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Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας
έργου :Δημήτριος Κυρκιλής
Φίλιππος Παπαδόπουλος

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011
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Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Περιγραφή – Πλαίσιο Γνωστικού Αντικειμένου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Το Τμήμα ΒΣΑΣ, για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του, έχει οργανώσει
μεταπτυχιακές σπουδές με ειδικότερο στόχο την προαγωγή της γνώσης και την
ανάπτυξη της έρευνας, αλλά και την επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στην απονομή α)
ενιαίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της
Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με γλώσσα διδασκαλίας την
Αγγλική (ΜΑ in Politics and Economics of Modern Eastern and Southeastern
Europe) με σκοπό την εμβέλεια του προγράμματος και εκτός του Ελληνόφωνου
χώρου, ειδικότερα δε στην περιοχή μελέτης του Τμήματος, και β) διδακτορικού
διπλώματος, με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική
γλώσσα για την όσο το δυνατόν εντονότερη διεθνοποίηση του Τμήματος.
1. Στόχοι του Προγράμματος
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο Master’s στοχεύει:
1. Στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σχετικά με την σύγχρονη
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της οικονομίας και της
πολιτικής.
2. Στην περαιτέρω εξειδίκευση των αποφοίτων του Τμήματος ΒΣΑΣ στην γνώση
και μελέτη της σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

3

3. Στην παροχή εξειδίκευσης ως προς την οικονομία και πολιτική της
σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους αποφοίτους
άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων αλλά και στελεχών του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώση και κατανόηση
Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος ΒΣΑΣ αναμένεται να
έχουν αποκτήσει:
•

Ανωτέρου επιπέδου γνώση στις έννοιες και τις μεθόδους της οικονομικής και
πολιτικής επιστήμης, και της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, που είναι
αναγκαίες για την ανάλυση της πραγματικότητας και της δυναμικής των
χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

•

Εξειδικευμένη γνώση όσον αφορά το περιεχόμενο και την δυναμική των
οικονομικών και πολιτικών μεταβολών στην περιοχή της Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

•

Εξειδικευμένη γνώση στην διεπιστημονική ανάλυση της περιοχής της
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

•

Συγκριτική γνώση των σύγχρονων οικονομικών και πολιτικών συστημάτων
της περιοχής της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Β. Δεξιότητες
Β1. Δεξιότητες πεδίου
Οι πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος ΒΣΑΣ αποκτούν
δεξιότητες αναφορικά με:
•

Κριτική και συνθετική προσέγγιση ενός προβλήματος συνδυάζοντας τις
προσεγγίσεις της οικονομικής και πολιτικής επιστήμης, και αυτής των
διεθνών σχέσεων.

•

Την επιλογή της κατάλληλης εμπειρικής ή άλλης μεθόδου για την ανάλυση
ενός προβλήματος.
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•

Την ανάδειξη του πυρήνα, των ερωτημάτων, και των κρίσιμων συνιστωσών
ενός προβλήματος.

•

Την διεπιστημονική σύνθεση για την αναγνώριση, ανάλυση, και επίλυση ενός
προβλήματος.

•

Την περιφερειακή διάσταση για την ανάλυση ενός προβλήματος.
Β2. Γενικές δεξιότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΒΣΑΣ παρέχει στους αποφοίτους του
μια σειρά γενικών και αξιοποιήσημων δεξιοτήτων σχετικών με:
•

Την προχωρημένη γνώση εμπειρικών και άλλων μεθόδων ανάλυσης.

•

Την αναδίφηση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων με την χρήση
βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών μέσων.

•

Την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για εμπειρική και ποιοτική
ανάλυση.

•

Την επιλογή των πλέον κατάλληλων πηγών, δεδομένων, προσεγγίσεων, και
γνώσεων για την ανάλυση ενός προβλήματος.

•

Την σύνθεση όλων των παραπάνω για την παροχή εξειδικευμένων
προτάσεων και λύσεων επί ενός προβλήματος.

3. Στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, που διευκολύνουν την
επίτευξη και εμφάνιση των παραπάνω αποτελεσμάτων και δομή του
προγράμματος.
A. Δομή του προγράμματος
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης διαρκεί 13 μήνες και περιλαμβάνει τέσσερα
υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, ενώ στο Β΄ εξάμηνο προσφέρονται 8
μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής/τρια επιλέγει τα 4. Μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των δυο εξαμήνων οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διατριβή σε
θέμα σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών για την οποία παρέχεται επίβλεψη από
μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος (μέλος ΔΕΠ) και η οποία
αξιολογείται ως προς την ακαδημαϊκή επάρκεια από τον επιβλέποντα και έναν
άλλον εξεταστή. Τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα επί δεκατρείς
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εβδομάδες ανά εξάμηνο. Στα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου
αποδίδονται 28 πιστωτικές μονάδες, ήτοι 7 μονάδες ανά μάθημα. Στα τέσσερα
μαθήματα επιλογής του δευτέρου εξαμήνου, αποδίδονται 32 πιστωτικές μονάδες,
ήτοι 8 μονάδες ανά μάθημα. Η διπλωματική εργασία που έχει χρονική διάρκεια έως
πέντε μήνες αποτιμάται με 18 πιστωτικές μονάδες βάσει του απαιτούμενου φόρτου
εργασίας. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση
78 διδακτικών μονάδων. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέξει ως
ελεύθερη επιλογή του εκτός του προγράμματος σπουδών που μεταπτυχιακού μια
από τις γλώσσες που διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΒΣΑΣ
πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα κατά εξάμηνο.
B. Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης είναι δομημένο με τρόπο που να προσφέρει
ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξειδικευμένης και διεπιστημονικής γνώσης σε ανώτερο
επίπεδο για την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα και δυναμική αλλαγή της
περιοχής της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την ολοκλήρωση της με
την διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μαθήματα διδάσκονται στην
βάση διαλέξεων κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν
κριτικά, να διαλέγονται, και να εκθέτουν τις απόψεις τους. Στην διεξαγωγή των
μαθημάτων σημαντική είναι η συμβολή εκπόνησης και παρουσίασης πολλαπλών
εργασιών για την εξειδίκευση των φοιτητών/τριών σε συγκεκριμένα θεωρητικά ή
εμπειρικά ερωτήματα και θέματα, την εμπέδωση των αναλυτικών μεθόδων,
εργαλείων και τεχνικών, την προαγωγή του κριτικού και συνθετικού πνεύματος, και
την εξάσκηση σε θέματα παρουσίασης και διαύγειας των επιχειρημάτων.

Οι

παραπάνω δεξιότητες χρησιμοποιούνται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διατριβής η οποία οφείλει να είναι επαρκής σε όλα τα παραπάνω.
Γ. Μέθοδοι αξιολόγησης
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται
στην βάση συνδυασμού γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου, εργασιών και
παρουσιάσεων κατά την διάρκεια του εξαμήνου, συμμετοχής κατά την διαλέξεις.
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Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο κριτικό πνεύμα, και στην ικανότητα ανάλυσης
αλλά και σύνθεσης. Η μεταπτυχιακή διατριβή αξιολογείται στην βάση των διεθνών
ακαδημαϊκών προτύπων ως προς την χρήση αναλυτικών εργαλείων, μεθόδων, και
τρόπων αλλά και την ανάλυση του επιστημονικού ερωτήματος, την εμπειρική
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, και την σύνθεση των προτάσεων.
4. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων εκ μέρους των φοιτητών
πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν το τέλος του εξαμήνου με την συμπλήρωση
δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία υποβάλλονται και επεξεργάζονται σύμφωνα
με τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τις
ίδιες διαδικασίες πραγματοποιείται και η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με την υποβολή έκθεσης από την ομάδα
εσωτερικής αξιολόγησης, που επιλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση του
Τμήματος.

Αναθεωρήσεις

του

προγράμματος

σπουδών,

βελτιώσεις,

και

τροποποιήσεις γίνονται και στην βάση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής
αξιολόγησης.
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