
Τίτλος
Μαθήματος:

Ερευνητική Εργασία 1

Κωδικός
Μαθ/τος:

ΑΠΥ560

Τύπος
Μαθήματος:

Επιλεγόμενο

Επίπεδο
Μαθ/τος:

Μάστερ

Εξάμηνο
Σπουδών:

2o - 3o

Αριθμός ECTS: 10

Διδάσκοντες: Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Μαθήματος:

Οι φοιτητές/τριες:

1. Παρουσιάζουν γνώση γύρω από τις μεθοδολογίες που απαιτούνται για την

κατάθεση ερευνητικής πρότασης και για την προετοιμασία και εφαρμογή της
ερευνητικής διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την επιτυχημένη
ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

2. Πραγματοποιούν βιβλιογραφική έρευνα, συγκεντρώνουν και αναλύουν

πληροφορίες και σχολιάζουν με κριτική σκέψη το επιστημονικό έργο και τα
ευρήματα ερευνητικών εργασιών τα οποία σχετίζονται με τη γνώση γύρω από
το θέμα επιλογής τους.

3. Συλλέγουν ερευνητικά δεδομένα.

Προαπαιτούμενα:

Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για την
μεταπτυχιακή διατριβή όταν συμπληρώσουν 30
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Προϋποθέσεις: 30
ECTS.

Περιεχόμενο
Μαθήματος:

1. Η Ερευνητική Εργασία 1 είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία με συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων (θεωρητική, ερμηνευτική και εφαρμοσμένη έρευνα)
και μπορεί να πάρει τη μορφή επιδημιολογικής έρευνας, μελέτης περίπτωσης,
πειραματικού σχεδιασμού, ανάπτυξης προγραμμάτων, αξιολόγησης
προγραμμάτων ή και βιβλιογραφικής έρευνας με έμφαση στη επισκόπηση
βιβλιογραφίας.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυτού οι φοιτητές αναμένονται να:
2. διατυπώσουν το σκοπό και τους στόχους της ερευνητικής εργασίας.
3. ολοκληρώσουν τη βιβλιογραφική έρευνα, να συγκεντρώσουν, να

παρουσιάσουν, να αναλύσουν πληροφορίες και να σχολιάσουν με κριτική
σκέψη το επιστημονικό έργο και τα ευρήματα ερευνητικών εργασιών τα οποία
σχετίζονται με τη γνώση γύρω από το θέμα επιλογής τους.

4. Παρουσιάσουν μεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία που προτίθενται να

χρησιμοποιήσουν για τη διεκπεραίωση της εργασίας.

5. Συλλέγουν ερευνητικά δεδομένα.



Προτεινόμενη και/ή απαραίτητη βιβλιογραφία:

Βασικό Βιβλίο:
Δεν απαιτείται συγκεκριμένο βιβλίο. Οι φοιτητές αναμένονται να συμβουλεύονται
και να χρησιμοποιούν ποικιλία πηγών, όπως πανεπιστημιακά
συγγράμματα/εγχειρίδια, επιστημονικά/ερευνητικά περιοδικά, ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων και επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα από έγκριτους
οργανισμούς.

Βιβλιογραφία/
Αναφορές:

Ο.Π.Π.

Προγραμματισμένε
ς μαθησιακές
δραστηριότητες και
μέθοδοι
διδασκαλίας:

Προεργασία για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής ξεκινά από το
δεύτερο εξάμηνο σπουδών με το μάθημα ΑΠΥ552 (Μέθοδοι Επιστημονικής
Έρευνας στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας), όπου οι φοιτητές θα κληθούν να
υποβάλουν δείγμα ερευνητικής πρότασης, η οποία, ενδεχομένως να αποτελέσει
και τη βάση για τη διατριβή τους. Εαν οι φοιτητές επιλέξουν να διεκπεραιώσουν
μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να συμβουλευτούν το ακαδημαϊκό προσωπικό
και να αποφασίσουν για το θέμα το οποίο θα διερευνήσουν. Αφού καταλήξουν
στο θέμα τους, ορίζεται από το Συντονιστή του Προγράμματος, σε συνεργασία με
τον φοιτητή και άλλα μέλη του Τμήματος, Σύμβουλος Μεταπτυχιακής Διατριβής,
ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού του
Προγράμματος, ή ένα εξωτερικό άτομο το οποίο πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα για το σκοπό αυτό.
Η υλοποίηση της διατριβής αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια του 3ου
εξαμήνου, στην περίπτωση παρακολούθησης των μαθημάτων με πλήρη φοίτηση,
ή 4ου και 5ου εξαμήνου στην περιπτώση παρακολούθησης με μερική φοίτηση.
Ο φοιτητής αναμένεται να έχει τακτικές συναντήσεις με το Σύμβουλό του. Στο
τέλος του εξαμήνου, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει τη Μεταπτυχιακή του
Διατριβή και να την υποστηρίξει προφορικά.

Μέθοδοι και
Κριτήρια
Αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση βασίζεται στην αξιολόγηση της εργασίας που κατατίθεται και στην
προφορική παρουσίασή της, η οποία γίνεται στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης*.

* Στην επιτροπή αξιολόγησης μετέχουν:
(i) ο οικείος επόπτης καθηγητής.
(ii) δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, τα οποία

ορίζονται από τον υπεύθυνο του Προγράμματος.

Βαρύτητα Αξιολόγησης

 Καταλληλότητα και επάρκεια των σκοπού και στόχων

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

 Μεθοδολογία και προγραμματισμός

20%
50%
30%

Ελληνικά

Πρακτική Άσκηση: Όχι


