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Γενικά για το μάθημα: Το μάθημα αφορά εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας της οικονομίας, σε βασικές έννοιες
της οικονομικής επιστήμης και θεωρίας και σε οικονομικά υποδείγματα που βοηθούν στην ανάλυση του
οικονομικού-κοινωνικού περιβάλλοντ ος και άρα των συνθηκών που περιβάλλουν την καθημερινή ζωή. Με τον
τρόπο αυτό, θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων, χρήσιμων για τη μελλοντική απασχόληση και την εξέλιξη των φοιτητών –τριών ειδικά σε διοικητικές
θέσεις, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε άλλους τομείς.
Σκοπός: Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών - τριών, με βασικές έννοιες από την Οικονομική Επιστήμη μέσα
από την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την οικονομική σκέψη και επιμέρους οικονομικές
συμπεριφορές, από διαφορετικούς παράγοντες, όπως οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι κυβερνήσεις, ως
φορείς οικονομικής πολιτικής, αλλά και των αλληλεπιδράσεων και αλληλο-συσχετισμών που παρατηρούνται
μεταξύ μεγεθών και οικονομικών μονάδων και διέπουν την οργάνωση της οικονομίας συνολικά.
Περιγραφή: Η ύλη ακολουθεί δύο βασικές ενότητες, σύμφωνα και με τα κύρια πεδία της Οικονομικής θεωρίας.
Αφού γίνει μία εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος και αποσαφηνιστούν ορισμένες βασικές έννοιες και οι
εναλλακτικές προσεγγίσεις επί των οικονομικών προβλημάτων, στη συνέχεια, τις πρώτες εβδομάδες, οι διαλέξεις
καλύπτουν τα βασικότερα θέματα της Μικροοικονομικής, όπως τη θεωρία της ζήτησης, την οργάνωση της
προσφοράς και τις μορφές αγορών κ.ά.. Τις τελευταίες περίπου 6 εβδομάδες αντίστοιχα αναλύονται θέματα της
Μακροοικονομικής, όπως η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος, η συνολική ζήτηση, η συνθήκη της γενικής
ισορροπίας, η επίδραση της οικονομικής πολιτικής κ.ά.. Στο ίδιο πλαίσιο, ορισμένες έννοιες που θα απασχολήσουν
το μάθημα είναι η οικονομική μεγέθυνση, ο πληθωρισμός, η ανεργία, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος
αλλά και το κόστος παραγωγής, η χρησιμότητα και οι επιλογές του καταναλωτή κ.ά.. Τέλος, καθώς βασικός
σκοπός είναι η κατανόηση και ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, γίνεται εισαγωγή σε απλά
ποσοτικά εργαλεία, αφετέρου σε θέματα που παρουσιάζουν σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως τα οφέλη του
διεθνούς εμπορίου, η οργάνωση της νομισματικής ζώνης του ευρώ και η οικονομική κρίση.
Διδακτική μεθοδολογία: Θα γίνονται εισηγήσεις από τη διδάσκουσα, 2 φορές την εβδομάδα στη ΣΘΕΤΕ στο
Ηράκλειο, 2 2ωρα εβδομαδιαίως (συνολικά 4 ώρες θεωρίας). Το υλικό του μαθήματος (παρουσιάσεις, άρθρα κι
άλλο βοηθητικό υλικό) θα αναρτάται και ηλεκτρονικά.
Aξιολόγηση: Περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και προαιρετικά εργασία. Κάθε φοιτητήςτρια που θα αναλάβει εργασία θα παρουσιάσει ένα επιστημονικό άρθρο σε θέμα σχετικό με την οικονομία και τα
Οικονομικά. Εφόσον έχει προηγηθεί δήλωση ενδιαφέροντος, η παρουσίαση θα γίνει προς το τέλος της περιόδου
των μαθημάτων, σε προκαθορισμένη μέρα και θα προσθέτει 2 βαθμούς στη βαθμολογία της τελικής εξέτασης.

