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Κ.Μ. 120539 «Οικονομική Διπλωματία» 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Παπαστάμου 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 120539 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

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 
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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 

Ειδικών γνώσεων 
Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΩΔ, ΜΑΘ. ΝΕΟ-120534 
     Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
     Διδάσκων: Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ 
2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΩΔ. ΜΑΘ. 120324 
     Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
     Διδάσκων: Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  Ναι, κατόπιν συνεννόησης με φοιτητές και παροχή ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://openeclass.panteion.gr/courses/TME258/ 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδο υ 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 
 

Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρίες, τη στρατηγική, τα μέσα και τις διαδικασίες της σύγχρονης οικονομικής διπλωματίας. Με 
αφετηρία τη διάκριση μεταξύ της παραδοσιακής διπλωματίας από την οικονομική διπλωματία, το μάθημα εξετάζει τους παράγοντες που 
οδήγησαν στην καθιέρωση της δεύτερης, μέσα από τη διερεύνηση των σύγχρονων οικονομικών, πολιτικών, τεχνολογικών και κοινωνικών 
προκλήσεων, με ειδική αναφορά σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στο σύγχρονο αίτημα της soft power. Ακολουθεί η 
ανάλυση υποδειγμάτων στρατηγικής, για να ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των εμπορικών και οικονομικών μέσων της οικονομικής 
διπλωματίας. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME258/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Προκλήσεις και ανάγκες: η παραδοσιακή Διπλωματία και τα όριά της – Πρωτόκολλο και σύμβολα – Εκπροσώπηση εξουσίας και εθνικών 
συμφερόντων – Εκπροσώπηση ιδεών – Διπλωματική εκπροσώπηση και λαϊκή εξουσία – Η διπλωματική προδιάθεση – Η Διπλωματική 
εκπροσώπηση μετά την Ψυχροπολεμική Εποχή – Το νέο τοπίο: η οικονομία, η παγκοσμιοποίηση, οι αγορές, οι εμπορικές σχέσεις, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνία των πολιτών, η διεθνής χρηματοδότηση, η μετανάστευση. 

2. Στρατηγικές: εφαρμογή θεωριών και μοντέλων από τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων στην Οικονομική Διπλωματία. 
3. Τα μέσα της Οικονομικής Διπλωματίας: εμπορικά και οικονομικά μέσα, θετικά και αρνητικά, στην υπηρεσία της Οικονομικής 

Διπλωματίας. 

 
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 

 Power point διαφάνειες 
 Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής πλατφόρμας 

μάθησης [e-class] όπου αναρτώνται οι πανεπιστημιακές παραδόσεις και 
σημειώσεις του μαθήματος καθώς και υποστηρικτικό υλικό  

 Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή  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. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Ασκήσεις πεδίου 20 ώρες 

Προετοιμασία του μαθήματος 
με μελέτη πανεπιστημιακών 

60 ώρες 

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  
…… 
Άλλες… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις & λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον - Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

παραδόσεων, του υλικού και 
επεξεργασία των ασκήσεων 

Μη καθοδηγούμενη μελέτη 61 ώρες 
Σύνολο Μαθήματος  180 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. 

Γραπτές εξετάσεις 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης που διατρέχουν όλη την ύλη και Ερωτήσεις 
που απαιτούν σφαιρικότερη κατανόηση και συνθετική ικανότητα. 
Ατομική Εργασία – Case Study. 
Κριτήρια αξιολόγησης: 
- Η κατανόηση των προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας και της 
αναγκαιότητας διεθνούς συνεργασίας. 
- Η ακριβής γνώση του τρόπου οργάνωσης & λειτουργίας των διεθνών 
οικονομικών οργανισμών 
- Η δυνατότητα διατύπωσης ολοκληρωμένων συλλογισμών 
- Η δυνατότητα σύνθεσης και αλληλοσύνδεσης επιμέρους ζητημάτων της 
οικονομικής ανάπτυξης και παρεμβάσεων των διεθνών οικονομικών 
οργανισμών 
Οι φοιτητές πληροφορούνται τα κριτήρια αξιολόγησης στο πρώτο μάθημα. 
Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους, εφόσον το επιθυμούν 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Συγγράμματα:  
    - Παπαστάμου, Ανδρέας (2018). Οικονομική Διπλωματία: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Παπαζήσης, 
    - Παπαστάμου, Ανδρέας (2014). Πράσινη Διπλωματία: Διεθνείς Σχέσεις και Προστασία του Περιβάλλοντος. Αθήνα: Πατάκης. 
2. Βιβλιογραφία (αγγλικά): 
    - Bergeijk, Peter A.G.; Okano-Heijmans, Maaike & Melissen, Jan (2011). Economic Diplomacy: Economic and Political  
       Perspectives. Martinus Nijhoff Publishers. 
    - Bayne, Nicholas & Woolcock, Stephen (2011). The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in  
       International Economic Relations. Ashgate Publishing, Ltd.,  
     - Bergeijk, Peter A.G. (2018). Research Handbook on Economic Diplomacy: Bilateral Relations in a Context of Geopolitical  
        Change. Edward Elgar Publishing. 
3. Βιβλιογραφία (γαλλικά): 
     - de La Carrière, Guy Carron (1998). La diplomatie économique: Le diplomate et le marché. Paris: Economica, 
     - Kemache, Fouad (2017). L'Art de la Diplomatie Economique. Paris: L'Harmattan. 

 


