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Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Οι φοιτητές, μέσα από την καθοδήγηση επόπτη, να εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία που θα
αφορά είτε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό έργο. Οι 
φοιτητές αφού συν-αποφασίσουν με τον επόπτη τους για το θέμα της εργασίας τους 
(ακολουθώντας όλες τις τυπικές διαδικασίες), στην περίπτωση που το θέμα τους είναι 
ερευνητικό, θα πρέπει να πάρουν έγκριση από την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προτού προχωρήσουν με την εκπόνηση της έρευνας.  Μετά την 
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας,  που στην περίπτωση της έρευνας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σχετική βιβλιογραφία, ερευνητικά ευρήματα, ερευνητική μεθοδολογία, ανάλυση 
δεδομένων, και συζήτηση αποτελεσμάτων, να καταθέσει την Μεταπτυχιακή Εργασία στον 
επόπτη για να αξιολογηθεί. Η Μεταπτυχιακή Εργασία θα πρέπει να έχει έκταση 5,000-10,000 
λέξεις.    

 Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να εκπονήσουν έρευνα, θα αποκτήσουν γνώσεις στην ολοκλήρωση
     των ακόλουθων σταδίων: 

 Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
 Αίτηση στην Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου

Λευκωσίας
 Σχεδιασμός Μεθοδολογίας Έρευνας
 Κατασκευή Ερευνητικών Εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια, ερωτήσεις

συνέντευξης, λίστα παρατήρησης, κτλ)
 Καταγραφή των αποτελεσμάτων.



 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να κάνουν βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα είναι σε θέση να έχουν 
              μια ολοκληρωμένη γνώμη και γνώση για το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο θα επιλέξουν να  
              ασχοληθούν.  

 Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να εκπονήσουν έρευνα, θα είναι σε θέση να: 
1. Σχεδιάσουν μια ερευνητική μελέτη πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη θέματα 
    εγκυρότητας, αξιοπιστίας και ερευνητικής δεοντολογίας. 
2. Συλλέξουν, να οργανώσουν και να αναλύσουν τα δεδομένα. 
3. Επιδείξουν ικανότητες στη χρήση ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων έρευνας. 
4. Επιδείξουν δεξιότητες στη χρήση ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας  
    εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα, όπως το SPSS. 
5. Συγγράψουν ερευνητική έκθεση χρησιμοποιώντας το στυλ του American Psychological 
    Association (APA style). 
6. Διαχειριστούν με επιτυχία όλα τα στάδια ενός ερευνητικού προγράμματος, από το σχεδιασμό 
    της πρότασης μέχρι τη συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης. 

 
 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Φάση Δημιουργίας Ιδέας  
Φάση Διευκρίνισης Προβλήματος  
Φάση Διαδικασίας Σχεδιασμού  
Φάση Συλλογής Δεδομένων  
Φάση Ανάλυσης Δεδομένων  
Φάση Ερμηνείας Αποτελεσμάτων  
Φάση Επικοινωνίας Αποτελεσμάτων  

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Επικοινωνία με επόπτη/-τρια 
 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης, Αίτηση στην Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του 
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, Συγγραφή εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης, Σχεδιασμός και 
συγγραφή μεθοδολογίας έρευνας, Κατασκευή ερευνητικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια, 
ερωτήσεις συνέντευξης, λίστα παρατήρησης κτλ.), Τελική καταγραφή αποτελεσμάτων 

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Research Methods: A 
Process of Inquiry 

Graziano, A. & Raulin. 
M. 

Allyn & Bacon 
McGraw Hill 

2010 0205634028 



 
 

Publication Manual of 
the American 
Psychological 
Association (6th 
edition) 

American Psychological 
Association 

American 
Psychological 
Association 

2010 1433805618 

 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

     

     

 
 


