
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(CIP file- Classification of instructional programmes)

Τίτλος μαθήματος: Διπλωματική διατριβή

Κωδικός
μαθήματος:

MSWB530

Τύπος μαθήματος: Μάθημα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις

Επίπεδο
μαθήματος:

Μεταπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
σπουδών:

2ο έτος (3ο εξάμηνο)

Αριθμός διδακτικών
μονάδων ECTS:

10 Διαλέξεις: - Εργαστήρια -

Στόχοι μαθήματος:
Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εμβαθύνει ο φοιτητής στη μελέτη
του, στις θεωρίες και στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας,
προκειμένου να τις εφαρμόσει σε εξειδικευμένο επιλεγμένο αντικείμενο που
θα επιλέξει και θα εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή, σχετικό με κλινικά και μη
κλινικά πλαίσια άσκησης της και με τη χρήση διάφορων κατάλληλων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων.
Επιπλέον, επιδίωξη του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την
εφαρμογή σε βάθος διαφόρων μοντέλων έρευνας προκειμένου να
αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν και να επιλέγουν να εφαρμόζουν τις
κατάλληλες μεθόδους, εργαλεία και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες
δεξιότητες και τις τεχνικές της έρευνας, μελέτης, ανάλυσης, κριτικής και
σύνθεσης στην πράξη, τόσο σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και σε διάφορες
μορφές δειγμάτων και περιεχομένων.

Μαθησιακά
αποτελέσματα
μαθήματος:

Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:

 Εξηγήσουν και αναλύσουν το θέμα που επέλεξαν για τη Διπλωματική διατριβή.

 Κλινικός προσανατολισμός: Αναλύστε το υπό μελέτη θέμα, σε βάθος ανάλυση
μιας περίπτωσης ή ομάδας και τους παράγοντες που συνέβαλαν στο πρόβλημα
(άτομο, οικογένεια, περιβάλλον κ.λπ.), προγραμματισμός παρέμβασης, χρήση
θεωρητικών προσεγγίσεων, λογική για την επιλογή συγκεκριμένων
προσεγγίσεων.

 Κοινοτικός προσανατολισμός: Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα για την οργάνωση, την
πρόληψη ή / και την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος (π.χ. Αξιολόγηση
Αναγκών, Προϋπολογισμός, Διαχείριση).

Προαπαιτούμενα: Κανένα Προϋποθέσεις: Καμία

Περιεχόμενο
μαθήματος: Σε βάθος μελέτη ενός επιλεγμένου θέματος σε συνεργασία με έναν

επιβλέποντα εκπαιδευτή

Συγγράμματα Εξαρτάται από το επιλεγμένο θέμα

Άρθρα Εξαρτάται από το επιλεγμένο θέμα



Προγραμματισμένες
μαθησιακές δράσεις
και μέθοδοι
διδασκαλίας:

 Μελέτη και χρήση βιβλιογραφίας

 Σεμινάρια με επιβλέποντα εκπαιδευτή

Μέθοδοι και
κριτήρια
αξιολόγησης:

Οι διαδικασίες εκπόνησης, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται
από τις διατάξεις του ισχύοντα Κανονισμού εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
(Μεταπτυχιακής Διατριβής) του Προγράμματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου :

 Τελική εξέταση Διπλωματικής Εργασίας και δημόσια παρουσίαση 100%

ΣΥΝΟΛΟ
100%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνικά

Πρακτική Άσκηση: Όχι


