
Τίτλος 
Μαθήματος 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MPA630 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο  Έτος / 2ο Εξάμηνο φοίτησης 

Όνομα 
∆ιδάσκοντα 

 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 ∆ιαλέξεις / 
εβδομάδα 

∆εν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

 
Κύριος στόχος είναι η κριτική ανάλυση και η κατανόηση της λειτουργίας 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρμογής 
των αποφάσεών τους σε εθνικό επίπεδο. Η μελέτη των 
επικρατέστερων ερμηνειών του φαινομένου της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης επίσης χρίζουν σημασίας. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 
είναι σε θέση να: 
 

 Αναλύουν το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Εξηγούν τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Συγκρίνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 
 Εξετάζουν τις θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
 Αναλύουν το πλαίσιο της εξέλιξης της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης 
 Αναλύουν την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Συνθηκών 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με την 
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με βάση την κριτική ανάλυση 
των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τρόπου λειτουργίας 



τους. Τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής γραμμής και εκείνες που αφορούν 
στη λήψη αποφάσεων, όπως ασφαλώς και ο ρόλος των κρατών μελών 
στις διαδικασίες αυτές καλύπτουν τον κύριο όγκο μελέτης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται στην εφαρμογή των πολιτικών που πηγάζουν από τις 
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο γνώμονα την πιο 
πρόσφατη Συνθήκη της Λισαβόνας και η σημασία της νέας 
διακυβερνητικής Συνθήκης. 

 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 
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Αξιολόγηση  
Συντρέχουσα Αξιολόγηση                               50% 

 Τελική Εξέταση                                                50% 

Γλώσσα Ελληνική 
 

 


