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Περιγραφή Θεματικής Ενότητας
Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΠΙΘ511, «Πολιτική και Οικονομική Θεωρία», είναι να προσφέρει μια
συστηματική κατάρτιση στο πεδίο της Πολιτικής και Οικονομικής Θεωρίας. Η ουσιαστική κατανόηση της
πολιτικής και οικονομικής θεωρητικής σκέψης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μορφή ποιοτικής
ενασχόλησης με την πολιτική. Η καλλιέργεια της θεωρητικής σκέψης στα πεδία της πολιτικής και της οικονομίας
θα επιτρέψει στους φοιτητές να προσεγγίζουν το πολιτικό γίγνεσθαι με εμπεριστατωμένο και εποικοδομητικό
τρόπο. Για τον σκοπό αυτό γίνεται μια αντιπροσωπευτική επιλογή των πιο σημαντικών σωμάτων πολιτικής και
οικονομικής θεωρίας από την αρχαιότητα ως το παρόν.
Οι θεωρητικές αυτές πτυχές εξετάζονται πάντα σε συνάρτηση με μελέτες περίπτωσης από τον χώρο της
τρέχουσας πολιτικής, ούτως ώστε να αναδεικνύεται κάθε στιγμή η άρρηκτη σχέση μεταξύ θεωρίας και
(πολιτικής) πράξης. Μέσα από την εμβάθυνση σε επιλεγμένες πτυχές της θεωρητικής σκέψης στα πεδία της
πολιτικής και της οικονομίας, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο της απόκτησης πολύ σημαντικών
γνώσεων, αλλά και της διάπλασης της ίδιας της θεωρητικής τους αντίληψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της
διδασκαλίας γίνονται σαφείς οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων θεωρητικών ρευμάτων, ενώ
διασαφηνίζονται πολλά συγκεχυμένα ζητήματα του τρέχοντος πολιτικού διαλόγου όσον αφορά το ακριβές
θεωρητικό περιεχόμενο πολλών δημοφιλών «-ισμών».
Η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ511 χωρίζεται σε δύο Υποενότητες:
 1η Υποενότητα: Πολιτική Θεωρία και
 2η Υποενότητα: Οικονομική Θεωρία.
Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες
Συν-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες
-
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Σύνθεση Βαθμολογίας
Τρόπος Αξιολόγησης
Εβδομαδιαία Μελέτη- Ασκήσεις-ΟΣΣ

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
0%

Φόρτος εργασίας
Ώρες
ECTS
˜275 - ˜330
11

(14 εβδομάδες *~20 ώρες)
(2 εβδομάδες *~25 ώρες)

Εργασία 1
Εργασία 2
Τελική/Επαναληπτική Εξέταση
Σύνολο

15%
15%
70%
100%

˜50 - ˜60
˜50 - ˜60
3
375 - 450

2
2
15

Κανονισμοί Βαθμολογίας και Τρόποι Αξιολόγησης
 Ένας/Μια φοιτητής/-τρια βαθμολογείται με 9, εάν συγκεντρώσει το 90% της πιθανής βαθμολόγησης, δηλαδή, 90%*10=9, και ούτω
καθεξής.
 Βαθμός επιτυχίας (Passing rate)
o 50% Εργασιών, Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις μιας Θ.Ε. έχουν οι φοιτητές/-τριες που κατοχύρωσαν αθροιστικά τον
ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό (>=50%) στις γραπτές εργασίες.
o 50% Τελικής εξέτασης
Αν ένας/μια φοιτητής/-τρια συγκεντρώσει βαθμολογία με δεκαδικό ψηφίο, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μισή μονάδα.
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