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Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας  6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Φθινοπωρινό, Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Έρευνα Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκουσα Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Δρ. Λεωνίδας Ευθυμίου 1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως Ν/Α Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Το μάθημα Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας,  βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα 

παρέχει δεξιότητες θεμελιώδεις για την επίτευξη ικανοτήτων σε όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού 

προγράμματος καθώς και στη συγγραφή της διπλωματικής διατριβής. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί 

για να αναπτύξει τις γνώσεις σας και την κατανόηση της ακαδημαϊκής πρακτικής και έρευνας. 

Χρησιμοποιεί τη μαθησιακή προσέγγιση που βασίζεται στη ερευνητική διαδικασία καθώς και στην 

επίλυση προβλημάτων, για να αναπτύξει τις πρακτικές σας ικανότητες σε τομείς και πτυχές της 

κατάλληλης ακαδημαϊκής πρακτικής και έρευνας στη διαχείριση επιχειρήσεων.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές  θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

1. Γράφουν με ένα σαφές και λογικό ακαδημαϊκό στυλ εφαρμόζοντας δεξιότητες κριτικής σκέψης, 

κατανοώντας τη σημασία και την εφαρμογή της σωστής βιβλικής αναφοράς (δηλ. Χάρβαρντ) 

2. προσδιορίσουν κατάλληλους βιβλιογραφικούς τομείς για ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό 

ερευνητικό θέμα. 

3. κατανοήσουν τη φιλοσοφική και μεθοδολογική βάση των σημαντικών ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών προσεγγίσεων. 

4. εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών μεθόδων (ποιοτικών και ποσοτικών) ανάλογα με 

συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, στόχους και/ή επιθυμητών αποτελεσμάτων . 

5. επιδείξουν κατανόηση των ερευνητικών αρχών, προσδιορίσουν τις έννοιες που πρέπει να 



 

P a g e  2 | 3 

 

χειριστούν και τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια επιχειρηματική ερευνητική 

πρόταση. 

 

 "Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβολή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος στους 

μαθησιακούς στόχους / ικανότητες και τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος 

περιλαμβάνονται στο χάρτη γνωστικού περιεχομένου του κάθε προγράμματος" 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Τα θεμέλια της Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας και Ερευνητικής Δραστηριότητας 

2. Ακαδημαϊκή ανάγνωση / Συγγραφή / Ενεργή Ανάγνωση 

3. Κριτική σκέψη 

4. Ανατροφοδότηση σε συμφοιτητές  

5. Προσδιορισμός Ερευνητικού Θέματος 

6. Ερευνητικός Σχεδιασμός 

7. Ποιοτική / Ποσοτική Μεθοδολογία 

8. Βιβλιογραφική Αναζήτηση 

9. Ερευνητικές Μέθοδοι 

10. Ερευνητική Δειγματοληψία 

11. Πρακτική Επιτόπια εργασία - Συλλογή δεδομένων 

12. Διαδικασία Συγγραφής 

13. Φόρμες έγκρισης δεοντολογίας, πρόσβασης, συγκατάθεσης, ανωνυμίας, εμπιστευτικότητας, 

δεοντολογίας 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαδραστικές διαλέξεις, παρουσίαση και ανασκόπηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και 

συζήτηση επίκαιρων θεμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση 

των φοιτητών για τη συμβολή της έρευνας στην πρόοδο της ακαδημαϊκής γνώσης και της 

διαχειριστικής πρακτικής. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Κύρια εργασία, εβδομαδιαίες αξιολογήσεις, τελική εξέταση 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Δεν υπάρχει απαραίτητο εγχειρίδιο για αυτό το μάθημα. Το υλικό αντλεί πολλές πηγές ως μέρος 

της καθοδηγούμενης ανάγνωσης. 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Saunders M.,  

Lewis P. and  

Thornhill A. 

Research methods for 

business students      

8th edition 

Pearson 2019 9781292208787 

 

*(Υ) Υποχρεωτικό Μάθημα 

 

 

 

  


