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Διάγραμμα  Μαθήματος 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

NUTR-703 
Προηγμένα Εργαστήρια/Σεμινάρια 
Διατροφής/Διαιτολογίας 

10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Επιστημών Ζωής και Υγείας Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό  Διατροφή/Διαιτολογία Αγγλικά/Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

3ος Κύκλος  Δρ Ελένη Ανδρέου 1ο Έτος  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Πρόσωπο με πρόσωπο  N/A Κανένα  

 

Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 

• Στόχος του μαθήματος είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να αποκτήσει γνώση ειδική με 
το θέμα της ερευνητικής του εργασίας.  

• Ο υποψήφιος διδάκτορας αναμένεται να μπορεί να ανατρέξει στις πηγές που 
παρέχονται από τη βιβλιοθήκη και να συνθέσει κριτικά την υπάρχουσα γνώση.  

• Επίσης αναμένεται να καταγράψει τα προβλήματα και τις παραλήψεις της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και να αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο η δική του 
ερευνητική εργασία θα καλύψει τα κενά.  

• Τέλος καλείται να αναγνωρίσει τις διαφορετικές μεθοδολογίες, τους διαφορετικούς 
σχεδιασμούς, τα μέτρα έκβασης, τα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους που έχουν 
χρησιμοποιηθεί καθώς και τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες αυτών ώστε να μπορεί 
να επιλέξει τα κατάλληλα για την εργασία του εργαλεία και να σχεδιάσει τη 
μεθοδολογία της με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο.  

• Όλα αυτά καλείται να τα γράψει σε μια αφηγηματική ανασκόπηση που θα 
δημοσιευτεί σε επιστημονικό  περιοδικό. 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται από κοινού από τον επιβλέπων καθηγητή και 
τον υποψήφιο διδάκτορα ανάλογα με το θέμα της εργασίας. Σε γενικές γραμμές όμως είναι 
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τα εξής: 

 
1. Να γνωρίσει ο υποψήφιος τη διαδικασία συγγραφής μιας κριτικής ανασκόπησης 

καθώς και της διαδικασίας υποβολής της σε επιστημονικό περιοδικό 
2. Να κατακτήσει ο υποψήφιος την υπάρχουσα γνώση στο αντικείμενο της έρευνας του 
3. Να αναγνωρίσει τις αδυναμίες και παραλήψεις της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στο 

αντικείμενο της έρευνας του 
4. Να εντοπίσει τα ερευνητικά κενά και να προτείνει τρόπους να απαντήσει σε αυτά 

μέσα από την ερευνητική του εργασία 
5. Να γνωρίσει τις μεθόδους, τα ερευνητικά εργαλεία και τα μέτρα έκβασης του 

αποτελέσματος που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της έρευνας του 
6. Να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους που απαντούν καλύτερα το 

ερευνητικό του ερώτημα 
7. Να μπορεί να στηρίξει με επιχειρήματα της επιλογή των εργαλείων, των μεθόδων 

και των μέτρων έκβασης του αποτελέσματος που επέλεξε για την εργασία του 
 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφία ανάλογα με το θέμα 
2. Κριτική σύνθεση της υπάρχουσας γνώσης ανάλογα με το θέμα 
3. Παρουσίαση και κριτική σύγκριση των μεθόδων, ερευνητικών εργαλείων και μέτρων 

έκβασης του αποτελέσματος που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο της 
έρευνας 

4. Ειδικά σεμινάρια ανάλογα με το θέμα από τον επιβλέπων καθηγητή, από 
προσκεκλημένους ειδικούς και από άλλους διδακτορικούς φοιτητές 

5. Ειδικά debate που διοργανώνει ο επιβλέπων καθηγητής με πρόσκληση και άλλων 
ειδικών από το τμήμα, το πανεπιστήμιο ή την τοπική επιστημονική κοινότητα. 

6. Ανεξάρτητη μελέτη και κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας στο πεδίο της έρευνας 

 
 

Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διάλεξη με παρουσίαση εξειδικευμένων διαφανειών, πρακτικά παραδείγματα και πρακτική 
εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν μια 
αφηγηματική ανασκόπηση που θα υποβληθεί σε ερευνητικό περιοδικό για δημοσίευση. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική εξέταση, Ενδιάμεση Εξέταση, Εργασίας (systematic review article) 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος  
Έτος ISBN 

Clinical Case Studies 
for the Nutrition Care 
Process 

Elizabeth Zorzanello 
Emery  

Jones & Bartlett 
Learning  

2012 978-0-7637-6184-
4 

Research Successful 
Approaches  

Elaine R. Monsen, 
Linda van Horn  

American 
Dietetic 
Association / 
Diana Faulhaber 

2008 978-0880914154 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος 
Έτος ISBN 

Nutritional 
Epidemiology 

Walter Willett Oxford 
University Press 

2012 9780199754038 

 


