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Ι.1

Τίτλος Μαθήματος
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ
METHODES ET TECHNIQUES D’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE II

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ II» που διδάσκεται στα
γαλλικά, εντάσσεται στην Ενότητα Μαθημάτων U.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ του διατμηματικού
κοινού ελληνογαλλικου ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» που διοργανώνεται σε
συνεργασία με το γαλλικό Πανεπιστήμιο Bordeaux IV.
Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει:
- Τη δημιουργία, συνδυασμό και ανάλυση των δημογραφικών δεικτών
- Την εξέταση των προϋποθέσεων για την εγκυρότητα / αξιοπιστία και την ερμηνεία των δεικτών
- Την έκθεση των επιπτώσεων επί των αποτελεσμάτων της μη τήρησης των προαναφερθέντων αρχών
- Την έκθεση των μεθόδων δημογραφικών προβολών και προσομοίωσης (μέθοδοι των κυριων
συνιστωσών και εισαγωγή στις μεθόδους προσομοίωσης σε μικρή κλίμακα)
- Την εξέταση των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών που προκύπτουν από την εφαρμογή των
μεθόδων προσομοίωσης σε διαφορετικούς πληθυσμούς και υπο-πληθυσμούς (αναπτυσσόμενες
χώρες, τοπικές κοινότητες, επαγγελματικές ομάδες…)
Οργάνωση και λειτουργία του μαθήματος
Οι βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι παρουσιάζονται στο πλαίσιο των διαλέξεων και εμβαθύνονται
μέσω της εφαρμογής πρακτικών ασκήσεων (μελέτες περιπτώσεων). Οι μελέτες αυτές αφορούν κυρίως
τη συγχρονική ανάλυση των δημογραφικών φαινόμενων και της δυναμικής των πληθυσμών και υποπληθυσμών.
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων και από τη
βαθμολογία της τελικής γραπτής εξέτασης.
Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι
Το μάθημα στοχεύει :
- στο να αποκτήσει ο απόφοιτος του ΠΜΣ, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στη δημιουργία, τον
συνδυασμό και την ανάλυση των δημογραφικών δεικτών
- στο να αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες σχετικά με τις τεχνικές της δημογραφικής
ανάλυσης, αλλά, κυρίως
- στο να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί με κατάλληλους και αποτελεσματικούς τρόπους τις

μεθόδους προβολών και προσομοίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πληθυσμών
ή / και των περιοχών που θα καλούνται να αναλυθούν στο πλαίσιο της μέλλουσας
επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Οι μελέτες περίπτωσης (études de cas) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος έχουν ως στόχο
να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν σε ποιο βαθμό και υπό ποιες συνθήκες, οι μέθοδοι
προσομοίωσης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους πληθυσμούς και ως εκ τούτου, οι φοιτητές να
έχουν την ικανότητα να υιοθετούν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση ανάλογα με τον πληθυσμό
που εξετάζουν.
ΙΙ.
ΙΙ.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτέα Ύλη
ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του
μαθήματος;
Κάθε χρόνο
ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;
ΟΧΙ, το μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος “Αρχές και μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης
Ι”, που διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο στο Bordeaux IV

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα.
Δεν διανέμονται βοηθήματα. Στους φοιτητές δίδεται βιβλιογραφία και επιλεγμένα άρθρα που
καλύπτουν συγκεκριμένες ενότητες. Διδονται επίσης οι παρουσιάσεις (Power point) που
συνοδεύουν τις διαλέξεις.
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