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Σκοπόρ και Σηόσοι ηος Μαθήμαηορ:
Σν κάζεκα ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ θαηάιιεισλ
εξεπλεηηθώλ ηερληθώλ ζε επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Αλαπηύζζεη ηε ζπλνιηθή
δνκή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, από ηελ απόθαζε γηα ην ζέκα κέρξη θαη ηελ
ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ.
Σν κάζεκα νινθιεξώλεηαη ζε δύν κέξε:
Το 1ο μέπορ αθοπά:







Σελ επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο
Σν ζρεδηαζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζύκθσλα κε ηα πξόηππα νξζήο πξαθηηθήο
ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σελ θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ζε ζρέζε κε ην ζέκα
πνπ επηιέρζεθε, κε ζηόρν ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκό ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ
ηεο έξεπλαο. γηα λα βνεζήζεη ζην ζαθή νξηζκό ησλ ζθνπώλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο
εξεπλεηηθήο κειέηεο.
Σε δηαηύπσζε θαηάιιεισλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ κε βάζε
ηελ θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπο δηαηππσκέλνπο ζθνπό θαη
ζηόρνπο ηεο έξεπλαο
Σελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνηνηηθώλ ή/θαη πνζνηηθώλ κεζόδσλ αλάιπζεο θαη
ηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ

Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ 1νπ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαζνδεγήζεη θαηάιιεια
ηνπο θνηηεηέο ώζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ εξεπλεηηθή ηνπο πξόηαζε
γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηαηξηβήο ηνπο.
Το 2 μέπορ ηνπ καζήκαηνο αθνξά ζηελ εθπόλεζε κηαο αλεμάξηεηεο ζεσξεηηθήο ή
εκπεηξηθήο εξεπλεηηθήο κειέηεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ ζέκαηνο, ηεο επηινγήο ησλ
θνηηεηώλ, θαη ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. Σν ζέκα ζα εμεηαζηεί ππό
ην θσο ηεο αθαδεκατθήο ζθέςεο θαη έξεπλαο ζε θαηάιιειν κεηαπηπρηαθό επίπεδν.
Ο απώηεξνο ζηόρνο ηεο απαίηεζεο απηήο είλαη λα δνθηκαζηεί ε ηθαλόηεηα ηνπ
ππνςήθησλ απνθνίησλ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν
ελλνηνινγηθό, ζεσξεηηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην, θαη αλάιπζή ηνπ ζύκθσλα κε
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ηελ αθαδεκατθή πξαθηηθή ώζηε λα πξνθύςνπλ νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη
ζεκειησκέλεο πξνηάζεηο.
Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα:
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:




Να ζρεδηάδνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα νινθιεξώλνπλ έλα νινθιεξσκέλν
πξσηόηππν εξεπλεηηθό έξγν ζύκθσλα κε ηηο θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε
επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
Να αλαιύνπλ κία πξνο κία ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηόζν ζε
πνζνηηθέο όζν θαη ζε πνηνηηθέο έξεπλεο.
Να επηιέγνπλ γηα θάζε εξεπλεηηθό έξγν ηηο θαηάιιειεο αλαιπηηθέο θαη
ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.
Να ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο, κε αθαδεκατθά απνδεθηό ηξόπν.
Να ζρεδηάδνπλ θαη λα γξάθνπλ κηα εξεπλεηηθή πξόηαζε.



Να ζπγγξάθνπλ κηα δηπισκαηηθή δηαηξηβή ζε θαηάιιειν κεηαπηπρηαθό επίπεδν





Πεπιεσόμενο ηος Μαθήμαηορ:
Σν 1ν κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο νη νπνίεο
αλαπηύζζνληαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη ζεκηλαξίσλ:
1. Βαζηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο
2. Δπηινγή εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο
3. Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε
4. Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε
5. ηξαηεγηθή – ρεδηαζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο
6. Πνηνηηθή – πνζνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
7. Δκπεηξηθή αλάιπζε θαη κεηξήζεηο
8. Πξσηνγελή δεδνκέλα – νξηζκόο – ζπιινγή
9. Αλάιπζε πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
10. Γεπηεξνγελή δεδνκέλα & ζύλζεηνη δείθηεο
11. πγγξαθή εξεπλεηηθήο πξόηαζεο θαη δηαηξηβήο
12. Γηαρείξηζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ
Σν 2ν κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ επηιερζέληνο
εξεπλεηηθνύ έξγνπ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.
Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ και μέθοδοι διδαζκαλίαρ:
Γηαθάλεηεο, βίληεν, θξνληηζηήξηα, δηαδξαζηηθέο ζπδεηήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο
Αξιολόγηζη:
Παπαδοηέο
Πξνθαηαξηηθή βηβιηνγξαθηθή
αλαζθόπεζε θαη πεξίγξακκα έξεπλαο
Δξεπλεηηθή πξόηαζε
Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή

Σςνηελεζηήρ
Βαπύηηηαρ

Εβδομάδα
Παπάδοζηρ

10%

6η

20%
70%

12η
18η έωρ 24η
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εβδομάδα
ΤΝΟΛΟ

100%

Απαηηείηαη: α) λα έρεηε αμηνινγεζεί επηηπρώο, ζπλνιηθά, ζηα δύν πξώηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεηε ζηελ εθπόλεζε ηεο
δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο θαη β) λα αμηνινγεζείηε επηηπρώο ζηελ δηπισκαηηθή ζαο
δηαηξηβή. Σν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην Παλεπηζηήκην
Λεπθσζίαο είλαη:
Α
ΑΒ+
Β
ΒC+
C
CD+
D
DF

Κλίμακα

%
93-100
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
60-62
0-59

Δμαηξεηηθά
Πνιύ θαιά

Καιά

Απνδεθηά
Απνηπρία

4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0
0.7
0

Κύπιο διδακηικό εγσειπίδιο:
Σσγγραθείς

Τίηλος

Mark N. K. Saunders,
Philip Lewis, Adrian
Thornhill
Δπιμέλεια Δλληνικής
Έκδοζης Β. Τζοσκάηος
– Γ. Βρόνηης

Δκδόηης

ΜΔΘΟΓΟΙ
Pearson
ΔΡΔΤΝΑ Education
ΣΙ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΚΑΙ ΣΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έηος

ISBN

2014

978-960-949539-4

Άλλα εγσειπίδια:
Σσγγραθείς

Τίηλος

Δκδόηης

Barbara G.
Tabachnick and
Linda S. Fidell

Using Multivariate
Statistics (6th edition)

Pearson

Julie Pallant

SPSS Survival Manual: Open
A step by step guide to University
data analysis using
Press
SPSS

Έηος

ISBN

2012

9780205849574

2013

9780335262588
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