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Στόχοι Μαθήματος:
ΤΤο μάθημα έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή των διδακτορικών φοιτητών στη διαδικασία
συγγραφής πρότασης για χρηματοδότηση και στην ετοιμασία ακαδημαϊκών άρθρων προς
δημοσίευση. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
● Να διακρίνουν και να συγκρίνουν τα διαφορετικά είδη ακαδημαϊκής γραφής:
o επιστημονικά άρθρα
o εκπαιδευτικά άρθρα
o χρηματοδοτούμενες προτάσεις (π.χ. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Erasmus+),
o άρθρα για εφημερίδες
o διδακτορική διατριβή
● Να αναπτύξουν δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής για συγγραφή επιστημονικών άρθρων
(ερευνητικών και εκπαιδευτικών).
● Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση
● Να διενεργούν αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων εγχώριων και ευρωπαϊκών οργανισμών
για εντοπισμό προκηρύξεων προς χρηματοδότηση
● Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής και επικοινωνίας επιστημονικής γνώσης προς το
ευρύτερο κοινό
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Ετοιμάσουν ολοκληρωμένο προσχέδιο ερευνητικού ή εκπαιδευτικού άρθρου προς
δημοσίευση
2. Ετοιμάσουν ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για υποβολή σε εγχώριο ή διεθνή
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οργανισμό
3. Εντοπίσουν ανοικτές προσκλήσεις έρευνας (π.χ. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας,
Erasmus+)
4. Παρουσιάζουν ένα επιστημονικό θέμα με επικοινωνιακό τρόπο στο ευρύτερο κοινό

Περιεχόμενο Μαθήματος:
●
●
●

Εισαγωγή στην ακαδημαϊκή κουλτούρα (πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής)
Επικοινωνία της επιστήμης στην καθημερινή ζωή
Διαφορετικά είδη ακαδημαϊκής γραφής
o επιστημονικά άρθρα
o εκπαιδευτικά άρθρα
o χρηματοδοτούμενες προτάσεις (π.χ. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Erasmus+)
o άρθρα σε εφημερίδες
o διδακτορική διατριβή

●
●
●

Δεξιότητες συγγραφής επιστημονικών άρθρων
Δεξιότητες συγγραφής ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση
Δεξιότητες αναζήτησης προκηρύξεων για χρηματοδότηση

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Παρουσιάσεις, συζητήσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
● Συγγραφή ερευνητικού ή εκπαιδευτικού άρθρου
● Συγγραφή ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση
● Παρουσίαση επιστημονικού θέματος προς το ευρύτερο κοινό
Συγγραφή Ερευνητικού ή Εκπαιδευτικού Άρθρου
Οι φοιτητές αναμένεται να ετοιμάσουν προσχέδιο ερευνητικού ή εκπαιδευτικού άρθρου για
υποβολή σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Το άρθρο θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες
συγγραφής του περιοδικού.
Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης για Χρηματοδότηση
Οι φοιτητές θα πρέπει να ετοιμάσουν προσχέδιο ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση στη
βάση της αναζήτησης συγκεκριμένης προκήρυξης.
Παρουσίαση Επιστημονικού Θέματος προς το Ευρύτερο Κοινό
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Σημαντικό μέρος της ανάπτυξης ενός ερευνητή είναι η επικοινωνία του με το ευρύτερο κοινό. Οι
φοιτητές καλούνται να εντοπίσουν ένα θέμα των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων και να
ετοιμάσουν σύντομη παρουσίαση προς το ευρύ κοινό επικοινωνώντας την επιστημονική γνώση
με απλό και κατανοητό τρόπο. Η παρουσίαση προς να διεξαχθεί στο πλαίσιο ανοικτής ημερίδας
(διαδικτυακής ή συμβατικής).
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