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ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνπηπρηαθό
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία
γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο
ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη
νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικήσ Υποδομήσ
Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ,
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο,
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
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ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑ
ΠΙΣΩΣΙ
ΙΔ
ΚΔ
ΩΡΔ
ΜΟΝΑΓΔ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ


2Θ, 2ΑΠ = 4

4

2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
• Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
• Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
• Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Με την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ, οι φοιτητζσ/τριεσ θα είναι ςε θζςη να:


Καταλάβουν το ρόλο του δημόςιου τομζα,



Κατανοήςουν τισ πολιτικζσ παρζμβαςησ ςτην οικονομία και
Να αλαιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηηο θξίζεηο ηδηαίηεξα κεηά ηνλ 20ν
αηώλα.

Γενικές Ικανότητες
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο
απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο
από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε
θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ
•
•
•
•
•

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Οκαδηθή εξγαζία
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςε

3.ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σα αίηηα ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία
Κνηλσληθή επεκεξία, Γεκόζηα αγαζά θαη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο
Πνιηηηθόο κεραληζκόο ιήςεο απνθάζεσλ, ζεσξίεο πεξί επηινγήο δεκόζησλ αγαζώλ
Γεκόζηεο επηρεηξήζεηο
Έζνδα, δαπάλεο, δεκόζηνο δαλεηζκόο, δεκόζην ρξένο
Πνιιαπιαζηαζηέο
Κξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο
Θεσξία ησλ θόξσλ
Δπηδξάζεηο ησλ θόξσλ
Γεκόζηεο δαπάλεο
Ννκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
Η θνηλσληθή θξίζε θαη ε πνιηηηθή αληίδξαζε
Η θξίζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο

•
4.ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Γηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο,
Σεκηλάξηα,
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, Άζθεζε
Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο,
Δθπόλεζε
κειέηεο
(project),
Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή

Ι. ρξήζε πξνβνιέα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαιέμεσλ
κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο power point.
II. αλάξηεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηνπ
καζήκαηνο, ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ινηπώλ
πιεξνθνξηώλ θαη αλαθνηλώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή
ζειίδα ηνπ ηκήκαηνο.
IIΙ. ηαθηηθή επηθνηλσλία ησλ θνηηεηώλ κέζσ emails
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ από ζδρασ για το
θεωρητικό τμήμα του
μαθήματοσ,
επικουροφμενη από
παρουςιάςεισ ςε
ηλεκτρονική μορφή.

26

Υποδειγματικά
αςκήςεισ.

26

λυμζνεσ

Πρακτική εξάςκηςη
επίλυςη αςκήςεων.
 Διάθεςη ηλεκτρονικών
παρουςιάςεων
διδαςκαλίασ ςτουσ

με

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο
κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε
επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί
ζηα standards ηνπ ECTS

φοιτητζσ.
Αυτοτελήσ Μελζτη

53

Λοιπζσ δραςτηριότητεσ
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική
Εργαςία ςε μελζτη
περίπτωςησ, εκπαιδευτική
εκδρομή, διαλζξεισ
εξωτερικών ςυνεργατών
κ.λπ.)

20

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Πεξηγξαθή
ηεο
δηαδηθαζίαο
αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
Σπκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
Σύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο
Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη
πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο
θνηηεηέο.

125

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ επί
ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαρζείζαο ύιεο πνπ
πεξηιακβάλεη:
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
- Δξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο
- Δξσηήζεηο αλάπηπμεο Γνθηκίσλ
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

5.ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :

•
•
•
•

Παπαειίαο Θ. (2011) εκεηώζεηο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο
Gayer T. Rosen H., Καπιάλνγινπ, Ράπαλνο Β (2009) Γεκόζηα Οηθνλνκηθή, Κξηηηθή
Γαιακάγθαο Β (2003) Δηζαγσγή ζηε δεκόζηα νηθνλνκηθή, Κξηηηθή
Γξάθνο Γ (1998) Δηζαγσγή ζηε δεκόζηα Οηθνλνκηθή, ηακνύιεο

