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Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Μεταφορές και Λιμάνια

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

Διαλέξεις και Ασκήσεις
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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 / Επιλογής
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου,
Ειδικότητας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

N/A

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΧΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.unipi.gr
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

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (ΕΕ) με αναφορά στο
τομέα των μεταφορών και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος, καθώς και των ευρύτερων
επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης στις μεταφορές.
Τα θέματα τα οποία καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν τις βασικές αρχές και θεωρίες (α) της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, με έμφαση στις δομές και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) των Ευρωπαϊκών
πολιτικών για τις μεταφορές, (γ) των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τους λιμένες και (δ) των κύριων
επιπτώσεων ευρύτερων πρωτοβουλιών και εξελίξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα
των μεταφορικών συστημάτων.
Κύριος στόχος είναι η παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την
κατανόηση και ανάλυση της αλληλεπίδρασης της Ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και

της οργάνωσης των μεταφορικών συστημάτων και των λιμένων στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν,
αντιλαμβάνονται και κατανοούν:
 Τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Τα χαρακτηριστικά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές και τους λιμένες
 Τις επιπτώσεις των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 τις αναμενόμενες μελλοντικές πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση μακροπρόθεσμης Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής στο τομέα των μεταφορών και των λιμένων
 τα προβλήματα που παραμένουν για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού
Λιμενικού Συστήματος.
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
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Οι διαλέξεις του μαθήματος συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:














Εισαγωγική Διάλεξη
Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στρατηγική σημασία των μεταφορικών συστημάτων στα πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς
Χαρακτηριστικά και Οργάνωση του Ευρωπαϊκών μεταφορών
Εξέλιξη της Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τις Μεταφορές
Πρόσφατες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών
Μεταφορών
Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τις Μεταφορές: Ναυτιλία
Πρόσφατες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ναυτιλίας και των
θαλάσσιων μεταφορών
Χαρακτηριστικά και Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Λιμενικού Συστήματος (2/2)
Ευρωπαϊκοί Λιμένες και η στρατηγική της ΕΕ για τις (Θαλάσσιες) Μεταφορές
Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής.
Κύριες επιπτώσεις ευρύτερων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεταφορές και τους
λιμένες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.

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.

Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο
και χρήση e-class πλατφόρμας
Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Συγγραφή Εργασίας
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52 ώρες
48 ώρες
50 ώρες
150 ώρες

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η τελική βαθμολογία (100%) θα είναι αποτέλεσμα της
εξέτασης και εφόσον επιλεγεί προαιρετική
εργασία
τότε η τελική βαθμολογία θα είναι (50%) της
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
εργασίας
και (50%) της τελικής εξέτασης…»
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης τελικής

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

Η εργασία είναι βασισμένη στην διεθνή βιβλιογραφία, με
τους φοιτητές να καλούνται να συνθέσουν την γνώση που
αποκτούν σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις
μεταφορές, την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, αλλα και
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης την Ευρωπαϊκή Ένωση την δομή και τις λειτουργίες της,
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. με τα ερευνητικά αποτελέσματα προγενέστερων
επιστημονικών δημοσιεύσεων σε θέματα πολιτικών για
τις μεταφορές, και τους λιμένες ΕΕ.
Οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε προτεινόμενη
βιβλιογραφία μέσω της βιβλιοθήκης και των
ηλεκτρονικών συνδρομών του Πανεπιστημίου Πειραιά..
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5.

1. Σημειώσεις Διδάσκοντος
2. Πρόσθετη βιβλιογραφία από σχετικά βιβλία διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
3. ‘Άρθρα με σχετική θεματολογία τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά
περιοδικά όπως (ενδεικτικά):
 Maritime Policy and Management
 Maritime Economics and Logistics
 Research in Transportation and Business Management



International Journal of Shipping and Transport Logistics
Journal of International Business and Economics




Transportation Research – Policy & Practice A
Transport Policy

