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ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο  

1. Σίηινο Μαζήκαηνο Μεζνδνινγία Έξεπλαο, Σηαηηζηηθή Αλάιπζε 

θαη Σπγγξαθή Γηπισκαηηθήο 

2. Κωδηθόο Μαζήκαηνο ΔΣΓ 204 

3. Σύπνο Μαζήκαηνο 

 (Τπνρξεωηηθό/ Δηδίθεπζε) 

Υπνρξεσηηθό 

4. Δπίπεδν Μαζήκαηνο Μεηαπηπρηαθό  

5. Έηνο  πνπδώλ Πξώην 

6. Δλόηεηα Τξίηε 

7. Πηζηωηηθέο Μνλάδεο (ECTS) * 5  

8. Όλνκα Γηδάζθνληνο   Γξ Πάξηο Βνγαδηαλόο 

9. Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Οξγαλώλνπλ ηα ζηάδηα κηαο έξεπλαο κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ 

 Δπηιέγνπλ ην θαηάιιειν εξεπλεηηθό ζρέδην ζε θάζε πεξίπησζε (ζηξαηεγηθή έξεπλαο, 

δεηγκαηνιεςία, ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ) 

 Αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ εξεπλεηηθώλ κεζόδσλ θαη πσο απηέο 

εθαξκόδνληαη 

 Πξνρσξήζνπλ ζε ζπγγξαθή κηαο αθαδεκατθήο έξεπλαο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζηελ 

παξνπζίαζή ηεο. 

10.  Σξόπνο Παξάδνζεο  

Πξόζσπν κε Πξόζσπν 

 

11. Πξν-απαηηνύκελα θαη πλ-απαηηνύκελα 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνύκελα 
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12.  πληζηώκελεο Πξναηξεηηθέο Δθπαηδεπηηθέο πληζηώζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Γελ ηζρύεη 

 

13.  Πεξηερόκελν Μαζήκαηνο (ηόρνο, Πεξηερόκελν)  

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ηελ ελεκέξσζε, ηελ πξόζβαζε ζηελ νξνινγία θαη ηηο 

κεζόδνπο έξεπλαο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα εξκελείαο θαη απνηίκεζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

εξγαζηώλ. Παξάιιεια, ζθνπεύεη λα δώζε ζηνπο θνηηεηέο ηα απαηηνύκελα κέζα γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο δηαηξηβήο. 

 

Πεξηερόκελν 

Γηακόξθωζε θαη δηαζαθήληζε ηνπ ζέκαηνο έξεπλαο: Δηζαγσγή, Φαξαθηεξηζηηθά ελόο θαινύ 

ζέκαηνο έξεπλαο, Παξαγσγή θαη δηύιηζε εξεπλεηηθώλ ηδεώλ, Μεηαηξνπή εξεπλεηηθώλ ηδεώλ ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, Σύληαμε ηεο πξόηαζεο ηεο έξεπλαο. 

Κξηηηθή Δμέηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: Ζ θξηηηθή αμηνιόγεζε, Γηαζέζηκεο πεγέο βηβιηνγξαθίαο, 

πξνγξακκαηίδνληαο ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο βηβιηνγξαθίαο, 

Απόθηεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, Καηαγξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

Απνθαζίδνληαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ επηινγή κηαο εξεπλεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο: Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα έξεπλα, ε αλάγθε γηα κηα ζαθή ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ έξεπλα, ε ρξήζε πνιιαπιώλ κεζόδσλ, ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, εζηθήο 

/ δενληνινγία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο.  

Γηαπξαγκάηεπζε παξνρήο πξόζβαζεο θαη δενληνινγία ηεο έξεπλαο: Πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα, Σηξαηεγηθέο γηα ηελ απόθηήζε πξόζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα, δενληνινγία ηεο έξεπλαο. 

Η επηινγή δεηγκάηωλ: Γεηγκαηνιεςία κε πηζαλόηεηα, Γεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλόηεηα. 

Υξεζηκνπνηώληαο δεπηεξνγελή δεδνκέλα/ζηνηρεία: Τύπνη δεπηεξνγελώλ δεδνκέλσλ, 

εληνπηζκόο ηνπο θαη ρξήζεηο ζηελ έξεπλα, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δεπηεξνγελώλ 

δεδνκέλσλ, Αμηνιόγεζε ησλ πεγώλ δεπηεξνγελώλ δεδνκέλσλ.  

