, εξετάηεται θ εξωτερικι πολιτικι 
των ςυγκεκριμζνων χωρϊν και ο ρόλοσ των Μεγάλων Δυνάμεων ςτον Καφκαςο και τθν Κεντρικι Αςία. Λδιαίτερθ 
ζμφαςθ δίδεται ςτον ρόλο τθσ Κίνασ ωσ ανερχόμενθσ ςτρατιωτικισ και οικονομικισ δφναμθσ ςτθν περιοχι. 
Τζλοσ, αναλφονται τα ενεργειακά τεκταινόμενα ςε Καφκαςο και Κεντρικι Αςία με ζμφαςθ ςτθ γεωπολιτικι του 
φυςικοφ αερίου και τον ρόλο των ρωςικϊν ενεργειακϊν εταιρειϊν. 

 

159. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Θ/Υ – Ρρόγραμμα Power Point 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαδραςτικι διδαςκαλία 52 

Συγγραφι εργαςίασ 26 

Γενικι προετοιμαςία 72 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 
Γραπτι Εργαςία και προφορικι παρουςίαςθ 

 

160. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Cohn, T. (2009) Διεκνισ Ρολιτικι Οικονομία: Κεωρία και Ρράξθ, Ακινα: Gutenberg.  

 Γεωργακόπουλοσ, Κ. (ed.) (2007) Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι Οικονομία, Ακινα: Γ.Μπζνοσ. 



 Gleason, G. (1997) The Central Asian States, Boulder, Co.: Westview Press. 

 Glenn, J. (1999) The Soviet Legacy in Central Asia, New York: Macmillan Press. 

 Heywood, A. (2014) Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι, Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 

 Jonson, L. (2006) Tajikistan in the New Central Asia: Geopolitics, Great Power Rivalry and Radical Islam, 
London: I.B. Tauris. 

 Karagiannis, Emmanuel (2002) Energy and Security in the Caucasus, New York: Routledge. 

 Karagiannis, Emmanuel (2010) Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir, NewYork: 
Routledge. 

 Καραγιάννθσ, Μάνοσ (2005) Εκνοτικζσ Συγκροφςεισ ςτον Καφκαςο και τθν Κεντρικι Αςία: Μία Συγκριτικι 
Ανάλυςθ, Ακινα: ΕΚΕΜ. 

 Rashid, A. (2000) Οι Λεροί Ρολεμιςτζσ του Λςλάμ: Θ Άνοδοσ Λςλάμ ςτθν Κεντρικι Αςία, Ακινα: Ενάλιοσ. 

 Sotiriou, S. (2015) Russian Energy Strategy in the European Union, the Former Soviet Union Region and 
China, Lanham: Lexington Books. 

 Σωτθρίου, Σ. (2016) Θ Γεωπολιτικι τθσ Ενζργειασ ςτο Ρεριφερειακό Υποςφςτθμα τθσ Κεντρικισ Αςίασ και 
ο όλοσ τθσ Τουρκίασ, ςτο H Τουρκία και οι Στρατθγικζσ Ανακατατάξεισ μιασ Ρεριφζρειασ ςε Μετάβαςθ 
(2011-2016), επιμ. Νικόλαοσ απτόπουλοσ, υπό ζκδοςθ, Ακινα: Θρόδοτοσ. 

 Σωτθρίου Στυλιανόσ και Εμμανουιλ Καραγιάννθσ (2013) Θ Ενεργειακι Ταυτότθτα τθσ Κίνασ: Μια 
Ειςαγωγικι Ρροςζγγιςθ, ςτο Θ Κίνα και οι Άλλοι: Οι Σχζςεισ τθσ Κίνασ με τθν Ευρϊπθ και τον Κόςμο, επιμ. 
Σωτιρθσ Ρετρόπουλοσ και Αςτζρθσ Χουλιάρασ, ςς. 299-326, Ακινα: Ραπαηιςθσ.  

 Vassiliev, A. (ed.) (2001) Central Asia: Political and Economic Challenges in the Post-Soviet Era, London: 
Saqi Books. 

 Yaacov, R. (ed.) (1995) Muslim Eurasia: Conflicting Legacies, London: Frank Cass. 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Ρολιτικι Οικονομία 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

161. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0633-2 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Προςταςία Μειονοτιτων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL232/index.php 

 
162. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Τα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ζγκεινται ςτθν μετάδοςθ γνϊςεων ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν ςε ςχζςθ με άλλα μακιματα όπωσ τα δικαιϊματα του ανκρϊπου, 
αλλά και θ πολιτικι ιςτορία. Εξαςκεί τθν ικανότθτα ςφνκεςθσ τθσ γνϊςθσ αυτισ ςε νζα πλθροφορία και 
ανάλυςι τθσ. Επίςθσ, προωκεί τθ ςφνκεςθ γνϊςθσ και μεκοδολογίασ ανάλυςθσ που κα επιτρζψει τθν 
κατανόθςθ και περεταίρω ςφνκεςθ νζων εννοιϊν και πλθροφοριϊν. Τζλοσ, αναπτφςςει τθν διατφπωςθ 
αξιολογικϊν κρίςεων για φαινόμενα και δεδομζνα, μζςω τθσ ςφγκριςθσ και τθσ υποςτιριξθσ ολοκλθρωμζνων 
επιχειρθμάτων που αφοροφν τθν προςταςία τθσ μειονοτικισ ετερότθτασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Το μάκθμα καλλιεργεί τισ γενικζσ ικανότθτεσ των φοιτθτριϊν/ϊν κακϊσ τουσ εξοικειϊνει με εργαλεία ζρευνασ 
και μεκοδολογία αναηιτθςθσ πθγϊν, τρόπουσ  ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ, με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. Επίςθσ, τουσ εξοικειϊνει με τον ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα και 
τθν επίδειξθ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ ςε κζματα ετερότθτασ. Επίςθσ, μζςα από τθν παρουςίαςθ, εκπόνθςθ και 
ςυηιτθςθ εργαςιϊν το μάκθμα επιδιϊκει τθν άςκθςθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτοκριτικισ και τθν προαγωγι νζων 
ιδεϊν και γνϊςθσ ςε τομείσ που εν πολλοίσ ιταν άγνωςτοι. Σε περίπτωςθ εργαςίασ δφο φοιτθτριϊν/ϊν 
επιδιϊκεται και θ ανάπτυξθ ομαδικοφ πνεφματοσ και ςυνεργαςίασ. Τζλοσ, το μάκθμα επιδιϊκει τθν καλλιζργεια 
του πνεφματοσ διαλόγου και διαχείριςθσ αντίκετων επιχειρθμάτων και απόψεων. 

 
163. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διερεφνθςθ του περιεχομζνου τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου 
και των μειονοτιτων ςε διεκνζσ και εκνικό επίπεδο. Εξετάηονται οι πθγζσ τθσ προςταςίασ, δθλαδι το εκιμικό 
και ςυμβατικό δίκαιο, θ ςχετικι νομολογία, οι πράξεισ διεκνϊν οργανιςμϊν και θ κεωρία, αλλά και οι πολιτικζσ 
ςυνιςτϊςεσ οι οποίεσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με το εκάςτοτε κεςμικό πλαίςιο προςταςίασ. Μζςα από το μάκθμα 
κα γίνει κατανόθςθ του ςχθματιςμοφ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων ωσ πυλϊνα του ςφγχρονου «νομικοφ 
πολιτιςμοφ» ςε διεκνζσ και εςωτερικό επίπεδο και ιδιαίτερα θ απαγόρευςθ των διακρίςεων και θ κετικι 
προςταςία τθσ μειονοτικισ ετερότθτασ. Το μάκθμα εξετάηει αναλυτικά το πλζον ανεπτυγμζνο δικαιοδοτικό 
μθχανιςμό προςταςίασ διεκνϊσ, δθλαδι, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και τθν 
νομολογία του. Τζλοσ, το μάκθμα ςυηθτά προβλιματα εφαρμογισ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου μζςα από 
περιπτϊςεισ που αποτελοφν ςτακμό ςτθν εξζλιξθ του δικαίου προςταςίασ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και 
των μειονοτιτων. Για τθν καλφτερθ προςζγγιςθ του αντικειμζνου μελετϊνται ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (case 
studies) που αφοροφν ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτθ. 
Το μάκθμα ζχει ςκοπό να εξοικειϊςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τισ επί μζρουσ εκφάνςεισ τθσ ζννοιασ 
«μειονότθτα» και κυρίωσ με το κακεςτϊσ προςταςίασ των μειονοτιτων, εκνικϊν, γλωςςικϊν ι κρθςκευτικϊν. 
Από τθν πλευρά του εςωτερικοφ και διεκνοφσ δικαίου το φαινόμενο παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον για τθν 
ιδεολογικι φόρτιςθ και τα πολιτικά ςυμφραηόμενα με τα οποία ανάλογα να είναι ςυνυφαςμζνα. Το μάκθμα 
εξετάηει το μειονοτικό φαινόμενο ωσ πεδίο κανονιςτικισ ρφκμιςθσ του δικαίου, το οποίο αποτελεί προϊόν 
πολιτικισ, τόςο ςτθν εςωτερικι του αλλά και ςτθν εξωτερικι του διάςταςθ, κακϊσ και ωσ αποτζλεςμα εκνικο-
ιδολογικϊν διεργαςιϊν που κακορίηουν τισ ςχζςεισ μειονότθτασ-κράτουσ. 
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ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ υπολογιςτι και προβολισ διαφανειϊν 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (και παρουςιάςεισ 
εργαςιϊν και ςυηιτθςθ) 

52 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ 98 

Συγγραφι εργαςίασ 
(προαιρετικι) 

 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά 
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται με προφορικζσ εξετάςεισ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου, ι με τθν επιλογι προαιρετικά, μικρισ ζρευνασ 
με τθ μορφι εργαςίασ, θ οποία υποχρεωτικά παρουςιάηεται ςε 
κακοριςμζνθ θμερομθνία και αποτελεί αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςτο 
μάκθμα. Για να είναι απαλλακτικι θ εργαςία κα πρζπει να 
βακμολογθκεί με τουλάχιςτον 8. Διαφορετικά, θ/ο φοιτιτρια/θτισ 
κα πάρει μονάδεσ προόδου *1 ι 2+.  
Το κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι θ επάρκεια των απαντιςεων ςτισ 
ερωτιςεισ κατά τθν προφορικι διαδικαςία, ενϊπιον ακόμα 5 
ςυνεξεταηόμενων φοιτθτριϊν/ϊν. Στισ γραπτζσ εργαςίεσ κριτιριο 
αξιολόγθςθσ αποτελεί ο τρόποσ παρουςίαςθσ του ερευνθτικοφ 
ερωτιματοσ, θ ανάλυςθ τθσ βιβλιογραφίασ/πθγϊν και θ επάρκεια 
ςτθν ςφνταξθ κειμζνου που τεκμθριϊνεται με αναφορζσ. 
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ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0833 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Πρόςφυγεσ, Μετανάςτεσ, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και 
Ανκρωπιςτικι Κρίςθ: Παγκόςμιεσ και Σοπικζσ Πρακτικζσ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Κεωρία και Μεκοδολογία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
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ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL430/index.php 
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Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν αναπτφξει τθν ικανότθτα για κριτικι 
εμπλοκι με τισ βαςικζσ κεωρίεσ, δομζσ και διαδικαςίεσ των βαςικότερων διεκνϊν ηθτθμάτων, όπωσ είναι το 
προςφυγικό και μεταναςτευτικό ηιτθμα, θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, θ ανκρωπιςτικι 
παρζμβαςθ, θ αςφάλεια, θ διπλωματία των πολιτικϊν αρχϊν ςτισ αιτιςεισ για άςυλο, ο ρόλοσ των Θνωμζνων 
Εκνϊν, και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν και διακρατικϊν φορζων, αντιςτοίχωσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Λιψθ αποφάςεων.  

 Αυτόνομθ εργαςία.  

 Ομαδικι εργαςία.  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον.  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.  

 Ραράγωγθ νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν.   

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου.  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
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Το μάκθμα ζχει ςχεδιαςτεί για να ειςαγάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθ κεωρία, αλλά και τθν πρακτικι τθσ 
παγκόςμιασ πολιτικισ ςχετικά με τθ μετακίνθςθ πλθκυςμϊν τόςο μεταναςτϊν όςο και προςφφγων. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, κα μελετθκοφν τα βακφτερα αίτια κακϊσ και οι ςυνζπειεσ των εκοφςιων ι/και ακοφςιων 
μετατοπίςεων κατά τθ διάρκεια του 19ου, 20ου και 21ου αιϊνα, ςε ηθτιματα που άπτονται του παγκόςμιου 
πολιτικοφ, οικονομικοφ, κεςμικοφ, νομικοφ, κανονιςτικοφ, κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ. 
Επιπλζον, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ αλλαγζσ ςτο διεκνζσ κακεςτϊσ του πρόςφυγα από το τζλοσ του 
Ρρϊτου Ραγκοςμίου Ρολζμου και τθν αναγνϊριςι του ωσ ενόσ προβλιματοσ διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ, το 
τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου μζχρι και τισ ςθμερινζσ διαςτάςεισ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ. 
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ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  24 

Σεμινάρια  12 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 12 



Συγγραφι εργαςιϊν 30 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

72 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Μζχρι το τζλοσ του εξαμινου, οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να 
υποβάλουν και να παρουςιάςουν μία εργαςία 2.500-3.000 λζξεων 
ςχετικά με μία κεματικι που άπτεται αυτισ του μακιματοσ και 
που επικυμοφν να εμβακφνουν περιςςότερο. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
αναμζνεται να επιδείξουν τόςο τισ γνϊςεισ τουσ όςο και τθν 
κριτικι τουσ ςκζψθ ςτο κζμα που ζχουν επιλζξει. Θ ςυγγραφι 
εργαςιϊν αποτελεί μία κακόλα ςοβαρι πρακτικι και ωσ εκ τοφτου, 
απαγορεφεται θ λογοκλοπι, ενϊ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα πρζπει να 
είναι εξαιρετικά προςεκτικοί κατά τθ χριςθ αναφορϊν ςε βιβλία, 
άρκρα ι/και ιςτοςελίδεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
οφείλουν να επιλζξουν ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο αναφοράσ (π.χ. 
APA) και να τον ακολουκοφν με ςυνζπεια ςε όλο το εφροσ τθσ 
εργαςίασ τουσ.  Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν 
ολοκλθρϊνεται μζςα από τθ βακμολογία τουσ ςτισ γραπτζσ 
εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου (Ηϋ). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

171. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0501 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρουμανικι Γλϊςςα I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL159/index.php 

 
172. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 
 
Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 

1. Να ζχει τθν ικανότθτα να καταλαβαίνει κείμενα προφορικοφ λόγου, ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ, όταν θ/ο 
ςυνομιλιτρια/θτισ εκφράηεται απλά, αργά και κακαρά, κείμενα περιοριςμζνθσ διάρκειασ, με απλι 
δομι και με πλθροφορίεσ που δίνονται με ςαφινεια και λογικι ςειρά, χωρίσ αναδρομζσ ςτο 
παρελκόν, χωρίσ τθν εμπλοκι πολλϊν προςϊπων και γεγονότων, να κατανοεί λζξεισ και φράςεισ με 
τθν υψθλότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ που ςυνδζονται με τομείσ άμεςθσ προςωπικισ εμπειρίασ (π.χ. 
οικογζνεια, αγορά, εργαςία, διαςκζδαςθ, αςχολίεσ). 

Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
1. Να διαβάηει με ευχζρεια και ςχετικι άνεςθ κείμενα ςτο Λατινικό αλφάβθτο, να κατανοεί οικεία 

ονόματα, λζξεισ και απλζσ φράςεισ, κακϊσ και τισ πολφ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςε ζνα περιγραφικό 
κείμενο, ιδίωσ όταν υπάρχει και οπτικι βοικεια. 

2. Να ζχει τθν ικανότθτα να διαβάςει πολφ μικρά απλά κείμενα, να βρίςκει ςυγκεκριμζνεσ προβλζψιμεσ 
πλθροφορίεσ ςε γνϊριμα κζματα και να καταλαβαίνει ςφντομθ και απλι προςωπικι αλλθλογραφία, 
τυπικι ι φιλικι. 

Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 
1. Να μπορεί να λάβει μζροσ ςε μια απλι ςυνομιλία, αν θ/ο ςυνομιλιτρια/θτισ είναι πρόκυμοθ/σ να 



διευκολφνει τθν επικοινωνία επαναλαμβάνοντασ τα λόγια τθσ/του και μιλϊντασ αργά και απλά. 
2. Να μπορεί να ρωτιςει και να απαντιςει απλά πράγματα και να μιλιςει για οικεία κζματα. 
3. Να είναι ςε κζςθ να απαντά ςε απλζσ ερωτιςεισ και να ςχθματίηει απλζσ ερωτθματικζσ προτάςεισ που 

αναφζρονται ςτο παρόν και το παρελκόν. 
Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 

1. Να χρθςιμοποιεί απλζσ, μεμονωμζνεσ φράςεισ και προτάςεισ για κακθμερινζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ 
απαιτοφν απλι και άμεςθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν γφρω από οικία κζματα. Το λεξιλόγιο τθσ/του 
είναι περιοριςμζνο, όπωσ και θ γνϊςθ προταςιακϊν δομϊν, που εξαντλείται κυρίωσ ςε ζτοιμα, 
απομνθμονευμζνα, ςτακερά ςχιματα. 

2. Να μιλάει αργά και με διςταγμό και να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνεται ςε ςφντομεσ κοινωνικζσ 
επαφζσ με φιλικό ι τυπικό λόγο, αν και ςυνικωσ δεν καταλαβαίνει αρκετά για να ςυμμετζχει ςε μία 
ςυνομιλία μόνο θ/ο ίδια/οσ. 

Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
1. Να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά 

τθσ/του ςτοιχεία. 
2. Να μπορεί να γράψει απλζσ περιγραφικζσ προτάςεισ για τον εαυτό τθσ/του και το άμεςο περιβάλλον 

τθσ/του. 
3. Να ζχει τθν ικανότθτα να γράφει ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ κείμενα περιοριςμζνου μικουσ με απλι 

δομι ςτα οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακζτει με λογικι ςειρά τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ 
τθσ/του για κζματα που γνωρίηει και να δίνει βαςικζσ πλθροφορίεσ. 

4. Κοινωνικζσ επαφζσ (χαιρετιςμοί ςε γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ςυςτάςεισ, ςυγγνϊμθ, δικαιολογοφμαι 
για κάτι, προπόςεισ, ευχζσ, τραβϊ τθ προςοχι, επικοινωνϊ τθλεφωνικά, επικοινωνϊ με 
αλλθλογραφία. 

5. Ηθτϊ και δίνω πλθροφορίεσ για πρόςωπα / πράγματα, για το χρόνο, για τον τόπο, για τον τρόπο, για 
το ποςό ι το βακμό, για τθν αιτία, απαντϊ κετικά αρνθτικά, ανακοινϊνω, περιγράφω, διθγοφμαι, 
διορκϊνω.  

6. Εκφράηω κρίςεισ και απόψεισ για πρόςωπα, πράγματα, γεγονότα, εκφράηω αναγκαιότθτα, 
δυνατότθτα, πικανότθτα, απλι υπόκεςθ. 

7. Εκφράηω αιςκιματα κετικά και αρνθτικά (ευχαρίςτθςθ, απόλαυςθ, ςυμπάκεια, προτίμθςθ, 
ικανοποίθςθ, επιδοκιμαςία, ανοχι, λφπθ, δυςαρζςκεια, αντιπάκεια, απογοιτευςθ, αποδοκιμαςία). 

8. Δθλϊνω πρόκεςθ, απόφαςθ, υποχρζωςθ, ικανότθτα, ηθτϊ από τον άλλο να κάνει κάτι, ηθτϊ βοικεια, 
ςυμβουλι ι οδθγίεσ, άδεια, να δίνω άδεια, να απαγορεφω, να προςκαλϊ και να απαντϊ ςε 
πρόςκλθςθ, να προτείνω να κάνουμε κάτι.  

9. Να απαρικμϊ, να βάηω ςτθ ςειρά, να δίνω παραδείγματα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
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Δίνονται ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ για τουσ ουμάνουσ, τον πολιτιςμό τουσ, για τθ γλϊςςα και τα κράτθ όπου 
χρθςιμοποιείται και γίνεται μια ςφντομθ ςυγχρονικι και διαχρονικι περιγραφι του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ. 
Ραρουςιάηονται αναλυτικά το αλφάβθτο, οι φκόγγοι και τα φωνιματα, οι κανόνεσ ανάγνωςθσ, προφοράσ  και 
γραφισ. Αρχίηει θ πρακτικι εκμάκθςθ βαςικϊν μορφολογικϊν κατθγοριϊν και ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 
λζξεων και εκφράςεων.  

Οι παραδόςεισ καλφπτουν (ενδεικτικά) τα ακόλουκα: ρουμανικό αλφάβθτο και αςκιςεισ προφοράσ, 
ςυλλαβιςμόσ, τονιςμόσ ςτθ ουμανικι Γλϊςςα, ςθμεία ςτίξθσ, γζνοσ και αρικμόσ των ουςιαςτικϊν, 
ςχθματιςμόσ πλθκυντικοφ, αόριςτα και οριςτικά άρκρα, απόλυτα αρικμθτικά, προςωπικζσ, ερωτθματικζσ, 
αρνθτικζσ, αναφορικζσ και δεικτικζσ αντωνυμίεσ, επίκετα, ριμα ςτον ενεςτϊτα, μζλλοντα κ.λπ. 

 

  



174. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
1. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
2. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
3. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

175. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 
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176. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0502 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρουμανικι Γλϊςςα II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Γλϊςςα I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL160/index.php 

 
177. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 
 

Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
1. Να αναγνωρίηει φράςεισ και λζξεισ ςυχνόχρθςτεσ που ςχετίηονται με πρόςωπα, πράγματα και 

καταςτάςεισ του αμζςου προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Συλλαμβάνει το κεντρικό νόθμα ςε ςφντομεσ, 
ςαφείσ, απλζσ ανακοινϊςεισ ι μθνφματα. 

Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
1. Να κατανοεί απλά, ςφντομα κείμενα, κακϊσ και απλζσ προςωπικζσ επιςτολζσ. Μπορεί να εντοπίςει 

οριςμζνεσ αναμενόμενεσ πλθροφορίεσ ςε γραπτά κείμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 

1. Να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία απλζσ περιςτάςεισ κακθμερινισ επικοινωνίασ που απαιτοφν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν για οικεία κζματα ι δραςτθριότθτεσ. Μπορεί ςτοιχειωδϊσ να ανταποκρικεί 
γλωςςικά ςε κοινωνικζσ επαφζσ, αν και θ γλωςςικζσ τθσ/του γνϊςεισ δεν τθσ/του επιτρζπουν να 
αναμιχκεί ενεργά ι να κακοδθγιςει μια ςυνομιλία. 

Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
1. Να μπορεί να περιγράψει με απλι γλϊςςα τον εαυτό τθσ/του, το οικογενειακό και φιλικό τθσ/του 

περιβάλλον, τθ δουλειά τθσ/του, καταςτάςεισ ι γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ. 



Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
1. Να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά 

τθσ/του ςτοιχεία. 
2. Να μπορεί να γράψει απλζσ περιγραφικζσ προτάςεισ για τον εαυτό τθσ/του και το άμεςο περιβάλλον 

τθσ/του. 
3. Να ζχει τθν ικανότθτα να γράφει ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ κείμενα περιοριςμζνου μικουσ με απλι 

δομι ςτα οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακζτει με λογικι ςειρά τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ 
τθσ/του για κζματα που γνωρίηει και να δίνει βαςικζσ πλθροφορίεσ. 

4. Κοινωνικζσ επαφζσ (χαιρετιςμοί ςε γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ςυςτάςεισ, ςυγγνϊμθ, δικαιολογοφμαι 
για κάτι, προπόςεισ, ευχζσ, τραβϊ τθ προςοχι, επικοινωνϊ τθλεφωνικά, επικοινωνϊ με 
αλλθλογραφία. 

5. Ηθτϊ και δίνω πλθροφορίεσ για πρόςωπα / πράγματα, για το χρόνο, για τον τόπο, για τον τρόπο, για 
το ποςό ι το βακμό, για τθν αιτία, απαντϊ κετικά / αρνθτικά, ανακοινϊνω, περιγράφω, διθγοφμαι, 
διορκϊνω.  

6. Εκφράηω κρίςεισ και απόψεισ για πρόςωπα, πράγματα, γεγονότα, εκφράηω αναγκαιότθτα, 
δυνατότθτα, πικανότθτα, απλι υπόκεςθ. 

7. Εκφράηω αιςκιματα κετικά και αρνθτικά (ευχαρίςτθςθ, απόλαυςθ, ςυμπάκεια, προτίμθςθ, 
ικανοποίθςθ, επιδοκιμαςία, ανοχι, λφπθ, δυςαρζςκεια, αντιπάκεια, απογοιτευςθ, αποδοκιμαςία). 

8. Δθλϊνω πρόκεςθ, απόφαςθ, υποχρζωςθ, ικανότθτα, ηθτϊ από τθν/τον άλλθ/ο να κάνει κάτι, ηθτϊ 
βοικεια, ςυμβουλι ι οδθγίεσ, άδεια, να δίνω άδεια, να απαγορεφω, να προςκαλϊ και να απαντϊ ςε 
πρόςκλθςθ, να προτείνω να κάνουμε κάτι.  

9. Να απαρικμϊ, να βάηω ςτθ ςειρά, να δίνω παραδείγματα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
178. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το Β’ εξάμθνο διδαςκαλίασ τθσ ουμανικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ ςυνεχίηει τα μακιματα του πρϊτου εξαμινου, 
δίνοντασ ακόμα μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν πρακτικι-επικοινωνιακι εκμάκθςθ. Οι διδαςκόμενεσ/οι αποκτοφν 
περιςςότερεσ γνϊςεισ για τα κλιτά και τα άκλιτα μζρθ του λόγου, για τισ ςχζςεισ μεταξφ λζξεων ςε ςυντακτικό 
και ςθμαςιολογικό επίπεδο, εξαςκοφν περιςςότερα τθν προφορά τουσ και μακαίνουν πολλζσ καινοφργιεσ 
λζξεισ και εκφράςεισ. 

Στο τζλοσ του Β’ εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να προφζρουν ςωςτά περιςςότερουσ 
ρουμανικοφσ φκόγγουσ, να διαβάηουν και να καταλαβαίνουν πιο προχωρθμζνα κείμενα, κα γνωρίηουν τουσ 
περιςςότερουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ μορφολογίασ και κα ζχουν ςυμπλθρϊςει ςε ικανοποιθτικό βακμό τθσ 
γνϊςεισ τουσ για το ςυντακτικό τθσ πρόταςθσ. Οι παραδόςεισ καλφπτουν (ενδεικτικά) τα ακόλουκα: Μζςθ 
Φωνι (αυτοπακι ριματα, ριματα με αντωνυμία ςτθν αιτιατικι, κατάφαςθ – άρνθςθ, ςυηυγίεσ), απλζσ 
ρθματικζσ εκφράςεισ και ρθματικζσ εκφράςεισ με αντωνυμία ςτθ δοτικι, επίκετα τριϊν και δφο τφπων, 
αμετάβλθτα επίκετα, χριςθ, κζςθ (προονοματικι και μετονοματικι), δεικτικζσ, αναφορικζσ και κτθτικζσ 
αντωνυμίεσ, προςωπικζσ αντωνυμίεσ *δοτικι + αιτιατικι, δυνατοί + αδφνατοι τφποι και γενικι (3ο πρόςωπο)+, 
χριςθ, κζςθ, διάφοιρεσ προκζςεισ, επιρριματα και ςφνδεςμοι. 

 

  



179. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
4. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
5. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
6. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

180. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

181. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0503 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρουμανικι Γλϊςςα III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Γλϊςςα II 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL161/index.php 

 
182. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 
 

Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
2. Να αναγνωρίηει φράςεισ και λζξεισ ςυχνόχρθςτεσ που ςχετίηονται με πρόςωπα, πράγματα και 

καταςτάςεισ του αμζςου προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Συλλαμβάνει το κεντρικό νόθμα ςε ςφντομεσ, 
ςαφείσ, απλζσ ανακοινϊςεισ ι μθνφματα. 

Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
2. Να κατανοεί απλά, ςφντομα κείμενα, κακϊσ και απλζσ προςωπικζσ επιςτολζσ. Μπορεί να εντοπίςει 

οριςμζνεσ αναμενόμενεσ πλθροφορίεσ ςε γραπτά κείμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 

2. Να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία απλζσ περιςτάςεισ κακθμερινισ επικοινωνίασ που απαιτοφν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν για οικεία κζματα ι δραςτθριότθτεσ. Μπορεί ςτοιχειωδϊσ να ανταποκρικεί 
γλωςςικά ςε κοινωνικζσ επαφζσ, αν και θ γλωςςικζσ τθσ/του γνϊςεισ δεν τθσ/του επιτρζπουν να 
αναμιχκεί ενεργά ι να κακοδθγιςει μια ςυνομιλία. 

Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
2. Να μπορεί να περιγράψει με απλι γλϊςςα τον εαυτό τθσ/του, το οικογενειακό και φιλικό τθσ/του 

περιβάλλον, τθ δουλειά τθσ/του, καταςτάςεισ ι γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ. 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 



10. Να μπορεί να γράψει μια απλι ευχετιρια κάρτα, να ςυμπλθρϊςει ζνα απλό ζντυπο με τα προςωπικά 
τθσ/του ςτοιχεία. 

11. Να μπορεί να γράψει απλζσ περιγραφικζσ προτάςεισ για τον εαυτό τθσ/του και το άμεςο περιβάλλον 
τθσ/του. 

12. Να ζχει τθν ικανότθτα να γράφει ςε τυπικό ι φιλικό φφοσ κείμενα περιοριςμζνου μικουσ με απλι 
δομι ςτα οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακζτει με λογικι ςειρά τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ 
τθσ/του για κζματα που γνωρίηει και να δίνει βαςικζσ πλθροφορίεσ. 

13. Κοινωνικζσ επαφζσ (χαιρετιςμοί ςε γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ςυςτάςεισ, ςυγγνϊμθ, δικαιολογοφμαι 
για κάτι, προπόςεισ, ευχζσ, τραβϊ τθ προςοχι, επικοινωνϊ τθλεφωνικά, επικοινωνϊ με 
αλλθλογραφία. 

14. Ηθτϊ και δίνω πλθροφορίεσ για πρόςωπα / πράγματα, για το χρόνο, για τον τόπο, για τον τρόπο, για 
το ποςό ι το βακμό, για τθν αιτία, απαντϊ κετικά / αρνθτικά, ανακοινϊνω, περιγράφω, διθγοφμαι, 
διορκϊνω.  

15. Εκφράηω κρίςεισ και απόψεισ για πρόςωπα, πράγματα, γεγονότα, εκφράηω αναγκαιότθτα, 
δυνατότθτα, πικανότθτα, απλι υπόκεςθ. 

16. Εκφράηω αιςκιματα κετικά και αρνθτικά (ευχαρίςτθςθ, απόλαυςθ, ςυμπάκεια, προτίμθςθ, 
ικανοποίθςθ, επιδοκιμαςία, ανοχι, λφπθ, δυςαρζςκεια, αντιπάκεια, απογοιτευςθ, αποδοκιμαςία). 

17. Δθλϊνω πρόκεςθ, απόφαςθ, υποχρζωςθ, ικανότθτα, ηθτϊ από τθν/τον άλλθ/ο να κάνει κάτι, ηθτϊ 
βοικεια, ςυμβουλι ι οδθγίεσ, άδεια, να δίνω άδεια, να απαγορεφω, να προςκαλϊ και να απαντϊ ςε 
πρόςκλθςθ, να προτείνω να κάνουμε κάτι.  

18. Να απαρικμϊ, να βάηω ςτθ ςειρά, να δίνω παραδείγματα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
183. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Κατά τθ διάρκεια του Γ’ εξαμινου διδαςκαλίασ τθσ ουμανικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ οι διδαςκόμενεσ/οι κα 
εμπλουτίηουν τισ μορφολογικζσ και ςυντακτικζσ τουσ γνϊςεισ και το λεξιλόγιο, κα βελτιϊνουν τθν προφορά 
τουσ και κα προχωροφν ςταδιακά προσ τθν ανάγνωςθ και τθν κατανόθςθ ςφνκετων κειμζνων. 

 

  



184. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
7. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
8. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
9. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

185. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

186. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0504 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρουμανικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Γλϊςςα III 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL162/index.php 

 
187. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 
 
Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
Να κατανοεί τα κφρια ςθμεία όταν ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται δεν ζχει ιδιαιτερότθτεσ και είναι κακαρόσ και 
αναφζρεται ςε κζματα με τα οποία ζχει κανείσ να κάνει ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι τθσ/του ηωι. Κατανοεί τα 
κφρια ςθμεία ςε ραδιοφωνικζσ ι τθλεοπτικζσ εκπομπζσ με κζματα επίκαιρα ι ςχετικά με τα άμεςα προςωπικά 
και επαγγελματικά ενδιαφζροντα και τισ εναςχολιςεισ τθσ/του, όταν οι ομιλθτζσ μιλάνε ςχετικά αργά και 
κακαρά. 
Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
Να καταλαβαίνει κείμενα με ζνα μζςο επίπεδο λεξιλογίου, που ςυναντάται ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, 
κακϊσ και απλζσ περιγραφζσ γεγονότων, ςυναιςκθμάτων και προςδοκιϊν. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 
Να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ διάφορεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ που ςυναντά κανείσ όταν 
επιςκζπτεται τθ χϊρα όπου ομιλείται θ γλϊςςα. Μπορεί να λάβει μζροσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια ςε μια 
κακθμερινι ςυνομιλία που αφορά οικεία κζματα. 
Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Να είναι ςε κζςθ να εκφραςτεί με  ζνα πιο εκτεταμζνο από τθν απλι πρόταςθ κείμενο, όταν πρόκειται να 
περιγράψει εμπειρίεσ και γεγονότα τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ/του, όνειρα, ελπίδεσ και επικυμίεσ τθσ/του. 



Μπορεί με λίγα λόγια να εξθγιςει απόψεισ ι πρωτοβουλίεσ. Μπορεί να διθγθκεί μια ιςτορία ι τθν πλοκι ενόσ 
βιβλίου ι μιασ ταινίασ και τα ςυναιςκιματά τθσ/του γι’ αυτά. 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Να μπορεί να γράψει ςυνεκτικά κείμενα ςε οικεία κζματα ι κζματα που τθν/τον ενδιαφζρουν ιδιαίτερα. 
Μπορεί να γράψει γράμματα ςε φιλικά πρόςωπα εκφράηοντασ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και εντυπϊςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
188. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι φοιτιτριεσ/θτζσ βελτιϊνουν ακόμα περιςςότερα τθν προφορά τουσ, γνωρίηουν αρκετοφσ μορφολογικοφσ 
και ςυντακτικοφσ κανόνεσ. Στο τζλοσ του Δ’ εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν όλεσ 
τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ τισ οποίεσ ζχουν αποκτιςει κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων των 
πρϊτων δφο ετϊν, ϊςτε να μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν τόςο ςτο γραπτό όςο και ςτον προφορικό λόγο και 
ςε ζνα επίπεδο όςο γίνεται πιο κοντά ς’ εκείνο τθσ/του ομιλιτριασ/θτι επιπζδου Α2-Β1. Ενδεικτικά, κατά τθ 
διάρκεια του Δ’ εξαμινου διδάςκονται τα ακόλουκα: κλιτικι πτϊςθ (κφρια και κοινά ουςιαςτικά), αυτοπακι 
ριματα (αυτοπακισ αντωνυμία και ριμα ςε όλουσ τουσ χρόνουσ που διδάχτθκαν), μζςθ φωνι: αυτοπακι 
ριματα με αντωνυμία ςτθν αιτιατικι και δοτικι, απρόςωπα αυτοπακι ριματα, κτθτικό άρκρο τθσ γενικισ, 
δεικτικό άρκρο (ονομαςτικι – αιτιατικι – γενικι – δοτικι), παρακετικά των επικζτων , περιλθπτικά αρικμθτικά 
(ονομαςτικι - αιτιατικι): «amândoi», ερωτθματικζσ και αναφορικζσ αντωνυμίεσ, αόριςτεσ αντωνυμίεσ, 
ςυνδυαςμόσ αντωνυμικϊν τφπων και θ κζςθ τουσ ςτθ πρόταςθ ςε ςχζςθ με το ριμα (ςε όλουσ τουσ χρόνουσ 
που διδάχτθκαν) κ.λπ. 

 

189. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
10. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
11. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
12. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

190. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 



 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

191. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0505 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρουμανικι Γλϊςςα V 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Γλϊςςα IV 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
192. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 
 
Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
Να κατανοεί τα κφρια ςθμεία όταν ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται δεν ζχει ιδιαιτερότθτεσ και είναι κακαρόσ και 
αναφζρεται ςε κζματα με τα οποία ζχει κανείσ να κάνει ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι τθσ/του ηωι. Κατανοεί τα 
κφρια ςθμεία ςε ραδιοφωνικζσ ι τθλεοπτικζσ εκπομπζσ με κζματα επίκαιρα ι ςχετικά με τα άμεςα προςωπικά 
και επαγγελματικά ενδιαφζροντα και τισ εναςχολιςεισ τθσ/του, όταν οι ομιλθτζσ μιλάνε ςχετικά αργά και 
κακαρά. 
Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
Να καταλαβαίνει κείμενα με ζνα μζςο επίπεδο λεξιλογίου, που ςυναντάται ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, 
κακϊσ και απλζσ περιγραφζσ γεγονότων, ςυναιςκθμάτων και προςδοκιϊν. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 
Να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ διάφορεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ που ςυναντά κανείσ όταν 
επιςκζπτεται τθ χϊρα όπου ομιλείται θ γλϊςςα. Μπορεί να λάβει μζροσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια ςε μια 
κακθμερινι ςυνομιλία που αφορά οικεία κζματα. 
Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Να είναι ςε κζςθ να εκφραςτεί με  ζνα πιο εκτεταμζνο από τθν απλι πρόταςθ κείμενο, όταν πρόκειται να 
περιγράψει εμπειρίεσ και γεγονότα τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ/του, όνειρα, ελπίδεσ και επικυμίεσ τθσ/του. 



Μπορεί με λίγα λόγια να εξθγιςει απόψεισ ι πρωτοβουλίεσ. Μπορεί να διθγθκεί μια ιςτορία ι τθν πλοκι ενόσ 
βιβλίου ι μιασ ταινίασ και τα ςυναιςκιματά τθσ/του γι’ αυτά. 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Να μπορεί να γράψει ςυνεκτικά κείμενα ςε οικεία κζματα ι κζματα που τθν/τον ενδιαφζρουν ιδιαίτερα. 
Μπορεί να γράψει γράμματα ςε φιλικά πρόςωπα εκφράηοντασ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και εντυπϊςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
193. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο Ε’ εξάμθνο γίνεται εμπζδωςθ και επανάλθψθ γραμματικϊν φαινομζνων μζςα από επιλεγμζνα κείμενα. 
Δίνεται ζμφαςθ ςτα ςχιματα λόγου και ςτουσ ιδιωτιςμοφσ. Τα μακιματα εμπλουτίηονται με περιςςότερα 
οπτικό-ακουςτικά μζςα ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα εξάμθνα τα οποία παρουςιάηουν ςτιγμιότυπα από τθν 
κακθμερινι ηωι, ταινίεσ, δελτία ειδιςεων κλπ. για τθν καλφτερθ εξοικείωςθ με τον προφορικό λόγο. 

 

194. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
13. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
14. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
15. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

195. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

196. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0506 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρουμανικι Γλϊςςα VI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Γλϊςςα V 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL338/index.php 

 
197. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 
 
Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
Να κατανοεί τα κφρια ςθμεία όταν ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται δεν ζχει ιδιαιτερότθτεσ και είναι κακαρόσ και 
αναφζρεται ςε κζματα με τα οποία ζχει κανείσ να κάνει ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι τθσ/του ηωι. Κατανοεί τα 
κφρια ςθμεία ςε ραδιοφωνικζσ ι τθλεοπτικζσ εκπομπζσ με κζματα επίκαιρα ι ςχετικά με τα άμεςα προςωπικά 
και επαγγελματικά ενδιαφζροντα και τισ εναςχολιςεισ τθσ/του, όταν οι ομιλθτζσ μιλάνε ςχετικά αργά και 
κακαρά. 
Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
Να καταλαβαίνει κείμενα με ζνα μζςο επίπεδο λεξιλογίου, που ςυναντάται ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, 
κακϊσ και απλζσ περιγραφζσ γεγονότων, ςυναιςκθμάτων και προςδοκιϊν. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 
Να μπορεί να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ διάφορεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ που ςυναντά κανείσ όταν 
επιςκζπτεται τθ χϊρα όπου ομιλείται θ γλϊςςα. Μπορεί να λάβει μζροσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια ςε μια 
κακθμερινι ςυνομιλία που αφορά οικεία κζματα. 
Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Να είναι ςε κζςθ να εκφραςτεί με  ζνα πιο εκτεταμζνο από τθν απλι πρόταςθ κείμενο, όταν πρόκειται να 
περιγράψει εμπειρίεσ και γεγονότα τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ/του, όνειρα, ελπίδεσ και επικυμίεσ τθσ/του. 



Μπορεί με λίγα λόγια να εξθγιςει απόψεισ ι πρωτοβουλίεσ. Μπορεί να διθγθκεί μια ιςτορία ι τθν πλοκι ενόσ 
βιβλίου ι μιασ ταινίασ και τα ςυναιςκιματά τθσ/του γι’ αυτά. 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Να μπορεί να γράψει ςυνεκτικά κείμενα ςε οικεία κζματα ι κζματα που τθν/τον ενδιαφζρουν ιδιαίτερα. 
Μπορεί να γράψει γράμματα ςε φιλικά πρόςωπα εκφράηοντασ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και εντυπϊςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
198. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο ΣΤ’ εξάμθνο γίνεται εμπζδωςθ και επανάλθψθ γραμματικϊν φαινομζνων μζςα από επιλεγμζνα κείμενα. 
Δίνεται ζμφαςθ ςτα ςχιματα λόγου και ςτουσ ιδιωτιςμοφσ. Τα μακιματα εμπλουτίηονται με περιςςότερα 
οπτικό-ακουςτικά μζςα ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα εξάμθνα τα οποία παρουςιάηουν ςτιγμιότυπα από τθν 
κακθμερινι ηωι, ταινίεσ, δελτία ειδιςεων κλπ. για τθν καλφτερθ εξοικείωςθ με τον προφορικό λόγο. 
Ενδεικτικά, κατά τθ διάρκεια του ΣΤ’ εξαμινου των ςπουδϊν διδάςκονται τα ακόλουκα: πακθτικι φωνι 
(ζκφραςθ του ποιθτικοφ αίτιου, ενεργθτικι φωνι με αξία πακθτικισ), ευκτικι, υπερςυντζλικοσ (μορφζσ, 
ανϊμαλα ριματα), ςουπίνο (χριςθ), αόριςτοσ (μορφζσ, ανϊμαλα ριματα), υποτακτικι παρακειμζνου, 
διάφορεσ αόριςτεσ, δεικτικζσ, ερωτθματικζσ, αρνθτικζσ και αναφορικζσ αντωνυμίεσ, προςωπικζσ αντωνυμίεσ 
ευγζνειασ κ.λπ. 

 

199. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
16. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
17. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
18. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

200. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 



Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 

 
 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

201. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0507 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ρουμανικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Γλϊςςα VI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL341/index.php 

 
202. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 
 
Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
Κατανοεί εκτεταμζνα αποςπάςματα προφορικοφ λόγου ι διαλζξεων και μπορεί να παρακολουκιςει ακόμθ και 
περίπλοκθ επιχειρθματολογία, εφόςον το κζμα είναι κάπωσ γνωςτό. Καταλαβαίνει τα περιςςότερα 
ενθμερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, κακϊσ και τισ ςυηθτιςεισ ςτθν τθλεόραςθ και ςτο ραδιόφωνο, 
αρκεί να μθν ζχουν ζντονουσ διαλεκτιςμοφσ ι ιδιωματιςμοφσ. 
Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
Μπορεί να διαβάηει άρκρα και ρεπορτάη ςε επίκαιρα κζματα, και να κατανοεί τισ απόψεισ των ςυγγραφζων, τθ 
ςτάςθ τουσ και τουσ προβλθματιςμοφσ που αναπτφςςονται. Μπορεί να διαβάηει ςφγχρονθ λογοτεχνία. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 
Διακζτει αρκετι ευχζρεια λόγου ϊςτε θ ςυνομιλία με φυςικζσ/οφσ ομιλιτριεσ/θτζσ να κυλάει ςχεδόν αβίαςτα. 
Μπορεί να πάρει ενεργό μζροσ ςε ςυηθτιςεισ που διεξάγονται ςε οικεία ατμόςφαιρα και να εκκζςει/ 
υποςτθρίξει τισ απόψεισ τθσ/του. 
Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Μπορεί να κάνει οργανωμζνθ και αναλυτικι προφορικι παρουςίαςθ ςε μια ποικιλία κεμάτων με τα οποία ζχει 
ιδθ αςχολθκεί. Μπορεί να εξθγιςει μια κζςθ πάνω ςε ζνα ειδικό ηιτθμα και να προςδιορίςει τα υπζρ και τα 



κατά πικανϊν εναλλακτικϊν απόψεων. 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Μπορεί να ςυντάξει ζνα οργανωμζνο, αναλυτικό κείμενο ςε μια ποικιλία κεμάτων που ςχετίηονται με τα 
ενδιαφζροντα και τισ γνϊςεισ τθσ/του, να γράψει δοκιμιακό λόγο ενςωματϊνοντασ ςε αυτό πλθροφορίεσ που 
ζχει αντλιςει από αλλοφ και επιχειρθματολογία υπζρ ι κατά μιασ κζςθσ. Μπορεί να ςυντάξει επιςτολζσ 
τονίηοντασ τισ προςωπικζσ τθσ/του απόψεισ πάνω ςε γεγονότα ι εμπειρίεσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
203. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ρροςεγγίηονται κείμενα ειδικισ ορολογίασ που εξυπθρετοφν ειδικοφσ ςκοποφσ επικοινωνίασ. 

 

204. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
19. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
20. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
21. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

205. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 

 Viorica, Bobircă (1998, 2001, 2003) Manual de Limba Română Pentru Studenţii Străini Economişti, 
Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ τθσ Ακαδθμίασ Οικονομικϊν Σπουδϊν Βουκουρεςτίου. 



 Κείμενα ειδικισ ορολογίασ (οικονομικισ - πολιτικισ). 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

206. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0508 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ρουμανικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Εκμάκθςθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ουμανικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ουμανικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL339/index.php 

 
207. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ουμανικισ γλϊςςασ, ςτουσ 
τζςςερεισ τομείσ γνϊςεων και δεξιοτιτων: τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, τθσ 
μεκοδολογικισ ικανότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ.  
Θ εκμάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ ουμανικισ γλϊςςασ ςυναρτάται με τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του 
ακαδθμαϊκοφ Ρρογράμματοσ και αποβλζπει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των φοιτθτριϊν/ϊν, με ςτόχο να 
κατακτθκεί ςτο τζλοσ του 8ου εξαμινου ςπουδϊν το ανϊτατο δυνατό επίπεδο επάρκειασ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ των τίτλων ςπουδϊν που παρζχονται από το τμιμα. Για το λόγο αυτό είναι 
προςανατολιςμζνο ςτθν περιγραφι των δεξιοτιτων που κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξουν ότι κατζχουν οι 
ςπουδάςτριεσ/αςτζσ ςε κάκε επίπεδο και των ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν από πλευράσ διδαςκαλίασ, 
αλλά όχι του διδακτικοφ υλικοφ και των μεκόδων.  
Γενικά, θ πρόοδοσ ςε μια ξζνθ γλϊςςα διαρκρϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα (Basic User, Independent User, 
Proficient User), κακζνα από τα οποία μπορεί να κλιμακωκεί ςε δφο βακμίδεσ: Α1/αρχαρίων, Α2/βαςικό 
(Waystage), Β1/μζτριασ γνϊςθσ (Threshold), Β2/καλισ γνϊςθσ (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριςτθ γνϊςθ.  
Το περιεχόμενό τουσ, οι αντίςτοιχεσ δθλαδι ικανότθτεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να διακζτει θ/ο 
ςπουδάςτρια/αςτισ ςε κάκε επίπεδο, περιγράφονται ςτον πίνακα του κάκε εξαμινου. 
Με δεδομζνα το ακαδθμαϊκό εξάμθνο των 13 εβδομάδων και τθ διδαςκαλία 4 ϊρεσ εβδομαδιαία και ο τρόποσ 
με τον οποίο ο ςυνολικόσ αυτόσ διατικζμενοσ χρόνοσ κατανζμεται ςτα εξάμθνα (και ςτα επίπεδα) αποτελεί 
αντικείμενο του τελικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 
 
Α. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΚΡΟΑΘ: 
Κατανοεί εκτεταμζνα αποςπάςματα προφορικοφ λόγου ι διαλζξεων και μπορεί να παρακολουκιςει ακόμθ και 
περίπλοκθ επιχειρθματολογία, εφόςον το κζμα είναι κάπωσ γνωςτό. Καταλαβαίνει τα περιςςότερα 
ενθμερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, κακϊσ και τισ ςυηθτιςεισ ςτθν τθλεόραςθ και ςτο ραδιόφωνο, 
αρκεί να μθν ζχουν ζντονουσ διαλεκτιςμοφσ ι ιδιωματιςμοφσ. 
Β. ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΑΝΑΓΝΩΘ: 
Μπορεί να διαβάηει άρκρα και ρεπορτάη ςε επίκαιρα κζματα, και να κατανοεί τισ απόψεισ των ςυγγραφζων, τθ 
ςτάςθ τουσ και τουσ προβλθματιςμοφσ που αναπτφςςονται. Μπορεί να διαβάηει ςφγχρονθ λογοτεχνία. 
Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΟΜΙΛΙΑ: 
Διακζτει αρκετι ευχζρεια λόγου ϊςτε θ ςυνομιλία με φυςικζσ/οφσ ομιλιτριεσ/θτζσ να κυλάει ςχεδόν αβίαςτα. 
Μπορεί να πάρει ενεργό μζροσ ςε ςυηθτιςεισ που διεξάγονται ςε οικεία ατμόςφαιρα και να εκκζςει/ 
υποςτθρίξει τισ απόψεισ τθσ/του. 
Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Μπορεί να κάνει οργανωμζνθ και αναλυτικι προφορικι παρουςίαςθ ςε μια ποικιλία κεμάτων με τα οποία ζχει 



ιδθ αςχολθκεί. Μπορεί να εξθγιςει μια κζςθ πάνω ςε ζνα ειδικό ηιτθμα και να προςδιορίςει τα υπζρ και τα 
κατά πικανϊν εναλλακτικϊν απόψεων. 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
Μπορεί να ςυντάξει ζνα οργανωμζνο, αναλυτικό κείμενο ςε μια ποικιλία κεμάτων που ςχετίηονται με τα 
ενδιαφζροντα και τισ γνϊςεισ τθσ/του, να γράψει δοκιμιακό λόγο ενςωματϊνοντασ ςε αυτό πλθροφορίεσ που 
ζχει αντλιςει από αλλοφ και επιχειρθματολογία υπζρ ι κατά μιασ κζςθσ. Μπορεί να ςυντάξει επιςτολζσ 
τονίηοντασ τισ προςωπικζσ τθσ/του απόψεισ πάνω ςε γεγονότα ι εμπειρίεσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 
208. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ρροςεγγίηονται κείμενα ειδικισ ορολογίασ που εξυπθρετοφν ειδικοφσ ςκοποφσ επικοινωνίασ. 

 

209. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ (προφορικζσ και γραπτζσ) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ραρουςιάςεισ PPT. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινϊςεισ και επικοινωνία μζςω των 
πλατφόρμων e-class και Compus. 
Μελζτθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
ςχετικοφ με το περιεχόμενο του μακιματοσ. 
Επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  40 

Αςκιςεισ 12 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Τελικι αξιολόγθςθ: 
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ και κατόπιν προφορικι εξζταςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει: 
22. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. 
23. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου (μετάφραςθ κειμζνων από τα 

ουμανικά ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα). 
24. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου (ακρόαςθ, ανάγνωςθ, 

ςυνομιλία). 

 

210. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Brâncuş, Grigore, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, and Limba Română (2000) Manual Pentru 
Studenţii Străini (ουμανικι γλϊςςα. Εγχειρίδιο για τουσ Ξζνουσ Φοιτθτζσ), Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ 
Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου. 

 Dorobăţ, Ana, and Mircea Fotea, Româna de bază Λ - ΛΛ (Essential Romanian Λ - ΛΛ). 

 Limba Română ca Limbă Străină - Dosare Pedagogice (Θ ουμανικι Γλϊςςα ωσ Ξζνθσ Γλϊςςα - 
Ραιδαγωγικοί Φάκελοι). 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2004) Θ Γραμματικι τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Σοφτςιου, Τςιπριάν Λουκρζτςιουσ (2003) θματικόσ οδθγόσ τθσ ουμανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Αντ. 
Σταμοφλθσ. 

 Doca, Gheorghe (1995) Acquisition Grammar of Romanian (With Additional Information Regarding 
Romania History, Culture and Civilization and a Choice of Representative Literary Texts), Βουκουρζςτι: 
Didactică şi Pedagogică. 

 Viorica, Bobircă (1998, 2001, 2003) Manual de Limba Română Pentru Studenţii Străini Economişti, 
Βουκουρζςτι: Εκδόςεισ τθσ Ακαδθμίασ Οικονομικϊν Σπουδϊν Βουκουρεςτίου. 



 Κείμενα ειδικισ ορολογίασ (οικονομικισ - πολιτικισ). 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

211. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0303-4 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςία και Βαλκανικοί Λαοί 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL418/index.php 

 
212. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ενδελεχι επιςκόπθςθ τθσ πολιτικισ και πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ τθσ ωςίασ 
ςχετικά με τθν ιςτορικι και πολιτιςμικι εξζλιξθ των Βαλκανικϊν Λαϊν, με ζμφαςθ τθν οκωμανικι περίοδο 
(18οσ-19οσ αι.). Αναλυτικότερα με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν 
ποια ιταν θ κζςθ τθσ ωςίασ  ςτον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο ζναντι των 
Βαλκανικϊν χωρϊν κατά τθν  οκωμανικι περίοδο (18οσ-19οσ αι.). 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ και ιςτορικισ ςκζψθσ. 

 Ανάπτυξθ δυνατότθτασ χριςθσ και ερμθνείασ πθγϊν. 

 Αυτόνομθ αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 
213. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα εξεταςτεί θ ιςτορία τθσ ωςίασ και οι ςχζςεισ τθσ με τα Βαλκάνια. Ραρουςιάηεται 
θ περίοδοσ πριν από τον πόλεμο τθσ Κριμαίασ, όπου θ Ορκοδοξία ιταν ο κοινόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτθ ωςία και 
τουσ λαοφσ τθσ Βαλκανικισ. Γίνεται αναφορά  ςτο ζργο του Μάξιμου  Γραικοφ, ςτθν Αςκθτικό - Φιλολογικι 
Σχολι του Ραϊςίου Βελιτςκόφςκι, ςτθ ςφνταξθ τθσ ςλαβικισ «Φιλοκαλίασ», ςτισ Σλαβικζσ ςπουδζσ ςτθ Χάλκθ, 
ςτα νεομαρτυρολογικά και ςτθν περίοδο μετά τον Κριμαϊκό Ρόλεμο (1854-1856), όπου βακμθδόν πρυτανεφει θ 
αντίλθψθ για τθν εγγενι επεκτατικότθτα του ωςικοφ κράτουσ. Ξετυλίγεται θ ρωςικι εξωτερικι πολιτικι, θ 
οποία εκλαμβάνεται ωσ «πανςλαβικι» ςτθ Δφςθ και ωσ ςλαβικό ηιτθμα ςτθ ωςία. Τζλοσ, κα διδαχκεί θ 
δράςθ «του ςλαβιςμοφ» και ενδεικτικά αφθγιματα περί ρωςικισ ταυτότθτασ. 

