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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
1.
Εξετάσει σύγχρονα κυπριακά ζητήματα πολιτικής. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τις σχέσεις
μεταξύ των δύο βασικών κοινοτήτων του νησιού, την μεταβαλλόμενη δημογραφική σύνθεση του
νησιού, το πολιτικό και ιδεολογικό τοπίο του νησιού, ως επίσης και ευρύτερες οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.
2.
Εξετάσει την θέση της Κύπρου στο σύγχρονο περιφερειακό και ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο
και να αποτιμήσει την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Περιγράφουν και κατανοούν τα σχετικά με το μάθημα ζητήματα και να αποτιμούν διαχρονικές
εξελίξεις.
2. Αναλύουν την διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των
δεδομένων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ και την ευρωζώνη,
αλλά και της οικονομικής κρίσης και των εξελίξεων του 2013.
3. Αναλύουν και αξιολογούν σύνθετα ζητήματα τόσο προφορικά όσο και γραπτά, ως επίσης και να
καθοδηγούν συζητήσεις σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος και, γενικότερα, με θέματα
διεθνούς φύσεως.
4. Αναλύουν χωρίς καθοδήγηση, αποτιμούν και προβληματίζονται επί των βασικών τάσεων που
λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της κυπριακής και ευρύτερα της διεθνούς πολιτικής.
5. Προβαίνουν σε κριτική ανάλυση της κείμενης επί του αντικειμένου του μαθήματος έρευνας.
6. Επιδεικνύουν επαρκή κατανόηση και προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση των σύγχρονων

κυπριακών κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.
7. Επιδεικνύουν επαρκή γνώση της σχέσης των εν λόγω ζητημάτων με τις τοπικές, περιφερειακές
και διεθνείς κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.
8. Επιδεικνύουν επαρκή γνώση και προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση επί των κυπριακών
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής.
9. Χρησιμοποιούν δεξιότητες νέων τεχνολογιών (επεξεργασία κειμένου, χειρισμός διαδικτύου και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική διάδραση κ.α.) ως εργαλεία μελέτης και επικοινωνίας.
10. Χρησιμοποιούν επαρκώς βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικό υλικό και ακαδημαϊκή έρευνα.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Το ευρύτερο πλαίσιο: η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
2. Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Κύπρο: μία συνολική προσέγγιση.
3. Η επίδραση του εξευρωπαϊσμού σε κοινωνικά θέματα. Ευρύτερες προεκτάσεις της συμμετοχής
της Κύπρου στην ΕΕ.
4. Το κυπριακό κοινωνικό κράτος εν καιρώ λιτότητας.
5. Διαφορετικότητα και αλλαγή: σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και ο ρόλος
της ΕΕ. Προς ένα νέο τοπίο.
6. Πιθανά σενάρια για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και ευρύτερες προεκτάσεις.
7. Η πολιτική οικονομία μιας λύσης του κυπριακού προβλήματος
8. Η Κύπρος και ο κόσμος: συμφέροντα και διακυβεύματα
9. Η μεταβαλλόμενη πληθυσμιακή σύνθεση της Κύπρου.
10. Οι Κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις
11. Ποιο το μέλλον της Κύπρου;
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