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Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος αποτελεί, η εισαγωγή των φοιτητών στην εξειδίκευση του
επιστημονικού αντικειμένου της διαφθοράς, για κοινωνίες ανά τον κόσμο οι
οποίες βρίσκονται σε διαδικασίες μετάβασης (πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής
και πολιτισμικής). Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές καλούνται να διαχειρισθούν, για
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών στον παγκόσμιο χάρτη, ζητήματα και
ερωτήματα όπως: τι σημαίνει διαφθορά και μετάβαση; Πώς, γιατί και σε ποια
πεδία συναντώνται οι αρχές της θεωρίας της μετάβασης με τις αρχές θεωρίας της
διαφθοράς; Με ποιους τρόπους ο homo corruptus διαχειρίζεται τις αιτίες, τις
διαδικασίες και τα πιθανά (επιδιωκόμενα και μη) αποτελέσματα των
μεταβάσεων; Πώς διαμορφώνεται ο ιδεότυπος της διαφθοράς σε μια κοινωνία
που βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης και τι αποτελέσματα αυτός παράγει σε
σχέση με τις αφετηρίες, την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της μεταβατικής
διαδικασίας; Ποιες μεταβατικές διαδικασίες σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργούν
οι τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, τέλος εποχής του πετρελαίου),
οι νέες μορφές απειλών των κοινωνιών (π.χ. οι κλιματικές αλλαγές ή η διεθνής
τρομοκρατία) και οι πολιτισμικές μεταβολές που συνεπάγονται;
Άξονες Διδασκαλίας
❖
άξονας: Οι φοιτητές εισάγονται στο πεδίο του στοχασμού περί των
αρχών της θεωρίας της διαφθοράς και της θεωρίας της μετάβασης, καθώς
και των λόγων συναντήσεως και συσχετισμού τους.
❖ 2ος άξονας: Οι φοιτητές εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής της θεωρίας
περί διαφθοράς και της θεωρίας της μετάβασης, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις χωρών ανά τον κόσμο (χώρες Λατινικής Αμερικής, Αφρικής,
Ασίας και Ευρώπης).
❖ 3ος άξονας: Οι φοιτητές καλούνται ως κοινωνιολόγοι, να διαμορφώσουν
ένα πλαίσιο υποθέσεων εργασίας για τα πιθανά αποτελέσματα των
μεταβάσεων στις χώρες αναφοράς/μελέτης, μέσα από την διαχείριση και
εφαρμογή των επιστημονικών εργαλείων περί του φαινομένου της
διαφθοράς.
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