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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική συζήτηση του σύγχρονου διεθνούς
μεταναστευτικού φαινομένου, δηλαδή, στην παρουσίαση των διάφορων μορφών
εκδήλωσής του, στη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της
μεταναστευτικής απόφασης και των μεταναστευτικών ροών, στην ανάδειξη των
επιδράσεων της μετανάστευσης τόσο για τις χώρες υποδοχής, όσο και για τις χώρες
προέλευσης και, τέλος, στην παρουσίαση των βασικών διαστάσεων της μεταναστευτικής
πολιτικής. Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα, έμφαση δίδεται στη
μορφολογία του φαινομένου, στα εθνικά πρότυπα μετανάστευσης, στις δημογραφικές,
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες της μετανάστευσης, στην «ιδιότητα
του πολίτη» και στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής μετανάστευσης στο επίπεδο της
ΕΕ.
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία
Τίτλος διάλεξης
14-02-2017 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
21-02-2017 Η μεταναστευτική απόφαση
28-02-2017
07-03-2017

Θεωρίες μετανάστευσης: Προσδιοριστικοί παράγοντες της διεθνούς
κινητικότητας προσώπων
Ιστορικά πρότυπα μετανάστευσης

14-03-2017
21-03-2017

Σύγχρονες μεταναστευτικές ροές
Επιδράσεις της μετανάστευσης Ι: Δημογραφικές και οικονομικές
επιδράσεις

28-03-2017

Επιδράσεις της μετανάστευσης ΙΙ: Κοινωνικές και πολιτισμικές
επιδράσεις
Πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης

04-04-2017

25-04-2017

Πολιτική ένταξης μεταναστών στη χώρα υποδοχής

02-05-2017

Ενωσιακή μεταναστευτική πολιτική

09-05-2017
16-05-2017

Η Ελλάδα χώρα αποστολής και υποδοχής μεταναστών
Συζήτηση εργασιών

23-05-2017
30-05-2017

Συζήτηση εργασιών
Συζήτηση εργασιών

Δ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εξοικείωση του φοιτητή
•
με τα κυριότερα ιστορικά και σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα
•
με βασικά μακρομεγέθη της ευρωπαϊκής μετανάστευσης σε στατική, συγκριτική –
στατική και δυναμική ανάλυση.
•
με τα βασικά ατομικά / οικογενειακά κίνητρα και τα μακροεπιπέδου αίτια
δημιουργίας της διεθνούς και περιφερειακής μετανάστευσης
•
με τις πολυδιάστατες επιδράσεις – δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές,
πολιτικές, πολιτισμικές – σ΄ όλους τους δρώντες της μεταναστευτικής διαδικασίας:
μετανάστες, χώρες υποδοχής, χώρες προέλευσης
•
με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές (διεθνής, ενωσιακή, ελληνική, ένταξης)
•
με την οργανική διασύνδεση μεταξύ εμπειρίας, θεωρίας και πολιτικής για κάθε
εξεταζόμενο γνωστικό πεδίο της διεθνούς μετανάστευσης.