 

 

 

 

 

 



214. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρροβολζσ Power Point 
 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συμμετοχι ςε διδακτικζσ, 
βιωματικζσ δράςεισ 

4 

Συγγραφι εργαςίασ, 
παρουςίαςθ εργαςίασ 

17 

Αυτοτελισ μελζτθ και 
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ  

75 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ 1. Γραπτι τελικι εξζταςθ:  
i. Ερωτιςεισ κατανόθςθσ ιςτορικϊν κειμζνων με 

παράλλθλθ απαίτθςθ για ιςτορικι κρίςθ. 
ii. Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ όπου απαιτείται από 

μεγάλα κεφάλαια να επιλεγοφν τα 
ςθμαντικότερα. 

iii. Μικρζσ ερωτιςεισ εξειδικευμζνων, αλλά 
ςθμαντικϊν, κεμάτων τθσ Λςτορίασ των 
Βαλκανικϊν Χωρϊν και τθσ ωςίασ. 

2. Συγγραφι και παρουςίαςθ εργαςίασ. 

 

215. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Armour, I. (2016) Λςτορία τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ 1740-1918, Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 

 Jelavich, Barbara (2006) Λςτορία των Βαλκανίων 18
oσ-

19
οσ  

Αιϊνασ, Ακινα: Ρολφτροπον. 

 Νυςταηοποφλου-Ρελεκίδου, Μαρία (1991) Οι Βαλκανικοί Λαοί (Από τθν Τουρκικι Κατάκτθςθ ςτθν 
Εκνικι Αποκατάςταςθ 14

οσ
-19

οσ
 αι.), Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Σταματόπουλοσ, Δ. (2003) Μεταρρφκμιςθ και Εκκοςμίκευςθ. Ρροσ Μία Αναςφνκεςθ τθσ Λςτορίασ του 
Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου τον 19

ο
 Αιϊνα, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Σταυριανόσ, Λ. Σ. (2007) Τα Βαλκάνια Από το 1453 Και Μετά, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Σφζτασ, Σπ. (2009) Ειςαγωγι ςτθ Βαλκανικι Λςτορία, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Nichoritis, K. (2001) Sveta gora Aton i Bahlgarskoto Novomahchenichestvo (Το Άγιο Προσ και οι 
Βοφλγαροι Νεομάρτυρεσ), Σόφια: Εκδόςεισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν Σόφιασ. 

 Νιχωρίτθσ, Κ. Γ. (επιμ.) (2008) Σλαβωνικι Γλϊςςα: Εκ τθσ Χρθςτομακείασ τθσ Σλαβωνικισ Γλϊςςθσ 
Ερανιςκείςθσ υπό Νεοφφτου Λερομονάχου ιλλιϊτου – Λεξικόν (1852), Κεςςαλονίκθ: Αντ. Σταμοφλθσ.  

 Ταχιάοσ, Α. Α. (2006) Βυηάντιο-Σλάβοι-Άγιον Προσ. Αναδρομι ςε Αμοιβαίεσ Σχζςεισ και Επιδράςεισ,   
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press. 
 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Fragmenta Hellenoslavica (https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta) 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

216. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0201 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςικι Γλϊςςα I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
217. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν αποκτιςει βαςικζσ γνϊςεισ ςτο 
φωνθτικό  και το γραμματικό ςφςτθμα τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. Κα κατζχουν ςτοιχειϊδεισ δεξιότθτεσ ςτο χειριςμό 
απλϊν κακθμερινϊν επικοινωνιακϊν καταςτάςεων διαμζςου του γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 
1. Να ςυντάςςουν απλζσ προτάςεισ δίνοντασ πλθροφορίεσ για τον εαυτό τουσ, τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ 

και το άμεςο περιβάλλον τουσ. 
2. Να κατανοοφν πολφ βαςικζσ, τυποποιθμζνεσ εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινζσ ςυνκικεσ. 
3. Να απαντοφν και να κζτουν απλζσ ερωτιςεισ που αφοροφν άμεςεσ ανάγκεσ κακθμερινισ επικοινωνίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Αυτόνομθ εργαςία.  

 Ομαδικι εργαςία.  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον.  

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 
218. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Βαςικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάηονται ςτο μάκθμα:  

 Το γζνοσ και ο αρικμόσ των ουςιαςτικϊν. 

 Τα επίκετα και οι κτθτικζσ αντωνυμίεσ ςτθν ονομαςτικι πτϊςθ. 

 Θ χριςθ των ουςιαςτικϊν ςτθν ονομαςτικι, αιτιατικι και προκετικι πτϊςθ. 

 Θ ονομαςτικι, αιτιατικι και γενικι πτϊςθ των προςωπικϊν αντωνυμιϊν.  

 Θ παροντικι χρονικι βακμίδα του ριματοσ. 

Κεματικζσ ενότθτεσ: Το άτομο και το άμεςό του περιβάλλον (οικογζνεια, γνωριμίεσ, φίλοι, επάγγελμα, 
αςχολίεσ, τόποσ κατοικίασ). 

 

  



219. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ. 
Ραρουςίαςθ διαλζξεων με χριςθ διαφανειϊν Power Point, βίντεο 
και διαδικτυακϊν πθγϊν / προγραμμάτων.  
Διαδραςτικζσ  ψθφιακζσ αςκιςεισ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διδαςκαλία μακιματοσ, 
διαλζξεισ, διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 38 

Εκπόνθςθ εκκζςεων 20 

Αυτόνομθ μελζτθ 40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ων είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτο τζλοσ του εξαμινου.  
 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ωςικι  
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:  
1. Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

(διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 
2. Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

(διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 
3. Συγγραφι μικρισ ζκκεςθσ  (διαμορφωτικι, 

ςυμπεραςματικι). 
4. Ρροφορικι εξζταςθ (διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 

 

220. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δανιθλίδου, Νατρίςα (2012) ωςικά Α’ για Ζλλθνεσ. Μιπωσ Μπορϊ και Εγϊ;, Κεςςαλονίκθ: ΣΤΑΜΟΥΛΘΣ 
ΑΝΤ., ISBN 978-960-9533-36-2. 

 Λάϊνε, Γιάανα (2015) Θ ωςικι Γλϊςςα για Αρχάριουσ. Γεια ςου! Привет!, Κεςςαλονίκθ: University 
Studio Press, ISBN 978-960-12-2225-7. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

221. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0202 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςικι Γλϊςςα II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
222. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα ζχουν εμβακφνει τισ γνϊςεισ τουσ ςτο 
πτωτικό και ρθματικό ςφςτθμα τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. Κα μποροφν να επικοινωνοφν ςτα ρωςικά  ςε επιλεγμζνα 
κζματα τθσ κακθμερινότθτασ, να ηθτοφν και να δίνουν πλθροφορίεσ για διάφορα ηθτιματα (π.χ. τον καιρό,  τθν 
ϊρα, το περιεχόμενο ενόσ βιβλίου, μιασ ταινίασ, κ.λπ.), να ηθτοφν και  να διατυπϊνουν απόψεισ, να 
ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με τουσ ςυνομιλθτζσ τουσ αναφορικά με δραςτθριότθτεσ κακθμερινισ ρουτίνασ,  
να περιγράφουν οικεία ι/και άγνωςτα πρόςωπα, να προςκαλοφν άτομα και να κανονίηουν ςυναντιςεισ. Στο 
πλαίςιο αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ τόςο ςτον γραπτό όςο και 
ςτον προφορικό λόγο, εμπλουτίηοντασ ςθμαντικά το κεματικό τουσ  λεξιλόγιο. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Αυτόνομθ εργαςία.  

 Ομαδικι εργαςία.  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον.  

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 
223. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Βαςικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάηονται ςτο μάκθμα:  

 Ο ςχθματιςμόσ και θ χριςθ των πτϊςεων. 

 Ο ςχθματιςμόσ των χρονικϊν βακμίδων των ρθμάτων. 

 Ο χριςθ των ρθμάτων κίνθςθσ. 

 Τα απόλυτα και τακτικά αρικμθτικά. 

 

  



224. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ. 
Ραρουςίαςθ διαλζξεων με χριςθ διαφανειϊν Power Point, βίντεο 
και διαδικτυακϊν πθγϊν / προγραμμάτων.  
Διαδραςτικζσ  ψθφιακζσ αςκιςεισ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διδαςκαλία μακιματοσ, 
διαλζξεισ, διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 38 

Εκπόνθςθ εκκζςεων 20 

Αυτόνομθ μελζτθ 40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ων είναι προφορικι και γραπτι, 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και 
ςυμπεραςματικι ςτο τζλοσ του εξαμινου.  
 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ωςικι  
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

5. Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
(διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 

6. Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
(διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 

7. Συγγραφι μικρισ ζκκεςθσ  (διαμορφωτικι, 
ςυμπεραςματικι). 

8. Ρροφορικι εξζταςθ (διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 

 

225. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δανιθλίδου, Νατρίςα (2012) ωςικά Α’ για Ζλλθνεσ. Μιπωσ Μπορϊ και Εγϊ;, Κεςςαλονίκθ: ΣΤΑΜΟΥΛΘΣ 
ΑΝΤ., ISBN 978-960-9533-36-2. 

 Λάϊνε, Γιάανα (2015) Θ ωςικι Γλϊςςα για Αρχάριουσ. Γεια ςου! Привет!, Κεςςαλονίκθ: University 
Studio Press, ISBN 978-960-12-2225-7. 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2013) Γραμματικι τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Β’ ζκδοςθ,  
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2156-4. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0203 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςικι Γλϊςςα III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I, ωςικι Γλϊςςα II 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS 
Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 
 

 
2. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα αποκτιςουν τισ εξισ δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 

 Nα ςυλλαμβάνουν τθ βαςικι ιδζα και επιμζρουσ νοιματα ςε περιπτϊςεισ απλϊν και ςαφϊν ςφντομων 

μονολόγων, διαλόγων, μθνυμάτων και ανακοινϊςεων.    

 Nα κατανοοφν το λεξιλόγιο, εκφράςεισ και γραμματικζσ δομζσ υψθλισ ςυχνότθτασ, που ςχετίηονται με 

κακθμερινά ηθτιματα άμεςθσ ανάγκθσ. 

 Nα χρθςιμοποιοφν εκφράςεισ και ςφντομα μθνφματα για απλι περιγραφι ι αφιγθςθ ςχετικά με τθν 

εμφάνιςθ, το χαρακτιρα, τισ ςπουδζσ, τθν εργαςία, τθν κακθμερινότθτα, τθν υγεία, τον καιρό, τον 

ελεφκερο χρόνο, τισ διακοπζσ, τα χόμπυ, τθν ιδιαίτερθ πατρίδα.  

 Να κατανοοφν πλθροφορίεσ ςε κακθμερινζσ περιςτάςεισ και ςυηθτιςεισ (υπθρεςίεσ, καταςτιματα, 

εκδοτιρια ειςιτθρίων, πανεπιςτθμιακζσ αίκουςεσ, τράπεηεσ, εςτιατόριο, βιβλιοκικθ, ιατρείο, φαρμακείο, 

ξεναγιςεισ, ςτα μζςα ςυγκοινωνίασ κ.λπ.). 

 Nα κατανοοφν τθ βαςικι ιδζα και επιμζρουσ νοιματα ενόσ απλοφ γραπτοφ κειμζνου, που περιζχει 

λεξιλόγιο, εκφράςεισ και γραμματικζσ δομζσ υψθλισ ςυχνότθτασ και ςχετίηεται με προβλζψιμα οικεία 

κζματα.  

 Nα κατανοοφν ζνα είδοσ κειμζνου: προςωπικι επιςτολι, θλεκτρονικό ι τθλεφωνικό μινυμα, ανακοίνωςθ 

ι αγγελία.  

 Nα παράγουν ζνα απλό κείμενο ςτο οποίο κα περιγράφουν πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ, να 

ςυντάςςουν ζνα ςφντομο και απλά διατυπωμζνο μινυμα, φαξ ι μια ευχθτιρια κάρτα, να γράφουν 

προςωπικι επιςτολι, δίνοντασ και ηθτϊντασ πλθροφορίεσ, περιγράφοντασ εμπειρίεσ, εντυπϊςεισ, 

ςυναιςκιματα, προβλιματα ι ςχζδια, ζνα ςθμείωμα ςχετικά με ηθτιματα άμεςθσ ανάγκθσ, να γράφουν 

τον αποςτολζα και τον παραλιπτθ ςε ταχυδρομικό φάκελο. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ.  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 



 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

1. Γραμματικι: Ρροκετικι, αιτιατικι και δοτικι πτϊςθ των κλιτϊν μερϊν του λόγου και κυρίων 

ονομάτων, οι εκφράςεισ χρόνου ςε αυτζσ τισ πτϊςεισ, θ δοτικι πτϊςθ ςτισ απρόςωπεσ προτάςεισ, οι 

τρόποι κλίςθσ των ρθμάτων ςφμφωνα με τισ τάξεισ και ομάδεσ, όψεισ, εγκλίςεισ των ρθμάτων, 

ριματα κίνθςθσ με και χωρίσ προκιματα, οι τρόποι παραγωγισ, τα απόλυτα και τα τακτικά 

αρικμθτικά από το 100 ζωσ το 1000000, οι ερωτθματικζσ, αρνθτικζσ και αόριςτεσ αντωνυμίεσ, τα 

άκλιτα μζρθ του λόγου. 

2. υντακτικό ςφςτθμα: Σφνδεςμοι όλων των τφπων ςτισ ςφνκετεσ προτάςεισ και ςτθν παραγωγι 

πλάγιου λόγου.   

3. Ωσ προσ τον προφορικό λόγο/επικοινωνία: Κατανόθςθ διαφόρων κειμζνων που ζχουν ςχζςθ με τθν 

επικαιρότθτα και με τθν προςωπικι εμπειρία των φοιτθτριϊν/ϊν ςτον χϊρο των ςπουδϊν ι τθσ 

εργαςίασ. 

 

  



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε.: 

1. Στθ διδαςκαλία: Βίντεο και διαδικτυακζσ πθγζσ.  

2. Στθν επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ: Θλεκτρονικι 

πλατφόρμα Compus, e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 38 

Εκπόνθςθ εκκζςεων 20 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 

τισ εξετάςεισ 
40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ ζχει ςκοπό να ελζγξει το βακμό απόκτθςθσ των 

γλωςςικϊν δεξιοτιτων και γίνεται γραπτι και προφορικι 

διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και τελικι γραπτι 

και προφορικι ςυμπεραςματικι εξζταςθ ςτθ ρωςικι γλϊςςα. Θ 

τελικι γραπτι εξζταςθ διαρκεί 2 ϊρεσ και περιλαμβάνει 

Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ (ςυμπεραςματικι), Δοκιμαςία 

Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ (ςυμπεραςματικι) και Ζκκεςθ 

(ςυμπεραςματικι). Θ προφορικι εξζταςθ (ςυμπεραςματικι) 

διαρκεί περίπου 20 λεπτά για τθν/τον εκάςτοτε φοιτιτρια/θτι, 

όπου πρζπει να αποδείξουν τθν ικανότθτα επικοινωνίασ και τθν 

ορκι χριςθ τθσ διδαχκιςθσ φλθσ (γραμματικι, ςυντακτικοφ, 

λεξιλογίου κ.λπ.).   

Θ τελικι βακμολογία δίνεται από το μζςο όρο των δφο εξετάςεων 

και εκφράηεται με βάςθ τθν κλίμακα του 10. Τα προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τισ/τουσ 

φοιτιτριεσ/θτζσ ςε απευκείασ επικοινωνία με τον κακθγθτι και 

ςτθ ςελίδα https://services.uom.gr/classweb/classes.asp.  

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μακιματοσ (Εφδοξοσ): 

 Δανιθλίδου, Ν. (2012) ωςικά Α’ για Ζλλθνεσ. Μιπωσ Μπορϊ και Εγϊ;, Κεςςαλονίκθ: ΣΤΑΜΟΥΛΘΣ 

ΑΝΤ., ISBN 978-960-9533-36-2. 

Επιπρόςκετθ βιβλιογραφία για μελζτθ:  

 Δανιθλίδου, Ν. (2016) Τα ιματα τθσ ωςικισ Γλϊςςασ. Οι Ραραγωγικζσ Τάξεισ και οι Μθ 

Ραραγωγικζσ Ομάδεσ. Οι Τρόποι Κλίςθσ Τουσ, Β’ Ζκδοςθ (372 ςελ.), Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ, ISBN: 

978-960-599-076-3. 

 
 
  

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

4. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0204 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I, ωςικι Γλϊςςα II, ωςικι Γλϊςςα III 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
5. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα αποκτιςουν τισ εξισ δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 

 Να ςυλλαμβάνουν τθ βαςικι ιδζα και επιμζρουσ νοιματα ςε περιπτϊςεισ απλϊν και ςαφϊν 
ςφντομων μονολόγων, διαλόγων, μθνυμάτων και ανακοινϊςεων. 

 Να κατανοοφν το λεξιλόγιο, εκφράςεισ και γραμματικζσ δομζσ υψθλισ ςυχνότθτασ, που ςχετίηονται με 
κακθμερινά ηθτιματα άμεςθσ ανάγκθσ.  

 Να κατανοοφν ερωτιςεισ που αφοροφν ςε βαςικζσ προςωπικζσ και οικογενειακζσ πλθροφορίεσ, το 
χϊρο διαβίωςθσ και το άμεςο περιβάλλον τουσ, αγορζσ, ςπουδζσ, εργαςία, τοπικι γεωγραφία. 

 Να ακολουκοφν απλζσ οδθγίεσ. 

 Να ςυλλαμβάνουν βαςικζσ πλθροφορίεσ από ςφντομο θχογραφθμζνο κείμενο που αφορά ςτα 
προβλζψιμα κακθμερινά ηθτιματα, εφόςον μεταδίδεται αργά και κακαρά. 

 Να ςυηθτοφν τα ςχζδιά τουσ για το βράδυ, το ςαββατοκφριακο, τισ διακοπζσ. 

 Να δίνουν και να ακολουκοφν απλζσ οδθγίεσ (π.χ. ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ ι ςτο δρόμο). 

 Να κατανοοφν ζνα δελτίο καιροφ. 

 Να χειρίηονται απλζσ εκφράςεισ κακθμερινισ ςυνεννόθςθσ ςε δθμόςια υπθρεςία, κατάςτθμα, 
εκδοτιριο ειςιτθρίων, ταμείο, ταχυδρομείο, τράπεηα, εςτιατόριο, φοιτθτικι λζςχθ, κυλικείο, 
βιβλιοκικθ,  νοςοκομείο, φαρμακείο, ιατρείο, μζςα ςυγκοινωνίασ, ςτο δρόμο, ςτθν εκδρομι ι/και 
ξενάγθςθ, ςτο τθλζφωνο.   

 Να κατανοοφν τθ βαςικι ιδζα και επιμζρουσ νοιματα ενόσ απλοφ γραπτοφ κειμζνου, που περιζχει 
λεξιλόγιο, εκφράςεισ και γραμματικζσ δομζσ υψθλισ ςυχνότθτασ και ςχετίηεται με προβλζψιμα οικεία 
κζματα.  

 Να κατανοοφν ζνα είδοσ κειμζνου: αίτθςθ, διαφθμιςτικό φυλλάδιο, κατάλογο εςτιατορίου, φαξ, 
επιςτολι επιβεβαίωςθσ, πρόγραμμα, πινακίδα ςτο δρόμο και προειδοποίθςθ κινδφνου. 

 Να κατανοοφν απλζσ οδθγίεσ, απλοφσ κανονιςμοφσ. 

 Να ςυμπεραίνουν το νόθμα άγνωςτων λζξεων και φράςεων από τα ςυμφραηόμενα.  

 Να γράφουν τθν άποψι τουσ για ζνα κακθμερινό ηιτθμα.  

 Να κάνουν μια απλι γραπτι περιγραφι για τον εαυτό τουσ, τθν οικογζνεια, τισ ςυνκικεσ τθσ 
διαβίωςισ τουσ, τθν πόλθ, τθν εργαςία, μια εκδρομι, ςπουδζσ, γεγονότα, δραςτθριότθτεσ του 
παρελκόντοσ ςε ςυνδεδεμζνεσ προτάςεισ.  

 Να ςυμπλθρϊνουν προςωπικά ςτοιχεία ςε ερωτθματολόγιο, αίτθςθ ι ζντυπο ξενοδοχείου 
(ονοματεπϊνυμο, θλικία, εκνικότθτα, διεφκυνςθ, θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ, πόλθ και ΑΕΛ όπου 
πραγματοποιοφν τισ ςπουδζσ τουσ ι/και τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν).  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 



 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ.  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Ομαδικι εργαςία. 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

6. Γραμματικι: Γενικι και οργανικι πτϊςθ των κλιτϊν μερϊν του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι 
εκφράςεισ χρόνου ςε αυτζσ τισ πτϊςεισ, οι τρόποι κλίςθσ των ρθμάτων ςφμφωνα με τισ τάξεισ και 
ομάδεσ, όψεισ, εγκλίςεισ των ρθμάτων, ριματα κίνθςθσ με και χωρίσ προκιματα, οι τρόποι 
παραγωγισ, χριςθ των απόλυτων και των τακτικϊν αρικμθτικϊν, οι ερωτθματικζσ, αρνθτικζσ και 
αόριςτεσ αντωνυμίεσ, τα άκλιτα μζρθ του λόγου. 

7. υντακτικό ςφςτθμα: Σφνδεςμοι όλων των τφπων ςτισ ςφνκετεσ προτάςεισ και ςτθν παραγωγι 
πλάγιου λόγου.   

8. Ωσ προσ τον προφορικό λόγο/επικοινωνία: Κατανόθςθ διαφόρων κειμζνων που ζχουν ςχζςθ με τθν 
επικαιρότθτα και με τθν προςωπικι εμπειρία των φοιτθτριϊν/ϊν ςτον χϊρο των ςπουδϊν ι τθσ 
εργαςίασ. Διαχείριςθ των επικοινωνιακϊν κεμάτων. 

 

  



9. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε.: 
3. Στθ διδαςκαλία: Βίντεο και διαδικτυακζσ πθγζσ.  
4. Στθν επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ: Θλεκτρονικι 

πλατφόρμα Compus, e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 38 

Εκπόνθςθ εκκζςεων 20 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ ζχει ςκοπό να ελζγξει το βακμό απόκτθςθσ των 
γλωςςικϊν δεξιοτιτων και γίνεται γραπτι και προφορικι 
διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και τελικι γραπτι 
και προφορικι ςυμπεραςματικι εξζταςθ ςτθ ρωςικι γλϊςςα. Θ 
τελικι γραπτι εξζταςθ διαρκεί 2 ϊρεσ και περιλαμβάνει 
Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ (ςυμπεραςματικι), Δοκιμαςία 
Εκτεταμζνθσ Απάντθςθσ (ςυμπεραςματικι) και Ζκκεςθ 
(ςυμπεραςματικι). Θ προφορικι εξζταςθ (ςυμπεραςματικι) 
διαρκεί περίπου 20 λεπτά για τθν/τον εκάςτοτε φοιτιτρια/θτι, 
όπου πρζπει να αποδείξουν τθν ικανότθτα επικοινωνίασ και τθν 
ορκι χριςθ τθσ διδαχκιςθσ φλθσ (γραμματικι, ςυντακτικοφ, 
λεξιλογίου κ.λπ.).   
Θ τελικι βακμολογία δίνεται από το μζςο όρο των δφο εξετάςεων 
και εκφράηεται με βάςθ τθν κλίμακα του 10. Τα προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ ςε απευκείασ επικοινωνία με τον κακθγθτι και 
ςτθ ςελίδα https://services.uom.gr/classweb/classes.asp.  

 

10. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μακιματοσ (Εφδοξοσ): 

 Δανιθλίδου, Ν. (2012) ωςικά Α’ για Ζλλθνεσ. Μιπωσ Μπορϊ και Εγϊ;, Κεςςαλονίκθ: ΣΤΑΜΟΥΛΘΣ 
ΑΝΤ., ISBN 978-960-9533-36-2. 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2008) Συντακτικό τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Α’ Ζκδοςθ (192 
ςελ.), Κεςςαλονίκθ: University Studio Press Α.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8. 

Επιπρόςκετθ βιβλιογραφία για μελζτθ:  

 Δανιθλίδου, Ν. (2016) Τα ιματα τθσ ωςικισ Γλϊςςασ. Οι Ραραγωγικζσ Τάξεισ και οι Μθ 
Ραραγωγικζσ Ομάδεσ. Οι Τρόποι Κλίςθσ Τουσ, Β’ Ζκδοςθ (372 ςελ.), Κεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ, ISBN: 
978-960-599-076-3. 

 
 
  

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

7. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0205 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςικι Γλϊςςα V 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I, ωςικι Γλϊςςα II, ωςικι Γλϊςςα III, ωςικι 
Γλϊςςα IV 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
8. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τα κφρια ςθμεία μιασ 
ςυνομιλίασ ςε γνωςτά κζματα, κείμενα που περιζχουν κυρίωσ γλϊςςα υψθλισ ςυχνότθτασ, να ςυντάςςουν 
απλζσ προτάςεισ ϊςτε να περιγράψουν εμπειρίεσ και γεγονότα, να είναι ςε κζςθ να γράψουν απλό κείμενο 
ςχετικό με κζματα που τουσ είναι γνωςτά. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ.  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 
9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Βαςικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάηονται ςτο μάκθμα: 

 Χριςθ των πτϊςεων. 

 Ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ. 

 Επικετικζσ μετοχζσ (ενεργθτικζσ και πακθτικζσ). 

 Σφγκριςθ. 

 Σφνταξθ τθσ απλισ πρόταςθσ. 

 

  



11. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 38 

Εκπόνθςθ εκκζςεων 20 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρεριγραφι: Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν είναι προφορικι και 
γραπτι. 
 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ωςικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:  
1. Γραπτι εξζταςθ  με παραγωγι λόγου (διαμορφωτικι, 

ςυμπεραςματικι). 
2. Ρροφορικι εξζταςθ (διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 

 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ ζχουν πρόςβαςθ, μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ 
βακμολογίασ, ςτθ γραπτι εξζταςθ. 

 

12. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μακιματοσ (Εφδοξοσ): 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2013) Γραμματικι τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Β’ ζκδοςθ,  
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2156-4. 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2008) Συντακτικό τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Α’ Ζκδοςθ (192 
ςελ.), Κεςςαλονίκθ: University Studio Press Α.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8. 

 Лебедева, М.Н. (2000) Слпварь – справпчник синтаксическпй спчетаемпсти глагплпв, Русский 
язык: Курсы.  

 Красных, В. В. и др. (2003) Мпжнп? Нельзя? Практический минимум пп культурнпй адаптиции 
в русскпй среде, 3-е издание, Русский язык: Курсы.  

 Караванпва, Н.Б. (2009) Иллюстрирпванная энциклппедия, РОССИЯ: Эксмп.  

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

10. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0206 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ρωςικι Γλϊςςα VI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I, ωςικι Γλϊςςα II, ωςικι Γλϊςςα III, ωςικι 
Γλϊςςα IV, ωςικι Γλϊςςα V 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
11. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τα κφρια ςθμεία μιασ 
ςυνομιλίασ ςε γνωςτά κζματα, κείμενα που περιγράφουν γεγονότα και ςυναιςκιματα, να αφθγθκοφν μια 
ιςτορία ι να εξιςτοριςουν τθν υπόκεςθ ενόσ βιβλίου ι μιασ ταινίασ και να περιγράφουν τισ αντιδράςεισ τουσ, 
να είναι ςε κζςθ να γράψουν προςωπικζσ επιςτολζσ περιγράφοντασ εμπειρίεσ και εντυπϊςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ.  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Βαςικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάηονται ςτο μάκθμα: 

 Χριςθ των πτϊςεων. 

 ιματα κίνθςθσ με/χωρίσ προκιματα. 

