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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΕΔΕΠ 519)  / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Τρίτη 17:30 - 20:30, Αίθουσα ΠΕ 
Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος [manasakis@uoc.gr] 
 

Το σεμινάριο βασίζεται στην παρατήρηση ότι το οικονομικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ανοικτό στην παγκοσμιοποίηση 
και ταυτόχρονα παρατηρείται συνεχής 

Στόχος του σεμιναρίου: 

διεθνοποίηση πολιτικών και οικονομικών θεσμών που επιδρούν στις στρατηγικές, 
στις πρακτικές και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.  
Το σεμινάριο έχει στόχο να παρουσιάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ εφαρμοζόμενων πολιτικών και 
στρατηγικών/πρακτικών των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης των οικονομιών.  

 
Το σεμινάριο δεν προϋποθέτει γνώσεις και εξοικείωση με μαθηματικά 

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «ομάδα μελέτης» (study group) μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών που 
θα το παρακολουθούν.  

Περιεχόμενα και οργάνωση του σεμιναρίου:  

Θεματικά πεδία του σεμιναρίου: Α/ Οργάνωση αγορών και επιχειρηματικές στρατηγικές, Β/ Πολιτικές οργάνωσης αγορών, 
Γ/ Παγκόσμια οικονομία.  
Κάθε θεματικό πεδίο χωρίζεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες. 
Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου: Η ευρωπαϊκή κρίση και η ελληνική περίπτωση, Ανταγωνιστικότητα και εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη, Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, Τεχνολογική 
πολιτική και εθνικά/διεθνή συστήματα καινοτομίας, Διαχείριση γνώσης σε συστήματα μεγάλης κλίμακας, Ηγεσία στη 
διοίκηση ολικής ποιότητας και στη διοίκηση αλλαγών, Ευθυγράμμιση δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων. 
Κάθε θεματική ενότητα θα καλύπτεται από πρόσφατα άρθρα δημοσιευμένα σε αγγλόφωνα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. 
Κάθε εβδομάδα, κάθε φοιτητής θα προετοιμάζει την παρουσίαση μιας θεματικής ενότητας (με Power Point). Μετά την 
παρουσίαση της θεματικής ενότητας θα ακολουθεί συζήτηση. 

Επομένως, το σεμινάριο προϋποθέτει γνώσεις και εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα. 

 

Στο σεμινάριο προβλέπεται να γίνουν δεκτοί είκοσι φοιτητές. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτούς που έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς σε όσα το δυνατόν περισσότερα από τα παρακάτω μαθήματα: Οικονομική Ανάλυση Ι (ΟΙΚΠ425), Οικονομική 
Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚΠ426), Διοικητική Επιστήμη (ΔΕΠΠ 423). 

Επιλογή φοιτητών για το σεμινάριο: 

 

1. Dermot McAleese: Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές. Εκδόσεις: Gutenberg, 1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2005.  
Κύρια εγχειρίδια: 

2. Χρήστος Πιτέλης και Νίκος Αντωνάκης: Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική. Εκδόσεις: Gutenberg, 
2η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2006. 

3. Χρήστος Πιτέλης: Οικονομικοί Θεσμοί, Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Πολιτική Εκδόσεις: Gutenberg, 1η 
έκδοση, Δεκέμβριος 1998. 

 

 Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.  
Παρακολούθηση, Εξέταση, Βαθμολόγηση: 

 Θα τηρείται αρχείο με παρουσίες και απουσίες. Επιτρέπονται δύο μόνο απουσίες στις διαλέξεις. Τρίτη απουσία 
συνεπάγεται την απόρριψη από το μάθημα. 

 Ο βαθμός κάθε φοιτητή θα προκύψει από τις επιδόσεις του στις εβδομαδιαίες εργασίες και τη συνολική συμμετοχή του 
στις διαλέξεις. 

 Δεν προβλέπεται εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική του Ιουνίου. 
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