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Το μάθημα των Διεθνών Οργανισμών εντάσσεται στον ευρύτερο
κλάδου του Διεθνούς Δικαίου. Μέσα από την σειρά των διαλέξεων οι
φοιτητές θα αφομοιώσουν ουσιαστικά τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου,
όπως

αυτές

εφαρμόζονται

από

τους

Διεθνείς

Οργανισμούς.

Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν την δικαιική οργάνωση της διεθνούς
κοινότητας. Προς τον σκοπό αυτό, οι φοιτητές θα διδαχτούν τις δομές
των Διεθνών Οργανισμών, τον ρόλο τους και τις κατηγορίες διάκρισής
τους, προκειμένου να αντιληφθούν πληρέστερα την διαμόρφωση της
διεθνούς έννομης τάξης. Ειδικότερος σκοπός του μαθήματος είναι η
σύνδεσή του με την επικαιρότητα και τις διεθνείς εξελίξεις. Ως εκ
τούτου, στο επίκεντρο διδασκαλίας θα τοποθετηθούν ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και
οργανώσεις Οικονομικού και Χρηματοδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται
για

τους

σπουδαιότερους

Διεθνείς

οργανισμούς,

οι

οποίοι

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή των κρατών και των
πολιτών.

Καταληκτικός

σκοπός

της

διδασκαλίας

των

αρχών

λειτουργίας και του ρόλου των Διεθνών Οργανισμών είναι η
καλλιέργεια ικανότητας επεξήγησης και διαμόρφωσης κριτικής σκέψης
σχετικά με αποφάσεις διεθνών οργανισμών σε ακανθώδη ζητήματα
της παγκόσμιας επικαιρότητας. Τέλος, παράπλευρος σκοπός του
μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την δράση των
Διεθνών Οργανισμών στο πλαίσιο συμμετοχής του σε προσομοιώσεις
Διεθνών Οργανισμών, ιδίως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( οι

οποίες διεθνώς αποκαλούνται «Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών» - Model
United Nations).
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα:


Είναι σε θέση να κατανοήσουν ουσιαστικά τον ρόλο των
Διεθνών Οργανισμών στη διαμόρφωση της διεθνούς έννομης
τάξης και ειδικότερα την επίδρασή τους στις διεθνείς σχέσεις
των κρατών, σε ποικίλα επίπεδα, όπως σε κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Επιδίωξη αποτελεί πάντα η
προσαρμογή

της

διδασκαλίας

και

ο

συσχετισμός

του

περιεχομένου της με τις σύγχρονες εξελίξεις.


Μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη παιδεία σχετικά
με τα βασικά στοιχεία των Διεθνών Οργανισμών. Ειδικότερα,
θα δοθεί έμφαση στην ιστορική εξέλιξή τους προκειμένου να
αναδειχθεί η αναγκαιότητα δράσης τους ενώ στη συνέχεια θα
αναλυθούν οι δομές τους, ο ρόλος τους και η κατηγοριοποίησή
τους με κριτήρια τόσο τον χαρακτήρα τους όσο και το πεδίο
δράσης τους.



Βρίσκονται στην θέση να κρίνουν γόνιμα τις σύγχρονες
εξελίξεις που διαδραματίζονται με την δράση των Διεθνών
Οργανισμών



Μπορούν να εντοπίζουν, να εξηγούν και να προτείνουν
δημιουργικές

λύσεις

στα

προβλήματα

της

παγκόσμιας

κοινότητας, που αναπόφευκτα επηρεάζουν την ζωή κάθε
κράτους
Προαπαιτούμενα

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Οι σημαντικότεροι χρονικοί σταθμοί στην εξέλιξη των Διεθνών
Οργανισμών και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες
που επέβαλαν την ίδρυσή τους θα αποτελέσουν την αρχή
διδασκαλίας του μαθήματος. Έπειτα, σημαντικό κεφάλαιο διδασκαλίας
συνιστούν η εξέταση και ανάλυση του νομικού καθεστώτος των
Διεθνών Οργανισμών, η μελέτη της θεσμικής διάρθρωσής τους, η
οποία αντιστοιχεί στην έκδοση πράξεων νομικού περιεχομένου και

στην απόδοση της νομικής τους προσωπικότητας. Παράλληλα, με την
εξέταση των ιδιαίτερων κατηγοριών των Διεθνών Οργανισμών, θα
ολοκληρωθεί η περιγραφή της δομής τους. Στην συνέχεια, θα
επιχειρηθεί η παρουσίαση, αναλυτική μελέτη και εξέταση των
σημαντικότερων Διεθνών Οργανισμών που καθορίζουν το παρόν και
το μέλλον της διεθνούς κοινότητας. Ως εκ τούτου, εξόχως σημαντική
θέση κατέχει η μελέτη και ανάλυση του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών και των οργάνων του, όπου περιλαμβάνονται οι αρχές και
κανόνες λειτουργίας τους. Θα περιγραφούν οι δραστηριότητές τους
και θα εξεταστούν στο πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων. Στην
συνέχεια, θα μελετηθούν ειδικευμένες Οργανώσεις, όπως η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η
Ουνέσκο.

Έπειτα,

τμήμα

της

διδασκαλίας

θα

αποτελέσουν

Οργανώσεις Οικονομικού και Χρηματοδοτικού χαρακτήρα, όπως το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Σημαντικό
κεφάλαιο αποτελεί η μελέτη και ανάλυση της θεσμικής δομής, του
ρόλου και των αρχών λειτουργίας του ΝΑΤΟ. Τέλος, αναφορά θα γίνει
και στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και σε λοιπούς Διεθνείς
Οργανισμούς, που ολοκληρώνουν την διεθνή κοινότητα.
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