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Τίτλος Μαθήματος  Σύγχρονη  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MSCP506 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μάστερ 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο/ 3ο  

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Κωνσταντίνου Κωστάκης -  Δρ. Παναγώτα Χριστοδούλου  

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχοι Μαθήματος Κύριος σκοπός  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις 
των θεωρητικών προσεγγίσεων και των μοντέλων της Σύγχρονης  
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης 
και αξιολόγησης των εφαρμογών πολιτικής και των προτεραιοτήτων, σε 
συνδυασμό με τις προκλήσεις και πραγματικά προβλήματα κοινωνικής 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κριτική 
ανάλυση των βασικών πολιτικών σε διάφορους τομείς η διαμόρφωση 
προτάσεων για βέλτιστες προοπτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην 
Κύπρο.    

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

• Να  αναλύουν  την  εξέλιξη  και  τους  παράγοντες  διαμόρφωσης  της  
κοινωνικής  πολιτικής και  του  κράτους πρόνοιας στον  ευρωπαϊκό χώρο. 

• Να  διακρίνουν τα μοντέλα, τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τις 
σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής πολιτικής.  

• Να  επεξηγούν τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Πολιτικής σε διάφορους κοινωνικούς τομείς και να  αναλύουν τις 
αντίστοιχες προτεραιότητες, προκλήσεις και προοπτικές για την Κύπρο 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τις  κατευθύνσεις  και  το 
περιεχόμενο  των Ευρωπαϊκών κοινωνικών  πολιτικών στους κεντρικούς  
θεσμούς και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές στα κράτη μέλη.  

• Να αναλύουν και αξιολογούν παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών κινδύνων, τη στήριξη ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων και αυτών που στοχεύουν στην κοινωνική ευημερία 
ευρύτερα.  

• Να  διαμορφώνουν  προτάσεις  για  βέλτιστες  παρεμβάσεις  και  
προγράμματα  κοινωνικής  πολιτικής. 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα  Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Η  ιστορική εξέλιξη και  διαμόρφωση  της  σύγχρονης   κοινωνικής  
πολιτικής.  

• Βασικές  έννοιες  της κοινωνικής πολιτικής και  οπτικές θεώρησης της  
κοινωνικής  πολιτικής  στο  Ευρωπαϊκό  πλαίσιο. 

• Κράτος  Πρόνοιας στον Ευρωπαϊκό χώρο  και  κύριες  θεωρητικές 
προσεγγίσεις. 

• Κύρια μοντέλα και  πρότυπα  οργάνωσης  της κοινωνικής πολιτικής και 
οι  σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές. 

• Μοντέλα ασκήσεως της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής βασισμένα 
στον τρόπο διακυβέρνησης και συντονισμού των επιμέρους πολιτικών 
των κρατών μελών.  

• Οι  Συνθήκες  της Ε.Ε, οι  σχετικοί  Χάρτες, τα  κοινωνικά  δικαιώματα   
και  η  σχέση  τους  με  την κοινωνική πολιτική. 

• Η «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού» ως εργαλείου εφαρμογής της 
κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγικές και στόχοι στους 
κύριους τομείς άσκησής κοινωνικής πολιτικής.  

• Η εξέλιξη και  ο χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτικής στην Κύπρο. Οι 
συνέπειες  της  ένταξης  της  Κύπρου στην Ε.Ε.   

• Κριτική αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεμβάσεων της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου και των άλλων Ευρωπαϊκών 
κρατών. Οι  επιδράσεις  της παγκοσμιοποίησης. Η  εμπειρία  της  
πρόσφατης  οικονομικής  κρίσης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Παρουσίαση-ανάλυση  θεωρητικού  υλικού  με  σημειώσεις και προβολή 
διαφανειών. Επίλυση  αποριών  και  συζήτηση. Αξιοποίηση  βοηθητικού  
υλικού από  επίσημα  στατιστικά  στοιχεία  και δημοσιεύσεις 
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Αξιολόγηση Ενδιάμεση γραπτή  εξέταση  ή  εργασία                  25% 

Ενδιάμεση γραπτή  εξέταση  ή  εργασία                  25%                                                  

Τελική  γραπτή  εξέταση  ή  εργασία                               50% 

Σύνολο                                                                        100%                                                                                                                            

Γλώσσα Ελληνική  

 

 

 

 

  