 Επιρρθματικζσ μετοχζσ.  

 Ενεργθτικι και πακθτικι φωνι. 

 Δευτερεφουςεσ προτάςεισ. 

 

  



13. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γραπτζσ αςκιςεισ 38 

Εκπόνθςθ εκκζςεων 20 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρεριγραφι: Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν είναι προφορικι και 
γραπτι. 
 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ωςικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:  
3. Γραπτι εξζταςθ  με παραγωγι λόγου (διαμορφωτικι, 

ςυμπεραςματικι). 
4. Ρροφορικι εξζταςθ (διαμορφωτικι, ςυμπεραςματικι). 

 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ ζχουν πρόςβαςθ, μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ 
βακμολογίασ, ςτθ γραπτι εξζταςθ. 

 

14. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μακιματοσ (Εφδοξοσ): 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2013) Γραμματικι τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Β’ ζκδοςθ,  
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2156-4. 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2008) Συντακτικό τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Α’ Ζκδοςθ (192 
ςελ.), Κεςςαλονίκθ: University Studio Press Α.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8. 

 Лебедева, М.Н. (2000) Слпварь – справпчник синтаксическпй спчетаемпсти глагплпв, Русский 
язык: Курсы.  

 Красных, В. В. и др. (2003) Мпжнп? Нельзя? Практический минимум пп культурнпй адаптиции 
в русскпй среде, 3-е издание, Русский язык: Курсы.  

 Караванпва, Н.Б. (2009) Иллюстрирпванная энциклппедия, РОССИЯ: Эксмп.  

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

13. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0207-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ρωςικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I, ωςικι Γλϊςςα II, ωςικι Γλϊςςα III, ωςικι 
Γλϊςςα IV, ωςικι Γλϊςςα V, ωςικι Γλϊςςα VI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb 

 
14. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 

 Να κατανοοφν εκτεταμζνο προφορικό λόγο και διαλζξεισ και να παρακολουκοφν ακόμα και ςφνκετα 
επιχειριματα. 

 Να κάνουν περίλθψθ ενόσ ευρέοσ φάςματοσ κειμένων. 

 Να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ για ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων (βλ. κεματικζσ ενότθτεσ). 

 Να εξθγοφν μια άποψθ πάνω ςε ζνα κεντρικό ηιτθμα δίνοντασ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
των διαφόρων επιλογϊν. 

 Να κατανοοφν άρκρα και αναφορζσ που ςχετίηονται με ςφγχρονα προβλιματα ςτα όποια οι ςυγγραφείσ 
υιοκετοφν ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ ι απόψεισ.  

 Να γράφουν ςαφι κείμενα πάνω ςε ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ με τα ενδιαφζροντά τουσ. 

 Να μποροφν να γράφουν μια αναφορά, παρακζτοντασ πλθροφορίεσ ι δίνοντασ επιχειριματα για να 
ςτθρίξουν ι να αντικροφςουν μια ςυγκεκριμζνθ άποψθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν. 
 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ μποροφν  να εκφραςτοφν με αυτοπεποίκθςθ , ξεκάκαρα και ευγενικά ςε φφοσ επίςθμο ι 
ανεπίςθμο, όπωσ αρμόηει ςτθν περίςταςθ και ςτα άτομα που εμπλέκονται,  να εκφραςτοφν κατάλλθλα ανάλογα 
με τθν περίςταςθ και να αποφεύγουν χονδροειδθ́ λάκθ διατύπωςθσ. Θ ακρίβεια τθσ χρθ́ςθσ του λεξιλογίου είναι 
γενικά υψθλι, αν και παρατθρείται κάποια ςύγχυςθ και εςφαλμένθ επιλ ογι λζξεων , χωρίσ όμωσ να εμποδίηει 
τθν επικοινωνία . Θ ορκογραφία και θ ςτίξθ είναι αρκετά ακριβείσ , αλλά μπορεί να εμφανίηουν ςθμάδια 
επίδραςθσ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ. 

 
15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα «ωςικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν Επιςτθμϊν I» ζχει τζςςερισ ςκοποφσ:  

1. Επικοινωνιακό: Ρρακτικι κατοχι τθσ γλϊςςασ ςτισ εξισ μορφζσ γλωςςικισ δραςτθριότθτασ (ομιλία, 
γραφι, ανάγνωςθ – κατανόθςθ, ακρόαςθ – κατανόθςθ). 

2. Γνωςτικό: Θ γνωριμία με τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό και τθν κακθμερινι ηωι των ϊςων. Ανάπτυξθ 



του ενδιαφζροντοσ των φοιτθτριϊν/ϊν για τθ ςυνεχι μελζτθ των παραπάνω κεμάτων. 

3. Επαγγελματικό: Θ ανάπτυξθ γλωςςικϊν ικανοτιτων ςε τομείσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
των φοιτθτριϊν/ϊν.  

4. Ακαδθμαϊκό: Θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τθν ειδικι γλϊςςα (ορολογία) τθσ επιςτιμθσ τουσ, 
ϊςτε να αποκτιςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να κατανοοφν και να 
παράγουν ειδικά επιςτθμονικά κείμενα κοινωνικοπολιτικοφ και οικονομικοφ περιεχομζνου και να 
ανταποκρίνονται ςε γενικότερεσ και ειδικότερεσ περιςτάςεισ προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ 
που εντάςςονται ςτο ειδικό επιςτθμονικό αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ. 

 

Γραμματικι: Επικοινωνιακι γραμματικι. Μορφολογία (Επικετικι και επιρρθματικι μετοχι). Σφνταξθ τθσ απλισ 
και ςφνκετθσ πρόταςθσ. (Είδθ παρατακτικϊν και υποτακτικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτισ λζξεισ. Προι τθσ 
πρόταςθσ. Επικοινωνιακζσ λειτουργίεσ τθσ πρόταςθσ.). 

Ρροφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ: Με ζμφαςθ ςτθ γλϊςςα των  Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 

Μετάφραςθ: Μετάφραςθ από τα ρωςικά ςτα ελλθνικά κειμζνων που αφοροφν ςτισ κεματικζσ του μακιματοσ. 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ 

1. Ο ομιλθτισ και ο προςωπικόσ του κόςμοσ: 

 Ο άνκρωποσ και θ προςωπικι του ηωι. 

 Οικογζνεια. 

 Εργαςία. 

 Ελεφκεροσ χρόνοσ. 

 Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (ζμφυλεσ ςχζςεισ, γονείσ και παιδιά). 

 Ταξίδια. 

 Ελεφκεροσ χρόνοσ. 

 Αγαπθμζνεσ αςχολίεσ - ενδιαφζροντα, χόμπι. 

 

2. Ο ομιλθτισ ωσ κοινωνικό ον (κζματα κοινωνικοπολιτικοφ χαρακτιρα):  

 Άνθρωποσ και κοινωνία 

o Ρολιτικι και κοινωνία ςτθ ςφγχρονθ ωςία. 

o Κοινωνικι ανιςότθτα. 

o Δομι τθσ κοινωνίασ. Μεςαία τάξθ. 

 Άνθρωποσ και οικονομία  

o Ρρόβλθμα ανεργίασ. 

o Ανιςότθτα, φτϊχεια και πλοφτοσ ςτθ ωςία και ςτθν Ελλάδα. 

 

3. Θζματα γενικοφ κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ 

 Άνθρωποσ και φφςη 

o Ρροβλιματα των μεγάλων πόλεων. 

o Οικολογία και Ρεριβάλλον. 

 Γη – το κοινό μασ ςπίτι 

o Μετανάςτευςθ. 

o Δθμογραφία. 

o Ραγκοςμιοποίθςθ. 

 

  



15. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Επικοινωνία μζςω e-mail, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μζςω Viber και 
Skype. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ τθσ φλθσ των διαλζξεων 20 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν ςτθν γραμματικι φλθ 
και το λεξιλόγιο 

20 

Ραράδοςθ εκκζςεων / 
περιλιψεων που αφοροφν ςτισ 
κεματικζσ του μακιματοσ 

28 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ   

30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
ρωςικι γλϊςςα τθσ διδαχκείςασ φλθσ. Θ γραπτι εξζταςθ 
περιλαμβάνει μετάφραςθ από τα ρωςικά ςτα ελλθνικά κειμζνων 
που αφοροφν ςτισ κεματικζσ του μακιματοσ, αςκιςεισ 
γραμματικισ και λεξιλογίου, αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου (Reading)  και παραγωγισ γραπτοφ 
λόγου (Writing). Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι 
προςβάςιμα από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ από τθν εξεταςτζα φλθ 
του μακιματοσ που παραδίδεται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου ςε γραπτι μορφι. 
 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει  από: 

1. Τθν γραπτι εξζταςθ (50%). 
2. Τθν προφορικι εξζταςθ (50%). 

 

 

3. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2013) Γραμματικι τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Β’ ζκδοςθ,  
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2156-4. 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2008) Συντακτικό τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Α’ Ζκδοςθ (192 
ςελ.), Κεςςαλονίκθ: University Studio Press Α.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8. 

 Жаркпва Е. Х, Н. В. Кутукпва, Л. Н. Ольхпва (2002) Разгпвпры пп душам, СПб: Златпуст.  

 Баскп, Н. В. (2012) Обсуждаем глпбальные прпблемы, ппвтпряем русскую грамматику, Мпсква: 
Русский язык курсы. 

 Ласкарева, Е.Р. (2012) Чистая грамматика, СПб: Златпуст.  

 Ласкарева, Е.Р. (2013) Прпгулки пп русскпй лексике, СПб: Златпус. 
 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

 Журнал «Русский язык за рубежпм» 

 журнал “Мир русскпгп слпва” 

 журнал «Русская речь» 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

16. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0208-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Ρωςικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν ΙI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: ωςικι Γλϊςςα I, ωςικι Γλϊςςα II, ωςικι Γλϊςςα III, ωςικι 
Γλϊςςα IV, ωςικι Γλϊςςα V, ωςικι Γλϊςςα VI, ωςικι Ορολογία 
Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν Επιςτθμϊν Λ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ωςικι, Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb 

 
17. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ 
ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 

 Να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ για ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων κοινωνικοπολιτικοφ και 
οικονομικοφ περιεχομζνου.  

 Να κατανοοφν εκτεταμένο προφορικό λόγο και διαλέξεισ και να παρακολουκοφν ακόμα και  ςφνκετα 
επιχειριματα. 

 Να καταλαβαίνουν τισ περιςςότερεσ ειδθςεογραφικζσ και ενθμερωτικέσ εκπομπέσ τθσ τθλεόραςθσ. 

 Να κατανοοφν εξειδικευμένα άρκρα εκτόσ του τομέα τουσ , υπό τθν προχπόκεςθ ότι μπορουν να 
κάνουν περιςταςιακι χριςθ λεξικοφ για να επιβεβαιώςουν αν ερμθ́νευςαν ςωςτά τθν ορολογία. 

 Να πάρουν πλθροφορίεσ , ιδζεσ και γνϊμεσ από ιδιαίτερα εξειδικευμζνεσ πθγζσ  κοινωνικοπολιτικοφ 
και οικονομικοφ περιεχομζνου. 

 Να κάνουν περίλθψθ τμθμάτων τθσ ειδθςεογραφίασ , ςυνεντεφξεων ι ντοκιμαντζρ  που περιέχουν 
γνϊμεσ, επιχειριματα και ςυηθτιςεισ. 

 Να χρθςιμοποιοφν περιφράςεισ και να παραφράηουν για να καλύψουν κενά του λεξιλογίου και τθσ 
δομισ. 

 Να τροποποιοφν τθ διατύπωςθ για να αποφεύγουν τισ ςυχνέσ επαναλθ́ψεισ , αλλά τα λεξιλογικά κενά 
μπορεί ακόμα να προκαλοφν διςτακτικότθτα και προςφυγι ςε περιφράςεισ.  

 Να παράγουν απόλυτα κατανοθτό ςυνεχθ́ γραπτό λόγο που τθρεί τισ κακιερωμένεσ ςυμβάςεισ μορφθ́σ 
του κειμένου και παραγραφοποίθςθσ. 

 Με κάποια προςπάκεια να παρακολουκοφν και να ςυμβάλουν ςε ομαδικέσ ςυηθτθ́ςεισ ακόμα και όταν 
θ ομιλία είναι γρθ́γορθ και βαςίηεται ςτθν κακομιλουμένθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν. 
 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ διακέτουν ικανοποιθτικό φάςμα λεξιλογίου  
για κέματα  κοινωνικοπ ολιτικοφ και οικονομικοφ περιεχομζνου και τα περιςςότερα γενικά κέματα .  Θ ακρίβεια 
τθσ χρθ́ςθσ του λεξιλογίου είναι γενικά υψθλθ́ , αν και παρατθρείται κάποια ςύγχυςθ και εςφαλμένθ επιλογθ́ 
λζξεων, χωρίσ όμωσ να εμποδίηει τθν επικοινωνία . Μποροφν  να εκφραςτοφν με αυτοπεποίκθςθ , ξεκάκαρα και 
ευγενικά ςε φφοσ επίςθμο ι ανεπίςθμο , όπωσ αρμόηει ςτθν περίςταςθ και ςτα άτομα που εμπλζκονται ,  να 
εκφραςτουν κατάλλθλα ανάλογα με τθν περίςταςθ και να αποφεύγουν χονδροειδθ́ λάκθ διατ φπωςθσ. Θ 



ορκογραφία και θ ςτίξθ είναι αρκετά ακριβείσ , αλλά μπορεί να εμφανίηουν ςθμάδια επίδραςθσ τθσ μθτρικισ 
γλϊςςασ. 

 
18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα «ωςικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν Επιςτθμϊν I» ζχει τζςςερισ ςκοποφσ:  

5. Επικοινωνιακό: Ρρακτικι κατοχι τθσ γλϊςςασ ςτισ εξισ μορφζσ γλωςςικισ δραςτθριότθτασ (ομιλία, 
γραφι, ανάγνωςθ – κατανόθςθ, ακρόαςθ – κατανόθςθ). 

6. Γνωςτικό: Θ γνωριμία με τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό και τθν κακθμερινι ηωι των ϊςων. Ανάπτυξθ 
του ενδιαφζροντοσ των φοιτθτριϊν/ϊν για τθ ςυνεχι μελζτθ των παραπάνω κεμάτων. 

7. Επαγγελματικό: Θ ανάπτυξθ γλωςςικϊν ικανοτιτων ςε τομείσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
των φοιτθτριϊν/ϊν.  

8. Ακαδθμαϊκό: Θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με τθν ειδικι γλϊςςα (ορολογία) τθσ επιςτιμθσ τουσ, 
ϊςτε να αποκτιςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να κατανοοφν και να 
παράγουν ειδικά επιςτθμονικά κείμενα κοινωνικοπολιτικοφ και οικονομικοφ περιεχομζνου και να 
ανταποκρίνονται ςε γενικότερεσ και ειδικότερεσ περιςτάςεισ προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ 
που εντάςςονται ςτο ειδικό επιςτθμονικό αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ. 

 

Γραμματικι: Επικοινωνιακι γραμματικι. Σφνταξθ τθσ απλισ και ςφνκετθσ πρόταςθσ. (Είδθ απλισ πρόταςθσ. 
Σφνκετθ παρατακτικι πρόταςθ. Σφνκετθ υποτακτικι πρόταςθ. Σφνκετθ αςφνδετθ πρόταςθ.). 

Ρροφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ: Θ γλϊςςα των κοινωνικοπολιτικϊν και οικονομικϊν επιςτθμϊν. 

Μετάφραςθ: Μετάφραςθ από τα ρωςικά ςτα ελλθνικά κειμζνων που αφοροφν ςε εξειδικευμζνα κζματα 
κοινωνικοπολιτικϊν και οικονομικϊν επιςτθμϊν. 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ 

4. Ο ομιλθτισ και ο προςωπικόσ του κόςμοσ 

 

5. Ο ομιλθτισ ωσ κοινωνικό ον (κζματα κοινωνικοπολιτικοφ χαρακτιρα):  

 Άνθρωποσ και κοινωνία 

o Γυναίκεσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. 

o Ραγκόςμιο επικοινωνιακό πεδίο και πολιτιςμικι κρίςθ. 

 Άνθρωποσ και πολιτική  

o Ρολιτικζσ επιςτιμεσ. 

o Θ ζννοια τθσ πολιτικισ. 

o Θ ζννοια τθσ Δθμοκρατίασ. 

o Ρολιτικι εξουςία. 

o Ρολιτικά ςυςτιματα. 

 Άνθρωποσ και οικονομία 

o Δομι τθσ ςφγχρονθσ παραγωγισ. 

o Λδιοκτθςία.  

o Χρθματοοικονομικά κζματα. 

o Καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ και ςυνεταιριςμόσ. 

o Θ αγορά και ο ρόλοσ τθσ ςτθν οικονομικι ηωι. 

o Ζςοδα και ζξοδα. 



 Άνθρωποσ και επιςτήμη 

o Επιςτιμθ και θκικι. 

o Σφγχρονθ εκπαίδευςθ. 

 Άνθρωποσ και τζχνη 

 Άνθρωποσ και ΜΜΕ 

 

6. Θζματα γενικοφ κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ 

 Πνευματική ανάπτυξη τησ ανθρωπότητασ  

o Σφγχρονθ εκπαίδευςθ. 

o Επιςτιμθ και θκικι. 

 

  



16. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Επικοινωνία μζςω e-mail, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μζςω Viber και 
Skype. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ τθσ φλθσ των διαλζξεων 20 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν ςτθν γραμματικι φλθ 
και το λεξιλόγιο 

20 

Ραράδοςθ εκκζςεων / 
περιλιψεων που αφοροφν ςτισ 
κεματικζσ του μακιματοσ 

28 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ   

30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
ρωςικι γλϊςςα τθσ διδαχκείςασ φλθσ. Θ γραπτι εξζταςθ 
περιλαμβάνει μετάφραςθ από τα ρωςικά ςτα ελλθνικά κειμζνων 
που αφοροφν ςτισ κεματικζσ του μακιματοσ, αςκιςεισ 
γραμματικισ και λεξιλογίου, αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου (Reading)  και παραγωγισ γραπτοφ 
λόγου (Writing). Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι 
προςβάςιμα από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ από τθν εξεταςτζα φλθ 
του μακιματοσ που παραδίδεται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου ςε γραπτι μορφι. 
 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει  από: 

4. Τθν γραπτι εξζταςθ (50%). 
5. Τθν προφορικι εξζταςθ (50%). 

 

 

6. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2013) Γραμματικι τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Β’ ζκδοςθ,  
Κεςςαλονίκθ: University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2156-4. 

 Μαμαλοφι, Σβετλάνα, και Αντϊνθσ Τρακάδασ (2008) Συντακτικό τθσ ωςικισ Γλϊςςασ, Α’ Ζκδοςθ (192 
ςελ.), Κεςςαλονίκθ: University Studio Press Α.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8. 

 Жаркпва Е. Х, Н. В. Кутукпва, Л. Н. Ольхпва (2002) Разгпвпры пп душам, СПб: Златпуст.  

 Баскп, Н. В. (2012) Обсуждаем глпбальные прпблемы, ппвтпряем русскую грамматику, Мпсква: 
Русский язык курсы. 

 Ласкарева, Е.Р. (2012) Чистая грамматика, СПб: Златпуст.  

 Ласкарева, Е.Р. (2013) Прпгулки пп русскпй лексике, СПб: Златпус. 
 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

 Журнал «Русский язык за рубежпм» 

 журнал “Мир русскпгп слпва” 

 журнал «Русская речь» 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

19. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0401 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα Ι (Αϋ Σμιμα) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ επιλογισ 
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL343/index.php 

 
20. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ  του μακιματοσ είναι θ αφομοίωςθ βαςικϊν κανόνων γραμματικισ τθσ ςερβικισ γλϊςςασ και θ 
εξοικείωςθ με το λεξιλόγιο του κακθμερινοφ περιβάλλοντοσ. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι γραπτοφ και 
προφορικοφ λόγου: 

 να ξεχωρίςουν το λεξιλόγιο υψθλισ ςυχνότθτασ ςε μία ομιλία με κανονικό ρυκμό 

 να κατανοιςουν  εκφράςεισ, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν  κακθμερινότθτα, τα προςωπικά και οικογενειακά 

 να ςυςτθκοφν ι να ςυςτιςουν ανκρϊπουσ, να προςφωνιςουν, να χαιρετιςουν, να ευχαριςτιςουν, να 
ηθτιςουν ςυγγνϊμθ, να εκφράςουν άρνθςθ, αςυμφωνία, αντίρρθςθ 

 να αναγνωρίςουν οικείο λεξιλόγιο και γραμματικζσ δομζσ ςε ζνα απλό κείμενο
.
 

 να παράγουν ζνα απλό κείμενο, ςτο οποίο κα περιγράψουν πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 
21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ορκογραφία και προφορά: τα βαςικά τθσ προφοράσ όλων των φωνθμάτων τθσ ςερβικισ, κυριλλικι και 
λατινικι γραφι. Γραμματικι: ενεςτϊτασ, αόριςτοσ, ονομαςτικι, γενικι, αιτιατικι και τοπικι πτϊςθ, ενικόσ και 
πλθκυντικόσ αρικμόσ, βαςικζσ ζννοιεσ και χριςεισ, προςωπικζσ, κτθτικζσ και δεικτικζσ αντωνυμίεσ, βακμοί 
ςφγκριςθσ επικζτων. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, χριματα και ψϊνια, ροφχα, οικογζνεια. Επικοινωνία: 
γνωριμία, τθλεφωνικι ςυηιτθςθ, ςτο ςοφπερ μάρκετ, ςτο ανταλλακτιριο και ςτο εςτιατόριο. Στόχοσ του 
μακιματοσ είναι θ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ςερβικισ γλϊςςασ. Οι παραδόςεισ καλφπτουν τα 
ακόλουκα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβθτο, κλίςθ βοθκθτικϊν ρθμάτων jesam, hteti, imati ςτον ενεςτϊτα, 
καταφατικζσ και αρνθτικζσ προτάςεισ, είδθ ρθμάτων (ςυντελικό και μθ ςυντελικό, προςωπικά και απρόςωπα, 
μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργθτικι και πακθτικι διάκεςθ), ςχθματιςμόσ παρελκοντικϊν χρόνων, κλίςθ των 
ουςιαςτικϊν, βαςικό λεξιλόγιο. 

 

22. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint  
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 



Αυτόνομθ μελζτθ 95 

Τελικι γραπτι εξζταςθ 2 

Τελικι προφορικι εξζταςθ 1 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ 
ςερβικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ  πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading)  και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν.  
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει  από: 

 τθ γραπτι εξζταςθ (75%) 

 τθν προφορικι εξζταςθ (25%) 

 

23. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 Научимп српски – РЕЧ – ПО – РЕЧ, μαηί με το βιβλίο αςκιςεων και CD για ακουςτικζσ αςκιςεισ, το οποίο 

είναι γραμμζνο από τθν ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ και ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, και εκδίδεται από τθ Φιλοςοφικι 
Σχολι. 

 (2013) Γραμματικι τθσ Σερβικισ Γλϊςςασ, КСЕНИЈА ЗМИЈАНАЦ, Γερμανόσ. 

 (2004) НАУЧИМО ПАДЕЖЕ , ВЕСНА КРАЈИШНИК, БЕОГРАД. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

24. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0401 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα Ι (ΒϋΣμιμα) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL304/index.php 

 
25. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ςερβικισ γλϊςςασ. Στο Ά εξάμθνο οι παραδόςεισ 
καλφπτουν τα ακόλουκα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβθτο, κλιςθ βοθκθτικϊν ρθμάτων Jesam, Hteti, Biti ςτον 
ενεςτϊτα, καταφατικζσ και αρνθτικζσ προτάςεισ, είδθ ρθμάτων (ςυντελικό και μθ ςυντελικό, προςωπικά και 
απρόςωπα, μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργθτικι και πακθτικι διάκεςθ), ςχθματιςμόσ παρελκοντικϊν 
χρόνων, κλίςθ των ουςιαςτικϊν, βαςικό λεξιλόγιο και βαςικζσ ικανότθτεσ επικοινωνίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Λιψθ αποφάςεων μζςα από τθ αναηιτθςθ  

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 
26. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ορκογραφία και προφορά: τα βαςικά τθσ προφοράσ όλων των φωνθμάτων τθσ ςερβικισ, κυριλλικι και 
λατινικι γραφι. Γραμματικι: ενεςτϊτασ, αόριςτοσ, ονομαςτικι, γενικι, αιτιατικι και τοπικι πτϊςθ, ενικόσ και 
πλθκυντικόσ αρικμόσ, βαςικζσ ζννοιεσ και χριςεισ, προςωπικζσ, κτθτικζσ και δεικτικζσ αντωνυμίεσ, βακμοί 
ςφγκριςθσ επικζτων. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, χριματα και ψϊνια, ροφχα, οικογζνεια. Επικοινωνία: 
γνωριμία, τθλεφωνικι ςυηιτθςθ, ςτο ςοφπερ μάρκετ, ςτο ανταλλακτιριο και ςτο εςτιατόριο. Στόχοσ του 
μακιματοσ είναι θ εκμάκθςθ τθσ ςφγχρονθσ λόγιασ ςερβικισ γλϊςςασ. Οι παραδόςεισ καλφπτουν τα 
ακόλουκα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβθτο, κλίςθ βοθκθτικϊν ρθμάτων jesam, hteti, imati ςτον ενεςτϊτα, 
καταφατικζσ και αρνθτικζσ προτάςεισ, είδθ ρθμάτων (ςυντελικό και μθ ςυντελικό, προςωπικά και απρόςωπα, 
μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργθτικι και πακθτικι διάκεςθ), ςχθματιςμόσ παρελκοντικϊν χρόνων, κλίςθ των 
ουςιαςτικϊν, βαςικό λεξιλόγιο. 

 

27. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

49 

Γλωςςικζσ αςκιςεισ 49 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ ςερβικι (κροατικι/βοςνιακι) 
Γραπτι πρόοδοσ και ςτο τζλοσ του εξαμινου γραπτι και 



προφορικι εξζταςθ. 
Τα κριτιρια εξζταςθσ είναι προςβάςιμα ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω compus. 

 

28. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Selimovid-Momčilovid, Masa, and Ljubica Živanid (2009) SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početni 
tečaj,Institut za strane jezike, Beograd  

 Selimovid-Momčilovid, Masa, and Ljubica Živanid, SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ WorkBook. 

 Zmijanjac, Ksenija, Γραμματικι τθσ Σερβικισ Γλϊςςασ με Αςκιςεισ. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

29. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0402 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Bϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL304/index.php 

 
30. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

       Στο Βϋ εξάμθνο οι παραδόςεισ καλφπτουν τα ακόλουκα: ςχθματιςμόσ και χριςθ των μελλοντικϊν χρόνων, 
ομαλϊν και ανϊμαλων ρθμάτων, κλίςθ και χριςθ τθσ προςτακτικισ και ευκτικισ, το γζνοσ, ο αρικμόσ και οι 
πτϊςεισ των επικζτων, βαςικι χριςθ των πτϊςεων τθσ ονομαςτικισ, γενικισ, δοτικισ , αιτιατικισ, οργανικισ και 
τοπικισ, παρακετικά επικζτων, προςωπικζσ αναφορικζσ, κτθτικζσ και αυτοπακείσ αντωνυμίεσ (δυνατοί και 
αδφνατοι τφποι), αρικμθτικά απόλυτα και τακτικά, διεφρυνςθ λεξιλογίου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Λιψθ αποφάςεων μζςα από τθν αναηιτθςθ 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 
31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο Βϋ εξάμθνο οι παραδόςεισ καλφπτουν τα ακόλουκα: ςχθματιςμόσ και χριςθ των μελλοντικϊν χρόνων, 
ομαλϊν και ανϊμαλων ρθμάτων, κλίςθ και χριςθ τθσ προςτακτικισ και ευκτικισ, το γζνοσ, ο αρικμόσ και οι 
πτϊςεισ των επικζτων, βαςικι χριςθ των πτϊςεων τθσ ονομαςτικισ, γενικισ, δοτικισ, αιτιατικισ, οργανικισ 
και τοπικισ, παρακετικά επικζτων, προςωπικζσ αναφορικζσ, κτθτικζσ και αυτοπακείσ αντωνυμίεσ (δυνατοί και 
αδφνατοι τφποι), αρικμθτικά απόλυτα και τακτικά, διεφρυνςθ λεξιλογίου. Γραμματικι: γενικι πτϊςθ (ζκφραςθ 
χρόνου και τόπου), δοτικι πτϊςθ (ωσ αντικείμενο, ζκφραςθ κατεφκυνςθσ), αιτιατικι πτϊςθ (ζκφραςθ χρόνου 
και τόπου), οργανικι πτϊςθ (ζκφραςθ τόπου, χρόνου, μζςου, λειτουργία ενόσ αντικειμζνου, διλωςθ παρζασ 
και ςυνοδείασ), τοπικι πτϊςθ (εκφράηοντασ τον τόπο), κθλυκά ουςιαςτικά που τελειϊνουν ςε ςφμφωνο, 
δυνθτικόσ, μζλλοντασ, προςτακτικι, τακτικοί αρικμοί, υποκετικόσ λόγοσ. Λεξιλόγιο: διαβίωςθ, τουριςμόσ 
(ταξίδια, ηθτϊντασ πλθροφορίεσ, τελωνεία), υγεία, ελεφκεροσ χρόνοσ και χόμπι. Επικοινωνία: ςτθ ςτάςθ 
τρζνου/λεωφορείου, ςτο αεροδρόμιο, ςτο ταξιδιωτικό γραφείο, ςτον γιατρό, ςτο ςουπερμάρκετ, ςτο 
ταχυδρομείο, ςτθν τράπεηα, ςφνταξθ ανεπίςθμων επιςτολϊν. 

