
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κίνα: Κράτος, Κοινωνία και Διακυβέρνηση

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

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

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική (Αγγλική για φοιτήτριες και φοιτητές ERASMUS)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME185/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME185/
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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

Κίνα: Κράτος, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (120486)

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα «Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Διακυβέρνηση» είναι μία εισαγωγή στη 
μελέτη του σύνθετου φαινομένου της διακυβέρνησης στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας (ΛΔΚ).  Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους κρατικούς θεσμούς, τις πολιτικές 
διαδικασίες, καθώς και τις καινοτομίες που έχει εισαγάγει το Κινεζικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα από το 1978 έως σήμερα, με στόχο την μετατροπή του σε ένα
απολυταρχικό τεχνοκρατικό καθεστώς που εξασφαλίζει υψηλό βιοτικό επίπεδο και 
παρέχει «καλή» και βιώσιμη διακυβέρνηση. Tο μάθημα έχει διαμορφωθεί γύρω από 
δύο θεματικούς άξονες. Στον πρώτο αναλύονται οι επιπτώσεις των πολιτικών και 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη δομή και λειτουργία του Κινεζικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, των θεσμών του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Ο
δεύτερος άξονας εστιάζει σε συγκεκριμένες πτυχές της σύγχρονης κινεζικής 
διακυβέρνησης και αναλύει την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των 
ακολουθούμενων πολιτικών, τις σχέσεις κράτους - κοινωνίας, καθώς και τις 
προοπτικές φιλελευθεροποίησης.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι: 

α) Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών πάνω στα θέματα που διαμορφώνουν 
την τρέχουσα κινεζική πολιτική διαδικασία και τις κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους της

β) Η κατανόηση των ειδικών χαρακτηριστικών που διέπουν τη συγκρότηση του 
κινεζικού κράτους και του συστήματος διακυβέρνησης

γ) Η κατανόηση του οικονομικού μοντέλου της Κίνας και των παραμέτρων που 
καθορίζουν τη βιωσιμότητά του

δ) Η αντίληψη των κοινωνικών διεργασιών και των σχέσεων κράτους-κοινωνίας με 
έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, νεότητας, φύλου και εργασιακών σχέσεων

ε) η εξοικείωση των φοιτητών με την συγκριτική πολιτική ανάλυση, τους 
ακαδημαϊκούς διαλόγους και τα επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη
μελέτη της διακυβέρνησης σε μία απολυταρχική χώρα.

Module Description:

"China: State, Society & Governance" offers an introduction to the study of the 
complex phenomenon of governance in the People's Republic of China (PRC). 
Students will explore the various political and institutional reforms and processes 
introduced by the Chinese Communist Party since 1978 in order to transform itself 
into an authoritarian technocratic regime that can provide "good" and effective 
governance. The course is structured around two themes. The first, analyzes the 
effects of political and economic reforms on the structure and operation of party and 
state institutions, as well as on policy making and public administration. The second, 
focuses on specific aspects of modern Chinese governance and analyzes the 
effectiveness and sustainability of the policies followed, state-society relations, as 
well as the prospects for liberalization.



ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Κίνα και η πρόκληση της νεoτερικότητας: θεωρητικές και 
επιστημολογικές προσεγγίσεις

Ενότητα 2: Το αυτοκρατορικό σύστημα και η Δημοκρατία της Κίνας

Ενότητα 3: Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Διακυβέρνηση επί Μαο

Ενότητα 4: Το τέλος της επανάστασης και το νέο μοντέλο του Ντενγκ

Ενότητα 5: Κόμμα, κράτος και παραγωγή πολιτικής

Ενότητα 6: Αποκεντρωμένη διοίκηση και απολυταρχισμός 

Ενότητα 7: Κράτος «Δικαίου» 

Ενότητα 8: Μεταρρυθμίσεις και διακυβέρνηση στα αστικά κέντρα 

Ενότητα 9: Διακυβέρνηση στην αγροτική Κίνα

Ενότητα 10: Περιβαλλοντική διακυβέρνηση

Ενότητα 11: Σύστημα Υγείας & Διαχείριση Κρίσεων Δημόσιας Υγείας

Ενότητα 12: Διαφθορά και πολιτικές καταπολέμησης 

Ενότητα 13: Κοινωνία Πολιτών

Ενότητα 14: Η ανθεκτικότητα του απολυταρχισμού και το μέλλον του ΚΚΚ



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point]
Παρακολούθηση σχετικών ταινιών και ντοκιμαντέρ
Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής 
πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, σε 
εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό 
υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο 
διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει 
ανάδραση.
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 
(Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail και της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος).

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 39

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

39

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη

102

Σύνολο Μαθήματος 180
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.

Γραπτές εξετάσεις (100% του βαθμού)

Φοιτητές Erasmus: Συγγραφή εργασίας 3.500 λέξεων 
(100% του βαθμού)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:



-Jonathan Spence, The Search for Modern China (1999)
-Kenneth Pomeranz, The Great Divergence (2000)
-Kenneth Lieberthal, Governing China (1996)
-R. Bin Wong, China Transformed (1997)
-Lin Chun, The Transformation of Chinese Socialism (2006)
-Ray Kiely, The Rise and Fall of Emerging Powers (2016)
-Kerry Brown, China's Dream (2018)
-Rana Mitter, A bitter Revolution (2005)
-Barry J. Naughton, The Chinese Economy: Adaptation and Growth (2018) 
-Arthur R. Kroeber, China’s Economy: What Everyone Needs to Know (2016) 
-Kerry Brown, 'Contemporary China,' 3rd edition (2019)
-Ge Zhaoguang, 'What is China' (2019)
-Roel Sterckx, 'Chinese Thought' (2019)
-Rebecca E. Karl, Mao Zedong and China in the Twentieth-Century World: A Concise History
(2010)
-Rana Mitter, Η Σύγχρονη Κίνα (2014)
-Huang Yasheng, Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State (2008)
-Χαραλάμπος Παπασωτηρίου (2013) Η Κίνα από την Ουράνια Αυτοκρατορία στην Ανερχόμενη
Υπερδύναμη του 21ου Αιώνα, 
-Henry Kissinger (2012) On China 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

China  Quarterly,  Modern  China,  The  China  Journal,  Journal  of  Contemporary  China,  Asian
Studies, Asian Survey, Journal of Current Chinese Affairs


