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Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

MIR-660DG Ειδικά Θέματα 10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα 
Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών 
Σχέσεων 

Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Διεθνείς Σχέσεις Ελληνική/Αγγλική 

Επίπεδο Σπουδών  Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος  2ο  

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως Δ/Υ Κανένα 

 
Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές σε ένα συγκεκριμένο θέμα διεθνών σχέσεων 
το οποίο δεν καλύπτεται από άλλο μάθημα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού 
επιλέγει ένα ειδικό θέμα το οποίο θα προσφέρει στους φοιτητές ως μάθημα. 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 Κατέχουν εκτεταμένη γνώση βασικών τάσεων και εξελίξεων στα πλαίσια του πεδίου των 

Διεθνών Σχέσεων. 
 Επιδεικνύουν εκτεταμένη γνώση των μεθόδων έρευνας που χρησιμοποιούνται στο πεδίο των 

Διεθνών Σχέσεων και ευρύτερα των Κοινωνικών Επιστημών. 
 Κατανοούν επαρκώς την πολυπλοκότητα του πεδίου σπουδών και την σχέση του με άλλα 

αντικείμενα. 
 Επιδεικνύουν σημαντικού βαθμού γνώση των βασικών ερευνητικών συζητήσεων που 

διεξάγονται στα πλαίσια του πεδίου. 
 Συζητούν την νεότερη και σύγχρονη παγκόσμια ιστορία και τη διαδικασία ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης με ευφυή και αναλυτικό τρόπο.  
 Αναγνωρίζουν, αναλύουν και αποτιμούν με ανεξάρτητο τρόπο σύνθετα ζητήματα εντός του 

πεδίου των Διεθνών Σχέσεων μέσω της χρήσης ποικιλίας μεθοδολογικών εργαλείων. 
 Αναλύουν και αποτιμούν σύνθετα ζητήματα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, αλλά και να 

καθοδηγούν συζητήσεις σχετικά με ζητήματα διεθνούς φύσεως. 
 Αναλύουν με ανεξάρτητο τρόπο, ερμηνεύουν και προβληματίζονται επί των βασικών υπό 

ανάπτυξη τάσεων στη διεθνή πολιτική. 
 Αναλύουν κριτικά τα ερευνητικά προϊόντα του γνωστικού αντικειμένου. 
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 Χησιμοποιούν δεξιότητες νέων τεχνολογιών (επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, ηλεκτρονική 
διάδραση, email) ως εργαλεία μελέτης και επικοινωνίας. 

 Αξιοποιούν οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ερευνούν 
διεθνή φαινόμενα με επάρκεια και ελάχιστο βαθμό καθοδήγησης. 

 Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικό υλικό και προϊόντα ακαδημαϊκής 
έρευνας. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Καθορίζεται από το διδάσκοντα αναλόγως του ειδικού θέματος διδασκαλίας 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Διαλέξεις, συζητήσεις, εργασίες, θεωρητικά και μεθοδολογικά σεμινάρια 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική εξέταση 
Εργασίες  
Συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθήματος 

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Καθορίζεται από το διδάσκοντα αναλόγως του ειδικού θέματος διδασκαλίας 


