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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018»
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018» της ΕΥΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης
12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 12 Ιουλίου 2017 ), προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα του
χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά έχουν
εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου και από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον
Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης
καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο
υποψηφιότητας σε δύο (2) πλήρη αντίγραφα αναγράφοντας το τμήμα του Πανεπιστημίου και το
μάθημα, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

✓
✓
✓
✓

Αίτηση Υποψηφιότητας
Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν λάβει τον
διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007.
✓ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται
όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει
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θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου
εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού
Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(4.200€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας , λοιπών κρατήσεων ή του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Παντείου
Πανεπιστημίου, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ
(400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών)
για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - μετακίνησής του σε συνάρτηση με τις ανάγκες του
διδακτικού προγράμματος.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των
ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο ορίζεται με σχετική απόφαση
της Συγκλήτου του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής
περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το
αργότερο έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες
Βαθμολόγησης

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:)
i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

0-30

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας

0-20

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο
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αναλύεται στα ακόλουθα:)
iv. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

0-10

v. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

vi. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

0-10

vii.
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου
με το μάθημα

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-40

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων
του Παντείου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα,
επιτροπή που η αντίστοιχη Συνέλευση έχει ορίσει. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής
δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση δεν θα βαθμολογούνται και θα απορρίπτονται.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων του κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999 ( ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999)
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε ημερών από την
κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την
ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου
(στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης)

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή το οποίο:
•
•
•

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το
μάθημα που αφορά η αίτηση του
Να έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
1.1.2007.
Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του
Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού
Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού
υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει
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•

τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02- 2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης
που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει
των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο
εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η
οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η
παροχή συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα
εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από
συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη
Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201507/1508/1520 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.0015.00.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού
136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201508/1514) ή να αποσταλούν με συστημένο ή courier
στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου
Πανεπιστημίου για την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018» που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) .
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην
ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου
Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr ) στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΔΒΜ
(www.edulll.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Πίνακας Μαθημάτων
2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων
3. Υπόδειγμα Αίτησης
4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός
520175
520103
520163
520158
520194

Τίτλος Μαθήματος
Ανθρωπολογία του Οπτικού
Πολιτισμού
Ανθρωπολογία της Υγείας
Ανθρωπολογία και Κριτική
Ανάλυση Λόγου
Ελληνική Εθνογραφία
Ψηφιακή Ανθρωπολογία

Εξάμηνο
Χειμερινό

Α. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
3
5
3

Χειμερινό
Εαρινό

3
3

Εαρινό
Εαρινό

3
3

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

6315

Γνωστική
Πειραματική
Ψυχολογία:
Βασικές
νευροψυχολογικές
διαδικασίες τις αντίληψης.
Cognitive
Experimental
Psychology:
fundamental
neuropsychological processes
of perception

Εαρινό

5
5

5
5
2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτικές
Πιστωτικές
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
3
4

Κατηγορία

Θέση

Επιλογής

1

3
3

Επιλογής
Επιλογής

1
1

3
3

Επιλογής
Επιλογής

1
1

Ώρες
Διδασκαλίας/εβδομάδα
3

Κατηγορία

Θέση

Επιλογής

1
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6317

6319

6322

6325

Κωδικός
300656
300728

Αναπτυξιακή Προσέγγιση της
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Educational Psychology: A
developmental perspective
Κλινική ψυχολογία και
ποιοτική έρευνα
Clinical Psychology and
Qualitative Research
Σεμινάριο υποστήριξης στην
ανάλυση
δεδομένων
πτυχιακών
εργασιών.
Seminar supporting data
analyses
of
graduation
papers
Κλινική Νευροεπιστήμη
Clinical Neuroscience

Εαρινό

3

4

3

Επιλογής

1

Εαρινό

3

4

3

Επιλογής

1

Εαρινό

3

4

3

Επιλογής

1

Εαρινό

3

4

3

Επιλογής

1

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

Ώρες
Διδασκαλίας/εβδομάδα
3

Κατηγορία

Θέση

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

Ανακριτική και Δικαιώματα
ΣΤ’
του Ανθρώπου
(Εαρινό)
Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες
Γ’
Μέθοδοι
Ανάλυσης (Χειμερινό)

3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτικές
Πιστωτικές
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
3
5,5
3

5,5

3
7
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300744

300670

Δεδομένων με τη χρήση
Στατιστικών Πακέτων Η/Υ
Θεωρία
της
Ελληνικής
Γ’
Κοινωνικής Δομής: Σύγχρονοι (Χειμερινό)
διάλογοι και μετανάστευση
Κοινωνιολογία
του
Η’
Παγκόσμιου Συστήματος
(Χειμερινό)

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

110497
110499

Ευρωπαϊκή Αριστερά
Ιστορία, Πολιτικό Σύστημα
και Κουλτούρα των
Η.Π.Α.(19ος-21οςαιώνας)
Βρετανία και Ευρώπη, 19ος20ός αι.
Θεωρίες αλλοτρίωσης στη
νεώτερη κοινωνική θεωρία

110506
110507

Κωδικός
510146

Τίτλος Μαθήματος
Οργάνωση και Λειτουργία

3

5,5

3

Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

3

5,5

3

Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

Κατηγορία

Θέση

Επιλογής
Επιλογής

1
1

Β. ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Εξάμηνο
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
Χειμερινό
3
6
3
Εαρινό
3
6
3

Εαρινό

3

6

3

Επιλογής

1

Χειμερινό

3

6

3

Επιλογής

1

Εξάμηνο
Χειμερινό

2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Κατηγορία
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
3
5
3
Επιλογής
8
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510076
510058
210193
510100

Οργανισμών
Τα οικονομικά της Υγείας
Φύλο και Απασχόληση
Τοπική Αυτοδιοίκηση και
Κοινωνική Πολιτική
Στεγαστική πολιτική και
κοινωνικές ανισότητες

Χειμερινό
Εαρινό
Εαρινό

3
3
3

5
5
6

3
3
3

Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής

1
1
1

Εαρινό

3

5

3

Επιλογής

1
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Κωδικός
120470

120454
120448

120315

Κωδικός
410291
410304

Τίτλος Μαθήματος

Γ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εξάμηνο
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
Δ’ (εαρινό)
3
5
3

Πολιτικές Διεθνών
Οικονομικών Οργανισμών και
οι Σύγχρονες Τάσεις στην
Παγκόσμια Οικονομία
Ελληνική Διπλωματική
Δ’ (εαρινό)
3
5
3
Ιστορία
Τουρκία: Κοινωνική
Δ’ (εαρινό)
3
5
3
Συγκρότηση, Πολιτικό
Σύστημα & Εξωτερική
Πολιτική
Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών
Ε’ Χειμερινό
3
5
3
Οργανισμών
2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τίτλος Μαθήματος
Εξάμηνο
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
Ψυχολογικές Θεωρίες των
Β’ (εαρινό)
3
6
3
Μέσων
Δημοσιογραφική Πρακτική
Γ’
3
6
3
και Νέα Μέσα
(Χειμερινό)

Κατηγορία

Θέση

Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

Κατηγορία

Θέση

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής

1
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410297

Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία

Δ’ (εαρινό)

3

6

3

410305

Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες

Δ’ (εαρινό)

3

6

3

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

700016

Οικονομικός
Προγραμματισμός
Δίκαιο
των
Δημοσίων
Επιχειρήσεων
Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Λογιστική Επιχειρηματικών
Κλάδων

700062
700092
700234

Κωδικός
80065
80053

Τίτλος Μαθήματος
Οικονομική και Κοινωνική
Πολιτική
Βιομηχανική Οικονομική και
Πολιτική

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εξάμηνο
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
Δ’ (εαρινό)
3
5
3
Z’ (εαρινό)

3

4

3

Η’
3
4
3
(Χειμερινό)
Η’
3
4
3
(Χειμερινό)
2.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εξάμηνο
Διδακτικές
Πιστωτικές
Ώρες
Μονάδες
Μονάδες (ECTS)
Διδασκαλίας/εβδομάδα
Η’
4
6
4
(Χειμερινό)
Z’ (εαρινό)
4
6
4