 

32. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

49 

Γλωςςικζσ αςκιςεισ 49 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ ςερβικι (κροατικι/βοςνιακι). 
Γραπτι πρόοδοσ και ςτο τζλοσ του εξαμινου γραπτι και 



προφορικι εξζταςθ. 
Τα κριτιρια εξζταςθσ είναι προςβάςιμα ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω compus. 

 

33. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Selimovid-Momčilovid, Masa, and Ljubica Živanid (2009) SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početni 
tečaj,Institut za strane jezike, Beograd  

 Selimovid-Momčilovid, Masa, and Ljubica Živanid, SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ WorkBook. 

 Zmijanjac, Ksenija, Γραμματικι τθσ Σερβικισ Γλϊςςασ με Αςκιςεισ. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

34. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0403 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα II 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
35. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ  του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτο γραπτό λόγο. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου : 

 να ταυτίηουν τθν προφορικι πλθροφορία με το γραπτό κείμενο ςε διάλογουσ  

 να διαβάηουν και να κατανοοφν το νόθμα ενόσ μικροφ κειμζνου και διαλόγου  

 να περιγράφουν προφορικά πρόςωπα και αντικείμενα 

 να ξεχωρίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, απόψεισ και κζςεισ που περιλαμβάνονται ςε ζνα κείμενο   

 να γράφουν φράςεισ και προτάςεισ ςε υπαγόρευςθ  

 να περιγράφουν γραπτϊσ πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 
36. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Τα μακιματα αντιςτοιχοφν ςτο επίπεδο Β1. Γραμματικι: πτϊςεισ που εκφράηουν κτθτικότθτα, ποιότθτα, χϊρο, 
χρόνο, ςυμφωνία, ςχετικζσ προτάςεισ, επιρριματα. Λεξιλόγιο: οικογενειακζσ ςχζςεισ, επαγγζλματα, μζρθ του 
ςϊματοσ, περιγραφι ανκρϊπων, ροφχα, ελεφκεροσ χρόνοσ, επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ εκφράςεισ ςε μια 
τθλεφωνικι ςυηιτθςθ. Επικοινωνία: ςυνζντευξθ για δουλειά, ςυμπλιρωςθ εντφπων, εγγραφι ςε ςχολι, ςτο 
κομμωτιριο και ςτο ταξιδιωτικό γραφείο. 

 

37. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Δια ηϊςθσ διαλζξεισ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 
Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 
Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθν γραμματικι φλθ 
και το λεξιλόγιο 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 35 



τισ εξετάςεισ   

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ  
ςερβικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing).  
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από: 

 τθ γραπτι εξζταςθ (55%) 

 τθν προφορικι εξζταςθ (45%) 

 

38. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 (2007) НАУЧИМО СРПСКИ , РЕЧ ПО РЕЧ, ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, ИНСТИТУТ ЗА 
СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, БЕОГРАД, 2007. 

 (2004) НАУЧИМО ПАДЕЖЕ, ВЕСНА КРАЈИШНИК, БЕОГРАД. 

 (2013) Γραμματικι τθσ Σερβικισ Γλϊςςασ, КСЕНИЈА ЗМИЈАНАЦ, Γερμανόσ. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

39. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0404 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα III 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
40. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτο γραπτό λόγο. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 

 να κατανοοφν ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εκφράςεισ, προτάςεισ και ςθμεία κειμζνων που ζχουν ςχζςθ με 
κακθμερινζσ εμπειρίεσ και καταςτάςεισ 

 να αναγνωρίηουν τα κφρια ςθμεία μιασ ομιλίασ, ενόσ διαλόγου ι μιασ ςυηιτθςθσ 

 να κατανοοφν γραπτζσ οδθγίεσ, εντολζσ, υποδείξεισ  

 να κατανοοφν το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου και να απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ 

 να εκφράηουν βαςικζσ επικυμίεσ και ςυναιςκιματα  

 να ανταλλάηουν πλθροφορίεσ για τισ ςυνικειζσ τουσ, για ηθτιματα άμεςθσ ανάγκθσ, για κζματα που 

αφοροφν το περιβάλλον τουσ 

 να γράψουν μια μικρι ζκκεςθ ι αναφορά που επικεντρϊνεται ς’ ζνα ηιτθμα ι γεγονόσ  

 να γράψουν ςφντομο κείμενο για ζνα πρόςωπο, αντικείμενο, ζργο ι μια πράξθ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 
41. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Τα μακιματα αντιςτοιχοφν ςτο επίπεδο B2. Γραμματικι: γεροφνδιο και ξζνα ουςιαςτικά, αιτιϊδθσ γενικι, 
λογικό υποκείμενο ςε δοτικι πτϊςθ, αυτοπακισ πακθτικι φωνι, ρθματικι όψθ, επιρρθματικόσ ρθματικόσ 
τφποσ ενεςτϊτα και παρακειμζνου, τροπικότθτα ριματοσ, υποκετικζσ προτάςεισ και αναφορικζσ προτάςεισ. 
Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, υγεία, ακλιματα, επαγγζλματα, ταξίδια, παραδόςεισ και πεποικιςεισ. 
Επικοινωνία: ςε ζνα εςτιατόριο, ςτο γιατρό, ςτο ςουπερμάρκετ, ςτο ταξίδι. 

 

42. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Δια ηϊςθσ διαλζξεισ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 

 Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 

 Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και αςκιςεισ 52 



Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 

Ραράδοςθ αςκιςεων που 
αφοροφν τθ γραμματικι φλθ 
και το λεξιλόγιο 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ  
ςερβικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ.  
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει  από: 

 τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 

 τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

43. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κυριαηισ, Δϊρθσ Κ. (1994) Μζκοδοσ για τθν Εκμάκθςθ τθσ Αλβανικισ Γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ: Μαλλιάρθσ. 

 (2012) ВИШЕ ОД РЕЧИ, СРПСКИ ЗА СТРАНЦЕ, СМИЉА ЗДРАВКОВИЋ, ЉУБИЦА ЖИВАНИЋ И БРАНИМИР 
ПУТНИК, ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, БЕОГРАД. 

 (2007) НАУЧИМО СРПСКИ 2, МИЛИВОЈ АЛАНОВИЋ, ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, НАТАША БУГАРСКИ, 
ЈАСМИНА ДРАЖИЋ, МАРИНА КУРЕШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, ОДСЕК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
ЛИНГВИСТИКУ – ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ, НОВИ САД. 

 Μλιτσ, Νατάςα (2013) Σερβο-Ελλθνικό Λεξικό Επιςτθμονικισ Ορολογίασ, БЕОГРАД: СИГНАТУРЕ. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

44. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0405 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα V 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα I ζωσ V 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL304/index.php 
https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
45. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Ρλιρθσ κατανόθςθ όλων των γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομζνων 

 Κατανόθςθ εξειδικευμζνων κειμζνων τθσ ςερβικισ γλϊςςασ 

 Ραραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου με τθ χριςθ πλοφςιου και ειδικοφ λεξιλογίου 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Λιψθ αποφάςεων μζςα από τθν αναηιτθςθ 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων μζςα ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ και διεπιςτθμονικό 
περιβάλλον 

 
46. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο Εϋ εξάμθνο ολοκλθρϊνεται θ διδαςκαλία των γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομζνων: ςφνκετα ριματα, 
αόριςτοσ, παρακείμενοσ, υπερςυντζλικοσ, τετελεςμζνοσ μζλλοντασ ςτθν ενεργθτικι και πακθτικι φωνι, 
ανϊμαλα ουςιαςτικά και επίκετα, ειδικζσ περιπτϊςεισ ςφνταξθσ των πτϊςεων, ςφνδεςμοι, προκζςεισ. 

 

47. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

38 

Συγγραφι εργαςιϊν 60 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Σερβικι (Κροατικι/Βοςνιακι). 
Συγγραφι εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και ςτο τζλοσ 
του εξαμινου γραπτι και προφορικι εξζταςθ. 
Τα κριτιρια εξζταςθσ είναι προςβάςιμα ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω compus. 

 

48. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Mrazovid, Pavica (2009) Gramatika Srrpskog Jezika za Strance, Novi Sad: Izdavačka Knjižarnica Zorana 
Stojanovica. 



 Zmijanjac, Ksenija, Γραμματικι τθσ Σερβικισ Γλϊςςασ με Αςκιςεισ. 

 MARKOVIC – KOVAC, ALEKSANDRA, Σερβοελλθνικό Λεξικό.  

 Videntijevid, Gordana & Živanid, Ljubica (1998) Srpski Jeszik za Strance, Beograd: The Institute for Foreign 
Languages Belgrade. 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

49. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0405 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα V 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ/Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα I ζωσ IV 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes.asp 

 
50. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ  του μακιματοσ είναι θ πλθρζςτερθ εκμάκθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ  
γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτο γραπτό λόγο. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου: 

 να κατανοοφν ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εκφράςεισ, προτάςεισ και ςθμεία κειμζνων που ζχουν ςχζςθ με 
κακθμερινζσ εμπειρίεσ και καταςτάςεισ 

 να αναγνωρίηουν τα κφρια ςθμεία μιασ ομιλίασ, ενόσ διαλόγου ι μιασ ςυηιτθςθσ 

 να κατανοοφν γραπτζσ οδθγίεσ, εντολζσ, υποδείξεισ 

 να κατανοοφν το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου και να απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ 

 να εκφράηουν βαςικζσ επικυμίεσ και ςυναιςκιματα  

 να ανταλλάηουν πλθροφορίεσ για τισ ςυνικειζσ τουσ, για ηθτιματα άμεςθσ ανάγκθσ, για κζματα που 

αφοροφν το περιβάλλον τουσ 

 να γράψουν μια μικρι ζκκεςθ ι αναφορά που επικεντρϊνεται ς’ ζνα ηιτθμα ι γεγονόσ  

 να γράψουν ςφντομο κείμενο για ζνα πρόςωπο, αντικείμενο, ζργο ι μια πράξθ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 
51. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο Εϋ εξάμθνο ολοκλθρϊνεται θ διδαςκαλία των γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομζνων: ςφνκετα ριματα, 
αόριςτοσ, παρακείμενοσ, υπερςυντζλικοσ, τετελεςμζνοσ μζλλοντασ ςτθν ενεργθτικι και πακθτικι φωνι, 
ανϊμαλα ουςιαςτικά και επίκετα, ειδικζσ περιπτϊςεισ ςφνταξθσ των πτϊςεων, ςφνδεςμοι, προκζςεισ. 

 

52. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Δια ηϊςθσ διαλζξεισ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Διδαςκαλία με χριςθ PowerPoint 

 Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ COMPUS 

 Επικοινωνία μζςω e-mail και Skype 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ μελζτθ τθσ φλθσ των 
διαλζξεων 

30 



Ραράδοςθ αςκιςεων που τθ 
γραμματικι φλθ και το 
λεξιλόγιο 

35 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τελικι γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθ  
ςερβικι γλϊςςα και αφορά όλθ τθ διδαχκείςα φλθ. 
Θ γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει τεςτ γραμματικισ πολλαπλισ 
επιλογισ και αςκιςεισ για κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
(Listening), κατανόθςθ γραπτοφ λόγου (Reading) και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου (Writing). 
Τα προςδιοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από 
τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν περιγραφι του μακιματοσ που 
υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτθν ανακοίνωςθ τθσ φλθσ 
ςτο Compus. 
Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει  από: 

 τθ γραπτι εξζταςθ (50%) 

 τθν προφορικι εξζταςθ (50%) 

 

53. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  ДРАВКОВИЋ, СМИЉА, ЖИВАНИЋ, ЉУБИЦА И ПУТНИК, БРАНИМИР (2012) ВИШЕ ОД РЕЧИ, СРПСКИ ЗА 
СТРАНЦЕ, БЕОГРАД: ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ. 

 (2007) НАУЧИМО СРПСКИ 2, МИЛИВОЈ АЛАНОВИЋ, ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, НАТАША БУГАРСКИ, 
ЈАСМИНА ДРАЖИЋ, МАРИНА КУРЕШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, ОДСЕК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
ЛИНГВИСТИКУ – ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ, НОВИ САД. 

 Μλιτσ, Νατάςα (2013) Σερβο /Ελλθνικο Λεξικό Επιςτθμονικισ Ορολογίασ, БЕОГРАД: СИГНАТУРЕ. 
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

54. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0406 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Tϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ερβικι Γλϊςςα VI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα I ζωσ V 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL304/index.php 

 
55. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Εμβάκυνςθ ςτθν κατανόθςθ εξειδικευμζνων κειμζνων τθσ ςερβικισ γλϊςςασ 

 Ραραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςτθ ςερβικι γλϊςςα με τθ χριςθ πλοφςιου και ειδικοφ 
λεξιλογίου 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Λιψθ αποφάςεων μζςα από τθν αναηιτθςθ 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 
56. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο ΣΤϋ εξάμθνο ολοκλθρϊνεται ο κφκλοσ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. Ραράλλθλα, εμπλουτίηονται οι γνϊςεισ 
των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτθ ςερβικι γλϊςςα με κείμενα ορολογίασ που άπτονται ηθτθμάτων πολιτικοφ και 
οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και ιςτορίασ και λογοτεχνίασ. 

 

57. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

38 

Συγγραφι εργαςιϊν 60 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ ςερβικι (κροατικι/βοςνιακι). 
Συγγραφι εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και ςτο τζλοσ 
του εξαμινου γραπτι και προφορικι εξζταςθ. 
Τα κριτιρια εξζταςθσ είναι προςβάςιμα ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω compus. 

 

58. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Markovic-Kovac, Aleksandra, Σερβοελλθνικό Λεξικό. 

 Videntijevid, Gordana & Živanid, Ljubica (1998) Srpski Jeszik za Strance, Beograd: The Institute for Foreign 
Languages Belgrade. 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

59. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0407 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
ερβικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Γλϊςςα I ζωσ VI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL304/index.php 

 
60. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Κατάκτθςθ πλοφςιου, εξειδικευμζνου λεξιλογίου για τθν κατανόθςθ εξειδικευμζνων οικονομικϊν και 
κοινωνικοπολιτικϊν κειμζνων τθσ ςερβικισ (κροατικισ/βοςνιακισ) γλϊςςασ.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Λιψθ αποφάςεων μζςα από τθν αναηιτθςθ 
• Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 
61. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το περιεχόμενο των μακθμάτων βαςίηεται ςτθν περαιτζρω διεφρυνςθ και ανάπτυξθ γνϊςεων και γλωςςικϊν 
δεξιοτιτων με τθν εκμάκθςθ ςερβικισ ορολογίασ, θ οποία αφορά:  

 τθν επιςτιμθ των οικονομικϊν  

 τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ (εμπορικζσ ςυμφωνίεσ, τραπεηικι ορολογία, διεκνείσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ) 

 τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ  

 εκφράςεισ και ιδιωματιςμοφσ  

 τθ διπλωματικι πρακτικι μζςα από κείμενα, τα οποία επιλζγονται από βιβλία, εφθμερίδεσ, εμπορικζσ και 
διπλωματικζσ ςυμφωνίεσ ι διάφορουσ ιςτοτόπουσ 

 
62. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

38 

Συγγραφι εργαςιϊν 60 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ ςερβικι (κροατικι/βοςνιακι). 
Συγγραφι εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και ςτο τζλοσ 
του εξαμινου γραπτι και προφορικι εξζταςθ. 
Τα κριτιρια εξζταςθσ είναι προςβάςιμα ςτισ/ςτουσ 

φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω compus.  

 

63. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Marcovic-Kovac, Aleksandra, Σερβοελλθνικό Λεξικό.  



 Εξειδικευμζνα κείμενα οικονομικϊν και κοινωνικοπολιτικϊν επιςτθμϊν. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

64. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0408 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
ερβικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν 
Επιςτθμϊν ΙI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Σερβικι Ορολογία Οικονομικϊν και Κοινωνικοπολιτικϊν Επιςτθμϊν 
Λ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Σερβικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL304/index.php 

 
65. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

 Κατάκτθςθ πλοφςιου και εξειδικευμζνου λεξιλογίου για τθν κατανόθςθ εξειδικευμζνων οικονομικϊν και 
κοινωνικοπολιτικϊν κειμζνων τθσ ςερβικισ γλϊςςασ 

 Ανάλυςθ εξειδικευμζνων οικονομικϊν και κοινωνικοπολιτικϊν κειμζνων τθσ ςερβικισ γλϊςςασ 

 Ραραγωγι εξειδικευμζνων οικονομικϊν και κοινωνικοπολιτικϊν κειμζνων τθσ ςερβικισ γλϊςςασ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Λιψθ αποφάςεων μζςα από τθν αναηιτθςθ 
• Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 
66. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Κατά το εξάμθνο αυτό ςυνεχίηεται θ περαιτζρω διεφρυνςθ και ανάπτυξθ γνϊςεων και γλωςςικϊν δυνατοτιτων 
ςτουσ τομείσ των οικονομικϊν και κοινωνικοπολιτικϊν επιςτθμϊν. Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται ποικίλα κείμενα πολιτικοφ, οικονομικοφ και κοινωνιολογικοφ περιεχομζνου, 
αποςπάςματα από βιβλία και άρκρα από περιοδικά και εφθμερίδεσ που πραγματεφονται ςχετικά κζματα. 
Επιπλζον, γίνεται αναφορά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ, πολιτικζσ, κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ςτα ικθ και τα 
ζκιμα, κακϊσ και ςτθν κακθμερινι ηωι των χωρϊν που προζκυψαν από τθ διάλυςθ τθσ πρϊθν 
Γιουγκοςλαβίασ, ϊςτε να γίνεται πλιρωσ κατανοθτό το περιεχόμενο των κειμζνων. 

 
67. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

38 

Συγγραφι εργαςιϊν 60 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ ςερβικι (κροατικι/βοςνιακι). 
Συγγραφι εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και ςτο τζλοσ 
του εξαμινου γραπτι και προφορικι εξζταςθ. 
Τα κριτιρια εξζταςθσ είναι προςβάςιμα ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ μζςω compus.  

 

68. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 Marcovic-Kovac, Aleksandra, Σερβοελλθνικό Λεξικό.  

 Εξειδικευμζνα κείμενα οικονομικων και κοινωνικοπολιτικϊν επιςτθμϊν 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

69. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0105-4 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ τατιςτικι με Χριςθ Θ/Τ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL390/ 

 
70. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Βαςικόσ ςκοπόσ του µακιµατοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτθν ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδοµζνων, 
τθν τζχνθ δθλαδι τθσ εξζταςθσ, ςφνοψθσ και εξαγωγισ ςυµπεραςµάτων από δεδοµζνα. Συγκεκριµζνα, θ/ο 
φοιτιτρια/τισ, αφοφ κατανοιςει τισ ϐαςικζσ αρχζσ τθσ ςτατιςτικισ ςτο πλαίςιο των οικονοµικϊν και 
κοινωνικϊν επιςτθµϊν, να µπορεί να : 

 περιγράψει και να οργανϊςει τα δεδοµζνα που ςυλλζγει µε τεχνικζσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ 

 χειρίηεται αποτελεςµατικά πικανότθτεσ και τυχαίεσ µεταβλθτζσ 

 επιλφει προβλιµατα επαγωγικισ ςτατιςτικισ 

 πραγματοποιεί ςτατιςτικι ανάλυςθ και ερµθνεία δεδοµζνων χρθςιµοποιϊντασ ζνα από τα πιο δθµοφιλι 
ςτατιςτικά πακζτα λογιςµικοφ (MS-Excel, SPSS, Stata, R) ςτον Θ/Υ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ βαςικϊν τεχνολογιϊν 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ρροαγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
71. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Στατιςτικισ Επιςτιμθσ και τθ ςφνδεςθ αυτισ 

τόςο με τθν Οικονομικι Επιςτιμθ όςο και με τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. To μάκθμα πραγματεφεται ηθτιματα 

που ςχετίηονται με α) τθ δειγματολθψία και παραγωγι δεδομζνων, β) τθν περιγραφικι ςτατιςτικι, γ) τθ 

κεωρία των πικανοτιτων και δ) τθν επαγωγικι ςτατιςτικι. Στόχοσ τθσ δειγματολθψίασ και τθσ παραγωγισ 

δεδομζνων είναι θ επιλογι ενόσ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ από τον πλθκυςμό και τθ ςυλλογι δεδομζνων 

από το δείγμα. Θ περιγραφικι ςτατιςτικι ζχει ωσ ςτόχο να ςυνοψίςει τισ κφριεσ ιδιότθτεσ δεδομζνων ςε ζνα 

δείγμα, χρθςιμοποιϊντασ γραφικζσ και αρικμθτικζσ μεκόδουσ. Θ επαγωγικι ςτατιςτικι ςτοχεφει ςτθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων για τθ ςυμπεριφορά ενόσ πλθκυςμοφ από ζνα δείγμα δεδομζνων με τθ βοικεια τθσ κεωρίασ 

των πικανοτιτων. Εφαρμογι ςτατιςτικισ ανάλυςθσ με τθ χριςθ λογιςμικϊν. 

 

72. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ρρόγραμμα Στατιςτικισ Ανάλυςθσ STATA 
Υποςτιριξθ Μακθςιακισ Διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
COMPUS 
Χριςθ βιντεοπροβολζα 



ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Φροντιςτιριο 26 

Γενικι προετοιμαςία 46 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Λ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) (Συμπεραςματικι), θ οποία 
περιλαμβάνει: 
‐ Ερωτιςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων  
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν 
ςτοιχείων του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ ςαφινεια και 
θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
ΛΛ. Ρρόοδοσ - Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ (30%) (Συμπεραςματικι): 
Αφορά ςτα κζματα που καλφπτονται από τα εργαςτθριακά 
μακιματα. 
Σκοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των φοιτθτριϊν/θτϊν  
ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ ςαφινεια και 
θ κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο site του 
μακιματοσ και για κάκε ενζργεια αξιολόγθςθσ. 

 

73. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Αγγελισ, Β. και ∆θµάκθ, Α. (2010) Στατιςτικι, Ρεριγραφικι Στατιςτικι - Ρικανότθτεσ - Στατιςτικι 
Συµπεϱαςµατολογίασ, Τόµοσ Α, Σοφία. 

 Καλαµατιανοφ, Α. (2003) Κοινωνικι Στατιςτικι, 2θ ζκδοςθ, Ραπαηιςθ. 

 οφςςοσ, Ρ. και Τςαοφςθσ Γ. (2011) Στατιςτικι ςτισ Επιςτιµεσ τθσ Συµπεριφοράσ µε τθ Χριςθ του SPSS, 
Τόποσ. 

 Diamond, I. (2006) Αρχίηοντασ τθ Στατιςτικι, Ραπαηιςθ. 

 Keller, G. (2010) Στατιςτικι για Οικονοµικά και Διοίκθςθ Επιχειριςεων, 1θ ζκδοςθ, Επίκεντρο. 

 Χάλκοσ, Γ. (2011) Στατιςτικι, 3θ ζκδοςθ, Gutenberg. 

 Τςάντασ, Ν., Μωυςιάδθσ, Χ., Μπαγιάτθσ, Ν. και Χατηθπαντελισ, Κ. (1999) Ανάλυςθ ∆εδοµζνων µε τθ 
Βοικεια Στατιςτικϊν Ρακζτων, Ηιτθ. 

 Anderson, D., Sweeney, D. and Williams, T. (2015) Modern Business Statistics with Microsoft Excel, 5th 
Edition, Brooks Cole. 

 Agresti A. and Franklin, C.A. (2012) Statistics: The Art and Science of Learning from Data, 3rd Edition, 
Pearson. 

 Moore, D.S. and McCabe, G.P. (2014) Introduction to the Practice of Statistics, 8th Edition, W.H. Freeman. 

 Peck, R. (2014) Statistics: Learning from Data, 1st Edition, Brooks Cole. 
 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Computational Statistics & Data Analysis 

 Statistics and Probability Letters 

 Journal of Applied Statistics 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

74. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β02014 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ υγκριτικι Πολιτικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

 

 
75. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ πολιτικισ, κακϊσ και 
ζνα βαςικό υπόβακρο κεωρθτικϊν γνϊςεων και εργαλείων ανάλυςθσ που κα τισ/τουσ επιτρζψουν, ςε επόμενο 
ςτάδιο, να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυςτθματικισ επιςτθμονικισ ανάλυςθσ των πολιτικοκοινωνικϊν 
φαινομζνων. Να αναδείξει τθ διαςφνδεςθ μεταξφ προςεγγίςεων και κεωριϊν τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ και τθσ 
άμεςα παρατθριςιμθσ πολιτικισ και κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Να δϊςει ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 
ερεκίςματα για τθν περαιτζρω, και εκτόσ μακιματοσ, εναςχόλθςθ και εμβάκυνςθ ςτα ςφγχρονα πολιτικά και 
κοινωνικά ηθτιματα. 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

 
76. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα αποτελεί ειςαγωγι ςτο πεδίο τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ. Βαςικόσ ςτόχοσ αυτοφ του επιςτθμονικοφ 

πεδίου είναι θ ςυςτθματικι μελζτθ των πολιτικϊν διαδικαςιϊν μζςα από τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ των 

χαρακτθριςτικϊν και των διαφορϊν μεταξφ κρατϊν και μεταξφ διαφορετικϊν περιόδων. Το μάκθμα εξετάηει τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ που προςδιορίηουν το αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ ανάλυςθσ, όπωσ 

εξουςία, νομιμοποίθςθ, κράτοσ, πολιτικό ςφςτθμα, κυβζρνθςθ, δθμοκρατία. Το μάκθμα επίςθσ εξετάηει 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ κοινωνία επθρεάηει τθν πολιτικι και τουσ κεςμοφσ διακυβζρνθςθσ, επίςθμουσ και 

άτυπουσ μθχανιςμοφσ, μζςα από τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ εκπροςϊπθςθ και θ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν 

ομάδων ςτο πολιτικό ςφςτθμα, οι ςυνκικεσ και προχποκζςεισ ςτακερότθτασ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Τζλοσ, 

το μάκθμα εξετάηει βαςικοφσ κεςμοφσ και τισ δομζσ μζςα από τισ όποιεσ διαμορφϊνεται θ πολιτικι και 

αςκείται θ πολιτικι εξουςία. 

 

77. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Projector 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 



ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρροφορικι εξζταςθ 

 

78. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Hague and Harrop (2011) Συγκριτικι Ρολιτικι και Διακυβζρνθςθ, Κριτικι. 

