ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΝ0006
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ν/Α
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY254/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες αναμένεται να έχουν :





Εξοικείωση με βασικές έννοιες , του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικής
αλλά και των συστημάτων οργάνωσης των διεθνών Οργανισμών και Ενώσεων της
ναυτιλίας. Εμβάθυνση σε σύγχρονες πρακτικές κρατικών πρωτοβουλιών που
επηρεάζουν καθοριστικά τη στρατηγική αλλά και την καθημερινότητα μιας
ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και στις σχέσεις του εφοπλισμού με τη ναυτεργασία
και την κοινωνία.
Να έχουν αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των
εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί: στην ανάλυση της σύγχρονης εθνικής και
διεθνούς πολιτικής με έμφαση στις σχέσεις δράσης και αλληλεπίδρασης του Κράτους των
διεθνών οργανισμών και των επιχειρήσεων με την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα. Στο τέλος
του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες είναι σε θέση, να καταλάβουν τις
οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα, του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των
εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων


Γενικές Ικανότητες

-

-

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
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

-

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες:
 Οι προτεραιότητες και αρχές στη χάραξη εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής
 Ο ρόλος της Εξουσίας και της Δύναμης αλλά και της Επιρροής ή/και του Έλεγχου
στη ναυτιλιακή πολιτική σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 Η οργάνωση και διοίκηση διεθνών οργανισμών αλλά και ναυτιλιακών οργάνων και
θεσμών
 Η επιρροή και αλληλεξάρτηση και των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας,
 Οι σχέσεις της ναυτιλιακής κοινότητας με τα διεθνή Όργανα,
 Σύγχρονα θέματα- συγκριτικής εμβάθυνσης- όπως οι πολιτικές εκπαίδευσης και
παιδείας, η πειρατεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον και η ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική
-

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο

και χρήση e-class πλατφόρμας και με ομάδες
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και
στην Εργαστηριακή Υποστήριξη.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτες περιπτώσεων
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις
Συγγραφή Αναφορών
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
15 ώρες
16 ώρες
15 ώρες
30 ώρες
20 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

125 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριων και η
διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολόγησης στο
μάθημα βασίζεται στο σταθμισμένο συνδυασμό:
- γραπτή εξέταση: (70%)
- συγγραφή αναφορών και προσωπική συμμετοχή
στο μάθημα: (30%).
Γλώσσα αξιολόγησης:
Ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Pallis A.A. (2007). Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport
Economics Series Νο 21,London: Elsevier. Series Editor: M. Dresner.

2. Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α. (2006) Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την
Ναυτιλία. Τυπωθήτω, Αθήνα:

3. Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α , Τσελέντης Β., Τριανταφυλλίδου Α.,,
& Δενιόζος Ν., (2010) Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για
μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ

4. Θεοτοκάς Γ. Λεκάκου Μ. Β., Πάλλης Α. Α., Συριόπουλος Θ .Κ. Τσαμουργκέλης, Γ.
(2008). Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα, Αθήνα: Gutenberg

5. Πάλλης Α.Α. & Μπίσιας Η.Κ. (2011). Επιλέγω Ναυτιλία. Αθήνα: Gutenberg
6. Sturmey, SG. (1970): A consideration of the ends and means of national shipping
policies. In S.G. Sturmey, Shipping Economics Collected Papers. London: The
Macmillan Press.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (επιλεκτικά):
-

Journal of Maritime Policy and Management
Journal of Marine Policy
And Maritime Press

-

