Κωδικός Μαθήματος
MPA-513DL

Τμήμα
Ευρωπαϊκών Σπουδών και
Διεθνών Σχέσεων

Τίτλος Μαθήματος
Προγραμματισμός και
Προϋπολογισμός στο
Δημόσιο Τομέα
Εξάμηνο
Χειμερινό

Διδακτικές Μονάδες
3 Credits
10 ECTS
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα
Κανένα

Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό

Τομέας
Δημόσια Διοίκηση

Επίπεδο Σπουδών
Μεταπτυχιακό

Έτος Σπουδών
1ον

Γλώσσα Διεξαγωγής
Μαθήματος
Ελληνική
Μέθοδος Παράδοσης
Εξ Αποστάσεως

Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα συζητά τις λειτουργίες του προγραμματισμού και του
προϋπολογισμού στο δημόσιο τομέα. Η άσκηση δημόσιας πολιτικής και
δημόσιας διοίκησης προϋποθέτουν τον προγραμματισμό των ενεργειών και
δράσεων που αναλαμβάνονται και υλοποιούνται μέσω του προϋπολογισμού. Η
εν γένει λειτουργία του προγραμματισμού, η υλοποίηση δημόσιων
προϋπολογισμών και η διαχείριση έργων στο δημόσιο τομέα αποτελούν τις τρεις
κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος
1. Θεωρητική βάση και έννοιες της λειτουργίας του προγραμματισμού στο
δημόσιο τομέα.
2. Στρατηγικός σχεδιασμός στο πλαίσιο των δημόσιων οργανισμών πλεονεκτήματα και περιορισμοί.
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3. Πραγματικό και θεσμικό περιβάλλον της λειτουργίας του
προγραμματισμού στους δημόσιους οργανισμούς.
4. Πρακτικός οδηγός για τη διαχείριση έργων (προγραμμάτων) στο δημόσιο
τομέα.
5. Διαχείριση σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων των διαρθρωτικών
και άλλων ταμείων της ΕΕ.
6. Δημοσιονομική διαχείριση: συλλογή, διαφύλαξη και διανομή των δημόσιων
πόρων.
7. Δημόσιοι προϋπολογισμοί και δημοκρατική διακυβέρνηση.
8. Θεωρητικό υπόβαθρο των δημόσιων προϋπολογισμών.
9. Συστήματα και μορφές προϋπολογισμού (προϋπολογισμοί κονδυλίων,
προγραμμάτων, επιδόσεων, μηδενικής βάσης) στο δημόσιο τομέα.
10. Εκτέλεση και έλεγχος προϋπολογισμών στους δημόσιους οργανισμούς.
Στόχοι του μαθήματος
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
•
•
•

•

•
•

Να προσδιορίσουν το ρόλο των λειτουργιών του προγραμματισμού και
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα.
Να γνωρίσουν τις κύριες θεωρίες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο
δημόσιο τομέα σε σχέση με τον προγραμματισμό και / ή προϋπολογισμό.
Να αναλύσουν και εφαρμόσουν τις επικρατούσες στο δημόσιο τομέα
μεθόδους, διαδικασίες και τεχνικές προγραμματισμού και / ή
προϋπολογισμού.
Να συζητήσουν τις παραμέτρους και πολιτικές που επηρεάζουν τη λήψη
αποφάσεων όσον αφορά στον προγραμματισμό και / ή προϋπολογισμό
στο δημόσιο τομέα.
Να θεωρήσουν και αντιληφθούν τη λειτουργία του προγραμματισμού και/
ή προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα εντός του περιβάλλοντος της ΕΕ.
Να αποκτήσουν κριτική σκέψη για τα θέματα προγραμματισμού και
προϋπολογισμού στο δημόσιο τομέα.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται:
•
•

•

Να αναδεικνύει τη σημασία της λειτουργίας του προγραμματισμού στους
δημόσιους οργανισμούς.
Να αναπτύσσει αποτελεσματικά ένα σχέδιο βραχυ-, μεσο- ή
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και να παρακολουθεί την πρόοδό
του.
Να κατανοεί το σκοπό της κάθε συνιστώσας του στρατηγικού σχεδιασμού
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•
•
•
•

και των παράγωγων σχεδίων δράσης.
Να εξηγεί τα μείζονα ζητήματα σχετικά με τις πολιτικές και τα
προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ.
Να συγκρίνει μεταξύ των διαφόρων συστημάτων προϋπολογισμού και να
αξιολογεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος.
Να περιγράφει το θεωρητικό πλαίσιο του καταρτισμού δημόσιων
προϋπολογισμών.
Να επιδεικνύει κατανόηση των πολιτικών, νομικών, οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων που επηρεάζουν τον
καταρτισμό των δημόσιων προϋπολογισμών.

Να διερευνά τις ποικίλες διαστάσεις των δημόσιων προϋπολογισμών και να
αναλύει το τεχνικό περίγραμμά τους.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, Face-to-Face Tutorials (Δια Ζώσης Συναντήσεις),
διάλογος στην πλατφόρμα.
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