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Η Περιεκτική Εξέταση ελέγχει τις γνώσεις που ο/η φοιτητής/τρια 

απέκτησε κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του, καθώς 

επίσης και τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης των μεταπτυχιακών μαθημάτων επιπέδου Μάστερ 

στο γνωστικό αντικείμενο που ενδιαφέρεται να αναπτύξει στη 

διδακτορική του διατριβή. Τέλος ελέγχει τις γνώσεις του σχεδιασμού και 

ανάπτυξης έρευνας, όπως αυτές αποκτήθηκαν από την 

παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων. Η Περιεκτική Εξέταση 

δομείται σε δύο μέρη: 

• Στο 1ο μέρος περιλαμβάνονται τα εξεταστικά έργα - θέματα που 

αφορούν στις γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό έρευνας, 

στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 

• Στο 2ο μέρος περιλαμβάνονται τα εξεταστικά έργα - θέματα που 

αφορούν στις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και σύνθεση απόψεων 

στο γνωστικό αντικείμενο που μελετά ο κάθε διδακτορικός 

φοιτητής/τρια.  
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Part B 

Any other bibliograpy assigned by student’s Academic Advisor. The 
bibliography is related to each Διδακτορικό student scientific area. 

Αξιολόγηση Η Περιεκτική Εξέταση απαρτίζεται από δύο διαφορετικά Εξεταστικά 
Δοκίμια. Οι φοιτητές παρακάθονται στο κάθε εξεταστικό δοκίμιο σε 
διαφορετική ημέρα. Ο χρόνος που επιτρέπεται για την επίλυση του 



 
 

 

κάθε ενός από τα δύο δοκίμια είναι τρεις ώρες. Οι φοιτητές θεωρούνται 
ότι έχουν επιτύχει στην Περιεκτική Εξέταση εάν επιτύχουν και στα δύο 
εξεταστικά δοκίμια, συγκεντρώνοντας δηλαδή τουλάχιστο το 50% της 
βαθμολογία στο κάθε ένα. Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν σε ένα από 
τα δύο δοκίμια μπορούν να επανεξεταστούν σε αυτό, διατηρώντας τη 
βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει στο άλλο δοκίμιο. 
 
Στο Μέρος Α (Δοκίμιο Γνώσεων και Ικανοτήτων Μεθοδολογίας 
Έρευνας) περιλαμβάνει ανάλυση ποσοτικών δεδομένων σε 
εργαστήριο Η/Υ με τη χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics. 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


