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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση μιας ολοκληρωμένης διεξαγωγής επιστημονικής 
εργασίας με ερευνητικό περιεχόμενο. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Επιλέξει το ερευνητικό του αντικείμενο 

• Αναζητά τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές στο διαδίκτυο, τις βάσεις δεδομένων, τις 
βιβλιοθήκες 

• Διατυπώνει τα ερευνητικά του ερωτήματα 

• Επιλέγει και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, 

• Παραθέτει τις βιβλιογραφικές πηγές 

• Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία έρευνας (ερωτηματολόγια, πειράματα, μελέτες 
περίπτωσης, συνεντεύξεις κλπ) 

• Διεξάγει στατιστικές αναλύσεις 

• Συντάσσει την εργασία του ή την διατριβή του 

• Αποφεύγει την λογοκλοπή. 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται και μαθαίνει για: 

• Τι είναι ερευνητική εργασία και ποια είναι η δομή της,  

• Ποια η συμβολή μιας επιστημονικής εργασίας στη διεθνή έρευνα 

• Τις μεθοδολογίες βιβλιογραφικής επισκόπησης,  

• Τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών,  

• Τις βιβλιοθήκες και διαδικτύου,  

• Τη δομή και οργάνωση ενός επιστημονικού άρθρου ή μιας εργασίας 

• Τις αναφορές και βιβλιογραφία,  

• Τη συγγραφή της θεωρίας από την βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος της εργασίας, 

• Το σχεδιασμό μιας έρευνας,  

• Τις ερευνητικές μέθοδοι,  

• Την ποιοτική και ποσοτική έρευνα,  

• Την ανάλυση δεδομένων,  

• Την παρουσίαση επιστημονικής εργασίας,  

• Την κατάθεση επιστημονικής εργασίας.  
 
Οι ασκήσεις του μαθήματος γίνονται μία (1) ώρα εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση αυτής από τους 
φοιτητές είναι υποχρεωτική κατά 50% τουλάχιστον. Από το 1ο μάθημα επισημαίνεται από τον 
διδάσκοντα η σημαντικότητα της παρακολούθησης αυτής, αλλά και της θεωρίας, ενώ δίνονται και 
κίνητρα για την αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών σ’ αυτή. 
Ουσιαστικά, οι ασκήσεις του μαθήματος αποτελούν συνέχεια της θεωρίας, όπου βήμα – βήμα 
δομείται μια πλήρης εργασία, από τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, τη σύνταξη 
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων, την συγγραφή της εργασίας και την παρουσίασή της στο κοινό. 
Στόχος των ασκήσεων είναι να μεγιστοποιήσει ο φοιτητής τις γνώσεις που απέκτησε από το 
θεωρητικό μέρος, με πρακτική άσκηση και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου, επίλυσης αποριών 
και προβληματισμών, καθώς και η πρόσκτηση συνειδητής γνώσης και εφαρμογής βασικών της αρχών 
του αντικειμένου της ερευνητικής μεθοδολογίας.  
Από την 1η εβδομάδα μαθημάτων δίνεται από τον διδάσκοντα, είτε λίστα πιθανών θεμάτων σχετικών 
με την ύλη του μαθήματος και ζητείται από τους φοιτητές να επιλέξουν θέμα εκπόνησης της εργασίας 
τους. Δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις, ενώ πλούσιο υλικό και οδηγίες αναρτώνται στο e-class. 
Η τελική εργασία του μαθήματος περιλαμβάνει πέραν της συγγραφής της και δημόσια προφορική 
παρουσίαση για το επιλεγέν θέμα, σε καθορισμένη ημερομηνία (συνήθως την 12η εβδομάδα 
μαθημάτων). Η παρουσίαση διαρκεί 10’ και ακολουθούν 5’ ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους 
φοιτητές στους συντάκτες. Ο διδάσκων παρεμβαίνει – αν χρειαστεί – για σχολιασμό, παρατηρήσεις, 
διορθώσεις. Η βαθμολογία της εργασίας προσμετράται σε ποσοστό 20% στην τελική βαθμολογία του 
μαθήματος. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά την τελική γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Χρήση H/Y, διαφάνειες ppt, projector 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Διαδραστικός πίνακας 

• Οκτώ (8)H/Y στο Εργαστήριο για άσκηση φοιτητών σε 
πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτηματολογίων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην σύνταξη μιας 
επιστημονικής εργασίας 
και του τρόπου 
παρουσίασής της 

13 



Ατομική ή ομαδική (2-3 
άτομα) εργασία στη 
σύνταξη και παρουσίαση 
μιας επιστημονικής 
εργασίας. 

20 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 71 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του 

βιβλίου 
- Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του 

μαθήματος  
 
ΙΙ. Παρουσίαση εργασίας (20%) 
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