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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης της «διαδικασίας
πολιτικής» και της εφαρμογής της στην ΚΓΠ, με επίκεντρο τις αρχές της ανάλυσης πολιτικής.
Παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, πως αυτές
εξελίσσονται και πάνω σε ποιες αρχές βασίζονται. Χρησιμοποιείται η οικονομία ως βάση για την
εξερεύνησή της, καθώς η αρκετά απλή οικονομία έχει το κλειδί για την κατανόηση πολλών από τις
θεμελιώδεις πιέσεις στις οποίες υπόκεινται η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές. Εξηγεί τη σημασία
του πολιτικού και διοικητικού πλαισίου στο οποίο συμβαίνει η διαδικασία, αναγνωρίζοντας την
επιρροή των περιβαλλοντικών και κοινωνιολογικών ανησυχιών.
Γενικές Ιδιότητες

Αυτή η γνώση του εννοιολογικού πλαισίου της «διαδικασίας πολιτικής» και της εφαρμογής της
στην ΚΓΠ είναι ουσιώδους σημασίας για όλους όσους ασχολούνται με τη γεωργία και τα αγροτικά
μέσα διαβίωσης τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς. Μέσα από το μάθημα
παρέχεται η κατανόηση αυτών των αρχών όσον αφορά τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο
αλλάζει η πολιτική, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας πολιτικής
Κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής αγροτικών πολιτικών σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Αγροτική πολιτική στο πεδίο: παρουσίαση των κυριότερων στατιστικών μεγεθών
Κατανόηση των εργαλείων εφαρμογής της ΚΑΠ
Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του Πρώτου Πυλώνα της ΚΑΠ
Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ
ΚΑΠ και διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων
Τρόποι χρηματοδότησης πολιτικών



Τρόποι αξιολόγησης πολιτικών
Αξιοποίηση της εξελικτικής πορείας της ΚΑΠ για τις μελλοντικές διαμορφώσεις της

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις
Φροντιστήρια 26
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων

Προαιρετική

Αυτοτελής μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος
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