
MPH-205. Έπεςνα ζηην ςγεία: Ιδέερ, ππωηόκολλα και πποηάζειρ 

σπημαηοδόηηζηρ 

 

Υπεύθςνορ: Φ. Λιονήρ 

Διάπκεια: 2
ν
 Δμάκελν 

Υπνρξεσηηθό κάζεκα/ 2 ECTS 

 

Τύπορ: παξάδνζε, αηνκηθέο ζπδεηήζεηο, πξαθηηθή άζθεζε 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι ηος μαθήμαηορ: 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο απηνύ είλαη ε ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη εθπόλεζεο κηαο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο. Σην πιαίζην απηό ζα αλαιπζνύλ θαη ζπδεηεζνύλ  όια ηα βήκαηα-ζηαζκνί 

κηαο θπθιηθήο εξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο, πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (ΜΦ) πξνθεηκέλνπλ λα επηιέμνπλ ην ζεκαηηθό πεδίν πάλσ 

ζην νπνίν ζα ζρεδηάζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζίαο, αιιά θαη λα αλαδεηνύλ 

ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξίαο, λα δηαηππώλνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο ηδέα θαη ππόζεζε 

εξγαζίαο, λα εληνπίδνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη γεληθά λα ζπγγξάθνπλ ην 

εξεπλεηηθό ηνπο πξσηόθνιιν.  

 

Σηελ θαηεύζπλζε απηή θαη ζπκπιεξσκαηηθά, απηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ζην κάζεκα 

«Μεζνδνινγία ηεο Δξεπλαο», νη κεηαπηπρηαθνί η θνηηεηέο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο απηνύ έρνπλ πιεξνθνξεζεί θαη  λα εμνηθεησζνύλ κε:  

 

1. Τηο θύξηεο πεγέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη ζε εμέιημε ή ππό 

δηακόξθσζε, αιιά θαη γηα πθηζηάκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

2. Τε ζύιιεςε θαη δηακόξθσζε ηεο εξεπλεηηθήο ηδέαο αιιά θαη ηεο εξεπλεηηθήο 

ππόζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ηε ζπλνδεύζεη. 

3. Τν ζεσξεηηθό ζπιινγηζκό πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύζεη θαη ππνζηεξίμεη ηελ 

εξεπλεηηθή ππόζεζε. 

4.  Τε ζπγγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ (δηαηύπσζε εξεπλεηηθώλ 

εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, ζρεδηαζκόο κειέηεο, εμέηαζε δεηεκάησλ 

βηνεζηθήο, θαζνξηζκόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ρξεκαηνδόηεζεο, θ.α.) 

5. Τηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε από επηηξνπέο βηνεζηθήο θαη δενληνινγίαο 

6. Τε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο (ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε, εξκελεία 

απνηειεζκάησλ) θαη ηελ κεηεγγξαθή ηεο ζε θείκελν κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

7. Τηο δπλαηόηεηεο θαη ηξόπνπο δεκνζίεπζεο θαη δηάρπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ηόζν ζηνλ επηζηεκνληθό ρώξν (πρ. επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε ζε 

αλαγλσξηζκέλν πεξηνδηθό ή ζπλέδξην) όζν θαη ζε ηνπηθό/πεξηθεξεηαθό 

επίπεδν (πρ. δνκέο θαη ππεξεζίεο πγείαο, θνξείο θαη αξρέο-ΥΠΔ, Πεξηθέξεηα, 

Γήκνη θ.α.) 



 

Πεπιεσόμενοηος μαθήμαηορ: 

 

1
η 

διδακηική ενόηηηα (ανηιζηοιχεί ζηους εκπαιδευηικούς ζηόχους 1-3): 

Δηζαγσγή ζηελ θπθιηθή εξεπλεηηθή δηεξγαζία θαη θαζνξηζκόο ρξνλνδηαγξακκάησλ 

θαη πξνεηνηκαζία ηνπ εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ (18/5/2020-Γηδάζθσλ Φξήζηνο 

Ληνλήο) 

 

2
η
 διδακηική ενόηηηα: Πξαθηηθή άζθεζε ζπγγξαθήο πξσηνθόιινπ  

(21/5/2020, 3 ώξεο-Γηδάζθνληεο: Γήκεηξα Σεθάθε-Πηζηόιια θαη Μαξηιέλα 

Αλαζηαζάθε) 

 

3
η
 διδακηική ενόηηηα:Δπηηξνπή Βηνεζηθήο θαη Γενληνινγίαο (28/5/2020, 

Σηαπξνύια Τζηλόξεκα) 

 

 

Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ: Δκπξόζζεζκε ζύληαμε ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο  

 

Γλώζζα διδαζκαλίαρ: Διιεληθή 

 

Διδακηικέρ και μαθηζιακέρ μέθοδοι: Γηαιέμεηο, βησκαηηθή κάζεζε κέζσ πξαθηηθήο 

άζθεζεο 

 

Διδάζκονηερ: Γήκεηξα Σεθάθε-Πηζηόιια,  Μαξηιέλα Αλαζηαζάθε, Σηαπξνύια 

Τζηλόξεκα θαη Φξήζηνο Ληνλήο. 

 

 

 

 


