
1

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004
 «Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση»

Διδάσκων: Άρης Αλεξόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στη συγκριτική πολιτική 

ανάλυση. Σκοπός είναι: 

 Να δοθεί η ποικιλία των προσεγγίσεων μέσα από μια παράλληλη συγκριτική 

αξιολόγηση τους.

 Να γίνει ευαισθητοποίηση γύρω από την πολυπλοκότητα των παραμέτρων 

που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός 

προγράμματος συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης και αξιολόγησης 

(γενίκευσης;) των συμπερασμάτων που προκύπτουν

Οι ενότητες που θα καλυφθούν αφορούν απόπειρες απάντησης στα βασικά 

ερωτήματα: 

 Γιατί να συγκρίνουμε;

 Τι συγκρίνουμε και τι μπορούμε να συγκρίνουμε;

 Πώς το συγκρίνουμε (τεχνικές) 

 Πως πρέπει να το συγκρίνουμε

Οργάνωση του Μαθήματος
Χορηγείται το πρόγραμμα διδασκαλίας με επιμερισμό των θεμάτων και του υλικού –

βιβλιογραφίας που θα καλυφθούν σε εβδομαδιαία βάση.

Η διδασκαλία γίνεται με την μορφή της άτυπης διάλεξης όπου οι φοιτητές καλούνται 

να συμμετέχουν ενεργά μέσα από ερωτήσεις και σχολιασμό του υλικού που 

αναπτύσσεται από τον διδάσκοντα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μελετούν σε εβδομαδιαία βάση το 

προτεινόμενο υλικό (περίπου 30 σελίδες) ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη 

συζήτηση του κατά την διάρκεια του μαθήματος. Η ποιότητα του μαθήματος είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την συμμετοχή. Όταν χάνεται μια παράδοση δεν είναι μόνο σε 

βάρος του φοιτητή που απουσιάζει, αλλά είναι σε βάρος της ποιότητας της 

συζήτησης που έχουν ανάγκη όλοι για την καλύτερη κατανόηση του υλικού. Έτσι 

κρίνεται απαραίτητη τόσο η συμμετοχή όλων αλλά και η προετοιμασία τους για 

συζήτηση. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να καλλιεργήσουν την δυνατότητα τους στο γραπτό 

επιστημονικό κείμενο, μπορούν να καταθέσουν γραπτή εργασία μέχρι 15 σελίδες, 

όπου συζητούν κριτικά θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΠΑΠ 129 (ΥΠΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004

18/03 Εισαγωγή

01/04 Η ιστορική διαδρομή της συγκριτικής ανάλυσης στην πολιτική 

επιστήμη 

22/04 Λόγοι για συγκριτική ανάλυση: από τον εθνοκεντρισμό στην 

οικοδόμηση θεωριών (Γιατί συγκρίνουμε;)

29/04 Συγκριτική ανάλυση και περιπτωσιολογική ερευνά: ορισμοί, 

ερευνητικοί στόχοι, πεδία εφαρμογής (Τι  συγκρίνουμε;)

06/05 Τύποι συγκριτικής ανάλυσης (Τι  συγκρίνουμε και πώς 

συγκρίνουμε;)

13/05 συνέχεια 

20/05 Η χρήση της  Σ.Π.Α. στην οικοδόμηση θεωρητικών υποθέσεων

(πώς συγκρίνουμε;)

27/05 Η χρήση της  Σ.Π.Α. στον έλεγχο υποθέσεων (πώς 

συγκρίνουμε;)

03/06 Συνέχεια

10/06 Προβλήματα κατά την σύγκριση η πώς να κάνουμε καλύτερη 

σύγκριση ( τα είδη σφαλμάτων, οι πηγές σφαλμάτων και η 

εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα στη σύγκριση) (πώς να 

συγκρίνουμε;)

20/05 Οι σύγχρονες τάσεις και οι προοπτικές της συγκριτικής 

ανάλυσης

27/05 Ανακεφαλαίωση


