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Στόχος Μαθήματος

Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στην μεθοδολογία των κοινωνικών
επιστημών, στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, στις
διαφορετικές μεταβλητές, θεωρητικά σχήματα και υποθετικά ερωτήματα, που
είναι απαραίτητα για να θεμελιώσουν το επιχείρημα στην ακαδημαϊκών
προδιαγραφών διαδικασία έρευνας και στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής
εργασίας. Στο γνωστικό αντικείμενο θα προσεγγιστούν και θα αναλυθούν
ερμηνευτικά και πρακτικά, τόσο οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές
που θεμελιώνουν το επιχείρημα και παρουσιάζουν διάφορες οπτικές του,
δηλαδή η μεθοδολογία, όσο και οι τρόποι συλλογής και ανάλυσης των
δεδομένων, δηλαδή η μέθοδος. Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στο να παρέχει
στον φοιτητή την ικανότητα ερμηνείας των νοημάτων, των αντιλήψεων, των
δεδομένων και της εμπειρίας του κοινωνικού γίγνεσθαι κατά τρόπο
κατανοητό και δομημένο με γνώμονα ο φοιτητής να αντιληφθεί τις
θεμελιώδεις διαφορές ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, τους τρόπους
εξαγωγής συμπερασμάτων, τους τρόπους συλλογής δεδομένων με βάση
συγκεκριμένα ερευνητικά οχήματα και ερευνητικά ερωτήματα.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι εις θέση να:
Κατανοούν βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας των κοινωνικών
επιστημών και ουσιώδεις διαφορές της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης
των δεδομένων.
Προσεγγίζουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά ερμηνευτικά και
αναλυτικά εργαλεία ζητήματα και γεγονότα ιστορικής και σύγχρονης
σημασίας.
Προβάλλουν και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές οπτικές στην
θεμελίωση του επιχειρήματος/ επιχειρημάτων/ βασικών ερευνητικών
ερωτημάτων υιοθετώντας και προσδιορίζοντας συγκεκριμένη και σαφώς
προσδιορισμένη μεθοδολογία και μέθοδο.
Γνωρίζουν τις τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό
περιβάλλον με ειδική έμφαση στις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων και σε
βασικά εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων.
Εξοικειωθούν με τους κανόνες συγγραφής σύμφωνα με ειδικά
πρότυπα, με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας (δευτερογενής
βιβλιογραφική έρευνα), τις βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές, τους

καταλόγους των βιβλιοθηκών, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πηγών στο
διαδίκτυο (στοιχεία αξιοπιστίας/εγκυρότητας).
Εντοπίζουν σε τι συνίσταται η επιστημονική δραστηριότητα στο
επιστημονικό πεδίο, να μελετούν και να αξιολογούν κριτικά ερευνητικά
αποτελέσματα, συμπεράσματα και μεθόδους.
-

Διαμορφώνουν και να σχηματίζουν νέα ερωτήματα.

Εξοικειωθούν με τα ειδικά ευρετήρια διπλωματικών και διδακτορικών
διατριβών, τους διαδικτυακούς τόπους ερευνητικών φορέων, τα λήμματα
πληροφοριακών έργων, τους καταλόγους δικτύων βιβλιοθηκών, τους
ειδικούς θεματικούς οδηγούς πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κ.ά.
Δημοσιεύουν επιστημονικά κείμενα ακαδημαϊκών προδιαγραφών, τα
οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις.
Προαπαιτούμενα

Γνώση της αγγλικής
γλώσσας

Προϋποθέσεις

Πλήρης παρακολούθηση
μαθημάτων

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Mεθοδολογία κοινωνικών επιστημών. Ουσιώδεις διαφορές της ποσοτικής και
ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων. Τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο
και ψηφιακό περιβάλλον, συνδρομητικές βάσεις δεδομένων, βασικά εργαλεία
διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων. Κανόνες συγγραφής
σύμφωνα με ειδικά πρότυπα. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας (δευτερογενής
βιβλιογραφική έρευνα), βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές.
Κατάλογοι των βιβλιοθηκών. Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών στο
διαδίκτυο. Εξοικείωση με τα ειδικά ευρετήρια διπλωματικών και
διδακτορικών διατριβών, τους διαδικτυακούς τόπους ερευνητικών φορέων,
τα λήμματα πληροφοριακών έργων, τους καταλόγους δικτύων βιβλιοθηκών,
τους ειδικούς θεματικούς οδηγούς πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κ.ά.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από
τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών
που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη
γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη
διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων
και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει
δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και
προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών και
σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του
γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό
δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών.
Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική
πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές
πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί
παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής
πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών.
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