
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ 

ΤΜΗΜΑ Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 120445 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ (χειμερινό εξ.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγκριτική Πολιτική 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (δυνατότητα εξετάσεων στα αγγλικά για τους 
φοιτητές Erasmus) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME119/ 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται: 
 

1) να εξοικειωθούν με την ποικιλία των εκφάνσεων της πολιτικής και να προσεγγίσουν 

τις πολυ-επίπεδες και ποικίλες διαστάσεις της.  

2) να αναπτύξουν κριτική σκέψη σε ό,τι αφορά τα θεωρητικά και μεθοδολογικά 

εργαλεία ανάλυσης του πολιτικού φαινομένου 

3) να αποκτήσουν εικόνα του τρόπου με τον οποίο διαλεκτικά εξελίσσεται η θεώρηση, 

κατανόηση και ερμηνεία της πολιτικής.  

4) να αναπτύξουν τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν θεωρητικές έννοιες και εναλλακτικές 

προσεγγίσεις στην, έστω και στοιχειώδη, ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας 

 

Γενικές Ικανότητες 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME119/


(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα είναι εισαγωγή σε ζητήματα που απασχολούν την Συγκριτική Πολιτική καθώς και 
σε έννοιες και προσεγγίσεις που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουν οι φοιτητές/τριες όταν 
ασχολούνται με αυτό το επιστημονικό πεδίο.  
Στο πρώτο μέρος του διδακτικού εξαμήνου το μάθημα θα εστιάσει στη νοηματοδότηση των 
βασικών όρων που συναντώνται στο πεδίο, θα επιχειρηθεί κριτική προσέγγιση της σκέψης 
των πρώτων στοχαστών που πρόσφεραν βασικά αναλυτικά εργαλεία στην πειθαρχία της 
Συγκριτικής Πολιτικής και θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κύριες θεωρίες και μέθοδοι της 
Συγκριτικής Πολιτικής. Θα γίνει επίσης λόγος για την ποικιλία των εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στο πλαίσιο της σύγκρισης (θεσμοί, συμφέροντα, ιδέες, άτομα, διεθνές 
περιβάλλον και η μεταξύ τους διάδραση). Στο δεύτερο μισό θα γίνει αναφορά σε ζητήματα 
και προβληματισμούς που σχετίζονται με θεσμοθετημένους και μη θεσμοθετημένους 
δρώντες και σε διαδικασίες που αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για τη Συγκριτική 
Πολιτική. 
 
Η ύλη αναπτύσσεται σε 13 διδακτικές εβδομάδες που καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές: 
 
Μέρος Α: Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική 

• Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική (1η εβδ.) 

• Η εξέλιξη της Συγκριτικής Πολιτικής (2η & 3η εβδ.) 

• Θεωρίες σύγκρισης και εναλλακτικές προσεγγίσεις (4η εβδ.) 

Μέρος Β: Δρώντες και Διαδικασίες  

• Πολιτικά κόμματα (5η εβδ.) 

• Πολιτικό σύστημα (6η εβδ.) 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

 
• Ευασθητοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας (κυρίως 

μέσω της έκθεσής τους στη σκέψη μη δυτικών στοχαστών και μέσω της μελέτης 

γύρω από διεκδικήσεις εντός του εθνικού αλλά και του διεθνούς πολιτικού 

σκηνικού) 

• Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα φύλου (κυρίως μέσω της μελέτης πολιτικών 

διαδικασιών και πολιτικών δρώντων που στόχο τους έχουν την προώθηση της 

ισότητας φύλου) 

• Ανάλυση και θεωρητική επεξεργασία δεδομένων 

• Κριτική στάση στην προσφερόμενη επιστημονική γνώση (κυρίως μέσω ασκήσεων 

σύγκρισης θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σύγκρισης) 

 
 



• Ομάδες συμφερόντων (7η εβδ.) 

• Κοινωνικά Κινήματα (8η και 9η εβδ.) 

• Πολιτική Κουλτούρα (10η εβδ.) 

• Πολιτική Συμμετοχή (11η εβδ.) 

• Πολιτική Επικοινωνία (12η εβδ.) 

 
• Συμπερασματικές σκέψεις και παρατηρήσεις (13η εβδ.) 

