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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 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 
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1. 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 

Σο μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ και του περιεχομζνου τθσ ζρευνασ τθσ 
τουριςτικισ αγοράσ. υνδζει τθν ζρευνα αγοράσ με το τουριςτικό μάρκετινγκ και αναλφει τθν ςχζςθ 
μεταξφ τθσ λιψθσ αποφάςεων και τθσ κατάςτρωςθσ ερευνθτικϊν ςχεδίων. Παρουςιάηεται επίςθσ θ 
χρθςιμότθτα τθσ ζρευνασ και εντοπίηονται οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ζρευνασ τθσ τουριςτικισ αγοράσ. 
Ακόμα, αναλφονται οι ζννοιεσ τθσ ποςοτικισ και τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. Με τθν ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ αυτοφ, ο φοιτθτισ κα μπορεί να: 

 Κατανοεί τισ βαςικζσ μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ζρευνα τθσ τουριςτικισ 
αγοράσ.  

 Περιγράψει τουσ τφπουσ των ςχεδίων ζρευνασ και να αναλφει τα ςτάδια τθσ ερευνθτικισ 
διαδικαςίασ κακϊσ και τα είδθ τθσ ζρευνασ ςφμφωνα με τθν προζλευςθ των ςτοιχείων.  

 Εξθγιςει τουσ τρόπουσ ςυλλογισ πρωτογενϊν ςτοιχείων και να αξιολογιςει ςυγκριτικά τισ 
μεκόδουσ επικοινωνίασ με το κοινό.  

 Περιγράψει τουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ τθσ τουριςτικισ αγοράσ και να εντοπίςει τουσ 
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οργανιςμοφσ που κάνουν ζρευνα αγοράσ ι χρθςιμοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ. 

 Αναλφςει τθν ζννοια τθσ δειγματολθψίασ ςτθν ζρευνα τθσ τουριςτικισ αγοράσ κακϊσ και των 
βαςικϊν δειγματολθπτικϊν μεκοδολογιϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν.  

 Αναλφςει τθ κεωρία των πικανοτιτων και να εξετάςει τα πλαίςια τθσ δειγματολθψίασ.  

 Διακρίνει εναλλακτικά είδθ δειγματολθψίασ και τισ χρθςιμότθτεσ τουσ, να αναλφςει τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ γίνεται θ επιλογι ενόσ πλθκυςμοφ και ο υπολογιςμόσ του μεγζκουσ 
του δείγματοσ.  

 Καταςτρϊςει ερωτθματολόγια και να καταςκευάςει ανοικτζσ ι κλειςτζσ ερωτιςεισ. 

 Εξθγιςει τθν τεχνικι τθσ λιψθσ ςυνεντεφξεων. 

 Χρθςιμοποιιςει βαςικζσ τεχνικζσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. 

 Αξιολογιςει τθν φιλοςοφία και τα ςτοιχεία ενόσ υςτιματοσ Πλθροφόρθςθσ Μάρκετινγκ. 
 

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 

 Ομαδικι ι/και ατομικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ειςαγωγι - Οριςμοί - Σαξινόμθςθ Ζρευνασ τθσ Σουριςτικισ Αγοράσ 
2. Μεκοδολογίεσ Ζρευνασ τθσ Σουριςτικισ Αγοράσ - Σφποι χεδίων Ζρευνασ -  τάδια Ζρευνασ 
3. Δευτερογενισ Ζρευνα - Πρωτογενισ Ζρευνα 
4. Πρωτογενισ Ζρευνα – Εφαρμογζσ και Περιοριςμοί Ζρευνασ τθσ Σουριςτικισ Αγοράσ 
5. Δειγματολθψία - Οριςμοί – Θεωρία - Είδθ Δειγματολθψίασ 
6. χεδιαςμόσ του Δείγματοσ 
7. χεδιαςμόσ Ερωτθματολογίου 
8. φάλματα ςτισ Ερωτιςεισ  - Ακολουκία Ερωτιςεων 
9. Ανοικτζσ Ερωτιςεισ - Κλειςτζσ Ερωτιςεισ 
10. Πιλοτικι Δοκιμι & υλλογι Πλθροφοριϊν 
11. υνεντεφξεισ ςε Βάκοσ & Ποιοτικι Ζρευνα 
12. φςτθμα Πλθροφόρθςθσ Μάρκετινγκ ςτον Σουριςμό 

13. φνταξθ Αναφοράσ Ζρευνασ τθσ Σουριςτικισ Αγοράσ 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (διαλζξεισ) ηωντανά ςε 

αίκουςα διδαςκαλίασ, και πρακτικζσ αςκιςεισ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα (όπου απαιτείται). Τποςτιριξθ 



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

με τουσ φοιτθτζσ 

Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ e-class 

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 

Δραςηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Πρακτικζσ αςκιςεισ 40 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

22 

Πρόοδοσ 15 

Αυτοτελισ μελζτθ 44 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

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

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου 
 Θζματα αναλυτικισ προςζγγιςθσ και 

ςκζψθσ 
 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 
Εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ (40%) που 
περιλαμβάνει: 

 Πρωτογενι ζρευνα 
 Δθμόςια παρουςίαςθ 
 Ζκκεςθ (ερευνθτικι αναφορά) 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 Veal A.J. & Χριςτου Ε. (2021). Ερευνθτικζσ Μεκοδολογίεσ ςτον Τουριςμό. Λευκωςία, Κφπροσ: 
Broken Hill Publishers, ISBN: 9789925588343. 

 ιϊμκοσ, Γ.Ι. & Μαφροσ, Δ. (2018). Ζρευνα και Μετρικζσ Μάρκετινγκ. Λευκωςία, Κφπροσ: 
Broken Hill Publishers, ISBN: 9789925563647. 

 αμαντά, Ε. (2019). Μζκοδοι Ζρευνασ Αγοράσ. Ακινα: Εκδόςεισ Μπζνου, ISBN: 978-960-359-
151-1. 

 Χριςτου, Ε. (2019). Ζρευνα Τουριςτικισ Αγοράσ. Ακινα: Φαίδθμοσ, ISBN: 978-618-5062-32-3. 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 European Journal of Tourism Research (https://ejtr.vumk.eu)   

 Annals of Tourism Research (https://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research)   

 Journal of Marketing Research  (https://journals.sagepub.com/home/mrj)   

 International Journal of Research in Marketing 
(https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-research-in-marketing)   
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