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής

1

Κατηγορία

Θέση

Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής
Υποχρεωτικό

1

Κατηγορία

Θέση

επιλογής

1

επιλογής

1
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800138
800139

Δείκτες ευημερίας στην
περιφερειακή ανάπτυξη
Αστική Ανάπτυξη

Ε’
(Χειμερινό)
ΣΤ’ (εαρινό)

4

6

4

επιλογής

1

4

6

4

επιλογής

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
520175
Ανθρωπολογία του Οπτικού
Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική ανάλυση όψεων του οπτικού πολιτισμού και της εθνογραφικής
Πολιτισμού
αναπαράστασης. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές του
θεάματος, της θέασης, της εικόνας, της όψης, της όρασης και του βλέμματος. Το μάθημα ερευνά τους
τρόπους που οι οπτικές και άλλες μιντιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στην εθνογραφική έρευνα,
καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις που αφορούν κοινωνικά φαινόμενα του οπτικού.
520103
Ανθρωπολογία της Υγείας
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανθρωπολογική διερεύνηση των ιδιαίτερων μορφών εξουσίας και γνώσης
που εμπλέκονται στην κοινωνική και πολιτισμική οριοθέτηση εννοιών όπως “υγεία”, “ασθένεια”,
“δυσλειτουργία”, “θεραπεία”. Έμφαση δίνεται στην κοινωνική και πολιτισμική μορφοποίηση της ιατρικής
γνώσης και πράξης σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα και αναφορικά με πολλαπλές
κοινωνικές ιεραρχήσεις.
520163
Ανθρωπολογία και Κριτική
Το μάθημα εισάγει στη σημασία της κριτικής ανάλυσης του λόγου στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες
Ανάλυση Λόγου
και ειδικά στην κοινωνική ανθρωπολογία. Αποτελεί μια επισκόπηση της σχέσης ανάμεσα στην κοινωνική
ανθρωπολογία, τις θεωρίες του λόγου και την ποιοτική μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου. Παρουσιάζει
διαστάσεις των σχέσεων γλώσσας, πολιτισμού και κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της
γλώσσας ως κοινωνικής πρακτικής. Δίνονται παραδείγματα και εναύσματα ερευνητικής πρακτικής που
αξιοποιούν την κριτική ανάλυση λόγου.
520158
Ελληνική Εθνογραφία
Το μάθημα προσφέρει μια σφαιρική εικόνα της ανθρωπολογικής μελέτης της σύγχρονης ελληνικής
κοινωνίας. Η ελληνική εθνογραφία προσεγγίζεται ιστορικά και πλουραλιστικά, ενώ συνδέεται με τις
διαφορετικές παραδόσεις και τα νέα θεωρητικά ρεύματα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Αναλύονται οι
πολύπλοκες διαδρομές και οι διαφορετικές επιστημολογικές και μεθοδολογικές παραδοχές που έχουν
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520194

Κωδικός
300656

αναδυθεί και αναθεωρηθεί στην ιστορία της ελληνικής εθνογραφίας
Ψηφιακή Ανθρωπολογία
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές διαστάσεις της ψηφιακής εθνογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη
μελέτη του διαδικτύου και του ψηφιακού πολιτισμού. Εξετάζονται οι πολιτισμικές διαστάσεις των
κοινωνικών δικτύων, των δυνητικών τόπων και των ψηφιακών τεχνολογιών αναφορικά με τη θεωρία και
τη μεθοδολογία της κοινωνικής/πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Το μάθημα εισάγει στις θεμελιώδεις
θεωρητικές έννοιες, μεθόδους και πρακτικές που αφορούν την ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην
ψηφιακότητα και την Κοινωνική Ανθρωπολογία.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τίτλος Μαθήματος
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Ανακριτική και Δικαιώματα του Η Ανακριτική είναι κλάδος της εγκληματολογικής επιστήμης και ασχολείται με τη θεωρητική διατύπωση
Ανθρώπου
και την εξέταση της εφαρμογής στην πράξη των γενικών αρχών πάνω στις οποίες (πρέπει να )βασίζεται η
ανακριτική διαδικασία . Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και αναλύονται κριτικά τόσο οι μηχανισμοί και η
δράση των οργάνων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, καθώς και οι συνέπειές τους, στο στάδιο της
ποινικής διαδικασίας όσο και οι επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές διαλεύκανσης των εγκλημάτων σε
συνάρτηση με τις επιταγές μιας ορθής αντεγκληματικής πολιτικής και υπό τον άξονα της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μάθημα προσεγγίζει, ειδικότερα, τη γένεση, εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά
της ανακριτικής επιστήμης και τις μεθοδολογικές της ιδιαιτερότητες , καθώς επίσης , τα προβλήματα που
εμφανίζονται στο στάδιο της ανάκρισης και ποινικής δίκης γενικότερα, την ιστορική και νομική εξέλιξη της
αποδεικτικής διαδικασίας , τις αρμοδιότητες και ευθύνες των διωκτικών και ανακριτικών οργάνων, τη
διακριτική ευχέρεια των εφαρμοστών του ποινικού νόμου, τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη
λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης στα παραπάνω στάδια και τις αντιφάσεις και συγκρούσεις που
εκδηλώνονται κατά την εφαρμογή της. Η Ανακριτική ασχολείται με τον παραβάτη του ποινικού νόμου από
τη στιγμή διάπραξης του εγκλήματος έως και την δικαστική του κρίση, με την εσωτερική λειτουργία της
ακολουθούμενης διαδικασίας, τους φορείς της και τους ρόλους τους καθώς και τα προβλήματα που
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300728

Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες
Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
με τη χρήση Στατιστικών
Πακέτων Η/Υ

