
Κωδικός Μαθήματος: 
NURS-701 

Τίτλος Μαθήματος: 
Μεθοδολογία Έρευνας 

Credits (ECTS): 
4 (10 ECTS) 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής και Υγείας 

Εξάμηνο
2ο 

Προαπαιτούμενα: 
Κανένα 

Τύπος Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Πεδίο 
PhD in Nursing 

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική 

Επίπεδο Μαθήματος 
3ο 

Έτος Διδασκαλίας 
1ο 

Διδάσκων Καθηγητής 

Τρόπος Παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ 

αποστάσεως μάθηση. 

Πρακτική άσκηση 
Όχι 

Συναπαιτούμενα Μαθήματα 
Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος: 

Στόχος του μαθήματος είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να κατανοήσει τους διαφορετικούς σχεδιασμούς της 
έρευνας. Να μπορεί να αναγνωρίσει το είδος του ερευνητικού σχεδιασμού, να αξιολογήσει κριτικά τον 
ερευνητικό σχεδιασμό των πιο πρόσφατων μελετών και να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο είδος 
σχεδιασμού ανάλογα με το ερώτημα. Ο τελικός σκοπός είναι ο διδάκτορας να γίνει ικανός να σχεδιάζει και 
να εκτελεί ερευνητικές εργασίες με σκοπό τη διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των κλινικών 
δοκιμασιών, ή τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών μεθόδων ή τεχνικών μέσα από την 
διεξαγωγή τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 
1. Γνωρίζουν τα βασικά στάδια του σχεδιασμού μιας έρευνας
2. Κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
3. Επιλέγουν και να εφαρμόζουν τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό σε κάθε ερευνητικό ερώτημα
4. Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα κάθε ερευνητικού σχεδιασμού
5. Μελετούν κριτικά τη σύγχρονη βιβλιογραφία και να ανιχνεύουν περιοχές ελλιπούς γνώσης που

χρήζουν περαιτέρω έρευνα
6. Επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα έκβασης του αποτελέσματος ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα,

λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους
7. Κατανοούν τη διαδικασία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας
8. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας με τη μορφή επιστημονικών άρθρων,

παρουσιάσεων σε συνέδρια, κτλ.
9. Γνωρίζουν τα βασικά βήματα της συγγραφής άρθρου ή ερευνητικής πρότασης

Περιεχόμενα Μαθήματος: 
1. 

 Μέθοδοι Διδασκαλίας: 

Διάλεξη με παρουσίαση εξειδικευμένων διαφανειών, πρακτικά παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή σε 
πραγματικά δεδομένα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν μια κριτική αξιολόγηση τριών ερευνητικών 
άρθρων, σχετικών με το θέμα της ερευνητικής τους διατριβής. 



Απαραίτητα Συγγράμματα/ Ανάγνωση:  

Συγγραφέας Τίτλος Έκδοση Έτος ISBN 

Τριχόπουλος Δ., Τζώνου 
Α., Κατσουγιάννη Κ. 

Βιοστατιστική Παρισιάνου 2001- Αθήνα  

Pagano M. και Gauvreau, 
Κ. (μτφ. Ρ.Δαφνή) 

 

Αρχές 
Βιοστατιστικής 

ΕΛΛΗΝ  2002- Αθήνα  

Κιντής Α., “ Τόμος Α’ ” Σύγχρονη Στατιστική 
Ανάλυση 

Gutenberg  2002 

Αθήνα 

ISBN: 960-
01-0585-5. 

 
Προτεινόμενα Εγχειρίδια/Ανάγνωση  

Συγγραφέας Τίτλος Έκδοση Έτος ISBN 

Κικίλιας Π., Παλαμούρδας 
Δ., Πετράκης Α., 
Τσουκαλάς Δ.  

“Στατιστική, 
Πιθανότητες 

Δειρός 2001- Αθήνα ISBN: 960-
8271-07-Χ. 

Παπαευαγγέλου Γ., 
Κατοστάρας Θ.  

Βιοστατιστική και 
μεθοδολογία έρευνας. 

Ζήτα 1996 Αθήνα  

 
 


