
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΛΕ203Γ 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής 

Ανάλυσης και Διεθνούς 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

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 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξεις  39 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Ένα προπτυχιακό μάθημα στη Μακροοικονομική. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Αν υπάρχουν Ναι ως Reading Course, στην Αγγλική. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=238 

 

(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 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 

Οι φοιτητές που συμπληρώνουν επιτυχώς το μάθημα αναμένεται να: 

 Ερμηνεύουν τις βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις και τη μακροχρόνια 
προσαρμογή. 

https://eclass.hmu.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=238


 Κατανοούν τις μεθόδους άσκησης και τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής και 
νομισματικής πολιτικής. 

 Γνωρίζουν τη σημασία των εξωτερικών συναλλαγών και των αγορών συναλλάγματος 
για τη διαμόρφωση των μακροοικονομικών αποτελεσμάτων. 

 Διακρίνουν μεταξύ εναλλακτικών προσεγγίσεων (σχολών σκέψης) στα 
μακροοικονομικά θέματα. 

 Αναλύουν τα αποτελέσματα εναλλακτικών μέτρων πολιτικής στις ανοιχτές οικονομίες. 

 Αναγνωρίζουν τη σημασία της δυναμικής ανάλυσης στη διαμόρφωση επιτυχών 
μακροοικονομικών υποδειγμάτων. 

 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών, 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, 

 Λήψη αποφάσεων, 

 Ομαδική εργασία, σε διεθνές και σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το υπόδειγμα συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς IS-LM-AS (ή AD-AS) 
για τη μελέτη των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων και της μακροχρόνιας 
προσαρμογής. 

 Διεθνείς συναλλαγές και αγορά συναλλάγματος. 

 Οικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία με κυμαινόμενες και σταθερές 
ισοτιμίες (υπόδειγμα Mundell-Fleming). 

 Το δυναμικό υπόδειγμα βραχυχρόνιων διακυμάνσεων και 
μακροχρόνιας προσαρμογής (IS-MP-PC). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο αμφιθέατρο πρόσωπο με πρόσωπο ή με ασύγχρονη 

διδασκαλία (video παρουσιάσεις) όταν απαιτείται. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

 E-class: επικοινωνία και διάθεση υλικού ή πηγών. 
 Πολυμέσα: Video παρουσιάσεις και τηλεσυνεργασία. 



Επικοινωνία με τους φοιτητές 

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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις (Θεωρία και 
Ασκήσεις) 

39 

Αυτοτελής μελέτη 78 
Αναζήτηση 
αρθρογραφίας 

10 

Μελέτη και Συγγραφή 
εργασίας 

23 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες ΦΕ ανά 
πιστωτική μονάδα για 
τις 6 του μαθήματος -
ECTS-) 

 
150 

 

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. 

 Οι εξετάσεις (75% της συνολικής επίδοσης) γίνονται στην 
Ελληνική γλώσσα. Αν υπάρχουν φοιτητές ERASMUS 
παραδίδουν την εργασία τους σύμφωνα με τα παρακάτω 
στην Αγγλική (Reading Course).  

 Η μορφή της γραπτής εργασίας (λύση προβλημάτων ή 
δοκίμιο) καθώς και η προθεσμία υποβολής της ορίζονται 
από τον διδάσκοντα πριν της έναρξη των διαλέξεων. Η 
προθεσμία υποβολής ορίζεται εντός της περιόδου μετά 
το πέρας των διαλέξεων και πριν την τελική εξέταση. 

 Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να δουν της 
κόλλα της τελικής γραπτής εξέτασης και να τους 
εξηγηθούν τα λάθη τους. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Κυρίκος, Δ., 2015. Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1560 

 Κουτεντάκης, Φ. και Κουκουριτάκης, Μ., 2015. Διεθνής Μακροοικονομική. [ηλεκτρ. 
βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/292 

 Krugman, P., M.Obstfeld, and M. Melitz, 2016. Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις 
Κριτική. 

 Burda, M. και C. Wyplosz, 2017. Μακροοικονομική: μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση, 
Εκδόσεις Τζιόλα. 

 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1560
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/292