300744

Θεωρία
της
Ελληνικής
Κοινωνικής Δομής: Σύγχρονοι
διάλογοι και μετανάστευση

ανακύπτουν στα παραπάνω στάδια. Ως βασικά κριτήρια της ανάλυσης χρησιμοποιούνται ο σεβασμός των
επιταγών ενός κράτους δικαίου και η συμμόρφωση προς τις αρχές μιας ορθής πολιτικής ελέγχου της
εγκληματικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ένταξη
της Ανακριτικής στην Εγκληματολογία εν συνόλω, αναδεικνύει τη διεπιστημονικότητά της και τη σχέση της
τόσο με το ποινικοδικονομικό και το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, όσο και με τους λοιπούς κλάδους της
εγκληματολογικής επιστήμης.
Στόχος είναι η εκμάθηση ενός στατιστικού πακέτου Η/Υ, (συνήθως διδάσκεται το SPSS), και η εφαρμογή
των βασικών στατιστικών μεθόδων σε δεδομένα (συνήθως προερχόμενα από πραγματικές κοινωνικές
έρευνες), με τη βοήθεια του Η/Υ.
Η έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων και στη σωστή ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
Στις στατιστικές μεθόδους περιλαμβάνονται: Όλες οι βασικές μέθοδοι μονοδιάστατης και διδιάστατης
ανάλυσης που αναπτύχτηκαν στα μαθήματα Στατιστική Ι και ΙΙ. Βασικές περιγραφικές μέθοδοι ανάλυσης
πολλών μεταβλητών. Οι μέθοδοι Συσχέτισης και πολλαπλής παλινδρόμησης (για ποσοτικές και ποιοτικές
ανεξάρτητες μεταβλητές), η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης και ανάλυσης διαδρομών (path
analysis). Η μέθοδος Ανάλυσης της Διασποράς και μερικές Μέθοδοι Μη Παραμετρικής Στατιστικής).
Τέλος κάθε χρονιά επιλέγεται να διδαχτούν μερικές ακόμα στατιστικές μέθοδοι πολυδιάστατης ανάλυσης
για ποιοτικά συνήθως δεδομένα
Το μάθημα έχει στόχο την εξέταση των σημαντικών θεωρητικών συζητήσεων, σχετικά με τη δομή και την
οργάνωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η δοκιμασία των διανοημάτων από τις επεξεργασμένες
εμπειρικές πραγματικότητες αρθρώνεται με τα πλαίσια των εφαρμογών και των εναλλακτικών
ερευνητικών στρατηγικών. Ειδική έμφαση δίνεται στον πρόσφατο δημόσιο διάλογο, σχετικά με την
ενσωμάτωση των μεταναστών. Οι κοινωνικές μεταβολές, όπως προσδιορίζονται από τις αλλαγές στην
απασχόληση τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα της οικονομίας, τις μετατοπίσεις στην
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ιδιοκτησία και τις ανασυγκροτήσεις των κοινωνικών τάξεων, αποτελούν τη βάση για τις εκτιμήσεις
της
παρούσας κατάστασης και τις μελλοντικές προοπτικές. Οι αντιφάσεις του κοινωνικού
εκσυγχρονισμού της κοινωνίας, η οποία χαρακτηριζόταν μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα από την
ευρεία εκπροσώπηση των παλαιών μεσαίων στρωμάτων, αποτελούν πεδία του προβληματισμού και
αφετηρίες για τη δόκιμη τοποθέτηση συστηματικών ερωτημάτων, σχετικά με την κοινωνική εξέλιξη.
Θεματικοί Άξονες:
Α) Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μετάβαση στον καπιταλισμό και τη μορφή της κοινωνικής δομής.
Εξετάζονται πιο ειδικά:
1.
Η θεώρηση της κλασικής πολιτικής οικονομίας για τη διαδικασία, του όρους και τα χαρακτηριστικά
της μετάβασης και την κοινωνική δομή του καπιταλισμού.
2. Η μαρξιστική θεμελίωση για τα χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κοινωνίας.
3. Η νεώτερη και σύγχρονη συζήτηση, για τη σχέση ανάπτυξης-υπανάπτυξης και κέντρου-περιφέρειας.
Β) Αναλύσεις για την ελληνική κοινωνική δομή.
1.
Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις για την εξάρτηση, την ανάπτυξη της εργατικής τάξης και την ένταση
της ταξικής πάλης, στην ελληνική κοινωνία.
2. Η σύνθεση της «πολυσθένειας», από τον Κ. Τσουκαλά.
3. Η θεώρηση του Κ. Βεργόπουλου, περί του αγροτικού ζητήματος.
4. Η ανάλυση του Ν. Μουζέλη για τη σχέση ανάπτυξης και υπανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία.
5. Η προσέγγιση του J. Petras, για τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης και της κοινωνικής δομής, στην
Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό νότο.
6.
Η θεωρητική έμφαση στα παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα, από τον Α. Μοσχονά. Γ) Η σύγχρονη
ελληνική κοινωνική δομή: χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες.
1.
Η μετάβαση από την ύπαιθρο στην πόλη: η υποχώρηση της αγροτικής παραγωγής και η
ενδυνάμωση της σύνθεσης των υπηρεσιών με τη βιομηχανία.
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2.
Η εξέλιξη της απασχόλησης και η κοινωνική πόλωση: η αργόσυρτη διεύρυνση της μισθωτής
εργασίας, η ανθεκτική αυτοαπασχόληση, η μεγάλη μάζα των μικρών επιχειρήσεων, η απασχόληση στο
δημόσιο και το φαινόμενο της ευρείας ιδιοκτησίας στα ακίνητα.
3.
Συζητήσεις για το χαρακτήρα του μικροαστικού φαινομένου: Τα παραδοσιακά μικροαστικά
στρώματα, η «νέα μικροαστική τάξη» και οι εκτιμήσεις για τον «φαντασιακό μικροαστισμό».
Δ) Οι μετανάστες στη χώρα: Οι κοινωνικές μεταβολές και οι ιδεολογικές κατασκευές.
1. Η εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
2.
Η συγκρότηση του μεταναστευτικού ζητήματος ως αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου στη
σύγχρονη πραγματικότητα. Ο ρόλος της κοινωνικής κατασκευής του «ξένου» και του «άλλου».
3.
Οι αναπαραστάσεις του μετανάστη και του πρόσφυγα, με την εικόνα του «λαθρομετανάστη» στην
ελληνική κοινωνία. Οι απεικονίσεις στα θεσμικά κείμενα, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τον τύπο.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Α. Λύτρας, Προλεγόμενα στη Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1993.
Α. Λύτρας, Δ. Πρόντζας, Η Αγροτική Εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Κοινωνία, παραγωγή και ιδιοκτησία το
1951 (Πρόλογος: Β. Φίλιας), Αθήνα, Παπαζήσης, 2006.
Α. Λύτρας, Αναλύσεις περί Κοινωνικής Δομής. Κοινωνική οργάνωση και πολιτική στον εικοστό πρώτο
αιώνα, Αθήνα, Παπαζήσης, 2007. Α. Λύτρας, Μικρό-Αστική Αειτουργία και Οργάνωση στην Ελλάδα, Αθήνα,
Παπαζήσης, 2010.
300670

Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Η κατανομή των οικονομικών και κοινωνικών δομών, της λειτουργίας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου
Συστήματος
συστήματος με έμφαση στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης και της υποχώρησης των εθνικών κρατών.
Αναλύεται και αξιολογείτε ο ρόλος των υπερεθνικών , οικονομικών , πολιτικών και ιδεολογικοπολιτισμικών
πρακτικών και ιδιαίτερα της εξέλιξης και της συμβολής των υπερεθνικών επιχειρήσεων, θεσμών και
οργανισμών καθώς και των πολιτισμικών και καταναλωτικών προτύπων, στη διαμόρφωση και την
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ανάπτυξη του παγκόσμιου συστήματος.

Κωδικός
6315

6317

Τίτλος Μαθήματος
Γνωστική
Πειραματική
Ψυχολογία:
Βασικές
νευροψυχολογικές διαδικασίες
τις
αντίληψης.
Cognitive
Experimental
Psychology:
fundamental neuropsychological
processes of perception

Αναπτυξιακή Προσέγγιση
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Educational
Psychology:
developmental perspective

της
A

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως σκοπό την εμβάθυνση σε θέματα σχετικά με τα αισθητηριακά συστήματα και την
αντίληψη. Θα μελετήσουμε το νευρικό σύστημα και την δομή και επεξεργασία των διαφόρων
αισθητηριακών εισροών από το περιβάλλον. Τα αισθητηριακά συστήματα που θα μελετηθούν είναι η
όραση, ακοή, αφή, γεύση και όσφρηση, καθώς και η ιδιοδεκτικότητα, ο πόνος και τις λιγότερες γνωστές
τροπικότητες. Το μάθημα θα καλύψει την ενοποίηση των διαφορετικών τροπικοτήτων και τις συνέπειες
που προκύπτουν από την πολυαισθητηριακή τις ολοκλήρωσή. Τέλος, θα μελετήσουμε και γνωστές
περιπτώσεις εγκεφαλικών βλαβών και άλλων προβλημάτων σε σχέση με τα παραπάνω μονοτροπικά
συστήματα και τον ρόλο τις πολυαισθητηριακής αντίληψης σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα στην κατανόηση των διεργασιών και μηχανισμών μέσα από πειραματικές μεθοδολογίες και
μετρήσεις συμπεριφοράς.
Η Εκπαιδευτική Ψυχολογία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που επικεντρώνεται στην εφαρμογή των
θεωριών και των μεθόδων της Ψυχολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στο πλαίσιο του μαθήματος
παρουσιάζονται τα σύγχρονα ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης του ατόμου, όπως είναι η μάθηση και
τα κίνητρα, η εκπαιδευτική αξιολόγηση και οι ατομικές διαφορές. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των
διαδικασιών της μάθησης, δηλαδή, των διεργασιών και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές
κατά την απόκτηση και την αφομοίωση νέων πληροφοριών και δεξιοτήτων. Επιπλέον, η προσέγγιση που
υιοθετείται στο μάθημα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των ατομικών διαφορών, κυρίως ως προς τα
παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες κατά την ανάπτυξη (π.χ., αισθητηριακές αναπηρίες, διαταραχές
επικοινωνίας, αυτισμό, συναισθηματικές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες).
18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018»

ΑΔΑ: 71Ρ8469Β7Α-Β6Σ
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

6319

Κλινική ψυχολογία και ποιοτική
έρευνα
Clinical Psychology and
Qualitative Research

6322

Σεμινάριο υποστήριξης στην
ανάλυση δεδομένων πτυχιακών
εργασιών. Seminar supporting
data analyses of graduation
papers

