MSCP507 - Διπλωματική Διατριβή ΙΙ
Τίτλος Μαθήματος

Διπλωματική Διατριβή ΙΙ

Κωδικός
Μαθήματος

MSCP507

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο

Μάστερ

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

2ο/ 3ο

Όνομα Διδάσκοντα

Δρ Αντρέας Παναγιώτου

ECTS

20

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να εμβαθύνουν στη μελέτη, τις
θεωρίες και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία,
προκειμένου να τις εφαρμόσουν στο θέμα που εγκρίθηκε από το
προηγούμενο εξάμηνο μέσω της ερευνητικής τους πρότασης (MSCP 505).
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι επίσης η ολοκλήρωση της διατριβής στο
σύνολό της, η οποία θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα
καθηγητή από την αρχή όπως επίσης και η παρουσίασή της σε μια επιτροπή
αξιολόγησης στο τέλος.

Διαλέξεις /
εβδομάδα

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να εργάζονται
σε ομάδες για να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον μαζί με την εποπτεία του
διδάσκοντα. Αυτό θα τους διευκολύνει να αναπτύξουν την ικανότητα
επικριτικής στο έργο του άλλου, το οποίο τελικά θα τους βοηθήσει να
επικρίνουν και να βελτιώσουν το δικό τους. Γενικά, θα τους βοηθήσει να
αναπτύξουν τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες και τεχνικές για τον τρόπο
ανάλυσης, κριτικής και συνθέσεως στην πράξη, τόσο σε επίπεδο ατόμου /
ομάδας όσο και σε διάφορες μορφές δειγμάτων και περιεχομένου.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Προαπαιτούμενα

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

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

•

Σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα για την οργάνωση, την πρόληψη ή / και
την επίλυση συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος (π.χ.
Αξιολόγηση Αναγκών, Προϋπολογισμός, Διαχείριση).

•

Ολοκληρώσουν την μελέτη της διατριβή τους και παρουσιάσουν αυτή
στην επιτροπή αξιολόγησης.

•

Κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο θέμα έρευνας τους.

MSCP 505

Συναπαιτούμενα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

–

Σε βάθος μελέτη ενός επιλεγμένου θέματος σε συνεργασία με τον
επιβλέποντα καθηγητή

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

•

Μελέτη και χρήση βιβλιογραφίας

•

Συναντήσεις με επιβλέποντα καθηγητή

•

Συναντήσεις με τους/τις υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες και βοηθό
καθηγητή – ομάδες μελέτης

Βιβλιογραφία

Εξαρτάται από το επιλεγμένο θέμα

Αξιολόγηση

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
ΣΥΝΟΛΟ: 100%

Γλώσσα

Ελληνική