 Lehner, Franz and Widmaier, Ulrich (2007) Συγκριτικι Ρολιτικι, Επίκεντρο. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

79. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0322 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ φγχρονθ Βαλκανικι Ιςτορία, 1912-1989 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2 

 
80. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 

 Να εξετάςει τα ςτάδια διαμόρφωςθσ και τα μζςα εφαρμογισ (πολιτικά, οικονομικά κ.α.) τθσ 
μεγαλοϊδεατικισ πολιτικισ των βαλκανικϊν κρατϊν μζςα από τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ 

 Να εντάξει το βαλκανικό παράδειγμα των πολεμικϊν ςυγκροφςεων ςτθν ευρωπαϊκι διάςταςι του, 
ςυςχετίηοντασ το πλζγμα των ςυμμαχιϊν και αντιπαλοτιτων ςε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο 

 Να παρακολουκιςει τισ πολυεπίπεδεσ ανακατατάξεισ που ςυνόδευςαν τισ ςυνοριακζσ μεταβολζσ το 
αναφερόμενο διάςτθμα 

 Να κατανοιςει τισ κοινωνικζσ αλλαγζσ αλλά και τθ διατιρθςθ του φαινόμενου του εκνικιςμοφ μζχρι τθ 
ςφγχρονθ εποχι, παρά τα 50 χρόνια ςοςιαλιςτικισ διακυβζρνθςθσ ςτθ ουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ 
Γιουγκοςλαβία και τθν Αλβανία 

 Να εντάξει τα Βαλκάνια ςυνολικά ςτο παγκόςμιο γίγνεςκαι, κακϊσ τα ςθμαντικότερα γεγονότα του 20ου αι. 
διεξιχκθςαν παράλλθλα ι ταυτόχρονα και ςτα Βαλκάνια (Ραγκόςμιοι Ρόλεμοι, ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν, 
διαλφςεισ αυτοκρατοριϊν, Ψυχρόσ Ρόλεμοσ) 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Γνϊςθ και πρόταξθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν 

 
81. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να διερευνιςει τισ αιτιακζσ μεταβολζσ ςτισ διακρατικζσ ςχζςεισ ςυμμαχίασ και 
ςφγκρουςθσ, κακϊσ και τα ςτάδια διαμόρφωςθσ του βαλκανικοφ χάρτθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του 20οφ αιϊνα. 
Τα ςτάδια αυτά περικλείονται εντόσ του χρονικοφ και κεματικοφ πλαιςίου τθσ αναφερόμενθσ περιόδου που 
εκκινεί από τθ διαδικαςία εδαφικισ ολοκλιρωςθσ του ανεξάρτθτου κράτουσ και τισ ςυνοριακζσ μεταβολζσ ςε 
βάροσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, δθλαδι από το κράτοσ των εκνικϊν ςυνόρων και των «αλφτρωτων 
αδερφϊν» που προςδιόριςε τον βαλκανικό μεγαλοϊδεατιςμό και κακόριςε το ιδεολογικό περιεχόμενο τθσ 
ενδοβαλκανικισ ςφγκρουςθσ. Με χρονικι επομζνωσ αφετθρία το 1912, δίνεται ζμφαςθ ςτουσ Βαλκανικοφσ 
Ρολζμουσ που ςθματοδότθςαν τθν προςπάκεια των κρατϊν να επιλφςουν προσ όφελόσ τουσ τα εκκρεμι 
εδαφικά ηθτιματα, ςτον αντίποδα τθσ διπλωματίασ των Μεγάλων Δυνάμεων. 

 
82. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Δια ηϊςθσ διαλζξεισ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

PowerPoint 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι και παρουςίαςθ 
εργαςιϊν 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

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


ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ, αξιολόγθςθ των γραπτϊν 
εργαςιϊν. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο syllabus του 
μακιματοσ και είναι προςβάςιμα και εκ των προτζρων γνωςτά 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 

 

83. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Bell P. M. H. (2004) Τα Αίτια του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου ςτθν Ευρϊπθ, Λουκιανόσ Χαςιϊτθσ 
(μτφ.), βϋ ζκδ., Ακινα: Ρατάκθσ. 

 Βερζμθσ, Κάνοσ (2004) Βαλκάνια από τον 19ο ωσ τον 21ο αιϊνα. Δόμθςθ και Αποδόμθςθ Κρατϊν, 
Ακινα: Ρατάκθσ. 

 Ελλθνικό Λογοτεχνικό Λςτορικό Αρχείο (ζκδ.), Θ Ελλάδα των Βαλκανικϊν Ρολζμων, 1910-1914, Ακινα 
1993. 

 Mazower, Mark (2001) Σκοτεινι Ιπειροσ. Ο Ευρωπαϊκόσ Εικοςτόσ Αιϊνασ, Κϊςτασ Κουρεμζνοσ (μτφ.), 
Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

 Σταυριανόσ, Λ.. Σ. (2007) Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, Ελζνθ Δελιβάνθ (μτφ.), Κεςςαλονίκθ: 
Βάνιασ. 

 Pavlowitch, Stevan K., Λςτορία των Βαλκανίων, Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ 2005. 

 Μιχαθλίδθσ, Λάκωβοσ Δ. (2003) Μετακινιςεισ Σλαβοφϊνων Ρλθκυςμϊν (1912-1930). Ο Ρόλεμοσ των 
Στατιςτικϊν, Ακινα: Κριτικι/ΚΕΜΟ. 

 Τοφντα-Φεργάδθ, Αρετι (2000) Θ εξωτερικι Ρολιτικι των Μεγάλων Δυνάμεων ςτον Μεςοπόλεμο, 
Κεςςαλονίκθ: Σιδζρθσ. 

 Τοφντα-Φεργάδθ, Αρετι (2000) Κζματα Ελλθνικισ Διπλωματικισ Λςτορίασ, 1912-1940, Κεςςαλονίκθ: 
Σιδζρθσ. 

 Τοφντα-Φεργάδθ, Αρετι (1994) Μειονότθτεσ ςτα Βαλκάνια. Βαλκανικζσ Διαςκζψεισ, 1930-1932, 
Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο (Ραρατθρθτισ).  

 Σβολόπουλοσ, Κωνςταντίνοσ (χ.χ.ζ.) Το Βαλκανικόν Σφμφωνον και θ Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι, 
1928-1934, Ακινα: Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ.  

 Σβολόπουλοσ, Κωνςταντίνοσ, Θ Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι, τόμ. Αϋ, (1900-1945),  Ακινα: 
Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, 1992 και τόμ. Βϋ, (1945-1981), Ακινα: Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, 2005. 

 Σφζτασ, Σπυρίδων (2011) Ειςαγωγι ςτθ Βαλκανικι Λςτορία: Από τον Μεςοπόλεμο ςτθ Λιξθ του 
Ψυχροφ Ρολζμου (1919-1989), τόμ. Βϋ, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 Μιχαθλίδθσ, Λάκωβοσ Δ., Τα Ρρόςωπα του Λανοφ. Οι Ελλθνογιουγκοςλαβικζσ Σχζςεισ τισ Ραραμονζσ 
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85. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι: α) να ειςαγάγει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ςτθν ευρωπαϊκι ιςτορία του 20οφ αιϊνα 
(γεγονότα και βαςικι ορολογία), ςτισ ςυνζχειεσ και τισ τομζσ τθσ περιόδου. Να παρουςιάςει τισ κφριεσ εξελίξεισ 
και να αναδείξει το «ςυνεχζσ» τθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ αλλά και τα ςθμεία τομισ που διαμόρφωςαν νζα 
δεδομζνα ςε όλα τα επίπεδα ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. Να εξοικειϊςει τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τισ γενικότερεσ 
εξελίξεισ ςτον 20ό αιϊνα, με ηθτιματα ερμθνείασ των ιςτορικϊν φαινομζνων και βαςικισ ορολογίασ, με 
αφετθρία ουςιαςτικά τα τζλθ του 19ου αιϊνα (ιμπεριαλιςμόσ, αποικιοκρατία) και απόλθξθ το τζλοσ του 
Ψυχροφ Ρολζμου, β) να καταςτιςει περιςςότερο οικεία ςυγκεκριμζνα διαςτιματα και κεματικζσ μζςα από τθν 
εκπόνθςθ εργαςιϊν, ταυτόχρονα δε να δϊςει το ζναυςμα για τθν επαφι με τθ βαςικι βιβλιογραφία τθσ 
περιόδου, με τθν ζρευνα και τθν προςζγγιςθ των δευτερογενϊν πθγϊν, γενικότερα με τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν 
ιςτορίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Γνϊςθ και πρόταξθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν 

 
86. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα παρακολουκεί τα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια ενόσ αιϊνα που ζχει δικαίωσ 
χαρακτθριςτεί είτε ωσ αιϊνασ «των άκρων» είτε ωσ μια «ςκοτεινι» περίοδοσ τθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ. Αρχικά, 
εξετάηει τθν πορεία προσ τον Μεγάλο Ρόλεμο (1914–1918), τισ πολυεπίπεδεσ εξελίξεισ ςτον Μεςοπόλεμο, 
κακϊσ και τα αίτια ζκρθξθσ του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, εκλαμβάνοντασ τθν προαναφερόμενθ περίοδο ωσ 
ενιαία, ωσ ζναν διαρκι ευρωπαϊκό εμφφλιο πόλεμο (1914–1945). Ραρακολουκεί τισ επιπτϊςεισ του πολζμου 
και τουσ τρόπουσ που αυτζσ εγκαινίαςαν τον Ψυχρό Ρόλεμο, τον χαρακτιρα του νζου αυτοφ ακιρυχτου 
πολζμου, τισ κορυφϊςεισ και τισ υφζςεισ του ζωσ τθ ςτιγμι τθσ κατάρρευςθσ του ανατολικοφ μπλοκ και του 
τζλουσ του διπολικοφ κόςμου. Λδιαίτερα για τον Ψυχρό Ρόλεμο ςτθ μεταπολεμικι Ευρϊπθ, επιδιϊκεται να 
κεντροκετθκεί, ϊςτε να αναδειχτοφν μια ςειρά από αντιπαρακζςεισ ςτθν παγκόςμια περιφζρεια που με τθ 
ςειρά τουσ ςυγκρότθςαν το πλαίςιο μιασ κερμισ μεν αναμζτρθςθσ - θ οποία ωςτόςο δεν εξερράγθ - με τθ 
ςυνεπακόλουκθ προςφυγι των υπερδυνάμεων ςτο οπλοςτάςιο των ςυμβατικϊν και πυρθνικϊν όπλων. 

 
87. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Δια ηϊςθσ διαλζξεισ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

PowerPoint 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Συγγραφι και παρουςίαςθ 
εργαςιϊν 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ, αξιολόγθςθ των γραπτϊν 

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


εργαςιϊν. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο syllabus του 
μακιματοσ και είναι προςβάςιμα και εκ των προτζρων γνωςτά 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 
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90. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Βαςικόσ ακαδθμαϊκόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει μια ευςφνοπτθ, κατανοθτι, αλλά και 
διερευνθτικι ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ μετα-μαρξιςτικι πολιτικι ςκζψθ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τρόπο που 
αυτι ζχει επθρεάςει και μπορεί να αξιοποιθκεί από τθ διεκνι πολιτικι κεωρία. 
Ειδικότερα, τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα που εξυπθρετοφν τθν ωσ άνω ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία 
περιλαμβάνουν: α) τθν άριςτθ γνϊςθ και κατανόθςθ ςθμαντικϊν πτυχϊν του ζργου των υπό εξζταςθ πολιτικϊν 
ςτοχαςτϊν, β) τθν εφαρμογι και πρακτικι ςθμαςία των εν λόγω κεωριϊν ςε μια ςειρά από πραγματικά 
περιςτατικά ι πολιτικά δεδομζνα τόςο τθσ εποχισ παραγωγισ τουσ όςο και τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, γ) τθν 
ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ικανότθτασ των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτθ διαχείριςθ των ωσ άνω κεωριϊν 
ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ πολιτικισ κεωρίασ και δ) τθν αξιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τθν επίτευξθ των 
παραπάνω μακθςιακϊν ςτόχων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

Στο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν εξοπλιςτεί με τα απαραίτθτα γνωςτικά εφόδια, 
ϊςτε να είναι ςε κζςθ α) να χειρίηονται με κεωρθτικι άνεςθ αλλά και με κριτικι ςτάςθ τθν εξζλιξθ και ςφγχρονθ 
παραγωγι τθσ  μετα-μαρξιςτικισ πολιτικισ ςκζψθσ, β) να γνωρίςουν και να κατανοιςουν ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ 
τθσ ςφγχρονθσ πολιτικισ ςκζψθσ και να είναι ςε κζςθ να τισ εφαρμόςουν ςτθν πράξθ κατά τρόπο τόςο 
αναλυτικό όςο και ςυνκετικό ςτθ μελζτθ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ, γ) να ςυμμετζχουν ςε μια γόνιμθ ανταλλαγι 
απόψεων πάνω ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ του μακιματοσ και δ) να κατανοιςουν μια ςειρά από δφςκολα και 
ςφνκετα ηθτιματα που απαςχολοφν τθ ςφγχρονθ πολιτικι ςκζψθ. 
Ειδικότερα, ςτο τζλοσ του εξαμινου οι φοιτιτριεσ/θτζσ αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει τισ παρακάτω γενικζσ 
ικανότθτεσ: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
91. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα παρουςιάηει τισ βαςικζσ κεματικζσ και ιδζεσ ςτθν εξζλιξθ τθσ ςφγχρονθσ μετα-μαρξιςτικισ πολιτικισ 
ςκζψθσ μζςω μιασ ευςφνοπτθσ ανάλυςθσ των κειμζνων των ςπουδαιότερων ςτοχαςτϊν μζχρι ςιμερα. Οι 



ςτοχαςτζσ αυτοί εξετάηονται ςτο κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ τουσ, επεξθγϊντασ οριςμζνεσ 
βαςικζσ ζννοιεσ του ζργου τουσ και τθν επίδραςι τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςφγχρονθσ διεκνοφσ πολιτικισ 
κεωρίασ. Λδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτθν πολιτικι ςκζψθ των Carl Schmitt, Antonio Gramsci, Emmanuel 
Levinas, Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, 
Jacques Rancière και Giorgio Agamben. 
 
Αναλυτικι περιγραφι 
Εβδομάδα 1 Ειςαγωγι (Ρεριγραφι και ανάλυςθ του αντικειμζνου, τθσ δομισ και τθσ ςτοχοκεςίασ του 
μακιματοσ) 
Εβδομάδα 2 Carl Schmitt: Ο Φίλοσ και ο Εχκρόσ 
Εβδομάδα 3 Antonio Gramsci: Θγεμονία 
Εβδομάδα 4 Emannuel Levinas: Το Ρρόςωπο του Άλλου 
Εβδομάδα 5 Hannah Arendt: Ρολλαπλότθτα, Δράςθ, Ολοκλθρωτιςμόσ 
Εβδομάδα 6 Paul Ricoeur: Θ Ερμθνευτικι τθσ Αφζλειασ και θ Ανκρωπιςτικι Επζμβαςθ 
Εβδομάδα 7 Michel Foucault: Φιλελεφκερθ Κυβερνθτικότθτα 
Εβδομάδα 8 Jean Baudrillard: Οι Ρόλεμοι που δεν Συμβαίνουν Ροτζ 
Εβδομάδα 9 Gilles Deleuze: Ρολεμικζσ Μθχανζσ 
Εβδομάδα 10 Jacques Derrida: Το Κθρίο και ο Κυρίαρχοσ 
Εβδομάδα 11 Jacques Rancière: Αςφαλειοποίθςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
Εβδομάδα 12 Giorgio Agamben: Κυριαρχία, Κατάςταςθ Εξαίρεςθσ και Ανκρωπιςμόσ 
Εβδομάδα 13 Επίλογοσ και αναςκόπθςθ 

 

92. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία: Θ χριςθ του compus διευκολφνει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάρτθςθ και τακτικι 
επικαιροποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ, των ςθμειϊςεων 
διαλζξεων και ερωτιςεων αναςκόπθςθσ. Ρροετοιμαςία 
παρουςιάςεων ςε μορφι PowerPoint για τισ ανάγκεσ του 
μακιματοσ, οι οποίεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του 
μακιματοσ, προκειμζνου να διευκολφνουν τθ φοιτθτικι 
προετοιμαςία και ςυςτθματοποίθςθ του αντικειμζνου των 
διαλζξεων. Θ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint ςτθν τάξθ 
αποφεφγεται ωςτόςο ςυνειδθτά κακϊσ, όπωσ αποδεικνφεται ςτθν 
πράξθ, περιορίηει τόςο τθ διαδραςτικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ όςο και τθν κριτικι ικανότθτα των φοιτθτριϊν/θτϊν. 
Μακθςιακά βοθκιματα: Σθμειϊςεισ διαλζξεων και πρόςκετθ 
βιβλιογραφία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα compus του μακιματοσ 
και επικαιροποιοφνται τακτικά. 
Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με φοιτιτριεσ/θτζσ: Μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail) και τθσ ιςτοςελίδασ του 
compus του μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Σεμινάρια 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξαμθνιαία εξζταςθ είναι κατά κανόνα γραπτι. H προφορικι 
εξζταςθ εξαμινου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ, εφόςον υφίςταται 
ςοβαρόσ λόγοσ που κακιςτά αδφνατθ ι ακατάλλθλθ τθ γραπτι 
εξζταςθ. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ωσ άνω 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ, όπωσ αυτά ρθτά 
αναγράφονται ςτο syllabus του μακιματοσ, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα compus. 
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- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Edkins, Jenny, and Nick Vaughan-Williams (eds) (2009) Critical Theorists and International Relations, London and new York: 

Routledge. 
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94. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0319 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ φγχρονθ Πολιτικι ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
95. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ τα κατάλλθλα κεωρθτικά εργαλεία και 
γνϊςεισ ϊςτε να κατανοιςουν και να είναι ςε κζςθ να αναλφςουν μια ςειρά από ηθτιματα των κρατϊν τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθ που ςυνδζονται με τθν πολιτικι τουσ πορεία μετά το τζλοσ του διπολιςμοφ και τθν κατάρρευςθ του 
κομμουνιςμοφ - ηθτιματα όπωσ το πολιτικό τουσ ςφςτθμα, θ εξωτερικι τουσ πολιτικι και οι διακρατικζσ ςχζςεισ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
96. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Το μάκθμα επιχειρεί τθν ειςαγωγι τθσ/του φοιτιτριασ/θτι ςε βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ πολιτικισ ςτθ μετα-
κομμουνιςτικι Ευρϊπθ, και ιδιαιτζρα ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Αρχικά 
επιχειρείται θ βελτίωςθ του υποβάκρου γνϊςθσ των φοιτθτριϊν/θτϊν γφρω από τθν πολιτικι γεωγραφία τθσ 
περιοχισ, τα ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ από τθν περίοδο του Δεφτερου 
Ραγκόςμιου Ρόλεμου ζωσ ςιμερα και τθσ εςωτερικισ και διεκνοπολιτικισ πορείασ των μετα-κομμουνιςτικϊν 
κρατϊν από το 1989 ζωσ ςιμερα. Ακολοφκωσ αναλφονται βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ πολιτικισ, όπωσ 
εκδθμοκρατιςμόσ, μετάβαςθ και εδραίωςθ τθσ δθμοκρατίασ, οικοδόμθςθ και ενδυνάμωςθ των κρατικϊν 
κεςμϊν, εκνικιςμόσ και οικοδόμθςθ του ζκνουσ, κοινωνία πολιτϊν, ζνταξθ ςε δυτικοφσ κεςμοφσ, λαϊκιςμόσ κ.ά. 
Για τα παραπάνω χρθςιμοποιοφνται, μεταξφ άλλων, οι κεωρίεσ των Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. Στισ 
τελευταίεσ τζςςερισ εβδομάδεσ του εξάμθνου αναλφεται θ μετα-κομμουνιςτικι πολιτικι (διαδικαςία 
εκδθμοκρατιςμοφ, πολιτικό ςφςτθμα, εκλογζσ, κόμματα, ελίτ, εκνοτικζσ ςχζςεισ και μειονοτικά ηθτιματα , 
ζνταξθ ςε δυτικοφσ κεςμοφσ κ .ά.) ςυγκεκριμζνων βαλκανικϊν κρατϊν (Σερβία, Μαυροβοφνιο, Κόςοβο, ΡΓΔΜ, 
Αλβανία). 

 

97. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρροφορικι εξζταςθ 

98. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 Αρμακόλασ, Λ. και Ντόκοσ Κ. (επιμ.) (2010) Από τα Βαλκάνια ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, Λ. Σιδζρθσ. 

 Χρθςτίδθσ, Γ. (2017) H Σερβικι Ρολιτικι ςτο Κόςοβο (1999-2016),  Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

99. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0641-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ φγχρονθ Ρωςικι Ιςτορία και Πολιτικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
100. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Να εφοδιάςει τθ/τον φοιτιτρια/θτι με ζνα βαςικό υπόβακρο γνϊςεων και εργαλείων ανάλυςθσ που κα 
τθν/τον βοθκιςουν να κατανοιςει τθ ςφγχρονθ πολιτικι ιςτορία και τισ εξελίξεισ ςτθ ωςία. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
101. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τθ/τον φοιτιτρια/θτι ςτθ ςφγχρονθ ρωςικι ιςτορία και πολιτικι, 
εξετάηοντασ αρχικά τθ ςοβιετικι περίοδο (1917–1991) και ςτθ ςυνζχεια τθν περίοδο αναςυγκρότθςθσ του 
ανεξάρτθτου ρωςικοφ κράτουσ (1991–μζχρι ςιμερα). Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ περιόδου αναλφονται 
ηθτιματα, όπωσ θ κρίςθ του τςαρικοφ κράτουσ, θ κατάλθψθ τθσ εξουςίασ από τουσ Μπολςεβίκουσ και τα 
πρϊτα μζτρα οικοδόμθςθσ του ςοςιαλιςμοφ, ο Σταλινιςμόσ και ο Βϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ, θ διαδικαςία 
αποςταλινοποίθςθσ και οι διάδοχοι του Στάλιν, οι προςπάκειεσ αναςυγκρότθςθσ του ςοβιετικοφ κράτουσ από 
τον Γκορμπατςόφ και θ κατάρρευςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ. Θ δεφτερθ περίοδοσ επικεντρϊνεται ςτθ 
διακυβζρνθςθ τθσ ωςίασ από τον Μπόρισ Γιζλτςιν και τον Βλάντιμιρ Ροφτιν, ενϊ παράλλθλα αναλφονται 
ςυγκεκριμζνα κζματα τθσ ρωςικισ εξωτερικισ πολιτικισ. 

 
102. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ βιντεοπροβολζα 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Γενικι προετοιμαςία 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Ρροφορικι εξζταςθ 

 

103. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Μαλιγκοφδθ-Κατςόβςκα, Γιάννα (2012) Θ Iςτορία τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, 1917-1991, Gutenberg. 

 Οςτρόφςκι, Αρκάντι (2017) Θ Επινόθςθ τθσ Σφγχρονθσ ωςίασ, Επίκεντρο. 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

104. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0418 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σζχνθ και Πολιτιςμόσ ςτθν Ανατολικι και ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL397/index.php 

 
105. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Εξετάηει τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ των χωρϊν τθσ Ανατολικισ και ΝΑ Ευρϊπθσ μζςα από τα κινιματα του 19ου και 
20οφ αιϊνα. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αναδείξει τθ δφναμθ τθσ τζχνθσ, δθμόςιασ και ιδιωτικισ, κατά τθ 
διάρκεια των δυο αιϊνων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 
106. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο μάκθμα επιχειρείται να εξεταςκοφν τα ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ από τον 19ο αι. 
ζωσ τισ μζρεσ μασ, τα οποία αφοροφν ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ανατολικισ και ΝΑ Ευρϊπθσ. Ειδικότερα, κα 
εξετάςουμε τθν περίοδο τθσ αφφπνιςθσ των εκνικϊν και κοινωνικϊν ταυτοτιτων και τθν ζκφραςι τουσ μζςα 
από τθν τζχνθ και τθν αρχιτεκτονικι. Λδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτθν περίοδο του κομμουνιςμοφ και των 
μοντζρνων αρχιτεκτονθμάτων που εξιραν τον ρόλο του μοντερνιςμοφ ςτθν τζχνθ και τθσ πρωτοπορίασ, κακϊσ 
και ςτον ρόλο τθσ τζχνθσ μετά τθν κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ ςτισ χϊρεσ αυτζσ. 

 

107. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία, ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ, 
ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ και ςεμινάρια 52 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 20 

Άςκθςθ πεδίου 10 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

68 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίων, γραπτι 
εργαςία, ζκκεςθ/αναφορά, δθμόςια παρουςίαςθ, προφορικι 
εξζταςθ 

 

  



108. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 «Public Art in FYROM: From Tito to Alexander the Great», Macedonian Studies Journal, Journal of the 
Australian Institute of Macedonian Studies, (Melbourne, Australia), 2/2015, Issue 1, 63-73. 5.20.  

 «Το Σλαβικό Ζποσ του Αλφόνςο Μοφχα ςτο Ρλαίςιο τθσ Διάδοςθσ των Ρανςλαβιςτικϊν Λδεϊν», 
Fragmenta Hellenoslavica, 2/2015, 

 «Θ Συμβολι τθσ Λςτορικισ Ηωγραφικισ Κατά τον 19 ο Αιϊνα ςτθν Αφφπνιςθ Εκνικισ Συνείδθςθσ ςτθ 
Σερβία», ςτο Ελζνθ Γαβρά, Κλεονίκθ Γκιοφφθ, Γεϊργιοσ Ρ. Τςόντοσ (επιμ.), Ρολιτιςμόσ και Χϊροσ ςτα 
Βαλκάνια 17οσ -20οσ αιϊνασ, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 2015, ςς. 451-463. 

 «Θ Καλλιτεχνικι Απεικόνιςθ του ‘Αιγαιατικοφ’ Ηθτιματοσ ςτο Ζργο του Kole Manev», ςτο 
Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ, Σοφία Τάχου, Βλάςθσ Βλαςίδθσ (επιμ.), Θ Δυτικι Μακεδονία: Από τθν 
Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Κράτοσ ζωσ Σιμερα, Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο, 2014, ςς. 723-733 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

109. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0101 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Τουρκικι Γλϊςςα I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes. asp 

 
110. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχοσ του μακιματοσ ς’ αυτό το πρϊτο εξάμθνο ςπουδϊν είναι να ζρκουν ςε επαφι οι φοιτιτριεσ/θτζσ με τθ 
φωνολογία ενόσ νζου αλφαβιτου και τθν ειςαγωγι ςε πρϊτεσ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ ζννοιεσ. Αποκτοφν 
τισ εξισ δεξιότθτεσ: 

 Mποροφν να διαβάηουν, να γράφουν και να κατανοοφν ςτθν τουρκικι γλϊςςα τισ αρχικζσ ζννοιεσ που ζχουν 
διδαχκεί 

 Ζχουν κατανοιςει και μάκει να ςυςτινονται, να χαιρετίηουν ανά περίςταςθ, να εφχονται κατά περίπτωςθ 

 Γνωρίηουν και με απλζσ γραμματικζσ δομζσ παράγουν γραπτό λόγο ςε παροντικό χρόνο και με χριςθ 
βαςικοφ λεξιλογίου 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
111. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Αλφάβθτο, αρικμοί, αρίκμθςθ και επιμεριςμόσ, το ριμα «ζχω» και το ριμα «είμαι», ενεςτϊτασ των ρθμάτων, 
οι πτϊςεισ, δοτικι, τοπικι, αφαιρετικι, θ ϊρα και χρονικοί προςδιοριςμοί, κτθτικι ςχζςθ, ονοματικοί 
προςδιοριςμοί, οριςτικοί και αόριςτοι, ςχθματιςμόσ απλϊν προτάςεων ςτθν τουρκικι. 

 

112. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία: power point, internet 
Επικοινωνία: email 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ διδαχκείςασ φλθσ 30 

Ραράδοςθ αςκιςεων 
γραμματικισ, λεξιλογίου και 
ςυγγραφι εκκζςεων 

33 

Ρροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 35 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξζταςθ γίνεται ςτθν τουρκικι και τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Ρεριλαμβάνει αςκιςεισ κατανόθςθσ γραμματικισ και λεξιλογίου 
πολλαπλισ επιλογισ, εξζταςθ ςε ακουςτικό (listening), προφορικι 
εξζταςθ (speaking) και παραγωγι γραπτοφ κειμζνου (writing). 



Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ προςδιορίηονται από τον οδθγό 
ςπουδϊν του τμιματοσ. 
Θ αξιολόγθςθ είναι ωσ εξισ: 

 γραπτι εξζταςθ (75%) 

 προφορικι εξζταςθ (25%) 

 

113. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 (1994) Ελλθνοτουρκικό Λεξικό, οδαμόσ. 

 (2000) Τουρκοελλθνικό Λεξικό, ΚΝΑΓ. 

 (2017) Τουρκικι Γραμματικι ςτα Ελλθνικά, Perugia. 

 Λορδάνογλου, Αν. (2004) Μακαίνω Τουρκικά Λ-ΛΛ, Σταμοφλθσ. 

 Hengirmen, Μ. (2007) Türkçe Dilbigisi, Ankara.  

 Sebüktekin, H. (1997) Turkish for Foreigners 1-2, B.ü,Y. Istnbul.  
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

114. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0102 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Bϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σουρκικι Γλϊςςα II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

https://services.uom.gr/classweb/classes. asp 

 
115. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

       Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςε πιο ςφνκετεσ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ δομζσ, κακϊσ κι ο 
εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου. Σ' αυτι τθν κατεφκυνςθ μακαίνουν χρονικζσ βακμίδεσ γραμματικϊν χρόνων και 
χριςθ τουσ όπωσ ςυντακτικι χριςθ ςε βαςικοφσ όρουσ τθσ πρόταςθσ. 
Οι φοιτιτριεσ/θτζσ αποκτοφν τισ εξισ δεξιότθτεσ: 

 Ζχουν κατακτιςει γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα και τα χρθςιμοποιοφν ςε μια διιγθςθ. 

 Γνωρίηουν ζνα πιο διευρυμζνο λεξιλόγιο και το χρθςιμοποιοφν ςε προφορικό λόγο. 

 Είναι ςε κζςθ να γράφουν, αλλά και να κατανοοφν κείμενα ςε μια πιο εξελιγμζνθ μορφι, ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο εξάμθνο. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 
116. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Αόριςτοσ άμεςθσ γνϊςθσ του ριματοσ «είμαι» και των υπόλοιπων ρθμάτων, θ χριςθ του «με» ςτθν τουρκικι, 
προςτακτικι και υποτακτικι ζγκλιςθ, ςχθματιςμόσ επικζτων, ςυγκριτικόσ και υπερκετικόσ βακμόσ των 
επικζτων, αιτιατικι πτϊςθ, ςφνδεςμοι, κλίςθ ρθμάτων και προτάςεισ με υποκείμενο, αντικείμενο, ριμα. 

 

117. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διδαςκαλία: power point, internet 
Επικοινωνία: email 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ τθσ διδαχκείςασ φλθσ 30 

Ραράδοςθ αςκιςεων 
γραμματικισ, λεξιλογίου και 
ςυγγραφι εκκζςεων 

33 

Ρροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 35 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Θ εξζταςθ γίνεται ςτθν τουρκικι και τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Ρεριλαμβάνει αςκιςεισ κατανόθςθσ γραμματικισ και λεξιλογίου 
πολλαπλισ επιλογισ, εξζταςθ ςε ακουςτικό (listening), προφορικι 



εξζταςθ (speaking) και παραγωγι γραπτοφ κειμζνου (writing). 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ προςδιορίηονται από τον οδθγό 
ςπουδϊν του τμιματοσ.  
Θ αξιολόγθςθ είναι ωσ εξισ: 

 γραπτι εξζταςθ (75%) 

 προφορικι εξζταςθ (25%) 

 

118. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 (1994) Ελλθνοτουρκικό Λεξικό, οδαμόσ. 

 (2000) Τουρκοελλθνικό Λεξικό, ΚΝΑΓ. 

 (2017) Τουρκικι Γραμματικι ςτα Ελλθνικά, Perugia. 

 Λορδάνογλου, Αν. (2004) Μακαίνω Τουρκικά Λ-ΛΛ, Σταμοφλθσ. 

 Hengirmen, Μ. (2007) Türkçe Dilbigisi, Ankara.  

 Sebüktekin, H. (1997) Turkish for Foreigners 1-2, B.ü,Y. Istnbul. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

119. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0103 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σουρκικι Γλϊςςα III 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
120. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο τθσ λεξιλογικισ ενίςχυςθσ, τθσ κατάκτθςθσ ιδιωματικϊν εκφράςεων, τθσ ενεργοποίθςθσ του 
ενδιαφζροντοσ, τθσ γνωριμίασ με τον τουρκικό πολιτιςμό, τθσ ευρθματικότθτασ-αυτοζκφραςθσ και τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των φοιτθτριϊν/θτϊν, θ διδαςκαλία, μζςα από ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ-
αςκιςεισ, προωκεί τθν επαφι τουσ με κείμενα τθσ τουρκικισ λογοτεχνίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 Λκανότθτα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ 

 Υπαρκτικι ικανότθτα (ςτάςεισ, κίνθτρα, αξίεσ και ιδιοςυγκρατικά χαρακτθριςτικά) 

 Λκανότθτα μάκθςθσ.   

 
121. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ των μακθμάτων, ςε πρϊτο επίπεδο, είναι θ διαδοχικι κατάκτθςθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ πιο 
ςφνκετων γραμματικοςυντακτικϊν και λεξιλογικϊν δομϊν, προκειμζνου να επιτευχκεί θ ςωςτι χριςθ τθσ 
γλϊςςασ. Σε επίπεδο διδακτικισ προςζγγιςθσ, δίδεται ζμφαςθ κατά τθ διδαςκαλία, ϊςτε μζςα από τθν άςκθςθ 
και τθν εμπειρία των φοιτθτριϊν/ϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα επικοινωνιακϊν κειμζνων (περιγραφικά, 
αφθγθματικά, κτλ.) και γεγονότων, να αναπτυχκεί ςταδιακά θ επικοινωνιακι τουσ ικανότθτα, θ οποία 
προχποκζτει τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ και τον ςυνδυαςμό τθσ γραμματικισ ικανότθτασ, τθσ ικανότθτασ 
παραγωγισ λόγου, τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ ικανότθτασ και τθσ ικανότθτασ χριςθσ ςτρατθγικϊν. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ ςφγχρονεσ μεκόδουσ, όπωσ θ μζκοδοσ τθσ παιδαγωγικισ του ςχεδίου εργαςίασ κ.ά., θ 
διδαςκαλία επικεντρϊνεται ςτθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ και 
παραγωγι του γραπτοφ και προφορικοφ λόγου με επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ (αυκόρμθτθ απόκριςθ, 
αυτοςχεδιαςμόσ κτλ.), μζςα ςε όςο γίνεται πραγματικζσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ 
διακεματικότθτα των δραςτθριοτιτων αυτϊν, γι’ αυτό και τα κζματα με τα οποία καλοφνται να αςχολθκοφν οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ (ςπίτι, Ρανεπιςτιμιο, διαςκζδαςθ, 
ταξίδια κτλ.), αντλοφν το περιεχόμενό τουσ από τθν αλθκινι ηωι (εκπαίδευςθ, υγεία κτλ.) και προωκοφν τθν 
ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων και περιςςότερων κακθκόντων. Σε αυτό το επίπεδο, ςθμαντικι κεωρείται θ 
αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ μζςα από κατάλλθλεσ μεκόδουσ, όπωσ είναι θ «ςυνδυαςμζνθ μζκοδοσ 
διδαςκαλίασ» (blended learning). 

 



122. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ τθσ διδαχκείςασ φλθσ 30 

Ραράδοςθ αςκιςεων 
γραμματικισ, λεξιλογίου και 
ςυγγραφι εκκζςεων 

33 

Ρροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 35 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ  Γραπτι και προφορικι εξζταςθ 

 

123. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Tuncay, F. και Καρατηάσ, Λ. (2000) Τουρκο-ελλθνικό Λεξικό, Ακινα: Κζντρο Ανατολικϊν Γλωςςϊν και 
Ρολιτιςμοφ. 

 Kurt, C., Aygün, E. N., Leblebici, E., Altınkaynak Ö., C. (2008) Yeni Hitit 1 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

 Kurt, C., Aygün, E. N., Leblebici, E., Altınkaynak, Ö., C. (2008) Yeni Hitit 1 Yabancılar için Türkçe Çalışma 
Kitabı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

 Βαλςαμίδθσ, Ρ. (2007) Χρθςτικό Λεξικό Τουρκικϊν Εκφράςεων με Ραραδείγματα, Κεςςαλονίκθ: 
Χαρπαντίδθσ. 

 Σανλίογλου, Χ. και Δαφνοπατίδθσ, Β. (2011) Τουρκικι Γραμματικι ςτα Ελλθνικά, Ακινα: Perugia. 

 
 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

124. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0104 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Τουρκικι Γλϊςςα IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
125. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στο πλαίςιο τθσ λεξιλογικισ ενίςχυςθσ, τθσ κατάκτθςθσ ιδιωματικϊν εκφράςεων, τθσ ενεργοποίθςθσ του 
ενδιαφζροντοσ, τθσ γνωριμίασ με τον τουρκικό πολιτιςμό, τθσ ευρθματικότθτασ-αυτοζκφραςθσ και τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των φοιτθτριϊν/θτϊν, θ διδαςκαλία, μζςα από ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ-
αςκιςεισ, προωκεί τθν επαφι τουσ με κείμενα τθσ τουρκικισ λογοτεχνίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 Λκανότθτα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ 

 Υπαρκτικι ικανότθτα (ςτάςεισ, κίνθτρα, αξίεσ και ιδιοςυγκρατικά χαρακτθριςτικά) 

 Λκανότθτα μάκθςθσ  

 
126. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ, ςε πρϊτο επίπεδο, είναι θ διαδοχικι κατάκτθςθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ των 
απαραίτθτων γραμματικοςυντακτικϊν και λεξιλογικϊν δομϊν για τθν κατάκτθςθ του Β1 επιπζδου 
γλωςςομάκειασ, ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ. Δίδεται ζμφαςθ κατά τθ 
διδαςκαλία, ϊςτε μζςα από τθν άςκθςθ και τθν εμπειρία των φοιτθτριϊν/ϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα 
επικοινωνιακϊν κειμζνων (περιγραφικά, αφθγθματικά, κ.ά.) και γεγονότων, να αναπτυχκεί ςταδιακά θ 
επικοινωνιακι τουσ ικανότθτα, θ οποία προχποκζτει τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ και τον ςυνδυαςμό τθσ 
γραμματικισ ικανότθτασ, τθσ ικανότθτασ παραγωγισ λόγου, τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ ικανότθτασ και τθσ 
ικανότθτασ χριςθσ ςτρατθγικϊν. Θ διδαςκαλία επικεντρϊνεται ςτθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που 
ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ και παραγωγι του γραπτοφ και προφορικοφ λόγου με επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ (αυκόρμθτθ απόκριςθ, αυτοςχεδιαςμόσ κ.ά.) μζςα ςε όςο γίνεται πραγματικζσ ςυνκικεσ 
επικοινωνίασ. Τα κζματα με τα οποία καλοφνται να αςχολθκοφν οι φοιτιτριεσ/θτζσ ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ 
και τα ενδιαφζροντά τουσ (ςπίτι, Ρανεπιςτιμιο, διαςκζδαςθ, ταξίδια κ.ά.), αντλοφν το περιεχόμενό τουσ από 
τθν αλθκινι ηωι (εκπαίδευςθ, υγεία κτλ.) και προωκοφν τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων και περιςςότερων 
κακθκόντων. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ λεξιλογικισ ενίςχυςθσ, τθσ κατάκτθςθσ ιδιωματικϊν εκφράςεων, τθσ 
ενεργοποίθςθσ του ενδιαφζροντοσ, τθσ γνωριμίασ με τον τουρκικό πολιτιςμό, τθσ ευρθματικότθτασ-
αυτοζκφραςθσ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των φοιτθτριϊν/ϊν, θ διδαςκαλία, μζςα από 
ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ-αςκιςεισ, προωκεί τθν επαφι τουσ και με κείμενα τθσ τουρκικισ λογοτεχνικισ 
παραγωγισ. 



 

127. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ διδαχκείςασ φλθσ 30 

Ραράδοςθ αςκιςεων 
γραμματικισ, λεξιλογίου και 
ςυγγραφι εκκζςεων 

33 

Ρροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 35 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι και προφορικι εξζταςθ 

 

128. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 Kurt, C., Aygün, E. N., Leblebici, E., Altınkaynak Ö., C. (2008) Yeni Hitit 1 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, 

Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

 Kurt, C., Aygün, E. N., Leblebici, E., Altınkaynak, Ö., C. (2008) Yeni Hitit 1 Yabancılar için Türkçe Çalışma 
Kitabı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

 Βαλςαμίδθσ, Ρ. (2007) Χρθςτικό Λεξικό Τουρκικϊν Εκφράςεων με Ραραδείγματα, Κεςςαλονίκθ: 
Χαρπαντίδθσ. 

 Σανλίογλου, Χ. και Δαφνοπατίδθσ, Β. (2011) Τουρκικι Γραμματικι ςτα Ελλθνικά, Ακινα: Perugia.  
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

129. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0105 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Τουρκικι Γλϊςςα V 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Τουρκικι Γλϊςςα I ζωσ IV 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL288/index.php 

 
130. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτα μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα τθσ τουρκικισ γλϊςςασ, κακϊσ και ςτο ανάλογο λεξιλόγιο του επιπζδου αυτοφ, ϊςτε να επιτφχουν 
τθ ςωςτι χριςθ τθσ, όςον αφορά τθν κατανόθςθ και παραγωγι  προφορικοφ και γραπτοφ λόγου. Με τθν 
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τα διδαχκζντα φαινόμενα 
ςτθν αυκεντικι γλωςςικι χριςθ τουσ, εφόςον ζχουν εξαςκθκεί μζςω αναλφςεων κειμζνων, διαλόγου, 
γλωςςικϊν αςκιςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο μιασ μικτισ διδακτικισ μεκόδου, με ζμφαςθ 
ςτισ αρχζσ τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία  

 
131. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκεί ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο κατανόθςθσ 
και παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου ςτθν τουρκικι γλϊςςα. Για να επιτφχουν αυτόν τον ςτόχο, οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται γραμματοςυντακτικά φαινόμενα τθσ τουρκικισ γλϊςςασ και το ανάλογο 
λεξιλόγιο. Σε κάκε διδακτικι ενότθτα επιλζγονται κείμενα που καλφπτουν μια ευρεία κεματολογία, όπωσ 
βιογραφίεσ, αφθγιςεισ, άρκρα, επιςτολζσ, ανακοινϊςεισ κ.ά. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να εφαρμόηουν τθν 
αποκτθμζνθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςε αςκιςεισ, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τθν 
τουρκικι γλϊςςα. 

 

132. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθ διδαςκαλία τθσ τουρκικισ γλϊςςασ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ 63 

Αυτοτελισ μελζτθ 35 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ  Γραπτι εξζταςθ (60%) που περιλαμβάνει:  κείμενο, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςυμπλιρωςθσ, ζκκεςθ 

 Ρροφορικι εξζταςθ (40%) 

 

  



133. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 2 B1 Orta Ders kitabı. 

 Δαφνοπατίδθσ, Βαςίλθσ και Σανλίογλου, Χριςτίνα (2011) Τουρκικι Γραμματικι ςτα Ελλθνικά, Perugia. 
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

134. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0106 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Τουρκικι Γλϊςςα VI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Γενικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Τουρκικι Γλϊςςα I ζωσ V 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL289/index.php 

 
135. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτα μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα τθσ τουρκικισ γλϊςςασ, κακϊσ και ςτο ανάλογο λεξιλόγιο του επιπζδου αυτοφ, ϊςτε να επιτφχουν 
τθ ςωςτι χριςθ τθσ, όςον αφορά τθν κατανόθςθ και παραγωγι  προφορικοφ και γραπτοφ λόγου. Με τθν 
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τα διδαχκζντα φαινόμενα 
ςτθν αυκεντικι γλωςςικι χριςθ τουσ, εφόςον ζχουν εξαςκθκεί μζςω αναλφςεων κειμζνων, διαλόγου, 
γλωςςικϊν αςκιςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο μιασ μικτισ διδακτικισ μεκόδου, με ζμφαςθ 
ςτισ αρχζσ τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία  

 
136. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκεί ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο κατανόθςθσ 
και παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου ςτθν τουρκικι γλϊςςα. Για να επιτφχουν αυτόν τον ςτόχο, οι 
φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται γραμματοςυντακτικά φαινόμενα τθσ τουρκικισ γλϊςςασ και το ανάλογο 
λεξιλόγιο. Σε κάκε διδακτικι ενότθτα επιλζγονται κείμενα που καλφπτουν μια ευρεία κεματολογία, όπωσ 
βιογραφίεσ, αφθγιςεισ, άρκρα, επιςτολζσ, ανακοινϊςεισ κ.ά. Οι φοιτιτριεσ/θτζσ καλοφνται να εφαρμόηουν τθν 
αποκτθμζνθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςε αςκιςεισ, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τθν 
τουρκικι γλϊςςα. 

 

137. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθ διδαςκαλία τθσ τουρκικισ γλϊςςασ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ 63 

Αυτοτελισ μελζτθ 35 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ  Γραπτι εξζταςθ (60%) που περιλαμβάνει:  κείμενο, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςυμπλιρωςθσ, ζκκεςθ 

 Ρροφορικι εξζταςθ (40%) 

 

  



138. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 2 B1 Orta Ders kitabı. 

 Δαφνοπατίδθσ, Βαςίλθσ και Σανλίογλου, Χριςτίνα (2011) Τουρκικι Γραμματικι ςτα Ελλθνικά, Perugia. 
 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

139. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0107-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Τουρκικι Ορολογία Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Τουρκικι Γλϊςςα I ζωσ VI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL290/index.php 

 
140. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει: 

 Στθ διδαςκαλία τθσ τουρκικισ γλϊςςασ με τθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων πρόςλθψθσ, κατανόθςθσ και 
παραγωγισ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου  

 Στθν ειςαγωγι των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ορολογίασ οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν επιςτθμϊν  

 Στθν εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με επιςτθμονικά κείμενα τθσ τουρκικισ γλϊςςασ που περιζχουν το 
ανάλογο λεξιλόγιο 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ, μελετϊνται ποικίλα αυκεντικά κείμενα επιςτθμονικοφ, κοινωνικοφ, εκπαιδευτικοφ, 
ειδθςεογραφικοφ, πολιτικοφ κλπ. περιεχομζνου. Θ παραγωγι προφορικοφ λόγου καλλιεργείται με διάλογο, ενϊ 
θ παραγωγι γραπτοφ λόγου με ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 Να κατανοοφν τισ γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ και το κζμα των κειμζνων 

 Να αξιοποιοφν τα διδαχκζντα κείμενα ςτθν αυκεντικι γλωςςικι χριςθ ι/και να εξαςκθκοφν ςτθν 
επιςτθμονικι τουρκικι γλϊςςα μζςω γλωςςικϊν αςκιςεων και επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων 

 Να αξιοποιοφν τισ αρχζσ τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ ςτον τομζα των βαςικϊν εννοιϊν τθσ ορολογίασ 
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν επιςτθμϊν 

 Να παράγουν μικρά επιςτθμονικά κείμενα με εξειδικευμζνο λεξιλόγιο 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία  

 
141. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καλλιζργεια των δεξιοτιτων ςτον γραπτό λόγο που επιτυγχάνεται με 
τθ μελζτθ κειμζνων πολιτικοφ, οικονομικοφ και κοινωνιολογικοφ περιεχομζνου. Θ κατανόθςθ των γραπτϊν 
κειμζνων επιτυγχάνεται με τθ ςυντακτικι ανάλυςθ και τθν απόδοςθ ςτθν ελλθνικι τθσ ςχετικισ με το κείμενο 
τουρκικισ ορολογίασ και των διαφόρων εκφράςεων-ιδιωματιςμϊν. Ο προφορικόσ λόγοσ διεξάγεται με 
ςυηιτθςθ βαςιςμζνθ ςτα γραπτά κείμενα. Τα κείμενα επιλζγονται από διάφορεσ πθγζσ, όπωσ βιβλία, 
εφθμερίδεσ ι διάφορουσ ιςτοτόπουσ. Επιπλζον γίνεται αναφορά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ, πολιτικζσ, 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ςτα ικθ κι ζκιμα τθσ Τουρκίασ, κακϊσ και ςτθν κακθμερινι ηωι, ϊςτε οι φοιτιτριεσ/θτζσ 
να κατανοοφν το περιεχόμενο των κειμζνων. 

 

142. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθ διδαςκαλία τθσ τουρκικισ γλϊςςασ 



ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ 30 

Αυτοτελισ μελζτθ 35 

Συγγραφι εργαςίασ 33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ  Γραπτι εξζταςθ (60%) που περιλαμβάνει: κείμενο, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςυμπλιρωςθσ, ζκκεςθ 

 Ρροφορικι εξζταςθ (40%) 

 

143. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

144. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΞΓ0108-1 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Τουρκικι Ορολογία Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικισ Επιλογισ/Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Τουρκικι Γλϊςςα I ζωσ VI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Τουρκικι, ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Ναι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL291/index.php 

 
145. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει: 

 Στθ διδαςκαλία τθσ τουρκικισ γλϊςςασ με τθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων πρόςλθψθσ, κατανόθςθσ και 
παραγωγισ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου  

 Στθν ειςαγωγι των φοιτθτριϊν/θτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ορολογίασ οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν επιςτθμϊν  

 Στθν εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με επιςτθμονικά κείμενα τθσ τουρκικισ γλϊςςασ που περιζχουν το 
ανάλογο λεξιλόγιο 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ, μελετϊνται ποικίλα αυκεντικά κείμενα επιςτθμονικοφ, κοινωνικοφ, εκπαιδευτικοφ, 
ειδθςεογραφικοφ, πολιτικοφ κλπ. περιεχομζνου. Θ παραγωγι προφορικοφ λόγου καλλιεργείται με διάλογο, ενϊ 
θ παραγωγι γραπτοφ λόγου με ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 Να κατανοοφν τισ  γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ και το κζμα των κειμζνων 

 Να αξιοποιοφν τα διδαχκζντα κείμενα ςτθν αυκεντικι γλωςςικι χριςθ ι/και να εξαςκθκοφν ςτθν 
επιςτθμονικι τουρκικι γλϊςςα μζςω γλωςςικϊν αςκιςεων και επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων 

 Να αξιοποιοφν τισ αρχζσ τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ ςτον τομζα των βαςικϊν εννοιϊν τθσ ορολογίασ 
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν επιςτθμϊν 

 Να παράγουν μικρά επιςτθμονικά κείμενα με εξειδικευμζνο λεξιλόγιο 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία  

 
146. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/θτζσ διδάςκονται ποικίλα κείμενα πολιτικοφ, οικονομικοφ και 
κοινωνιολογικοφ περιεχομζνου, αποςπάςματα από βιβλία και άρκρα από περιοδικά κι εφθμερίδεσ που 
πραγματεφονται ςχετικά κζματα. Επιπλζον, γίνεται αναφορά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ, πολιτικζσ, 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ςτα ικθ και τα ζκιμα τθσ Τουρκίασ, κακϊσ και ςτθν κακθμερινι ηωι, ϊςτε να γίνεται 
πλιρωσ κατανοθτό το περιεχόμενο των κειμζνων. 

 

147. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθ διδαςκαλία τθσ τουρκικισ γλϊςςασ 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ 30 



Αυτοτελισ μελζτθ 35 

Συγγραφι εργαςίασ 33 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ  Γραπτι εξζταςθ (60%) που περιλαμβάνει: κείμενο, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςυμπλιρωςθσ, ζκκεςθ 

 Ρροφορικι εξζταςθ (40%) 

 

148. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

149. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0521 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σραπεηικι και Χρθματοδότθςθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Υποχρεωτικό Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα, αλλά χρειάηονται γνϊςεισ 
Μακροοικονομικισ και Ροςοτικϊν Μεκόδων 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL236/index.php 

 
150. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Στόχο του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ μιασ Εμπορικισ Τράπεηασ ςτο πλαίςιο τθσ 
Χρθματοπιςτωτικισ Αγοράσ.  
Θ/Ο φοιτιτρια/θτισ —με το πζρασ των διαλζξεων— πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοεί: 

 Τθ κζςθ τθσ τράπεηασ ςτθν χρθματοοικονομικι αγορά και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, 
χορθγϊντασ τα απαραίτθτα επενδυτικά κεφάλαια  

 Τισ βαςικζσ πθγζσ εςόδων και εξόδων 

 Τθν απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ   

 Τουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει θ τράπεηα  

 Τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ, όπωσ πχ. με τθ διαδικαςία τθσ τιτλοποίθςθσ 
Θ εκπόνθςθ ερευνθτικισ εργαςίασ και παρουςίαςι τθσ κατά το τζλοσ του τετραμινου, δίνει επιπλζον ςτθ/ςτον 
φοιτιτρια/θτι τθ δυνατότθτα να αποκτιςει μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ λειτουργίασ και τθσ δόμθςθσ τθσ 
χρθματοοικονομικισ αγοράσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και λιψθ αποφάςεων  

 Δυνατότθτα αυτόνομθσ  ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ, ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Κριτικό χαρακτιρα 

 
151. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τθ/τον φοιτιτρια/θτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ και τθσ τραπεηικισ κεωρίασ και πρακτικισ. Εξετάηονται κζματα όπωσ θ ατζλεια αγορϊν και θ 
αςυμμετρία πλθροφόρθςθσ, θ διαχείριςθ ενεργθτικοφ-πακθτικοφ, θ ανατομία των χρθματοοικονομικϊν 
κρίςεων και θ μορφολογία και διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων. Από πλευράσ εποπτείασ του 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, εξετάηονται κζματα όπωσ το κεςμικό πλαίςιο τθσ τραπεηικισ εποπτείασ, θ πεικαρχία 
τθσ αγοράσ και οι κανόνεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ. Τζλοσ, το μάκθμα καταλιγει με τισ ςφγχρονεσ μορφζσ 
χρθματοδότθςθσ. 
Περιεχόμενα Μακιματοσ: 

 Το χρθματοοικονομικό ςύςτθμα 

 Τραπεηικι Διαμεςολάβθςθ 

 Τυπικι αντιπροςωπευτικι τράπεηα-περικϊριο κζρδουσ και πθγζσ κερδοφορίασ 

 Ατζλεια Αγορϊν - Κόςτοσ Ρλθροφόρθςθσ και Αςυμμετρία Ρλθροφόρθςθσ 

 Λςολογιςμόσ μιασ τυπικισ εμπορικισ τράπεηασ 

 Διαχείριςθ  ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ 

 Ανάπτυξθ διεκνών χρθματοοικονομικών αγορών & Διεκνισ Τραπεηικι 

 Απο-διαμεςολάβθςθ και Διαχείριςθ κινδφνων 

 Εποπτικόσ ζλεγχοσ και κεφαλαιακι επάρκεια 

 Τιτλοποίθςθ απαιτιςεων (securitization) 



 Ανατομία των Χρθματοοικονομικϊν Κρίςεων  - Κρίςθ δθμοςίου χρζουσ και θ επίπτωςθ ςτο τραπεηικό 
ςφςτθμα 

 Ευρωπαϊκι Τραπεηικι Ζνωςθ 

 Σφγχρονεσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ 

 
152. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία, εργαςτθριακι εκπαίδευςθ 
(επικουρικι), επικοινωνία με φοιτιτριεσ/θτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αςκιςεισ 29 

Φροντιςτιριο 9 

Συγγραφι και παρουςίαςθ 
εργαςίασ 

20 

Αυτοτελισ μελζτθ 40 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ, με ερωτιματα 
ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων.  
Με τον τρόπο αυτό θ/ο φοιτιτρια/θτισ ζχει πρόςβαςθ ςτο γραπτό 
του και μπορεί να διατυπϊςει τισ παρατθριςεισ του ι ακόμθ και 
τισ αντιρριςεισ του.  Αςφαλϊσ, ςτο πλαίςιο τθσ ειδικισ αγωγισ και 
εφόςον θ/ο φοιτιτρια/θτισ παρουςιάςει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, 
ζχει το δικαίωμα τθσ προφορικισ εξζταςθσ.  
Επίςθσ υπάρχει μία πρόοδοσ ςτθ μζςθ τθσ περιόδου, ϊςτε οι 
φοιτιτιρεσ/θτζσ να κατανοιςουν το τρόπο και τθ δομι τθσ τελικισ 
εξζταςθσ, αλλά και το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ τουσ.   
Συνιςτάται εκπόνθςθ γραπτισ εργαςίασ, θ οποία βακμολογείται, 
όπωσ επίςθσ και θ παρουςίαςι τθσ. 