6325

Κλινική Νευροεπιστήμη
Clinical Neuroscience

Το μάθημα σκοπό έχει την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρύτερο πλαίσιο της Ποιοτικής Έρευνας
στην Κλινική Ψυχολογία, ενώ βασικός στόχος καθίσταται η εκμάθηση και εφαρμογή της μεθόδου της
Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (ΕΦΑ), μέσα από την οργάνωση, το σχεδιασμό και την
υλοποίηση μιας υποδειγματικής ερευνητικής εργασίας. Στο πλαίσιό του, θα καλυφθούν αντικείμενα
όπως: Η βιωμένη εμπειρία του “Προσώπου”, Ζητήματα οντολογίας & επιστημολογίας στην κοινωνική
έρευνα, Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της Ποιοτικής Έρευνας κ.α.. Θα δοθεί έμφαση στη θεωρητική και
εμπειρική θεμελίωση της ΕΦΑ, την εφαρμογή της, και τη χρήση της στην έρευνα.
Το σεμινάριο έχει στόχο την υποστήριξη των ερευνητικών πτυχιακών εργασιών ώστε ο φοιτητής-τρια να
είναι σε θέση να εφαρμόσει γνώσεις που έλαβε στα μαθήματα στατιστικής και μεθοδολογίας πάνω στα
δικά του ερευνητικά δεδομένα και να μπορεί να πάρει τις ερευνητικές αποφάσεις που χρειάζεται. Είναι
διαθέσιμο για τους τελειόφοιτους φοιτητές-τριες ψυχολογίας που βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης
της πτυχιακής τους εργασίας. Οι φοιτητές-τριες θα εγγράφονται στο σύστημα e-class του Παντείου και θα
δηλώνουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας και τις στατιστικές αναλύσεις τις οποίες προτίθενται να
χρησιμοποιήσουν. Ο διδάσκων/σκουσα θα διοργανώνει εβδομαδιαία μαθήματα-εργαστήρια παρουσίασης
αναλύσεων για μια ώρα και στη συνέχεια θα γίνεται πρακτική εφαρμογή στα δεδομένα των φοιτητών υπό
την καθοδήγησή του/της. H παρουσία στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση θα γίνεται με
προόδους πάνω στις αναλύσεις που διδάχθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται στατιστικές αναλύσεις που
χρησιμοποιούνται στις πτυχιακές εργασίες CORRELATIONS, T-TESTS, ANOVA (UNIVARIATE AND
MULTIVARIATE), FACTOR ANALYSIS, LINEAR REGRESSION.
Το μάθημα αυτό εστιάζει στις γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές που
εκδηλώνονται σε ασθενείς με σωματικά και νευρολογικά προβλήματα, όπως σε ασθενείς με εγκεφαλικό
επεισόδιο, όγκους εγκεφάλου, ή άνοια, στους οποίους έχουν επηρεαστεί οι εγκεφαλικές λειτουργίες. Στα
πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν επίσης οι εγκεφαλικές βλάβες σε επίπεδο ανατομίας και
φυσιολογίας, οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι (πχ. fMRI) καθώς και οι διαθέσιμες, εμπειρικά
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τεκμηριωμένες, ψυχολογικές θεραπευτικές τεχνικές αποκατάστασης και υποστήριξης.
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Ιστορική και συγκριτική εξέταση των μετασχηματισμών της ευρωπαϊκής Αριστεράς από την κλασική
κομμουνιστική στην ευρωκομμουνιστική και από εκεί στη σύγχρονη μετα-κομμουνιστική και ριζοσπαστική
εκδοχή της. Η κομματική οικογένεια της ευρωπαϊκής Αριστεράς και το γενικό αναλυτικό πλαίσιο του
κομματικού φαινομένου. Η ιδεολογική της φυσιογνωμία και οι βασικές θεματικές που την καθόρισαν. Η
επίδραση που είχαν στη διαμόρφωσή της οι καπιταλιστικές κρίσεις και η διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

Κωδικός
110497

Τίτλος Μαθήματος
Ευρωπαϊκή Αριστερά

110499

Ιστορία, Πολιτικό Σύστημα και
Κουλτούρα των Η.Π.Α.(19ος21οςαιώνας)

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει εισαγωγικές γνώσεις για την αμερικανική ιστορία, πολιτική και
κουλτούρα (με έμφαση στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο), όπως διαμορφώνονται στη διάρκεια του
19ου - 21ου αιώνα, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Τα επιμέρους ζητήματα που θα εξετασθούν
είναι η εδαφική και πληθυσμιακή εξέλιξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαμόρφωση και εξέλιξη της
αμερικανικής εθνικής ταυτότητας, οι βασικές πολιτικές ιδέες που επηρέασαν τα χαρακτηριστικά της
αμερικανικής δημοκρατίας και το περιεχόμενο του πολιτικού διαλόγου, η διαμόρφωση του πολιτικού
συστήματος, καθώς και επιλεγμένα ορόσημα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

110506

Βρετανία και Ευρώπη, 19ος-20ός
αι.

Το μάθημα εστιάζει στην ιστορία των αμφίδρομων σχέσεων της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή
Ήπειρο από τον δέκατο ένατο αιώνα μέχρι σήμερα. Αφετηριακό σημείο είναι η περίοδος έντασης του
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού την Βικτωριανή περίοδο και η σταδιακή εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου
στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια γενική επισκόπηση των
διεθνών, πολιτικών, πολιτισμικών σχέσεων και διανοητικών επαφών ανάμεσα στην Βρετανία και την
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110507

Θεωρίες αλλοτρίωσης στη
νεώτερη κοινωνική θεωρία

Ευρώπη και να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με αγγλόφωνα ρεύματα σκέψης και ιδέες για την Ευρώπη
και τον κόσμο. Το μάθημα συνδυάζει εργαλεία ανάλυσης από τον χώρο της ευρωπαϊκής και διεθνούς
ιστορίας καθώς και της ιστορίας των ιδεών.
Η έννοια της αλλοτρίωσης αποτελεί μια κρίσιμη έννοια της νεότερης κοινωνικής θεωρίας. Η καταγωγή του
κεντρικού ρόλου της έννοιας θα μπορούσε να ανιχνευτεί στην επεξεργασία της αλλοτρίωσης ως
συγκροτητικής στιγμής της πολιτικής κοινότητας στη σκέψη του Rousseau, αλλά κυρίως στην ιδιοποίηση
της έννοιας από τον Hegel, που θα την εντάξει στο επίκεντρο της οικοδόμησης της δικής του φιλοσοφίας,
του απόλυτου ιδεαλισμού. Στον Feuerbach η αλλοτρίωση θα αποτελέσει την πυρηνική κατηγορία κριτικής
της θρησκείας, ενώ ήδη στον νεαρό Marx η αλλοτρίωση και η αποξένωση, ριζικά επαναπροσδιορισμένες,
θα τοποθετηθούν στο επίκεντρο της κριτικής αποδόμησης της καπιταλιστικής και βιομηχανικής κοινωνίας.
Στον εικοστό αιώνα, ο Lukács θα ασκήσει κριτική στις νεώτερες αστικές κοινωνίες, μέσω της κατηγορίας της
πραγμοποίησης, ως ουσιαστικά αλλοτριωμμένες ολότητες. Η εν λόγω έννοια γνώρισε μια ιδιαίτερη μοίρα
κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της μεταπολεμικής
περιόδου, η αλλοτρίωση είναι ίσως η κυριότερη έννοια για την κατανόηση των όψιμων καπιταλιστικών
κοινωνιών, στην κριτική φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και τον μαρξισμό. Ενδεικτικά, τα έργα του Adorno
και του Marcuse, στο πλαίσιο της Κριτικής Θεωρίας, καθώς και του Lefebvre, θα εισάγουν την αλλοτρίωση
στους τομείς της κριτικής του πολιτισμού και της καθημερινής ζωής αντιστοίχως. Ωστόσο, μία γενική
δυσπιστία απέναντι στη χρησιμότητα της έννοιας της αλλοτρίωσης για την κριτική σκέψη άρχισε να
αναδύεται, ήδη από τις δεκαετίες του εξήντα και κυρίως του εβδομήντα. Συνδεδεμένη κυρίως με το ρεύμα
του δομισμού ή μεταδομισμού -και ειδικότερα, όσον αφορά τον μαρξισμό, με το έργο του Althusserεγκαινιάστηκε μια περίοδος σχετικής εγκατάλειψης της έννοιας, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον τρείς
δεκαετίες. Όμως, από τις αρχές του αιώνα μας, νεότεροι φιλόσοφοι και πολιτικοί στοχαστές επιχειρούν να
επαναπροσδιορίσουν την αλλοτρίωση και να αναδείξουν το κριτικό δυναμικό της σε σχέση με το ιστορικό
παρόν των σύγχρονων καπιταλιστικών σχηματισμών (ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν, οι Renault,
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Κωδικός
510146

