Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

MIR-662DG

Μεθοδολογία Έρευνας

10

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

Κανένα

Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών
Σχέσεων

2ο / 3ο

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστική Περιοχή

Γλώσσα Διδασκαλίας

Επιλογής

Διεθνείς Σχέσεις

Ελληνική / Αγγλική

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

2ος Κύκλος

Δρ. Οδυσσέας Χρίστου

2ο

Μέθοδος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συν-απαιτούμενα

Εξ΄ αποστάσεως

Δ/Υ

Κανένα

Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:


H εξοικείωση των φοιτητών με τη λογική και τις μεθόδους της κοινωνικής επιστημονικής
έρευνας.



Να παρέχει στους φοιτητές στερεά εμπειρικά, θεωρητικά και κανονιστικά θεμέλια για την
κατανόηση της έρευνας των κοινωνικών επιστημών γενικότερα και της έρευνας στις διεθνείς
σχέσεις ειδικότερα.



Να εισάγει τους φοιτητές στις μεθοδολογίες σχεδιασμού σύλληψης και λειτουργικότητας
έρευνας έτσι ώστε να συμβάλει στην ικανότητά τους να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να
εξηγούν τις κυριότερες θεωρίες στο δικό τους πεδίο έρευνας.



Να αναπτύξουν οι φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή
της δικής τους έρευνας και να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα
της γνώσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:


Επιδείξουν εκτεταμένη γνώση των μεθόδων έρευνας που χρησιμοποιούνται στον τομέα των
Διεθνών Σχέσεων και των Κοινωνικών Επιστημών.



Παρουσιάσουν πλήρη κατανόηση της πολυπλοκότητας του τομέα της μελέτης και της σχέσης
του με άλλες θεματικές ενότητες.



Αναλύσουν κριτικά την έρευνα στο πεδίο εφαρμογής.



Χρησιμοποιούν δεξιότητες πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, διαδικτυακή χρήση και e-mail)
ως εργαλεία μελέτης και επικοινωνίας.



Επιδείξουν δεξιότητες μάθησης που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην έρευνα διεθνών
φαινομένων με ελάχιστη βοήθεια ή καθοδήγηση.



Κάνουν αποτελεσματική χρήση των βιβλιοθηκών, βιβλιογραφικού υλικού και της υπάρχουσας
ακαδημαϊκής έρευνας.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Εισαγωγή στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών
Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας
Θεωρία και έρευνα
Δεοντολογία στην κοινωνική έρευνα
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις
Προσεγγίσεις δειγματοληψίας
Έρευνα επισκόπησης
Πειραματισμός
Μη-αντιδραστική έρευνα και δευτεροβάθμια ανάλυση
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων και έρευνα πεδίου

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:
Διαλέξεις, συζητήσεις, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσίαση, τελική εργασία
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