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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
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ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.
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Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

-

Ελληνική
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη γλώσσα διδασκαλίας
μπορούν να γίνουν για φοιτητές οι οποίοι έρχονται
στην Ελλάδα μετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής
(π.χ. Erasmus, κ.ά.). Για παράδειγμα η ατομική
διόρθωση και επίβλεψη εργασιών μπορεί να γίνει στα
αγγλικά, να επιτραπεί η χρήση λεξικού κατά τη
διάρκεια της γραπτής εξέτασης, ή να δοθεί παράταση
χρόνου για την ολοκλήρωσή της, εάν οι συγκεκριμένοι
φοιτητές εξεταστούν γραπτώς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. 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

Στόχοι:
•
να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις κύριες θεωρίες και την πρακτική της διεθνούς
ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή
•
να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη
συζητήσεις και να επιχειρηματολογεί περί θεμάτων διεθνούς ασφάλειας

να εκπαιδευτούν οι φοιτητές ώστε να αξιολογούν εποικοδομητικά και αναλυτικά
τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή τις επιλογές που έχουν οι
εμπλεκόμενοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα ασφάλειας .
Μαθησιακά αποτελέσματα:
- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να
- αντιλαμβάνονται σε βάθος μια ευρεία κλίματα Ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων
ασφάλειας
- κατανοούν τις κυριότερες δυναμικές της Ευρωπαϊκής ασφάλειας
- κατανοούν πώς οι θεωρητικές συζητήσεις περί ασφάλειας εφαρμόζονται στην
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών
- δείχνουν ικανότητα συγγραφής ενσωματώνοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και
πληροφορίες μέσα σε ένα συγκροτημένο επιστημονικό λόγο
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Αυτόνομη εργασία
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Ομαδική εργασία
θέματα φύλου
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Λήψη αποφάσεων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εξετάζει διαφορετικές αντιλήψεις της τάξης και ‘αταξίας’ κατά την πριν
αλλά και μετά τον Ψυχρό πόλεμο εποχή, προσφέροντας ένα συμπαγές μείγμα
θεωρητικών και εμπειρικών περιπτώσεων μελέτης στον Ευρωπαϊκό καθώς και στον
διεθνή χώρο. Τα σεμινάρια εξετάζουν τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στο θέμα

της ασφάλειας. Την ίδια στιγμή συζητούν κάποια από τα σημαντικά προβλήματα που
επιχειρούν να θέσουν αυτές οι θεωρίες. Τα επόμενα σεμινάρια αξιολογούν με
κριτική ματιά η ικανότητα των κυριότερων θεωριών περί Ασφάλειας, εστιάζοντας σε
διαφορετικές περιπτώσεις μελέτης της διεθνούς ασφάλειας, όπως η διπλωματία και
η εξωτερική πολιτική, η στρατιωτική και η ανθρωπιστική επέμβαση και ο ρόλος των
ΜΚΟ στις ανθρωπιστικές κρίσεις, η τρομοκρατία και ο πόλεμος, αλλά και άλλες
μορφές ανασφάλειας (περιβαλλοντική, κοινωνική, κλπ.). Επίσης αναλύονται
διαφορετικές πολιτικές που αφορούν στα θέματα αυτά όπως μεταναστευτική
πολιτική και πρόσφυγες, σύνορα σε μια γεωγραφική προσέγγιση και το ‘Φρούριο
Ευρώπη’, εθνικισμοί και εθνοτικές διαφορές ή πόλεμοι, κ.ά.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο
 Διαλέξεις και σεμινάρια
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις παραδόσεις, στην
εκπαίδευση ή στην επικοινωνία με τους φοιτητές
καθώς και χρήση του διαδικτύου (e-class).
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Σεμινάρια
Συγγραφή εργασιών και
παρουσίαση
Μελέτη για την τελική
εξέταση
Μελέτη & Ανάλυση
βιβλιογραφίας
Σύνολο

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
26
40
63
30
185

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 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

Μέθοδοι αξιολόγησης:
1. Υποχρεωτική παρουσίαση εργασίας στο πλαίσιο των
διαλέξεων του μαθήματος (20%), στην οποία κάθε
φοιτητής-τρια είναι ελεύθερος-η να επιλέξει ένα θέμα
από αυτά που προτείνει ο υπεύθυνος του μαθήματος.
2. Συμμετοχή στο μάθημα (10%), η οποία βασίζεται
στη μελέτη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας σε
εβδομαδιαία βάση.
3. Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις ανάπτυξης τα οποία δίνονται για εξέταση
διαρκεί μισή μέρα. Τα θέματα διανέμονται από το
γραφείο του συντονιστή του μαθήματος στις 9:00 π.μ.
έως τις 9:00 μ.μ.
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