
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210306 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ερευνθτικζσ Μεκοδολογίεσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ , Αςκιςεισ Πράξεισ 4 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Τποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-

sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=257 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

1. ΓΝΩΣΗ: Με την παρακολούθηςη του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα 
αναγνωρύςουν  την αξύα τησ μεθοδολογύασ ϋρευνασ. Θα ςυνδυϊςουν ςε 
επιςτημονικϋσ αποδεύξεισ (evidence based). 
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να διακρύνουν τα ςτϊδια τησ 
επιςτημονικόσ ϋρευνασ και να εκτιμόςουν τον ςχεδιαςμό.  
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ο φοιτητόσ θα μπορεύ να ταξινομεύ τόςο ποιοτικών όςο και 
ποςοτικών ερευνών (επιλογό του κατϊλληλου ερευνητικού ςχεδιαςμού 
ανϊλογα με τον τύπο τησ ϋρευνασ και του ερευνητικού ερωτόματοσ, μϋθοδοι 
δειγματοληψύασ, εργαλεύα ςυλλογόσ και μϋτρηςησ δεδομϋνων). 



4. ΑΝΑΛΥΣΗ: επιπλϋον, θα ςυνδυϊζει τισ απαιτόςεισ αναφορικϊ με την 
εφαρμογό των κανόνων ηθικόσ και δεοντολογύασ ςτη διεξαγωγό τησ ϋρευνασ.  
5. ΣΥΝΘΕΣΗ: οργϊνωςη ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ και αναδιοργϊνωςη τεχνικών 
ανϊλυςησ δεδομϋνων ςε κϊθε τύπο ϋρευνασ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: οι φοιτητϋσ θα ςυγκρύνουν και θα αξιολογόςουν τουσ 
διϊφορουσ τρόπουσ παρουςύαςησ των αποτελεςμϊτων που θα ςυμβϊλλουν ςτη 
λόψη αποφϊςεων για την επύλυςη ςύνθετων προβλημϊτων 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Μάθημα 1ο 

Ειςαγωγι ςτθν Μεκοδολογία Ζρευνασ 

Σίτλοσ εργαςιϊν  - Διατφπωςθ ερευνθτικοφ προβλιματοσ/ςκοποφ 

Μάθημα 2ο 

Διατφπωςθ λζξεων κλειδιϊν 

Αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ. Σρόποι αναηιτθςθσ βιβλιογραφίασ από 

θλεκτρονικά μζςα (βάςεισ δεδομζνων) 

Μάθημα 3ο 

Επιλογι άρκρων. Κριτικι αξιολόγθςθ των εργαςιϊν. Κατανόθςθ του 

περιεχομζνου, ςφνκεςθ νζασ γνϊςθσ.  

Μάθημα 4ο 

Ειςαγωγι ςτα διαφορετικά ςτυλ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν. Αυτόματθ 

ειςαγωγι βιβλιογραφίασ ςτο κείμενο | Μζροσ 1 

Μάθημα 5ο 

Αυτόματθ ειςαγωγι βιβλιογραφίασ ςτο κείμενο - Εργαλεία| Μζροσ 2 

Μάθημα 6ο 



Μζκοδοι και βαςικζσ αρχζσ δειγματολθψίασ 

Μάθημα 7ο 

Ποςοτικι μζκοδοσ – Ερευνθτικά εργαλεία ποςοτικϊν μεκόδων 

Μάθημα 8ο 

Ποιοτικι ζρευνα – Ερευνθτικά εργαλεία ποιοτικϊν μεκόδων. Ποιοτικι 

vsΠοςοτικι μζκοδοσ (Επανάλθψθ των μακθμάτων 7& 8) 

Μάθημα 9ο 

Ειςαγωγι ςτθ ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων. τατιςτικά προγράμματα 

(excel, spss, pspp | Μζροσ 1 

Μάθημα 10ο 

Ειςαγωγι ςτθ ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων. τατιςτικά προγράμματα 

(excel, spss, pspp | Μζροσ 2 

Μάθημα 11ο 

Κανόνεσ δεοντολογίασ και θκικισ 

Μάθημα 12ο 

Ερμθνεία των αποτελεςμάτων και τρόποι παρουςίαςθσ ςτουσ ςε ποςοτικζσ και 

ποιοτικζσ μελζτεσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία  

Εξϋ αποςτάςεωσ διδαςκαλία μζςω πλατφόρμασ 

zoom (όταν απαιτείται) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσMoodle (ι ςυναφισ πλατφόρμασ) 
για τθ διάκεςθ ςθμειϊςεων και αςκιςεων ςτουσ 
φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ πράξθσ 26 

Επίλυςθ 
εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων 

48 

Μελζτθ 50 

  

ΤΝΟΛΟ 150 
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

υμπεραςματικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ: 



Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

70% 
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ενδιάμεςεσ 
επιμζρουσ αςκιςεισ: 30% 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. Ίςαρθ, Φ., Πουρκόσ, Μ., 2015. Ποιοτικι μεκοδολογία ζρευνασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ 

Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. Διακζςιμο ςτο: 

http://hdl.handle.net/11419/5826.  

2. Λαγουμιντηισ, Γ. 2015. Ειςαγωγι ςτθν Επιςτθμονικι Ζρευνα. *Κεφάλαιο 

υγγράμματοσ+. το Λαγουμιντηισ, Γ., Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 

2015. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ 

Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. κεφ 1. Διακζςιμο ςτο: 

http://hdl.handle.net/11419/5357 

3. Λαγουμιντηισ, Γ., Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. υγγραφι και 

αξιολόγθςθ μίασ ζρευνασ. *Κεφάλαιο υγγράμματοσ+. το Λαγουμιντηισ, Γ., 

Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ επιςτιμεσ 

υγείασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. 

κεφ 8. Διακζςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/5364 

4. Λαγουμιντηισ, Γ., Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Επιςκόπθςθ τθσ 

Ερευνθτικισ Διεργαςίασ. *Κεφάλαιο υγγράμματοσ+. το Λαγουμιντηισ, Γ., 

Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ επιςτιμεσ 

υγείασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. 

κεφ 3. Διακζςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/5359 

5. Λαγουμιντηισ, Γ., Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Μζκοδοι υλλογισ 

Δεδομζνων. *Κεφάλαιο υγγράμματοσ+. το Λαγουμιντηισ, Γ., Βλαχόπουλοσ, Γ., 

Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ. *θλεκτρ. 

βιβλ.+ Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. κεφ 4. Διακζςιμο 

ςτο: http://hdl.handle.net/11419/5360 

6. Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Ηκικι τθσ Ζρευνασ. *Κεφάλαιο υγγράμματοσ+. το 

Λαγουμιντηισ, Γ., Βλαχόπουλοσ, Γ., Κουτςογιάννθσ, Κ. 2015. Μεκοδολογία τθσ 

http://hdl.handle.net/11419/5826
http://hdl.handle.net/11419/5357
http://hdl.handle.net/11419/5364
http://hdl.handle.net/11419/5359
http://hdl.handle.net/11419/5360


ζρευνασ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν 

Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. κεφ 2. Διακζςιμοςτο: 

http://hdl.handle.net/11419/5358 

7.Veal, Χριςτου (2020). Ερευνθτικζσ Μεκοδολογίεσ ςτον Σουριςμό, 7θ ζκδοςθ, 

BrokenHillPublishing. 

 

http://hdl.handle.net/11419/5358