Τίτλος Μαθήματος
Οργάνωση και Λειτουργία
Οργανισμών

510076

Τα οικονομικά της Υγείας

Fischbach και Sève, στη γαλλόφωνη θεωρητική σκηνή, ή οι Honneth και Jaeggi, στη Γερμανία). Σκοπός του
μαθήματος είναι μια πρώτη εξοικείωση -μέσα από επιλεγμένα θέματα, αλλά και μέσα από την άσκηση
φιλοσοφικής ανάγνωσης κατάλληλων πρωτότυπων κειμένων- με τη διαδρομή και τις μεταμορφώσεις
αυτής της έννοιας, που όπλισε αλλά και δίχασε την κριτική σκέψη επί δεκαετίες.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση της ανάπτυξης και λειτουργίας των οργανισμών και
ειδικότερα των κοινωνικών υπηρεσιών που αποτελούν τους βασικούς φορείς άσκησης πολιτικής
κοινωνικής προστασίας. Το μάθημα εξετάζει τον εννοιολογικό και θεωρητικό προσδιορισμό των
οργανισμών στην Καπιταλιστική Βιομηχανική Κοινωνία, τη δομή των οργανισμών και τις κλασικές και
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση των οργανισμών. Επίσης, το μάθημα εξετάζει: το ρόλο της εργασίας
και απασχόλησης, τεχνολογίας και της νέας διοικητικής ρύθμισης στην οργάνωση και λειτουργία των
οργανισμών (π.χ. υγείας, ασφάλισης), την οργανωτική κουλτούρα, τις διαδικασίες αποφάσεων και τις
επιπτώσεις των οργανισμών επάνω σε ευπαθείς ομάδες, τις άτυπες διακριτικές πρακτικές (όπως των
κοινωνικών υπηρεσιών στην Ε.Ε. και Ελλάδα) και την οργάνωση των οργανισμών και την κοινωνική
πολιτική.
Συγγράμματα:
- Watson, T., 2005. Κοινωνιολογία, εργασία και βιομηχανία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
- Ψημμένος, Ι. και Σκαμνάκης, Χ., 2008. Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία.
Αθήνα: Παπαζήσης.
Σκοπός του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός της έκτασης από θεωρητική και εμπειρική άποψη του
πεδίου της οικονομίας της υγείας. Η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που συγκροτούν το σύστημα
υγείας. Η επισήμανση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του οικονομικού συστήματος και του
συστήματος υγείας, η κατανόηση των ιδιομορφιών, των βασικών αρχών, των τεχνικών και των μεθόδων
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510058

Φύλο και Απασχόληση

210193

Τοπική Αυτοδιοίκηση και
Κοινωνική Πολιτική

διοίκησης των Υγειονομικών σχηματισμών.
Το μάθημα πραγματεύεται το οικονομικό σύστημα, το σύστημα υγείας, τη χρηματοδότηση, τις δαπάνες
υγείας, την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τις πολιτικές υγείας, τις μεθόδους αξιολόγησης του
συστήματος υγείας, τις ιδιομορφίες, την οργάνωση και τη λειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών, τη
χρηματοδότηση–προϋπολογισμός και το κόστος νοσηλείας καθώς και τις τεχνικές και τις μεθόδους ελέγχου
της διοίκησης των υγειονομικών σχηματισμών.
- Συγγράμματα: Υφαντόπουλος, Γ., 2003. Τα οικονομικά της υγείας. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης
διάστασης της αγοράς εργασίας με έμφαση στον οριζόντιο και κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό, καθώς
και τις διαστάσεις της απασχόλησης των γυναικών που σχετίζονται με φαινόμενα όπως είναι η
μετανάστευση, η φτώχεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών
οργάνωσης της εργασίας κλπ. Αναλύονται οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου στο χώρο
εργασίας (ανισότητα αμοιβών, γυάλινη οροφή, σεξουαλικές παρενοχλήσεις κλπ) καθώς και οι σχετικές
νομοθετικές ρυθμίσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων στην
αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Συγγράμματα:Maruani, M., επιμ., 2008. Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις για ζητήματα που άπτονται
του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Το μάθημα πραγματεύεται
ζητήματα αναφορικά με το ρόλο της ΤΑ στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού, την προσβασιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες με τη
μεσολάβηση των δήμων και το ρόλο του θεσμικού πλαισίου και των τεχνολογιών πληροφορικής στην
ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό επίπεδο. Αναλύονται επίσης ο ρόλος των Ευρωπαϊκών
Συνθηκών και εν γένει της Ε.Ε. στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό επίπεδο, η σχέση
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κεντρικού και τοπικού κράτους στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής στην ιστορική της εξέλιξη, το θεσμικό
πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση στην σύγχρονη Ελλάδα, τα
χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων των δήμων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και
ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής στη διεύρυνση του ρόλου της ΤΑ στην τοπική κοινωνική πολιτική.
Συγγράμματα:
- Μπέσιλα-Βήκα Δ., Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεσμικό πλαίσιο και Ευρωπαϊκή διάσταση, εκδ. Σάκκουλα,
Αθήνα, 2010
- Βενιέρης Δ., Παπαθεοδώρου Χρ., Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις και Προοπτικές.
Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα 2003.
510100

Στεγαστική πολιτική και
κοινωνικές ανισότητες

Σκοπός μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην προβληματική της στεγαστικής πολιτικής και των
αστικών πολιτικών του χώρου γενικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη των φαινόμενων κοινωνικής
παθολογίας, της όξυνσης και αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων και της πρόκλησης φαινόμενων
κοινωνικού αποκλεισμού. Πώς οι σύγχρονες στεγαστικές και αστεακές πολιτικές επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά την εξέλιξη των κοινωνικών ανισοτήτων και την εμφάνιση έντονων φαινόμενων κοινωνικής
παθολογίας ; Το μάθημα περιλάβει εμπειρικά παραδείγματα ανάπτυξης αστεακών προβληματικών από
την ευρωπαϊκή και την ελληνική πραγματικότητα με έμφαση στην εμφάνιση των φαινόμενων του
αποκλεισμού και των μορφών οικειοποίησης του χώρου από τις διαφορετικές ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
- Συγγράμματα: Savage, Μ. και Warde, Α., 2005. Αστική κοινωνιολογία, καπιταλισμός και νεωτερικότητα.
Αθήνα: Παπαζήσης.
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Κωδικός
120470

