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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Θεωρία
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική ή Αγγλική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ http://mpep.gr/περίγραμμα-μαθημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

7,5
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Αξιολογούν τη θεωρία των οικονομικών ολοκληρώσεων γενικά
 Αναλύουν τη συστηματική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα μετά τη θέση σε ισχύ της Νέας Οικονομικής
Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Εφαρμόζουν τη θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης στα ανακύπτοντα
προβλήματα των μελών κρατών της ΕΕ
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι διάφορες μορφές ή στάδια της οικονομικής ολοκλήρωσης, τα οφέλη της οικονομικής
ολοκλήρωσης γενικά, τα οφέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που
αναφέρονται στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων και στην οικονομική μεγέθυνση, τα
οφέλη της ΟΝΕ που αφορούν τη σταθερότητα των τιμών (η σταθεροποίηση του γενικού επιπέδου
των τιμών), το κόστος της οικονομικής ολοκλήρωσης γενικά, το κόστος του κοινού νομίσματος, η
θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, οι φάσεις και τα στάδια της ΟΝΕ, τα κριτήρια
εισόδου στην ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική της ΟΝΕ, τα στοιχεία και τα όργανα λήψης
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ), η στρατηγική της νομισματικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι δύο πυλώνες στρατηγικής της
νομισματικής πολιτικής (οικονομική και νομισματική ανάλυση), η εφαρμογή της κοινής
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος: μέσα και τις διαδικασίες (πράξεις ανοικτής αγοράς,
πάγιες διευκολύνσεις, ελάχιστα αποθεματικά), ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής
πολιτικής, η συναλλαγματική πολιτική της ΕΝΠ, η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ,
το γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής (no-bailout ρήτρα και ο ηθικός κίνδυνος), το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: το Σύστημα Πολυμερούς Εποπτείας, ή η Διαδικασία
Πολυμερούς Εποπτείας, Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης: οι στόχοι και τα επιτεύγματα,
ο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΜΕΠ), η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ),
η εφαρμογή της ΔΥΕ στην περίπτωση της Ελλάδας και όλων των άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ), οι Γενικοί Προσανατολισμοί της Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ), η
Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ (το «Πακέτο των Έξι»): πυλώνες και στόχοι
(δημοσιονομική πολιτική, εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες), η
Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών: μηχανισμός προειδοποίησης και πίνακας
αποτελεσμάτων, η έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM), η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM): στόχοι, όργανα λήψης
αποφάσεων, νομική μορφή, τα μέσα και η διάρθρωση του κεφαλαίου του.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία στην αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με
τη βοήθεια του προγράμματος power point.
II. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος,
των διαλέξεων του μαθήματος και λοιπών πληροφοριών
και ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος
III. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails και
χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος Διαλέξεις
13*3 = 39
Φόρτος Εργασίας
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Διαλέξεις από τον
39
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
Διδάσκοντα.
ανάλυση
βιβλιογραφίας, Προετοιμασία ατομικής
Φροντιστήριο,
Πρακτική εργασίας
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Προετοιμασία ομαδικής
εργασίας
σε
μελέτη
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, περίπτωσης.
Αυτοτελής μελέτη
148,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
Διαλέξεις από στελέχη
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας της αγοράς
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, Σύνολο Μαθήματος
κ.λπ.
(25 ώρες φόρτου
187,5
εργασίας ανά πιστωτική
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του μονάδα)
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι - Επίλυση προβλημάτων
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας
εκπαίδευσης.
 Βαβούρας Ι., (2013), Οικονομική Πολιτική, Αθήνα:Εκδόσεις Παπαζήση
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 International Journal of Economic Theory
 Economic Papers: A journal of applied economics and policy
 Economic Policy
 International Economic Review
 Economic Outlook

ασύγχρονης

