ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θετικών Επιστημών
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Προπτυχιακό
86Υ14
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ
Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
6
Υποχρεωτικό
Ελληνική
https://eclass.uoa.gr/courses/PHS312/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα

Μεθοδολογικά θεμέλια της Οικονομικής. Κλάδοι της Οικονομικής και βασικές οικονομικές
υποθέσεις. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Οι αγορές αγαθών: ζήτηση, προσφορά,
ισορροπία και η έννοια της ελαστικότητας. Θεωρία καταναλωτή.. Θεωρία της επιχείρησης.
Αγοραίες δομές: τέλειος ανταγωνισμός, καθαρό μονοπώλιo, ατελής ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο.
Παραγωγικοί συντελεστές. Στοιχεία Μακροοικονομικής: Βασικές μακροοικονομικές έννοιες και
η κυκλική ροή του εισοδήματος. Συνολική ζήτηση και προσφορά. Κλασσικές και Κεϋνσιανές
θεωρίες. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος ισορροπίας. Συναρτήσεις κατανάλωσης και
αποταμίευσης. Επένδυση, δημόσιες δαπάνες, εξαγωγές και εισαγωγές. Πολλαπλασιαστές και
δημοσιονομική πολιτική. Αγορά χρήματος και νομισματική πολιτική. Ανεργία και πληθωρισμός.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να,
- γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής
Ανάλυσης
- αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των καταναλωτών και των παραγωγών στο πλαίσιο της
αγοράς
- γνωρίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού
- γνωρίζουν το τρόπο λειτουργείας των παραγωγικών μονάδων-επιχειρήσεων σε διαφορετικές
μορφές αγορών.
-ορίζουν τις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής και να επεξεργάζονται τις σημαντικότερες
μεθόδους
μέτρησης
των
βασικών
μακροοικονομικών
μεγεθών
- διακρίνουν τους τρόπους μέσω των οποίων προσδιορίζεται το εισόδημα μίας οικονομίας

- εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς χρήματος και τον τρόπο προσδιορισμού του
επιτοκίου
- αναγνωρίζουν και να μπορούν να περιγράψουν τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα της
δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διαφορετικές σχολές
οικονομικής σκέψης
- εξηγούν τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας και περιγράφουν τη μεταξύ τους σχέση.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μεθοδολογικά θεμέλια και έννοιες της Οικονομικής
Θεωρία καταναλωτή και παραγωγού
Αγοραία ζήτηση και προσφορά
Μορφές αγορών
Στοιχεία Μακροοικονομικής
Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος ισορροπίας
Αγορά Χρήματος
Ανεργία και πληθωρισμός.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαλέξεις στην τάξη
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας
μέσω της ηλεκτρονικής τάξης
Φόρτος εργασίας
Δραστηριότητα
εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Αυτοτελής μελέτη
111

Σύνολο μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση

150

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.
2.
3.
4.
5.

Δρακόπουλος, Σ. Εισαγωγή στις Αρχές της Σύγχρονης Οικονομικής, (Παπαζήσης, 2018).
Γ. Κωττή, Α. Κωττή, Σύγχρονα Οικονομικά για Όλους (Παπαζήσης, 2002).
K. Ferguson, Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Κριτική, 2004).
P. Samuelson, W. Nordhaus, Οικονομική (τ. Α). (Παπαζήσης, 2000).
R. Heilbrooner, L. Thurow, Για την Κατανόηση της Μικροοικονομικής. (Παπαζήσης,
1994).

