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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS  

SPSC-490G Τελική Πτυχιακή Μελέτη 12 

Προαπαιτούμενα Τμήμα  Εξάμηνο 

SPSC-300G; 315G; 316G Επιστημών Ζωής Φθινόπωρο/Άνοιξη 

Κατηγορία Μαθήματος  Γνωστικό Πεδίο  Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο Έρευνα στην Επιστήμη του 
Αθλητισμού 

Greek 

Επίπεδο Σπουδών  Διδάσκοντες Έτος Σποδών 

1ος Κύκλος  Όλοι οι Διδάσκοντες Αναλόγως 
Αθλήματος/Γνωστικού πεδίου, 
Συντονιστής μαθήματος:  
Dr. Μάριος Χ΄΄΄Χαραλάμπους 

4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Εξάσκηση Συναπαιτούμενα 

Διά Ζώσης Έρευνα: Εργαστήριο/Πεδίο Κανένα 

 
     Στόχοι του Μαθήματος: 
 

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Να αναγνωριστεί και να καθοριστεί μέσα από την εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

την επιστημονική μεθοδολογία έρευνας, ένα ερευνητικό ερώτημα.  

2. Να προετοιμαστεί μια ερευνητική πρόταση  

3. Να δημιουργηθεί ένα ερευνητικό πείραμα και να σχεδιαστούν αποτελεσματικές μέθοδοι 

συλλογής των ερευνητικών δεδομένων  

4. Να δημιουργηθεί μια πρόταση για έγκριση από επιτροπή βιοηθικής στηριζόμενη στην 

υπάρχουσα νομοθεσία και στις αντίστοιχες επαγγελματικές πρακτικές που ακολουθούνται  

5. Να οργανωθεί η συλλογή και η καταγραφή των δεδομένων  

6. Να αναλυθούν και να επεξηγηθούν τα ερευνητικά δεδομένα  

7. Να δημιουργηθεί ερευνητική εργασία  

 
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες καλούνται να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Σε 
συνεννόηση με έναν επιβλέπον καθηγητή, οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν ένα ερευνητικό θέμα 
της επιλογής τους. Το ερευνητικό θέμα που θα αναπτύξει ο φοιτητής/τρια θα περιλαμβάνει την 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος, την συλλογή 
δεδομένων σε μηχανήματα εργαστηρίου ή σε δοκιμασίες πεδίου και τη συζήτηση των 
αποτελεσμάτων που τελικά θα οδηγήσουν σε μια πτυχιακή ερευνητική διατριβή 8000 λέξεων. Η 
ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται από τον φοιτητή/τρια, ενώ σε κάθε φοιτητή/τρια θα αντιστοιχεί 
και ένας επιβλέπον καθηγητής με τον οποίο θα συνεργάζονται τακτικά.  
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 
1. Να κάνουν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ένα συγκεκριμένο θέμα για τον προσδιορισμό 

των θεωριών και των εννοιών που περιβάλλουν το συγκεκριμένο θέμα.  
2. Να δημιουργούν ένα ερευνητικό ερώτημα με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
3. Να δημιουργούν ένα αντίστοιχο ερευνητικό πείραμα και να μπορούν να εξηγούν τους 

ερευνητικούς και πειραματικούς χειρισμούς.  
4. Να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες που χρειάζονται για τη συλλογή δεδομένων.  
5. Να δημιουργούν ερευνητική πρόταση για έγκριση από την επιτροπή βιοηθικής ώστε να 

αναγνωρίζουν την επιστημονική δεοντολογία και την υπάρχουσα νομοθεσία βιοηθικής για 
πειραματικές εργασίες. 

6. Να οργανώνουν και να ολοκληρώνουν τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων με έγκυρο και 
αξιόπιστο τρόπο. 

7. Να αναλύουν και να εξηγούν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας σωστή προσέγγιση και 
ερευνητική μεθοδολογία.  

8. Να συζητούν τα δεδομένα τους στο πλαίσιο του ερευνητικού ερωτήματος και της συναφούς 
βιβλιογραφίας.  

9. Να παρουσιάζουν τα δεδομένα τους μέσω επιστημονικών συνεδρίων και παρουσιάσεων.  
10. Να δημιουργούν ένα ερευνητικό κείμενο.   
11. Να μπορούν να εργαστούν το ίδιο αποτελεσματικά τόσο ανεξάρτητα όσο και σαν μέλη μιας 

ερευνητικής ομάδας. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μεθοδολογία αθλητικής έρευνας. 
2. Αναγνώριση του ερευνητικού ερωτήματος. 
3. Σχεδιασμός και προετοιμασία δεξιοτήτων για τη συλλογή δεδομένων. 
4. Δημιουργία ερευνητικής πρότασης για έγκριση από επιτροπή βιοηθικής με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις επαγγελματικές πρακτικές.  
5. Οργάνωση και ολοκλήρωση συλλογής δεδομένων. 
6. Ανάλυση και επεξήγηση δεδομένων.  
7. Δημιουργία μιας επιστημονικής διατριβής. 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Επίβλεψη έρευνας, μαθήματα, συζητήσεις, παρουσιάσεις, πρακτικές εφαρμογές 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Επιστημονική πρόταση, συλλογή δεδομένων, προετοιμασία περίληψης, παρουσίαση 
αναρτημένης εργασίας, παρουσίαση προφορικής εργασίας, τελική ερευνητική εργασία: εισαγωγή, 
μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση (ερευνητικό άρθρο) 



 

Σ ε λ ί δ α  3 | 3 

 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφείς Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Μέθοδοι Έρευνας στη 
Φυσική Δραστηριότητα 

Κώστας 
Καρτερολιώτης 

Broken Hill 
Publishers Ltd 

2003 9789604892815 

 
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Title Author(s) Publisher Year ISBN 

Research Methods in 
Physical Activity-5th  Ed. 

Jerry R. 
Thomas, Jack 
K. Nelson, 
Stephen J. 
Silverman 

Human Kinetics, 
Champaign, II. 

2005 0736056203 

Discovering Statistics Using 
IBM SPSS Statistics 

Field, A. London: Sage 2013 9781446249178 

Measurement & Evaluation in 
Human Performance 5th Ed. 

Morrow, J.R., 
Jackson, A.W., 
Disch, J.G. and 
Mood, D.P. 

Human Kinetics, 
Champaign, IL. 

2015 13:9781450470438 

Statistics in Kinesiology-3rd 
Edition 

Vincent, W.J Human Kinetics 2005 0736057927 

 

 

  


