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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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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 να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά
με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας,
όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της.
Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε
θέση να:
Να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και τα
εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προβλημάτων.
Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μακροοικονομικά
φαινόμενα.
Να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς
δογματισμούς τα εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.
Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μικροοικονομικά ζητήματα.
Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής
πραγματικότητας και έρευνάς της.
Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημο γνώμη.
Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
Να αναπτύσσουν ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύμα στα πλαίσια του
επιστημονικού έργου.
Να διαχειρίζονται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε
καθήκοντα
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

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

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•
•
•

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•

Εθνικοί Λογαριασμοί (Εισοδηματικό Κύκλωμα, μακροοικονομικά μεγέθη: Ορισμοί,
Οι εξελίξεις στη μέτρηση του ΑΕΠ, Μεθοδολογία Υπολογισμού Συμμετρικών
Πινάκων Εισροών - Εκροών)
Κατανάλωση, Αποταμίευση, επένδυση (Θεωρίες για την κατανάλωση,
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επένδυσης)
Το Τραπεζικό Σύστημα (αγορά χρήματος, Ζήτηση χρήματος Ισορροπία στην αγορά
Χρήματος – Καμπύλη LM ισορροπία στην αγορά προϊόντων – καμπύλη IS
ισορροπίας στις αγορές χρήματος και προϊόντος: το υπόδειγμα IS-LM Επίμετρο:
Πιστωτικές Αγορές)
Ο Δημόσιος Τομέας και η Οικονομική Πολιτική (Έσοδα, Δαπάνες, Δημόσιος
δανεισμός, πολλαπλασιαστές, Κράτος πρόνοιας και κοινωνική ασφάλιση)
Εξωτερικό Εμπόριο – Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Οικονομική της Ανάπτυξης (η κλασική άποψη, η Μαρξική, η Σουμπετεριανή, το
υπόδειγμα Harrod-Domar, Επίμετρο: Η πρωταρχική άποψη)
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Οικονομικές Διαταραχές (Οικονομικοί Κύκλοι)
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία στην αίθουσα
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

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων
με τη βοήθεια του προγράμματος power point.
II. Ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του
μαθήματος, των διαλέξεων του μαθήματος και λοιπών
πληροφοριών και ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική
σελίδα του τμήματος.
III. Τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails.

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.
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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του
μαθήματος,
επικουρούμενη από
παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική μορφή.

26

Υποδειγματικά
ασκήσεις.

26

λυμένες

Πρακτική εξάσκηση
επίλυση ασκήσεων.

με

Διάθεση ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων
διδασκαλίας στους
φοιτητές.
Αυτοτελής Μελέτη

53

Λοιπές δραστηριότητες
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική
Εργασία σε μελέτη
περίπτωσης, εκπαιδευτική
εκδρομή, διαλέξεις
εξωτερικών συνεργατών
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Περιγραφή
της
διαδικασίας
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
αξιολόγησης
- Επίλυση
προβλημάτων
σχετικών
με
την
μικροοικονομική θεωρία και ανάλυση,
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
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.
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