120454

120448

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος Μαθήματος
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Πολιτικές Διεθνών Οικονομικών
Η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Νέες
Οργανισμών & οι Σύγχρονες
οικονομικές δυνάμεις αναδύονται και χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία κ.α.
Τάσεις στην Παγκόσμια
διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Από την άλλη, το ειδικό βάρος παραδοσιακών
Οικονομία
οικονομικών δυνάμεων όπως είναι η Ευρώπη και η Ιαπωνία φαίνεται να υποχωρεί. Διαμορφώνονται, ως
αποτέλεσμα νέες τάσεις στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Σ’ αυτό το νέο περιβάλλον οι διεθνείς
οικονομικοί οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για
παράδειγμα, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να βάλουν τάξη σε ένα σχετικά
«άναρχο» παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Το μάθημα αυτό θα εμβαθύνει τόσο στις σύγχρονες τάσεις που
διαμορφώνονται στη παγκόσμια οικονομία όσο και στο ρόλο των διεθνών οικονομικών οργανισμών.
Ελληνική Διπλωματική Ιστορία
Στο μάθημα εξετάζεται η Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας από το τέλος του 19ου αιώνα έως την ένταξη
της χώρας στην ΕΟΚ. Εξιστορούνται συνοπτικά τα βασικά γεγονότα της εν λόγω περιόδου και
αναδεικνύονται οι συνέχειες και οι ασυνέχειες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αναλύονται οι
επιπτώσεις διεθνών κρίσεων, όπως οι δύο Βαλκανικοί και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, με έμφαση στον
τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα τοποθετήθηκε κατά περίπτωση σε αυτές. Ειδικό πεδίο αναφοράς αποτελούν
ζητήματα που άπτονται των σχέσεων της Ελλάδας με τους γείτονές της, αλλά και με τις κατά περίπτωση
μείζονες δυνάμεις.
Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση, Στο μάθημα εξετάζεται η διαχρονική μελέτη & ανάλυση του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας, η
Πολιτικό Σύστημα & Εξωτερική
εξέταση της ιστορικής πορείας οικοδόμησης του ατατουρκικού καθεστώτος, της θεσμικής πολιτειακής &
Πολιτική
πολιτικής οργάνωσης του σύγχρονου τουρκικού κράτους, καθώς & η μελέτη του ρόλου μη πολιτικών
παραγόντων όπως το τουρκικό στράτευμα. Μεταξύ άλλων εξετάζονται το κομματικό σύστημα, η οργάνωση
της εκτελεστικής εξουσίας, τα σύγχρονα κοινωνικά ρεύματα, ο ρόλος του Ισλάμ & των μειονοτήτων25
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120315

Κωδικός
410291

Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών
Οργανισμών

Τίτλος Μαθήματος
Ψυχολογικές Θεωρίες των
Μέσων

εθνοτήτων
Τo μάθημα επιχειρεί μορφολογική προσέγγιση στην ερμηνεία του φαινομένου της διεθνούς οργάνωσης,
αναλύει τη βασική προβληματική του, και εξετάζει την εξέλιξη και τη σύγχρονη έκφραση του Δικαίου των
Διεθνών Οργανισμών. Ειδικότερα εξετάζονται η φύση και το πλαίσιο αναφοράς της διεθνούς οργάνωσης,
οι θεωρίες της διεθνούς οργάνωσης, ο θεωρητικός προσδιορισμός των διεθνών θεσμικών οντοτήτων, η
διακυβερνητική διάσταση της διεθνούς οργάνωσης, η διεθνική διάσταση της διεθνούς οργάνωσης με
έμφαση στους διεθνείς μη- κυβερνητικούς οργανισμούς, η ιστορική εξέλιξη των διεθνών οργανισμών, και
το πρόβλημα της οριοθέτησης της αρμοδιότητας των διεθνών οργανισμών. Ακολούθως εξετάζονται η
νομική φύση της καταστατικής συνθήκης των διεθνών θεσμικών οντοτήτων, η διεθνής θεσμική οντότητα
ως νομική οντότητα στο διεθνές πεδίο και στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών και οι σχετικές
θεωρητικές προσεγγίσεις, το καθεστώς των προνομίων και των ασυλιών και το καθεστώς της διεθνούς
ευθύνη των διεθνών θεσμικών οντοτήτων, η διάλυση και διαδοχή των διεθνών θεσμικών οντοτήτων, και,
τέλος, το καθεστώς της ιδιότητας του κράτους- μέλους των διεθνών οργανισμών και τα θέματα σχετικά με
την κτήση, άσκηση, αναστολή και λήξη αυτής της ιδιότητας.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Η μελέτη της σχέσης ψυχολογίας και Μέσων αποτελεί το αντικείμενο του νεοσύστατου θεματοκεντρικού
κλάδου της Ψυχολογίας των Μέσων (Psychology of the Media / Media Psychology), ήδη ενταγμένου στα
προγράμματα σπουδών των περισσότερων –αμερικανικών και βρετανικών κυρίως– Τμημάτων
Επικοινωνίας. Ενσωματώνοντας θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές από παραδοσιακούς κλάδους της
ψυχολογίας (π.χ. γνωσιακή-συμπεριφορική, κοινωνική και αναπτυξιακή ψυχολογία), αλλά και πορίσματα
προερχόμενα από την επιστήμη της επικοινωνίας και τις μιντιακές σπουδές, η Ψυχολογία των Μέσων
εξετάζει τη σχέση των δύο πεδίων με όρους, κυρίως, επίδρασης των Μέσων στο επίπεδο της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, ατομικής και συλλογικής. Ωστόσο, για να κατανοήσουμε ευρύτερα και πληρέστερα τη
26
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410304

Δημοσιογραφική Πρακτική και
Νέα Μέσα

410297

Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία

410305

Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες

διασύνδεση του ψυχικού πεδίου με το μιντιακό, θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε τις παραδοσιακές
ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις με την ψυχαναλυτική προοπτική, η οποία προϋποθέτει τον
διασταλτικό ορισμό των Μέσων ως ασυνείδητων διαπλαστικών δομών τόσο της υποκειμενικότητας όσο
και του κοινωνικού δεσμού. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, όποτε κι αν αναλύουμε συσκευές,
τεχνολογίες ή τάξεις συμβόλων ως προς τη μιντιακή τους διάσταση, ερχόμαστε συγχρόνως αντιμέτωποι με
την ιστορική κατάσταση και εμβέλεια ενός εσαεί διαφεύγοντος «μιντιακού ασυνειδήτου». Το «μιντιακό
ασυνείδητο», δηλαδή ο λανθάνων χαρακτήρας των ίδιων των μιντιακών δομών, συνιστά τον επώνυμο
τόπο συνάντησης του ψυχικού με το μιντιακό, τον οποίο θα εξερευνήσουμε και θα χαρτογραφήσουμε με
τη βοήθεια, αφ’ ενός, της ψυχαναλυτικής θεωρίας (φροϋδικής και λακανικής) και, αφ’ ετέρου,
μεταλακανικών και μεταδομιστικών θεωριών των μέσων (με βάση τη μιντιο-θεωρία του F. Kittler).
Οι πρακτικές των παραδοσιακών μέσων και τα Νέα Μέσα. Τι διατηρείται, τι αλλάζει. Παραγωγή
δημοσιογραφικού περιεχομένου στα Νέα Μέσα. Η συλλογή του υλικού, η επαλήθευση, η αφήγηση. Η
λειτουργία των μέσων αφήγησης (κείμενο, εικόνα, ήχος, γραφήματα, animation, δεδομένα). Οι
πολυμεσικές ιστορίες. Πολυμεσικότητα και διαμεσικότητα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
Δημοσιογραφία.
Ψηφιακή αφήγηση και πολυμεσικές ιστορίες. Η χρήση των ηλεκτρονικών πηγών. Ψηφιακή πραγματικότητα
και ψηφιακό ψεύδος. Επαλήθευση και fake news στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Εικονική και immersive
δημοσιογραφία. Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και οι δημοσιογραφικές χρήσεις της. Ο ιστός
3.0 και η δημοσιογραφία των δεδομένων.
Το μάθημα παρουσιάζει τις διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας των πολιτιστικών και δημιουργικών
βιομηχανιών, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με άλλους χώρους οικονομικής
δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ένταση μεταξύ συμβολικής και οικονομικής αξίας που
διακρίνει την πολιτιστική παραγωγή και τις προκλήσεις που αυτή θέτει στον επίδοξο πολιτιστικό
διαχειριστή, καθώς και σε μία κριτική θεώρηση των χαρακτηριστικών της δημιουργικής εργασίας.
27
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Κωδικός
80065