 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Το μάθημα γίνεται με διαλέξεις στη διάρκεια των 

οποίων προάγεται η συμμετοχική διαδικασία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Η οργάνωση και η διδασκαλία του μαθήματος αξιοποιούν 
Τ.Π.Ε. Οι διαλέξεις συνοδεύονται από παρουσιάσεις 
PowerPoint, οι οποίες είναι ηλεκτρονικά  διαθέσιμες μέσω 
της ιστοσελίδας  του  μαθήματος στο eclass. Πρόσθετο υλικό 
του  μαθήματος  αναρτάται  επίσης  στο eclass. Tέλος, το 
eclass αξιοποιείται για την άμεση επικοινωνία με τους 
φοιτητές, καθώς εκεί αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις που 
σχετίζονται με το μάθημα. 

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 σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  13 Εβδ. Χ 3 ώρες = 
39 ώρες 

Εβδομαδιαία μελέτη & 
προετοιμασία για το 
μάθημα  

13 Εβδ. Χ 3 ώρες= 
39 ώρες 

Επαναληπτική μελέτη 
προετοιμασίας για τις 
εξετάσεις  

100 ώρες  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  178 ώρες  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
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. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα (και κατ’ 
εξαίρεση για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική). 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν 
γίνεται με τελική γραπτή εξέταση βασισμένη σε 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, γνώσης και κριτικής 
ανάλυσης, προερχόμενες τόσο από τη θεωρία όσο και 
από την τρέχουσα επικαιρότητα 

 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



Υποχρεωτικά Εγχειρίδια 

 

• Rod Hague, Martin Harrop. (2011). Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, 

(Εισαγωγή-Επιμέλεια: Κωνσταντινίδης Γιάννης, Πρόλογος: Παγουλάτος Γιώργος, 

Μετάφραση: Χρηστίδης Γιώργος), Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική  

 

• Αγγελίδης Μανόλης και Γκούρας Μανόλης (Μετάφραση-Εισαγωγή-Επιμέλεια), 

(2005). Θεωρίες της Πολιτικής και του Κράτους: Hobbes, T.; J.Locke; J.-J. Rousseau; 

I.Kant; G.W.G. Hegel, Αθήνα: Σαββάλας.  

 

• Newton Kenneth, Jan W. Van Deth. (2017). Συγκριτική Πολιτική, (Επιστ. Επιμέλεια: 

Γιάννης Κωνσταντινίδης, Σπυρίδων Μπλαβούκος), Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. 

 

 

Προτεινόμενη προς μελέτη Βιβλιογραφία: 

 

• Hall Stuart and Bram Gieben, 2003, Η Διαμόρφωση της Νεωτερικότητας, (Κεφ. 2: Η 

εξέλιξη του σύγχρονου κράτους, σελ. 161-189), Αθήνα: Σαββάλας 

 

• Ball, A. & Peters, B. G., 2001, Σύγχρονη Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση, Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. 

 

• Porta Donatella Della and Diani Mario, 2010, Κοινωνικά Κινήματα, Αθήνα: Κριτική. 

 

• JACQUES GERSTLE, 2014, H Πολιτική Επικοινωνία, [μτφρ. Φανή Κουντούρη, επιμ. 

Ψύλλα Μαριάννα], Αθήνα:Δαρδανός. 

 

• Μαλούτα Παντελίδου Μάρω, 2012, Πολιτική Συμπεριφορά, Αθήνα: Σαββάλας. 

Πρόσθετο υλικό που αναρτάται στο eclass 
 

• Caramani Daniele, 2014, Introduction to Comparative Politics, Στο Caramani D, (ed.), 

[3rd ed.], Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, pp.1-18. 

 

• Beyme Klaus von, 2014, The evolution of comparative politics, Στο Caramani D, (ed.), 

[3rd ed.], Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, pp. 19-33. 

 

• Peters Guy, 2014, Approaches in Comparative Politics, Στο Caramani D, (ed.), [3rd ed.], 

Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, pp. 34-46. 

 

• Randall Vicky, 2010 [3nd ed.], Feminism, Στο Marsh David and Gerry Stoker (eds.), 

Theory and Methods in Political Science, Palgrave Macmillan, pp.114-135. 

 
 



 

 

 


