
Κωδικός Μαθήματος: 
PTHE-703 

Τίτλος Μαθήματος 
Θέματα Φυσικοθεραπείας 

Credits (ECTS):  
4 (10 ECTS)   

Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα: 
Επιστημών Ζωής και Υγείας  1ο  Κανένα 
Τύπος Μαθήματος 
 Υποχρεωτικό  

Πεδίο 
PhD in Physiotherapy 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνική 

Επίπεδο Μαθήματος 
 3ο  

Έτος Διδασκαλίας  
1ο   

Διδάσκων Καθηγητής 
Δρ  

Τρόπος Παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ 
αποστάσεως μάθηση. 

Πρακτική άσκηση 
Όχι 

Συναπαιτούμενα Μαθήματα 
Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος: 

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 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

Περιεχόμενα 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 
 
 Μέθοδοι Διδασκαλίας:  

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. 
 
 
Απαραίτητα Συγγράμματα/ Ανάγνωση:  

Συγγραφέας Τίτλος Έκδοση Έτος ISBN 

Άρθρα, βιβλία και 
κεφάλαια βιβλίων ανάλογα 
με το θέμα της διατριβής  

    

 
Προτεινόμενα Εγχειρίδια/Ανάγνωση  

Συγγραφέας Τίτλος Έκδοση Έτος ISBN 

Άρθρα, βιβλία και 
κεφάλαια βιβλίων ανάλογα 
με το θέμα της διατριβής 

    

 
 