Τίτλος Μαθήματος
Οικονομική και Κοινωνική
Πολιτική

Πραγματεύεται τις αλλαγές στην οριοθέτηση του πεδίου από το ’80 μέχρι σήμερα και οι πολιτικές εξελίξεις
που συνδέονται με αυτές, με κυρίαρχη την υποχώρηση της κρατικής υποστήριξης της πολιτιστικής
δραστηριότητας υπέρ μίας εστίασης στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα. Μία σειρά μελετών περίπτωσης
από τη μουσική, την κινηματογραφική και την τηλεοπτική βιομηχανία θα βοηθήσουν τους φοιτητές/τριες
θα εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς στους οποίους στηρίζεται η ανάδειξη νέων δημιουργών, καθώς και
τη σημασία που έχει η φήμη στο πλαίσιο της δημιουργικής οικονομίας.
Παράλληλα, θα παρουσιάσει τις αλλαγές που φέρνει η δικτύωση για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Θα
εκθέσει τους προβληματισμούς γύρω από τη συγκέντρωση της ισχύος (re-consolidation) στα χέρια διεθνών
πολυκλαδικών κολοσσών, την πάλη γύρω από τον έλεγχο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους τρόπους με
τους οποίους οργανώνεται η λειτουργία σκηνών που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από τη mainstream
κουλτούρα και τις συνδεδεμένες με αυτήν πρακτικές διαχείρισης.
Τέλος, θα αναφερθεί στη σύγκλιση διαφορετικών δημιουργικών βιομηχανιών, την υποχώρηση των ορίων
μεταξύ δημιουργίας και κατανάλωσης καθώς και τις νέες απαιτήσεις που η νέα αυτή συνθήκη εγείρει τόσο
για τους δημιουργούς, τους διαφημιστές, όσο και για τους επίδοξους πολιτιστικούς διαχειριστές.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό η οικονομική και η κοινωνική πολιτική προσεγγίζονται από την οπτική της πολιτικής
οικονομίας. Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσαρα τμήματα. Στο Πρώτο Μέρος γίνεται εισαγωγή σε βασικές
έννοιες και θεωρίες της πολιτικής επιστήμης, όπως η θεωρίες του κράτους, η έννοια της εξουσίας και η
έννοια της νομιμοποίησης των κρατικών πολιτικών. Στο Δεύτερο Μέρος αναλύεται η τυπική διαδικασία
λήψης αποφάσεων πολιτικής και παρουσιάζεται κριτικά η σχέση στόχων – μέσων στη διαμόρφωση της
πολιτικής. Στο Τρίτο Μέρος παρουσιάζονται τα κυρίαρχα πλέγματα πολιτικής μετά το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, τα προβλήματα, στα οποία προσπάθησαν να απαντήσουν και το θεσμικό πλαίσιο που
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80053

Βιομηχανική Οικονομική και
Πολιτική

δημιουργήθηκε. Αναλύεται διεξοδικά η οικονομική σημασία μεταβολών στην παραγωγή (αποβιομηχάνιση
– ανάπτυξη τομέα υπηρεσιών) και στα εργασιακά πρότυπα που συνόδευσαν την εμφάνιση του
νεοφιλελευθερισμού. Στο Τέταρτο Μέρος παρουσιάζονται οι θεωρίες για το Κράτος Πρόνοιας, την
τυπολογία του και τη διαδικασία συρρίκνωσης του.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α, Δεδουσόπουλος, Οι Αναδιαρθρώσεις της Παραγωγής, 2002, Gutenberg
Σημειώσεις Διδάσκοντος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
St. Lukes, Εξουσία: Μια Ριζοσπαστική Προσέγγιση, 2007, Σαββάλας
I. Gough, Η Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους, 2008, Σαββάλας
D, Harvey, Ο Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και Παρόν, 2007, Καστανιώτης.
Το μάθημα εστιάζεται στο πρώτο συνθετικό του τίτλου και μόνο παραδειγματικά επεκτείνεται σε ζητήματα
πολιτικής. Το μαθησιακό υλικό ομαδοποιείται σε δυο μεγάλες ενότητες: τη θεωρητική και την
εφαρμοσμένη. Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση και στους
εννοιολογικούς προσδιορισμούς του γνωστικού αντικειμένου της βιομηχανικής οικονομικής ή της
βιομηχανικής οργάνωσης. Όμως το κύριο μέρος της ενότητας αυτής διατίθεται για την παρουσίαση
εναλλακτικών θεωριών ανταγωνισμού και συγκέντρωσης καθώς επίσης και προσεγγίσεων πάνω στη σχέση
τεχνολογίας και συγκέντρωσης. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται η θεωρία παιγνίων
με υποδείγματα συμπαιγνίας και μη, η συγκέντρωση και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συγκέντρωσης
πωλητών. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε μεγάλο αριθμό εμπειρικών παραδειγμάτων με
αναφορά στο διεθνή τύπο και στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις υιοθετούμενες στρατηγικές των
επιχειρήσεων σε μία ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
• J. Lipczynski, J.O.S. Wilson και J. Goddard, "Βιομηχανική Οργάνωση: Ανταγωνισμός, Στρατηγική,
29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018»

ΑΔΑ: 71Ρ8469Β7Α-Β6Σ
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

800138

Δείκτες ευημερίας στην
περιφερειακή ανάπτυξη

800139

Αστική Ανάπτυξη

Πολιτική"
• Θ.Πάκος: "Κλαδική Οικονομική Ι: Ανταγωνισμός, Συγκέντρωση και Τεχνολογία" Τόμος Α και Β.
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της οικονομικής και περιφερειακής
ανάπτυξης. Το παρόν μάθημα συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση συνθέτοντας τα επιστημονικά πεδία της
περιφερειακής ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού. Η έμφαση θα είναι κυρίως στη διερεύνηση της
καταλληλότητας των προσεγγίσεων που εστιάζουν στο ανθρώπινο δυναμικό και τις ανθρώπινες
δυνατότητες στην κατανόηση των φαινομένων της χωρικής ανάπτυξης. Οι μαθησιακοί στόχοι του
μαθήματος αφορούν κυρίως την κατανόηση του τι διαφορετικό (ενδεχομένως και τι περισσότερο)
μπορούν να προσφέρουν οι προσεγγίσεις που εστιάζουν στο ανθρώπινο δυναμικό σε αντίστιξη με τις
θεωρούμενες συμβατικές προσεγγίσεις των θεωριών οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης,
σχολιάζοντας τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για
τη συνολική αναπτυξιακή πορεία των κοινωνιών.
Συγκεκριμένα θα παρουσιασθούν οι βασικές ποσοτικές και ποιοτικές Μέθοδοι και οι Δείκτες μέτρησης της
ευημερίας και της φτώχειας σε αστικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
A., Παπαδασκαλόπουλος, Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, 2000, Παπαζήσης
A., Παπαδασκαλόπουλος, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Βασικές Έννοιες και Ποσοτική Διερεύνηση, 2013,
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις,Φάκελος
Θεματικές Μαθήματος: • Γιατί υπάρχουν οι πόλεις: Η οικονομική ερμηνεία Συγκριτικό πλεονέκτημα,
οικονομίες κλίμακας, οικονομίες συγκέντρωσης (οικονομίες συσπείρωσης, οικονομίες αστικοποίησης) •
Που δημιουργούνται οι πόλεις: Η ερμηνεία του τόπου εγκατάστασης των δραστηριοτήτων Εμπορικές
πόλεις, η αρχή της διάμεσης τοποθεσίας, επιχειρήσεις προσανατολισμού πρώτων υλών, επιχειρήσεις
προσανατολισμού αγοράς, μεταφορικό κόστος, σύγκριση του μεταφορικού κόστους με το κόστος τοπικών
εισροών • Η χωρική κατανομή των πόλεων - ο αριθμός των πόλεων και η δομή του αστικού συστήματος
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Κωδικός
700016

