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Περιγραφή Θεματικής Ενότητας
Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε) ΑΣΠ423 «Αστυνομική Εκπαίδευση», στοχεύει στη συγκριτική ανάλυση διαφόρων
προσεγγίσεων αστυνομικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορά θα γίνει και
στην αστυνομική εκπαίδευση στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει μελέτη της αποστολής και του τρόπου
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με έμφαση στις επιδράσεις που αυτός ο
ευρωπαϊκός οργανισμός προκαλεί στην αστυνομική εκπαιδευτική κουλτούρα και πρακτική των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξεταστούν επίσης αστυνομικά εκπαιδευτικά συστήματα χωρών της Ευρώπης
που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης των Η.Π.Α., Καναδά κ.α. Στη συνέχεια το
ενδιαφέρον θα στραφεί στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα μέλη της αστυνομίας στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και στην εκπαίδευση που πρέπει να τυγχάνουν ώστε
να είναι επαρκώς καταρτισμένα, όπως η επίλυση διαφορών, η προληπτική επίλυση προβλημάτων, οι
δραστηριότητες πρόληψης του εγκλήματος, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αστυνόμευση σε μια διαπολιτισμική
κοινωνία, η ενδοοικογενειακή βία, ανήλικοι παραβάτες, η διαχείριση του εργασιακού στρες, η εποπτεία και η
διοίκηση/διεύθυνση, κλπ.
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Σύνθεση Βαθμολογίας
Τρόπος Αξιολόγησης
Εβδομαδιαία Μελέτη

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό
0 %

Φόρτος εργασίας
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ECTS
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8

(14 εβδομάδες *~13 ώρες μελέτης
2 εβδομάδες *~20 ώρες μελέτης)

Εργασία 1
Εργασία 2
Τελική Εξέταση
Σύνολο
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1
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ΚανονισμοίΒαθμολογίαςκαι 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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