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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Γενικού και ειδικού υπόβαθρου
Ελληνική
Ελληνική
ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
-

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γνώσεις
Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο
σχετίζεται με την κατανόηση των δυναμικών μοντέλων συνολικής προσφοράς και
ζήτησης, σε συνδυασμό με την κατανόηση των διαφορετικών προσδοκιών των
οικονομικών φορέων. Στη συνέχεια, εμβαθύνουν στην ανάλυση της ενδογενούς
οικονομικής πολιτικής όπως παρουσιάζεται μέσα από μοντέλα αριστοποίησης των φορέων
άσκησης οικονομικής πολιτικής. Επιπλέον, με σκοπό την κατανόηση της άσκησης τόσο
της νομισματικής όσο και της δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναλύονται οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών σε βραχυπρόθεσμο
αλλά και μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Τέλος, η εμβάθυνση σε όλες τις παραπάνω έννοιες,
πραγματοποιείται με τη χρήση μελετών περίπτωσης.
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Δεξιότητες
Με τη χρήση του οικονομετρικού εργαλείου STATA σε συνδυασμό με το θεωρητικό
υπόβαθρο, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων, τεχνικών και
θεωρητικών, με σκοπό την εκπόνηση μελλοντικών εργασιών (π.χ. μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού) καθώς και για συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ικανότητες
Η ανεξαρτησία που δίνεται, σε αρχικό τουλάχιστον επίπεδο, στη χρήση του
οικονομετρικού εργαλείου σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο που καλλιεργείται
στα πλαίσια του μαθήματος, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για υπευθυνότητα και
αυτονομία σε μελλοντικές εργασίες.
 Αυτόνομη εργασία
 Ομαδική εργασία
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες:
 Δυναμικά μοντέλα συνολικής προσφοράς και ζήτησης (DAD-SAS)
 Ενδογενής οικονομική πολιτική
 Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και η ευρωζώνη στην πράξη
 Πληθωρισμός και ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
 Ανάλυση μελετών περίπτωσης.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οικονομετρικό εργαλείο STATA για την προετοιμασία των εργασιών
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
91
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
10
Προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών
20
Πρόοδος
2
Εξετάσεις
2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
125
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι: α) Ερωτήσεις
ανάπτυξης, β) Παρουσίαση εργασίας σε power-point
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