 

153. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Ρροβόπουλοσ και Καπόπουλοσ, Θ Δυναμικι του Χρθματοοικονομικοφ Συςτιματοσ. 

 Νοφλασ, Ακανάςιοσ, Χριμα, Ρίςτθ, Τράπεηεσ. 

 Σθμειϊςεισ ειςθγθτι. 

 Το Χρονικό τθσ Μεγάλθσ Κρίςθσ, Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 
 

– Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Financial Economics 

 Journal of Banking and Finance 

 Journal of Financial Stability 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

154. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0551 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

compus 

 
155. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, θ/ο φοιτιτρια/θτισ κα μπορεί να: 

 Αναγνωρίηει τθ λειτουργία και τον ςκοπό τθσ χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθν ζννοια 
του κινδφνου 

 Κατανοεί ςε μακροοικονομικό επίπεδο το διεκνζσ νομιςματικό ςφςτθμα, κακϊσ και τον τρόπο λειτουργίασ 
των διεκνϊν χρθματαγορϊν και ιςοηυγίων πλθρωμϊν 

 Χρθςιμοποιεί ςε μικροεπίπεδο τθν ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν, για να αξιολογεί τθν αποτελεςματικι και 
αποδοτικι λειτουργία των επιχειριςεων 

 Αξιολογεί επενδφςεισ ςε ςυνκικεσ κινδφνου 

 Γνωρίηει τον ςκοπό και τον τρόπο ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, κακϊσ και τθσ 
λογιςτικισ/οικονομικισ ζκκεςθσ 

 Αξιολογεί τα ςυςτιματα και τα μοντζλα μεριςματικισ πολιτικισ 

 Μελετά τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ των επιχειριςεων και τουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν 

 Ρροβλζπει τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ και λαμβάνει επενδυτικζσ αποφάςεισ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ρροαγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
156. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ξζνεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, επιτόκια, ταμειακζσ ροζσ ςτισ ξζνεσ ςυναλλαγματικζσ αγορζσ και ςτισ 

χρθματαγορζσ, καμπφλεσ αποδοτικότθτασ, το διεκνζσ νομιςματικό ςφςτθμα και το διεκνζσ ιςοηφγιο πλθρωμϊν, 

διεκνείσ ιςοδυναμίεσ, κίνδυνοι ςτισ ξζνεσ ςυναλλαγματικζσ αγορζσ και ςτισ διεκνείσ χρθματαγορζσ, ο πολιτικόσ 

κίνδυνοσ και οι διεκνείσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, λογιςτικι ζκκεςθ, ζκκεςθ ςυναλλαγϊν και 

οικονομικι ζκκεςθ και διαχείριςθ αυτϊν των εκκζςεων. 

 
157. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ • Διαλζξεισ του μακιματοσ μζςω διαφανειϊν (κακθγθτο-κεντρικι 
προςζγγιςθ) 
• Αμφίδρομθ διδακτικι επικοινωνία (ςυηιτθςθ, ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ – case studies) 
• Ατομικζσ και ςυλλογικζσ εργαςίεσ 
• Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ (ομιλία ειδικϊν είτε δια ηϊςθσ είτε 
μζςω skype) 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οπτικοακουςτικι διδαςκαλία (χριςθ πολυμζςων multimedia, 



ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ιςτοςελίδεσ κτλ.). 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Αςκιςεισ 98 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ Για τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν χρθςιμοποιοφνται 
ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου τίκενται ερωτιματα 
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ, τα οποία καλφπτουν το ςφνολο τθσ 
φλθσ. 

 

158. ΤΝΙΣΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

– Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Σουμπενιϊτθσ, Δ. και Ταμπακοφδθσ, Λ. (2017) Σφγχρονθ Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ και Επενδφςεισ, 
ΝΑΜΑΤΑ. 

 Brealey, R. Myers and S. Allen, F. (2016) Αρχζσ Χρθματοοικονομικισ των Eπιχειριςεων, Utopia. 

 Βαςιλείου, Δ. και Θρειϊτθσ Ν. (2015) Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ: Κεωρία & Ρρακτικι, Ακινα: Rosili. 

 Αρτίκθσ, Ρ. Γ. (2013) Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ: Ανάλυςθ και Ρρογραμματιςμόσ, Ακινα: 
Αντωνακοποφλου Ελζνθ. 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Finance 

 Journal of Financial Economics 

 Review of financial studies 

 
  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

159. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0721 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Zϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Χωρικι Ανάπτυξθ - Αςτικζσ Πολιτικζσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ/Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL419/index.php 

 
160. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία: 
• Γνϊςθ κεωριϊν χϊρου και κατανόθςθ αςτικϊν πολιτικϊν  
• Ρροςδιοριςμόσ του πολιτιςμικοφ οικιςτικοφ αποκζματοσ και αξιολόγθςθ τθσ διαχείριςθσ και ανάδειξισ του. 
• Ανάλυςθ και ςχολιαςμόσ των προγραμμάτων αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςτον χϊρο αναφοράσ. 
Γνωςτικι ςτοχοκεςία: 
• Κατανόθςθ και μελζτθ των νζων αςτικϊν πολιτικϊν και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ ςτον χϊρο 
αναφοράσ. 
• Εξοικείωςθ με κεςμικά και οικονομικά εργαλεία διαχείριςθσ χϊρου. 
• Κινθτοποίθςθ για κζματα αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του τόπου. 
• Χριςθ πολυμζςων για τθν προβολι ενόσ τόπου. 
• Εφαρμογι ΤΡΕ ςτθ διαχείριςθ του χϊρου αναφοράσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Λιψθ αποφάςεων  
• Ομαδικι εργαςία  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
• Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
• Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
• Κριτικι προςζγγιςθ των βιβλιογραφικϊν πθγϊν και αρχειακϊν δεδομζνων 
• Εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και τθν επιςτθμονικι εργαςία 
• Εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με τθ δθμόςια παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 
• Ανάλυςθ, εκτίμθςθ, ςχολιαςμόσ και ςφνκεςθ δεδομζνων  
• Αξιολόγθςθ επιςτθμονικοφ υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

 
161. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Οι αςτικζσ πολιτικζσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, αναφορικά με ηθτιματα διαχείριςθσ του χϊρου και τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ, βαςικζσ αρχζσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και ςχεδιαςμοφ ςτθ γεωγραφικι περιοχι αναφοράσ, 

βαςικά «εργαλεία» (κεςμικά και οικονομικά) για τθ διαχείριςθ του χϊρου και τθν προβολι/προϊκθςθ του 

τόπου, προγραμματικόσ ςχεδιαςμόσ και πρότυπεσ εφαρμογζσ περιφερειακισ και αςτικισ ανάπτυξθσ, 

παρουςίαςθ και ανάλυςθ των κφριων προγραμμάτων και οδθγιϊν, όςον αφορά ηθτιματα αςτικοφ ςχεδιαςμοφ 

και περιφερειακισ ανάπτυξθσ, τισ διεκνικζσ και διαςυνοριακζσ ςυνεργαςίεσ και τα κζματα τοπικοφ ςχεδιαςμοφ 



και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, εξοικείωςθ με τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό, όςον αφορά ηθτιματα διαχείριςθσ του 

χϊρου και προβολισ του τόπου, μζςω προτφπων εφαρμογϊν και παραδειγμάτων. 

 
162. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία, ςτθν εργαςτθριακι 
εκπαίδευςθ, ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 

 Ειδικότερα, ςε εργαςτθριακό επίπεδο, θ χριςθ πολυμζςων 
και ΤΡΕ, ςε ςυνδυαςμό με τθ βιβλιογραφικι ζρευνα, 
αποςκοποφν ςτθ ςφνδεςθ των κεωρθτικϊν εννοιϊν με 
μελζτεσ περίπτωςθσ των αςτικϊν πολιτικϊν για τον χϊρο 
αναφοράσ και τον προβλθματιςμό για τθ ςχζςθ αυτϊν και 
των ςφγχρονων οικονομικο-γεωπολιτικϊν ηθτθμάτων τθσ 
περιοχισ αναφοράσ. 

 Το μάκθμα οργανϊνεται με κφκλο παρουςιάςεων, οι οποίεσ 
πλαιςιϊνονται από κριτικι ςυηιτθςθ και προβολι ςυναφοφσ 
εποπτικοφ υλικοφ (διαφάνειεσ, video, κ.α), κακϊσ και 
παραδειγμάτων με νζεσ τεχνολογίεσ. 

 Θ επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ και θ κακθμερινι 
τουσ ενθμζρωςθ γίνεται τόςο δια ηϊςθσ (κατά τισ ϊρεσ 
ςυνεργαςίασ), όςο και εξ αποςτάςεωσ για το ςφνολο των 
φοιτθτριϊν/θτϊν (μζςω του ςυςτιματοσ compus). Επίςθσ, 
μζςω compus αναρτάται ςε τακτά διαςτιματα και θ φλθ που 
ζχει ιδθ παραδοκεί ςτθν τάξθ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project, 
ζρευνα και ςυλλογι υλικοφ, 
επεξεργαςία δεδομζνων) 

10 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Ραρουςίαςθ εργαςίασ ςτθν 
τάξθ (δθμιουργία εποπτικοφ 
υλικοφ παρουςίαςθσ)  

8 

Μελζτθ κατ’οίκον, εμβάκυνςθ  30 

Συλλογι, επεξεργαςία και 
ανάλυςθ δεδομζνων για τθν 
υποχρεωτικι άςκθςθ 
εμβάκυνςθσ. 

30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ • Ο υπολογιςμόσ του τελικοφ βακμοφ προκφπτει είτε από (α) τθν 
τελικι δοκιμαςία (προφορικι εξζταςθ), είτε από  (β) τθν εκπόνθςθ 
εργαςίασ εξαμινου των φοιτθτριϊν/ϊν. 
• Ειδικότερα, για το μάκθμα αυτό, υπάρχει θ δυνατότθτα 
εκπόνθςθσ απαλλακτικισ εργαςίασ με ςυγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ που κα ςυηθτθκοφν ςτθ διάρκεια του μακιματοσ 
από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τθν διδάςκουςα. 
• Στθν αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν ςυμβάλλουν και μικρζσ 
αςκιςεισ εμβάκυνςθσ ςτθ διάρκεια του εξαμινου, οι οποίεσ 
κρίνονται απαραίτθτεσ τόςο για τθν κατανόθςθ και εμπζδωςθ τθσ 
ορολογίασ και ςτοχοκεςίασ του μακιματοσ από τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ, όςο και για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ προόδου 
του ςϊματοσ των φοιτθτριϊν/ϊν από τθ διδάςκουςα 
• Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: ελλθνικι (κατά περίπτωςθ θ αγγλικι —ςτθ 
δθμόςια παρουςίαςθ των εργαςιϊν— για φοιτιτριεσ/θτζσ που 
δεν είναι ελλθνικισ καταγωγισ).  
• Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: πζραν των ςυγκεκριμζνων τρόπων που 
ιςχφουν και περιγράφονται αναλυτικά, ςτθν αξιολόγθςθ των 
φοιτθτριϊν/ϊν ςυνεκτιμάται και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
τάξθ (διαλεκτικόσ τρόποσ παρουςίαςθσ εννοιϊν και όρων του 
μακιματοσ). 
• Σθμειϊνεται ότι τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ και τον 
υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ των φοιτθτριϊν/ϊν ςτο μάκθμα 
ανακοινϊνονται ςτο syllabus του μακιματοσ, το οποίο εξαρχισ 



είναι διακζςιμο ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ (βλπ. ςχετικά ςτο: 
http://compus.uom.gr/BAL419/index.php)  
• Θ τελικι προφορικι δοκιμαςία (εξζταςθ) βαςίηεται ςε ερωτιςεισ 
κριτικισ προςζγγιςθσ /απάντθςθσ και ςχολιαςμό. 
• Απαραίτθτθ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν είναι και θ 
δθμόςια παρουςίαςθ των εργαςιϊν που εκπονοφν —κατά κανόνα 
ομαδικά. 
• Επίςθσ, δθμόςια παρουςίαςθ απαιτείται ςτθν υποχρεωτικι 
άςκθςθ (εμβάκυνςθ κειμζνων, άρκρων που προτείνονται από τθ 
διδάςκουςα). 
• Οι τελικζσ γραπτζσ εργαςίεσ των φοιτθτριϊν/ϊν παραδίδονται 
ςτο τζλοσ του εξαμινου. Εκπονοφνται και ςυγγράφονται βάςει 
προδιαγραφϊν που ζχουν εξαρχισ ανακοινωκεί ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ (ςτο compus). 
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ΧΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΚΑΝΛΚΩΝ, ΣΛΑΒΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΤΟΛΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Β0648 ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
Χϊροσ και Πολιτιςμόσ (Βαλκάνια, Ανατολικι Ευρϊπθ και 
Ανατολικι Μεςόγειοσ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 
 

4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Επιλογισ/ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ: Λςτορίασ και Γεωγραφίασ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS Πχι 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL) 

http://compus.uom.gr/BAL411/index.php 

 
165. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ακαδθμαϊκι ςτοχοκεςία: 
• Κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καταγραφι και τεκμθρίωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του 
ανκρωπογενοφσ αποκζματοσ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ αναφοράσ του μακιματοσ ςε επίπεδο 
περιεχομζνου/δυναμικοφ, όςο και προκζςεων/πολιτικϊν, κακϊσ και των εν δυνάμει προοπτικϊν βελτίωςθσ του 
χϊρου.  
• Επίςθσ, ςτόχο ακαδθμαϊκό αποτελεί θ παρουςίαςθ ενόσ πλαιςίου ςτρατθγικισ για τθν προςταςία και 
διαχείριςθ του πολιτιςμικοφ αποκζματοσ και ιδιαιτζρωσ του αρχιτεκτονικοφ, ωσ προχπόκεςθ χωρικισ 
ολοκλιρωςθσ, ςτθ γεωγραφικι περιοχι  τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, με ζμφαςθ ςτα Βαλκάνια.  
Ειδικότερα, επιδιϊκονται: 
• Θ κατανόθςθ του ςυγκεκριμζνου γεωγραφικοφ χϊρου ωσ προσ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τα 
χαρακτθριςτικά του πολιτιςμικοφ αποκζματοσ (δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ). 
• Θ γνϊςθ του ιςχφοντοσ ζωσ ςιμερα κεςμικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ τθσ πολιτιςμικισ και δθ τθσ 
αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ευρϊπθ και διεκνϊσ, με εξειδίκευςθ ςτθ γεωγραφικι περιοχι αναφοράσ του 
μακιματοσ. 
• Θ αξιολόγθςθ των παραπάνω και, ςυνεχεία αυτισ, θ διατφπωςθ και διερεφνθςθ ςεναρίων (κεματικϊν) και 
ηωνϊν (γεωγραφικϊν) πολιτιςμικϊν ςυνεργιϊν, ςτο πλαίςιο μιασ επιδιωκόμενθσ χωρικισ ολοκλιρωςθσ για τθ 
Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και περιγράφοντασ - ςε επίπεδο αρχϊν και κατευκφνςεων - το 
ιδθ ιςχφον πλαίςιο προςταςίασ και ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, κακϊσ και εξειδικεφοντασ τουσ 
ςτόχουσ (κεματικοφσ και χωρικοφσ) που μζςω αυτοφ του πλαιςίου τίκενται. 
• Θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ παραδειγμάτων, από ιδθ εφαρμοςμζνα πρότυπα καινοτόμα ςχζδια 
ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ςε επιμζρουσ περιοχζσ του γεωγραφικοφ χϊρου αναφοράσ του κζματοσ, αποτελεί 
προχπόκεςθ εμπζδωςθσ και εξοικείωςθσ με τθ διδακτζα φλθ. 
Ειδικότερα, θ ςτρατθγικι ςθμαςία του εν λόγω μακιματοσ ςυναρτάται άμεςα με τθ ςυνεχι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 
εξειδικευμζνων ςτελεχϊν ςτισ βαλκανικζσ ςπουδζσ. Το τελευταίο οφείλεται: 
1. Στθν πολιτικι, οικονομικι, χωρικι και κοινωνικι αναςυγκρότθςθ των βαλκανικϊν χωρϊν. Οι περιςςότερεσ 
βαλκανικζσ χϊρεσ προςδιορίηουν τθν ανάπτυξι τουσ εςτιάηοντασ ςτθν προςταςία των εκνικϊν, οικιςτικϊν και 
πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ - ςτοιχεία που αναγνωρίηονται και προωκοφνται με ειδικά υποςτθρικτικά 
προγράμματα και από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
2. Στθν ζλλειψθ εξειδικευμζνων εντοπίων ςτελεχϊν ςε τομείσ που άπτονται με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθ 
διαχείριςθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. 
3. Στθ ςυνεχι ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και ςυνεργιϊν, τόςο ςε διακρατικό επίπεδο μεταξφ των χωρϊν των 
Βαλκανίων, όςο και μεταξφ επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ςε εκνικό και ςε διεκνικό επίπεδο, με ςτόχο τθν 
προςζλκυςθ επενδφςεων. Οι επενδφςεισ αυτζσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τθ 
χωροταξικι και οικιςτικι ςτρατθγικι και ανάπτυξθ των χωρϊν που απευκφνονται. Ραράλλθλα, οι βαλκανικζσ 
χϊρεσ προςανατολίηουν τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ, όςον αφορά ςτθν τεχνολογία και τθν τεχνογνωςία, 
κυρίωσ ςτθν ελλθνικι αγορά. 
4. Στο ςυνεχζσ αυξανόμενο διεκνζσ επενδυτικό ενδιαφζρον για τισ χϊρεσ των Βαλκανίων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςτον τομζα του real estate και του τουριςμοφ. 



Το προτεινόμενο μάκθμα ςτοχεφει να προςδϊςει ακόμθ περιςςότερα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα γνϊςεων και 
εμπειριϊν ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ του Τμιματοσ Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν, 
ειδικότερα ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ, τθσ διαχείριςθσ των φυςικϊν και των ανκρωπογενϊν 
πόρων – με ζμφαςθ ςτθν προςταςία και βιϊςιμθ ανάπτυξθ του πολιτιςμικοφ αποκζματοσ. Ρλεονεκτιματα που 
κα ςυμβάλουν ςτθν απορρόφθςι τουσ και κα μεγιςτοποιιςουν τον ρόλο και τθν αναγκαιότθτά τουσ ςε μια νζα 
και διαρκϊσ διευρυνόμενθ αγορά εργαςίασ. 
Γνωςτικι ςτοχοκεςία 
• Γνϊςθ και κατανόθςθ από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ τθσ ςυςχζτιςθσ περιβάλλοντοσ (φυςικοφ και 
ανκρωπογενοφσ), πολιτιςμικοφ αποκζματοσ, αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, για τον χϊρο ειδικότερα τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ (βάςει κεωρθτικισ ανάλυςθσ και χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων).  
• Ραρουςίαςθ, ανάλυςθ, αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων και των αδυναμιϊν ςτουσ τομείσ τθσ πολιτιςμικισ όπωσ 
και τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ, ωσ προχποκζςεων χωρικισ ολοκλιρωςθσ για το ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο.  
• Εξοικείωςθ με ηθτιματα κεςμικϊν ρυκμίςεων και αναπτυξιακϊν προοπτικϊν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τθσ διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ.  
• Κατανόθςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν αρχϊν του ςχεδιαςμοφ και τθσ προγραμματικισ ανάλυςθσ ςε επίπεδο 
χωρικοφ (τοπικοφ ι και περιφερειακοφ) προγραμματιςμοφ πάνω ςε κζματα προςταςίασ και ανάδειξθσ του 
φυςικοφ και πολιτιςμικοφ αποκζματοσ, με ζμφαςθ ςτθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά των Βαλκανίων, τθσ 
Ανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
• Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
• Λιψθ αποφάςεων  
• Ομαδικι εργαςία  
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
• Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
• Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
• Κριτικι προςζγγιςθ των βιβλιογραφικϊν πθγϊν και αρχειακϊν δεδομζνων 
• Εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και τθν επιςτθμονικι εργαςία 
• Εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/θτϊν με τθ δθμόςια παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 
• Ανάλυςθ, εκτίμθςθ, ςχολιαςμόσ και ςφνκεςθ δεδομζνων  
• Αξιολόγθςθ επιςτθμονικοφ υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

 
166. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

Ο πολιτιςμόσ ςιμερα βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ οικονομίασ και αναφζρεται ςε όλεσ τισ ςτρατθγικζσ 

ανάπτυξθσ για βελτίωςθ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ τοπικά, κεντρικά ι περιφερειακά του χϊρου. Χϊροσ: 

ο λειτουργικά οργανωμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ χϊροσ που διερευνάται από τισ χωρικζσ επιςτιμεσ ςε 

διάφορεσ κλίμακεσ, π.χ. αρχιτεκτονικι, πολεοδομικι, χωροταξικι ι και γεωγραφικι. Ρολιτιςμόσ: ςτα πεδία του 

πολιτιςμοφ περιλαμβάνονται άξονεσ, όπωσ θ ανκρϊπινθ εκμετάλλευςθ των μζςων παραγωγισ, θ ςχζςθ του 

ανκρϊπου με το οικολογικό περιβάλλον, θ διάχυςθ και αλλθλεπίδραςθ των πολιτιςμϊν των κοινωνιϊν, θ 

πολιτιςτικι αξιολόγθςθ του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, ο άυλοσ (π.χ. πνευματικόσ κ.ά.) πολιτιςμόσ, κακϊσ 

και θ τυπολογία οικιςεων και ανκρωπολογικϊν ςυμπεριφορϊν. Οι παραπάνω κφριεσ ζννοιεσ (χϊροσ και 

πολιτιςμόσ) διερευνϊνται μζςω ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων αναφοράσ (case studies) για τον γεωγραφικό 

χϊρο των Βαλκανίων, τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ. 

 

167. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία, ςτθν εργαςτθριακι 
εκπαίδευςθ, ςτθν επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ. 

 Ειδικότερα, ςε εργαςτθριακό επίπεδο, θ χριςθ πολυμζςων 
και ΤΡΕ, ςε ςυνδυαςμό με τθ βιβλιογραφικι ζρευνα, 
αποςκοποφν ςτθ ςφνδεςθ των κεωρθτικϊν εννοιϊν με 
μελζτεσ περίπτωςθσ των αςτικϊν πολιτικϊν για τον χϊρο 
αναφοράσ και τον προβλθματιςμό για τθ ςχζςθ αυτϊν και 
των ςφγχρονων οικονομικο-γεωπολιτικϊν ηθτθμάτων τθσ 
περιοχισ αναφοράσ. 



 Το μάκθμα οργανϊνεται με κφκλο παρουςιάςεων, οι οποίεσ 
πλαιςιϊνονται από κριτικι ςυηιτθςθ και προβολι ςυναφοφσ 
εποπτικοφ υλικοφ (διαφάνειεσ, video, κ.α), κακϊσ και 
παραδειγμάτων με νζεσ τεχνολογίεσ. 

 Θ επικοινωνία με τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ και θ κακθμερινι 
τουσ ενθμζρωςθ γίνεται τόςο δια ηϊςθσ (κατά τισ ϊρεσ 
ςυνεργαςίασ), όςο και εξ αποςτάςεωσ για το ςφνολο των 
φοιτθτριϊν/ϊν (μζςω του ςυςτιματοσ compus). Επίςθσ, 
μζςω compus. αναρτάται ςε τακτά διαςτιματα και θ φλθ που 
ζχει ιδθ παραδοκεί ςτθν τάξθ. 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project, 
ζρευνα και ςυλλογι υλικοφ, 
επεξεργαςία δεδομζνων) 

10 

Συγγραφι εργαςίασ 20 

Ραρουςίαςθ εργαςίασ ςτθν 
τάξθ (δθμιουργία εποπτικοφ 
υλικοφ παρουςίαςθσ)  

8 

Μελζτθ κατ’οίκον, εμβάκυνςθ  30 

Συλλογι, επεξεργαςία και 
ανάλυςθ δεδομζνων για τθν 
υποχρεωτικι άςκθςθ 
εμβάκυνςθσ. 

30 

φνολο Μακιματοσ 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ • Ο υπολογιςμόσ του τελικοφ βακμοφ προκφπτει είτε από (α) τθν 
τελικι δοκιμαςία (προφορικι εξζταςθ), είτε από (β) τθν εκπόνθςθ 
εργαςίασ εξαμινου των φοιτθτριϊν/ϊν.  
• Ειδικότερα, για το μάκθμα αυτό, υπάρχει θ δυνατότθτα 
εκπόνθςθσ απαλλακτικισ εργαςίασ με ςυγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ που κα ςυηθτθκοφν ςτθ διάρκεια του μακιματοσ 
από τισ/τουσ φοιτιτριεσ/θτζσ με τθν διδάςκουςα. 
• Στθν αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν ςυμβάλλουν και μικρζσ 
αςκιςεισ εμβάκυνςθσ ςτθ διάρκεια του εξαμινου, οι οποίεσ 
κρίνονται απαραίτθτεσ τόςο για τθν κατανόθςθ και εμπζδωςθ τθσ 
ορολογίασ και ςτοχοκεςίασ του μακιματοσ από τισ/τουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ, όςο και για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ προόδου 
του ςϊματοσ των φοιτθτριϊν/ϊν από τθ διδάςκουςα 
• Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: ελλθνικι (κατά περίπτωςθ θ αγγλικι —ςτθ 
δθμόςια παρουςίαςθ των εργαςιϊν— για φοιτιτριεσ/θτζσ που 
δεν είναι ελλθνικισ καταγωγισ). 
• Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: πζραν των ςυγκεκριμζνων τρόπων που 
ιςχφουν και περιγράφονται αναλυτικά, ςτθν αξιολόγθςθ των 
φοιτθτριϊν/θτϊν ςυνεκτιμάται και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ 
ςτθν τάξθ (διαλεκτικόσ τρόποσ παρουςίαςθσ εννοιϊν και όρων του 
μακιματοσ). 
• Σθμειϊνεται ότι τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ και τον 
υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ των φοιτθτριϊν/ϊν ςτο μάκθμα 
ανακοινϊνονται ςτο syllabus του μακιματοσ, το οποίο εξαρχισ 
είναι διακζςιμο ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/θτζσ (βλ. ςχετικά ςτο: 
http://compus.uom.gr/BAL419/index.php)  
• Θ τελικι προφορικι δοκιμαςία (εξζταςθ) βαςίηεται ςε ερωτιςεισ 
κριτικισ προςζγγιςθσ /απάντθςθσ και ςχολιαςμό.  
• Απαραίτθτθ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν/ϊν είναι και θ 
δθμόςια παρουςίαςθ των εργαςιϊν που εκπονοφν —κατά κανόνα 
ομαδικά. 
• Επίςθσ, δθμόςια παρουςίαςθ απαιτείται ςτθν υποχρεωτικι 
άςκθςθ (εμβάκυνςθ κειμζνων, άρκρων που προτείνονται από τθ 
διδάςκουςα). 
• Οι τελικζσ γραπτζσ εργαςίεσ των φοιτθτριϊν/ϊν παραδίδονται 
ςτο τζλοσ του εξαμινου. Εκπονοφνται και ςυγγράφονται βάςει 
προδιαγραφϊν που ζχουν εξαρχισ ανακοινωκεί ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/θτζσ (ςτο compus). 
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