πιινγή πξωηνγελώλ δεδνκέλωλ κέζω παξαηήξεζεο: Παξαηήξεζε Σπκκεηερόλησλ, 

Γνκεκέλε παξαηήξεζε, Σπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

πιινγή πξωηνγελώλ δεδνκέλωλ κε ηε ρξήζε εκη-δνκεκέλωλ θαη ζε βάζνο ζπλεληεύμεωλ: 

Τύπνη ζπλέληεπμεο θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο θαη ηελ εξεπλεηηθή 
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ζηξαηεγηθή, Καηαζηάζεηο πνπ επλννύλ ηελ ζπλέληεπμε πνηνηηθήο έξεπλαο, Εεηήκαηα πνηόηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη πώο λα ηα μεπεξάζνπκε, ηθαλόηεηεο ηνπ εξεπλεηή ζε ζπλεληεύμεηο, ζέκαηα 

πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο, επηκειεηείαο πόξσλ θαη ηξόπν δηαρείξηζήο ηνπο, ιίζηα ειέγρνπ γηα 

ηε ρξήζε εκη-δνκεκέλσλ θαη ζε βάζνο ζπλεληεύμεσλ, ηειεθσληθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο. 

πιινγή πξωηνγελώλ δεδνκέλωλ κε ηε ρξήζε εξωηεκαηνινγίωλ: Δπηζθόπεζε ησλ ηερληθώλ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

14.  πληζηώκελε ή Απαηηνύκελε Βηβιηνγξαθία 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑ 

1. Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. 2009, Research Methods for Business 

Students, London, FT Prentice-Hall, 5th Edition 

ΤΝΙΣΩΜΔΝΑ ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1. How to research. By Blaxter L., Hughes C., Tight M. Open University Press, 2001, 

10:0335209033 13:978-0335209033 

2. Management Research - An Introduction. By Easterby-Smith, M., Thorpe, R. and Lowe, 

A. Sage, 2002 

3. Case Study Research Design and Methods. By Yin, R.K. Sage, 1994 

4. Quantitative Modelling for Management and Business. By Carter, M. P. & Williamson, 

D. W. Pitman, 1996 

15.  ρεδηαζκέλεο Μαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γηδαθηηθέο Μέζνδνη 

Μέζα από ηηο Γηαιέμεηο παξέρεηαη ε ελεκέξσζε, ε πξόζβαζε ζηελ νξνινγία θαη ζηηο κεζόδνπο 

έξεπλαο, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα εξκελείαο θαη απνηίκεζεο δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ 

εξγαζηώλ. Παξάιιεια δίλνληαη ζην θνηηεηή ηα απαηηνύκελα κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθπόλεζε 

εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ην κεηαπηπρηαθό επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο δηαηξηβήο.  

Ο θνηηεηήο ζα θιεζεί λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία κέζα από ηελ νπνία κηα εξεπλεηηθή ηδέα 

κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαζώο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

πθίζηαληαη ζε κηα επηζηεκνληθή έξεπλα. Θα  ζπδεηεζνύλ ηόζν ε πνζνηηθή όζν θαη ε πνηνηηθή 

κεζόδνη έξεπλαο. Φξεζηκνπνηώληαο ηηο γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα γξάςνπλ ηελ πξόηαζε γηα ηε δηπισκαηηθή  

ηνπο εξγαζία.  
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16.  Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο θαη θξηηήξηα 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ ζα γίλεηαη σο αθνινύζσο. 

α) παξνπζία / ζπκκεηνρή. (10%) 

β) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηελ πξόηαζε γηα ηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία θαη ζα 

βαζκνινγεζεί ζύκθσλα κε ην πόζν θαιά ρξεζηκνπνίεζε ηηο γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

αληιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. (50%) 

γ) Μειέηε ή Δμέηαζε ( 40%) 

17.  Γιώζζα Γηδαζθαιίαο 

Διιεληθά 

18.  Πξαθηηθή Άζθεζε 

Όρη 

(*)Σεθκεξίωζε Πηζηωηηθώλ Μνλάδωλ  

Κάζε πηζησηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε 25-30 ώξεο εξγαζίαο από κέξνπο ηνπ κέζνπ θνηηεηή/θνηηήηξηαο 

γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλακελόκελσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ.  

 

Παράδειγμα: Υπολογιςμόσ μετατροπήσ μαθημάτων 24 ωρών διδαςκαλίασ ςε 5 ECTS 

4 ώρεσ διδαςκαλίασ Χ 6 εβδομάδεσ 24 

Χρόνοσ μελζτησ φοιτητών κατά τη διάρκεια τησ Ενότητασ(4 ώρεσ προετοιμαςία ανά 2 

ώρεσ διδαςκαλία κατά μζςον όρο) Χ 6 εβδομάδεσ 

58 

Χρόνοσ μελζτησ και ςυγγραφήσ εργαςίασ (20 ώρεσ κατά μζςον όρο)  48 

Σφνολο ωρών εργαςίασ του φοιτητή ανά μάθημα 24 ωρών διδαςκαλίασ  130 

 


