ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1.ΓΔΝΙΚΑ
ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνπηπρηαθό
ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1207002

ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία
γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο
ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο Θεσξίαο θαη Δξγαζηήξην
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Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη
νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δηδηθόηεηαο
Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ,
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο,
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ και Διιεληθή
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΥΙ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ
ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
•
Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
•
Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
•
Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο/ηξηα ζα έρεη θαηαλνήζεη ηηο
δηαδηαθαζίεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, κε έκθαζε ζε ζέκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο. Δηδηθόηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα:
1. Δίλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηελ εξεπλεηηθή γιώζζα θαη νξνινγία.
2. Έρνπλ θαηαλνήζεη πώο ζρεδηάδεηαη έλα εξεπλεηηθό πξόγξακκα.
3. Δίλαη ζε ζέζε λα ζπζρεηίδνπλ ηα δηάθνξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηελ θαηάιιειε
γηα απηά κεζνδνινγία.
4. Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα.
5. Αλαγλσξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηα πξνηεξήκαηα ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ
ζπιινγήο δεδνκέλσλ.
6. Μπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ.
7. Γλσξίδνπλ πώο θαηαζθεπάδεηαη έλα εξσηεκαηνιόγην.
8. Μπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ επηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο γηα θάπνην εξεπλεηηθό δήηεκα.
9. Δίλαη ζε ζέζε λα αλαιύζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε θξηηηθό
πλεύκα δεκνζηεπκέλα εξεπλεηηθά άξζξα, ηεξώληαο ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο.
10. Έρνπλ επίγλσζε ησλ θαλόλσλ επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο
δεκνζίεπζεο ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ.
11. Να εμνηθεησζνύλ κε ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ θαη παξνπζηάζεσλ ζηνλ
Η/Τ.
12. Να ζπληάζζνπλ ζσζηά ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα θείκελα κε ηα
θαηάιιεια ειεθηξνληθά εξγαιεία.
13. Να κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο κε ηε βνήζεηα
πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ ζε Η/Τ.
14. Να θαηαζθεπάδνπλ εξσηεκαηνιόγηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γενικές Ικανότητες
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο
απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο
από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
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Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε
θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ
•
•
•
•
•
•

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Οκαδηθή εξγαζία
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
Δμνηθείσζε ζηε ρξήζε Η/Τ γηα έξεπλα, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξεπλώλ.
3.ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ
Αληηθεηκεληθόηεηα, εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία
Ηζηθέο δηαζηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί. Βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα
Η δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο
ρεδηαζκόο θαη ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Πξνβιήκαηα κέηξεζεο, δεηγκαηνιεςίαο, ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Γηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίσλ
Σερληθή ζπλέληεπμεο
Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ
Δξκελεία θαη παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ
Υξήζε πξνγξάκκαηνο Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word)
Υξήζε πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (Power Point)

4.ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Γηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα θαη ζην εξγαζηήξην Η/Τ.
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
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ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο,
Σεκηλάξηα,
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, Άζθεζε
Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο,
Δθπόλεζε
κειέηεο
(project),
Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο
κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε
επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί
ζηα standards ηνπ ECTS

Ι. Υξήζε πξνβνιέα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαιέμεσλ,
κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MS PowerPoint.
II. Αλάξηεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηνπ
καζήκαηνο, ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ινηπώλ
πιεξνθνξηώλ θαη αλαθνηλώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή
ζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.
III. Σαθηηθή επηθνηλσλία ησλ θνηηεηώλ κέζσ e-mails.
IV. Υξήζε Η/Τ γηα εθκάζεζε Word θαη Power Point.
Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο από έδξαο γηα ην
ζεσξεηηθό ηκήκα ηνπ
καζήκαηνο, επηθνπξνύκελε
από παξνπζηάζεηο ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
Μαζήκαηα Word θαη
Power Point ζηα
εξγαζηήξηα Η/Τ
Τπνδεηγκαηηθά ιπκέλεο
αζθήζεηο.
Πξαθηηθή εμάζθεζε κε
επίιπζε αζθήζεσλ.
 Γηάζεζε ειεθηξνληθώλ
παξνπζηάζεσλ δηδαζθαιίαο
ζηνπο θνηηεηέο.
Απηνηειήο Μειέηε
Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο
(π.ρ. Οκαδηθή ή Αηνκηθή
Δξγαζία ζε κειέηε
πεξίπησζεο, εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή, δηαιέμεηο
εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ
θ.ιπ.)
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ
ανά πιζηωηική μονάδα)

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος
13

13

26

53
20

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ζηε ζεσξία κε βαξύηεηα 60%
Πεξηγξαθή
ηεο
δηαδηθαζίαο θαη εξγαζηεξηαθή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο κε
αμηνιόγεζεο
βαξύηεηα 40%.
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
Σπκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
Σύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε,

4

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο
Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη
πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο
θνηηεηέο.

5.ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Σιώμκοσ Γ. και Μαύροσ Δ. (2008), ‘Ερευνα αγοράσ
2. Φράγκοσ Χ. (2004), Μεθοδολογία έρευνασ αγοράσ και ανάλυςη δεδομένων
3. Σαχίνη Καρδάςη Α. (2004), Μεθοδολογία Έρευνασ
4. Δημητριάδη Ε. (2000), Μεθοδολογία επιχειρηματικήσ έρευνασ
5. Babbie E. (2011), Ειςαγωγή ςτην κοινωνική έρευνα, Εκδόςεισ Κριτική
6. Σημειώςεισ παραδόςεων, ετηςίωσ αναθεωρούμενεσ.
7. Ξαρχάκοσ Κωνςταντίνοσ Ι., Καρολίδησ Δημήτριοσ Α., (2016), Microsoft
Office 2016
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