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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

NUTR-701 Μεθοδολογία Έρευνας  10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Επιστημών Ζωής & Υγείας 1ο 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό PhD Διατροφή/Διαιτολογία Ελληνική/Αγγλική  

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

Μεταπτυχιακές Δρ. Λαμπροπούλου Σοφία 1ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια ζώσης Όχι Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 

• ο υποψήφιος διδάκτορας να κατανοήσει τους διαφορετικούς σχεδιασμούς της 
έρευνας στις επιστήμες υγείας όπως η φυσικοθεραπεια, νοσηλευτική, 
διατροφολογια. 

• να μπορεί να αναγνωρίσει το είδος του ερευνητικού σχεδιασμού, 
• να αξιολογήσει κριτικά τον ερευνητικό σχεδιασμό των πιο πρόσφατων μελετών 

στο χώρο επιστημών υγείας και 

• να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο είδος σχεδιασμού ανάλογα με το ερώτημα. 
• να καταστήσει τον διδάκτορα ικανό να σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικές εργασίες με 

σκοπό την διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των κλινικών δοκιμασιών ή 
των οργάνων μέτρησης στις επιστήμες υγείας, 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 θα είναι σε θέση να: 

 
1. να γνωρίζουν τα βασικά στάδια του σχεδιασμού μιας έρευνας 
2. να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ποιοτικής και ποσοτικής 

έρευνας 
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3. να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό σε κάθε 
ερευνητικό ερώτημα 

4. να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα κάθε ερευνητικού 
σχεδιασμού 

5. να μελετούν κριτικά τη σύγχρονη βιβλιογραφία και να ανιχνεύουν περιοχές ελλιπούς 
γνώσης που χρήζουν περεταίρω έρευνα 

6. να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα έκβασης του αποτελέσματος ανάλογα με το 
ερευνητικό ερώτημα, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους 

7. να κατανοούν τη διαδικασία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας 
8. να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας τη μορφή 

επιστημονικών άρθρων, παρουσιάσεων σε συνέδρια, κτλ 
9. να γνωρίζουν τα βασικά βήματα της συγγραφής άρθρου ή ερευνητικής πρότασης 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Είδη έρευνας 
2. Ηθικά πλαίσια έρευνας 
3. Σχεδιασμός έρευνας 
4. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
5. Αξιολόγηση αρθρογραφίας 
6. Συγγραφή ερευνητικής πρότασης 
7. Κριτήρια εισδοχής και αποκλεισμού 
8. Συλλογή δεδομένων 
9. Μέθοδοι και βασικές αρχές δειγματοληψίας 
10. Ανάλυση δεδομένων, περιγραφική και επαγωγική στατιστική 
11. Ερμηνεία και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε ποσοτικού και ποιοτικού τύπου έρευνες. 
12. Συγγραφή άρθρου - πόστερ – powerpoint 
13. Μεθοδολογία Συστηματικής ανασκόπησης – Μετα-ανάλυσης 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διάλεξη με παρουσίαση εξειδικευμένων διαφανειών, παραδείγματα και αναγωγή σε πραγματικά 

δεδομένα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν μια κριτική αξιολόγηση τριών ερευνητικών 

άρθρων, σχετικών με το θέμα της ερευνητικής τους διατριβής. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική Εξέταση, Ενδιάμεση Εξέταση, Γραπτή Εργασία 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Presenting 

Medical Statistics 

from Proposal to 

Publication 

Peacock LJ., 

Kerry MS., Balise 

RR. 

Oxford 

University 

Press 

2017 978-0-19- 
877910-0 

Fundamentals of 

research 

methodology 

Hilla Brink, 

Christa van der 

Walt Gisela van 

Rensburg 

Juta & 

Company 

Ltd 

2014 9780702186899 

for healthcare 

professionals 

    

R in Action: Data 

Analysis and 

Graphics with R 

Robert Kabacoff Manning 

Publications 

Co 

2015 9781617291388 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Research 

Methods For 

Clinical 

Therapists 

Hicks, C Churchill 

Livingstone 

2009 9780702029981 

Κιντής Α., “ 

Τόμος A” 

Σύγχρονη Στατιστική 

Ανάλυση 

Gutenberg 2002 960-01-0585-5. 

 

  