Τίτλος Μαθήματος
Οικονομικός Προγραμματισμός

Ανάλυση περιοχών αγοράς, το υπόδειγμα των "Κεντρικών Τόπων" του Christaller, ο κανόνας τάξηςμεγέθους, ο κανόνας της «κυρίαρχης» πόλης • Αστική οικονομική ανάπτυξη Αγορές εργασίας, ανθρώπινο
κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις, προβλήματα ανεργίας, φτώχειας και εγκλήματος στις
πόλεις • Εισαγωγή στην θεωρία γαιοπροσόδου και χρήσεων γης Θεωρίες γαιοπροσόδου, υπολογισμός
γαιοπροσόδου για τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά, χρήσεις γης σε ένα υπόδειγμα
μονοκεντρικής πόλης, επέκταση του μονοκεντρικού υποδείγματος σε πολυκεντρικό, εισαγωγή στην θεωρία
γενικής ισορροπίας χρήσεων γης • Επιλογή γειτονιάς Επιλογή γειτονιάς από τα νοικοκυριά ανάλογα με την
ζήτηση τους για τοπικά δημόσια αγαθά, το εισόδημα τους ή τη φυλή. Εξωτερικές επιδράσεις γειτονίας. •
Διαχωρισμός χρήσεων γης (ζωνοποίηση) και έλεγχοι ανάπτυξης των πόλεων Ιστορία – νομικό υπόβαθρο
διαχωρισμού χρήσεων γης, οι επιδράσεις των διάφορων πολιτικών ελέγχου της ανάπτυξης. • Τα βασικά
οικονομικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού και ελληνικού συστήματος αστικών κέντρων – Αστικές
πολιτικές στην Ευρώπη Ο αστικός κύκλος στην Ευρώπη (συγκεντροποίηση – περιαστικοποίηση –
αποσυγκεντροποίηση - επανασυγκεντροποίηση), το ευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων
(παγκοσμιοποίηση, οι κορυφαίες πόλεις στην Ευρώπη, οι μεσογειακές μητροπόλεις, οι ευρωπαϊκές πόλεις
μεσαίου μεγέθους), το ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων (δομή-χαρακτηριστικά, οι προσδιοριστικοί
παράγοντες των πρόσφατων αλλαγών στο ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων) • Αστικές μεταφορές
Εξωτερικές οικονομίες των αστικών μεταφορών, αστική ρύπανση, πολιτικές φορολόγησης των
αυτοκινήτων - διοδίων στις αστικές περιοχές
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
O’Sullivan, A., Αστική Οικονομική, 2013, Κριτική, Φάκελος
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος: Ο Οικονομικός Προγραμματισμός, σαν ορθολογική διαδικασία κατανομής των
διαθέσιμων παραγωγικών μέσων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων έχει εφαρμογή τόσο στις
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Δίκαιο
των
Επιχειρήσεων

αναπτυγμένες όσο και στις υπό ανάπτυξη οικονομίες. Ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες, έχει καταστεί
ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και
διαρθρωτικών κοινωνικοοικονομικών μεταβολών. Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος
εστιάζεται στα εξής: Έννοια και Ρόλος – Διάκριση – Χρονική Διάσταση – Σκοποί –Μέσα του Οικονομικού
Προγραμματισμού. Οικονομικός Προγραμματισμός και υποδείγματα Οικονομικής Πολιτικής. Εφικτότητα –
Συνέπεια – Αριστοποίηση των Οικονομικών 74 Προγραμμάτων, Γραμμικός μη Γραμμικός
Προγραμματισμός, Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, πολλαπλασιαστές Lagrange. Έμφαση δίνεται στον
μικροοικονομικό προγραμματισμό, που αποβλέπει στην επιλογή των συγκεκριμένων σχεδίων επένδυσης
με σκοπό την πραγματοποίηση των γενικών στόχων του μακροοικονομικού προγραμματισμού. Στα
πλαίσια αυτά η δομή του μαθήματος αποτελείται από τρεις ενότητες: Στην πρώτη, εξαντλείται σε
θεωρητικό επίπεδο το περιεχόμενο των παραπάνω αναφορών, ενώ στην δεύτερη και τρίτη ενότητα,
αναπτύσσονται τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο κατά το στάδιο κατασκευής των
οικονομικών προγραμμάτων, όσο και κατά την διαδικασία αριστοποίησης αυτών
Δημοσίων Σκοπός του μαθήματος είναι: 1) Τα νέα συστήματα διοικητικής οργάνωσης. Λόγοι υιοθέτησης,
γνωρίσματα και όρια του οικονομικού ανταγωνισμού. Διακρίσεις των νέων συστημάτων. Α) Ίδρυση
αυτοτελών ΝΠΔΔ. Β) Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας. Μορφές και διαδικασία. Γενική ρύθμιση για τις
Συμβάσεις – Συμπράξεις. Επέμβαση σε ιδιωτική Επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος. Ενίσχυση ιδιωτικών
Επιχειρήσεων. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ίδρυση Επιχειρήσεων μικτής οικονομίας. ¨Κοινωνικοποίηση¨.
Επιχείρηση του δημόσιου Τομέα. Ο δημόσιος Τομέας. ¨Η αποκρατικοποίηση¨ και η ¨ιδιωτικοποίηση¨. ΙΙ) Η
δημόσια Επιχείρηση Έννοια και εξέλιξη της δημόσιας Επιχείρησης. Διακρίσεις. Διαφορές από την ιδιωτική
και από εκείνες της μικτής οικονομίας. Το νομικό καθεστώς της δημόσιας Επιχείρησης. Ίδρυση με νόμο. Οι
επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Οι συμπράξεις των δημοσίων Επιχειρήσεων. Διοικητική οργάνωση και λειτουργία
της δημόσιας Επιχείρησης. Διοικητική αυτοτέλεια και τα όριά της. Όργανα και υπηρεσιακή κατάσταση
αυτών. Η ευθύνη της δημόσιας Επιχείρησης και των οργάνων της. Άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί της
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λειτουργίας της δημόσιας Επιχείρησης. Διάκριση εποπτείας και ελέγχου. Είδη ελέγχου. Όργανα ελέγχου.
700092

Οργάνωση
και
Επιχειρήσεων

700234

Λογιστική
Κλάδων

Διοίκηση Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων και εξειδικευμένων γνώσεων οι οποίες αφορούν τις
σύγχρονες και καινοτόμες θεματικές ενότητες του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ. Η σύνθεση γνώσεων
και η αποτύπωσή τους στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) αποτελούν βασικές
προϋποθέσεις επιτυχίας για μια αποτελεσματικά διοικούμενη οικονομική μονάδα του δημόσιου ή/και του
ιδιωτικού τομέα. Tο περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα
έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν τα εξής: Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης, Σύγχρονα εργαλεία του μάνατζμεντ, Περιορισμοί στην άσκηση του
μάνατζμεντ, Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), Αντίληψη και αντιληπτική ικανότητα,
Διαχείριση Φήμης (Reputation Management), Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management),
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της, εφαρμογές, δικτυακό κράτος, στρατηγική και δράσεις, το περιβάλλον στην Ελλάδα κ.ά.),
Επιχειρηματική επικοινωνία (Business communication), Έννοια του Marketing, Εκπόνηση περιπτωσιακών
μελετών (case studies)

Επιχειρηματικών Στο μάθημα αυτό γίνονται αναφορές αφενός σε επιχειρηματικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τριών
διαφορετικών και σημαντικών κλάδων της οικονομίας και αφετέρου στη λογιστική παρακολούθηση των
ιδιαιτεροτήτων αυτών.
Το μάθημα ξεκινά με συνοπτική αναφορά σε γενικές αρχές της λογιστικής, στο ισχύον πλαίσιο λογιστικών
κανόνων και στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων εν γένει.
Ως πρώτος κλάδος παρουσιάζεται η τραπεζική λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως το
συνάλλαγμα και τη συναλλαγματική θέση, την παρακολούθηση χορηγήσεων και καταθέσεων και τέλος την
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παρακολούθηση των τραπεζικών καταστημάτων αυτοτελώς. Ως δεύτερος κλάδος παρουσιάζεται
η ξενοδοχειακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως την ανέγερση/ επέκταση των
μονάδων, παρακολούθηση προκαταβολών και πρακτορείων, δείκτες πληρότητας, μέση τιμή δωματίου και
καταχώρηση εσόδων, και τέλος, αποτελέσματα κατά πηγή εσόδων/ δραστηριότητα. Τέλος, ως τρίτος
κλάδος παρουσιάζεται η ναυτιλιακή λογιστική, όπου οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως κατασκευή
πλοίων, λειτουργία με βάση τη σχέση πλοιάρχου (αν είναι ή όχι διαχειριστής), αποτελέσματα ταξιδιού
αυτοτελώς και τέλος παρακολούθηση δανείων και συμβάσεων. Για όλους τους ανωτέρω τρεις κλάδους
εξετάζονται και αναλύονται δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχων εισηγμένων εταιρειών.
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