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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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Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου,
Ειδικότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ
https://eclass.unipi.gr/courses/NAS215/

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

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της μακροοικονομικής. Ή ύλη του
μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της οικονομικής και
στη συνέχεια της μακροοικονομικής με την ακόλουθη σειρά. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική.
Πλήρης απασχόληση και μακροοικονομική. Μακροοικονομικές διακυμάνσεις. Παγκόσμια
οικονομία και Μακροοικονομική.
Το μάθημα αποτελεί βάση για τις ναυτιλιακές σπουδές καθώς προσφέρει τα εργαλεία
κατανόησης για την ανάπτυξη και κατανόηση ειδικότερων μαθημάτων όπως η Ναυτιλιακή
Οικονομική ή οι Ναυλαγορές.
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των
οικονομικών εννοιών και ιδιαιτέρως της μακροοικονομικής στην κατανόηση του
μακροοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και η απόκτηση αναλυτικής ικανότητας για την ερμηνεία
των οικονομικών φαινομένων που επηρεάζουν ιδιαιτέρως την ναυτιλία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:

Έχει κατανοήσει τα βασικές έννοιες της μακροοικονομικής.
Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της μακροοικονομικής.
Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της μακροοικονομικής με σκοπό την ανάλυση και κατανόηση
ναυτιλιακών θεμάτων.
Αναλύει τα σύγχρονα οικονομικά φαινόμενα και γεγονότα και να τα συνδέει με τη ναυτιλιακή
βιομηχανία

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι στόχοι της μακροoικονομικής
Έννοιες: Σχέση ανταλλαγής, κίνητρα, συναλλαγή, πληροφόρηση, κατανομή
Οι τρεις κύριες αγορές
ΑΕΠ και μέτρησή του
Ανεργία
Το κόστος ζωής και ο πληθωρισμός
Το ανταγωνιστικό μοντέλο: Ισορροπία στις αγορές εργασίας, προϊόντος,
κεφαλαίου
8. Το μοντέλο της γενικής ισορροπίας
9. Δημόσια οικονομικά σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (επιλεκτικά)
Η ανοικτήκαι
οικονομία
σε καθεστώς
πλήρους
απασχόλησης (επιλεκτικά)
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονομικές
ΤΡΟΠΟΣ διακυμάνσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
E-CLASS

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος και

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

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.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

52
98

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

150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

- ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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
A. Σύγχρονες Αρχές Μικροοικονομικής, Tyler Cowen & Alex Tabarrok
Εκδόσεις Παπαζήση, Ιούλιος 2019
B. Ανάλυση της Ελληνικής οικονομίας, Θ. Πελαγίδη, ebook, kallipos.gr
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:X

