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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι διδαςκαλία  3 5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ   

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ    

άλλθ   

ςφνολο 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ 
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://mba-ihu.gr/μακιματα/α-εξάμθνο/μεκοδολογία-

ζρευνασ/ 

http://casim.mkt.teithe.gr/methodologiaerevnas.htm  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελζσματα – Ειδικζς Ικανότητες 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
● Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

● Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 
● Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Οι φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα: 
- Κατανοιςουν και κα εμβακφνουν ςτθν μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και τισ ιδιαιτερότθτεσ προςζγγιςισ τθσ ανάλογα με τον 
ςκοπό τθσ και τον τομζα που κα εφαρμοςτεί 
- Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και κατανόθςι τουσ ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ εν γζνει, και τισ ικανότθτζσ τουσ 
ϊςτε να ςχεδιάηουν και να διεκπεραιϊνουν ζρευνεσ ςε περιπτϊςεισ άγνωςτου περιβάλλοντοσ και να επιλφουν, 
αναςχεδιάηουν και αναδιοργανϊνουν τυχόν διαδικαςίεσ προβλθματικζσ που προκφπτουν με τθ βοικεια 
προκεχωρθμζνων εργαλείων και μεκόδων 

- Να ςυνδυάηουν γνϊςεισ και να διατυπϊνουν κρίςεισ, ζςτω και με ελλιπι ι περιοριςμζνα δεδομζνα 

 

Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα: 

https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/μεθοδολογία-έρευνας/
https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/μεθοδολογία-έρευνας/
http://casim.mkt.teithe.gr/methodologiaerevnas.htm
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- Μποροφν να διαχειρίηονται και να μεταςχθματίηουν προβλιματα ζρευνασ που είναι ςφνκετα, απρόβλεπτα και απαιτοφν 
νζεσ προςεγγίςεισ 

- Να αναλαμβάνουν τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ ερευνθτικϊν ομάδων 

- Να αναηθτοφν, αναλφουν και ςυνκζτουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ με τθ χριςθ και των απαραίτθτων εργαλείων 

- Να λαμβάνουν αποφάςεισ και να κακοδθγοφν ερευνθτικζσ ομάδεσ 

 

 Γενικζς Ικανότητες 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ,  ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

Κριτικι αξιολόγθςθ βιβλιογραφίασ 

Οριςμόσ ςτόχων 

χεδιαςμόσ ζργων 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων 

Λιψθ αποφάςεων  
Διαχείριςθ χρόνου 

Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία – κατανομι ευκυνϊν  
  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι ασ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (προφορικζσ, γραπτζσ) 
Σιρθςθ επαγγελματικισ δεοντολογίασ 

Σιρθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν καλισ πρακτικισ 

 

 
Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ να αναηθτοφν, να ςυνκζτουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ με τθ χριςθ εργαλείων 
διαδικτφου και άλλων τεχνολογιϊν, να διενεργοφν βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και να αςκοφν κριτικι ςτθ βιβλιογραφία. Να 
ορίηουν ερευνθτικοφσ ςτόχουσ και να διενεργοφν ζρευνεσ και εργαςίεσ ςε διεκνζσ περιβάλλον και ςε διεπιςτθμονικό πεδίο.  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.Σο περιεχόμενο και θ αξία τθσ Ζρευνασ 

2. Μζκοδοι και πθγζσ Βιβλιογραφικισ ζρευνασ 

3. Η αξία των Δευτερογενϊν δεδομζνων 

4. Μελζτθ Μεκόδων ποιοτικισ ζρευνασ 

5. Διατφπωςθ Ερευνθτικϊν Τποκζςεων και Μεκοδολογία τθσ ποςοτικισ ζρευνασ 

6. Μζκοδοι Καταςκευισ ερωτθματολογίου 

7. Αξιοπιςτία και εγκυρότθτα μζτρων  
8. Μζκοδοι Δειγματολθψίασ 

9. Μζκοδοι ανάλυςθσ δεδομζνων μιασ ζρευνασ με τθ χριςθ εργαλείων και 
λογιςμικοφ 

10. Διενζργεια Ποςοτικισ ζρευνασ με δομθμζνο ερωτθματολόγιο 

11. υγγραφι εργαςίασ  
12. Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ  
13. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων, Παρουςίαςθ εργαςίασ  
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο με 13 τρίωρεσ διαλζξεισ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με ασ φοιτθτζσ 

Με αςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεκπαίδευςθσ, αποςτολι 
ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ, με εργαλεία ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ, με ςτακερό website, με e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

 

Δραςτηριότητα 
Ώρεσ Φόρτου Εργαςίασ 

Φοιτητών ςτο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39  
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Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για 
κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου 
να αντιςτοιχεί ςτα standards του ECTS 

Εργαςίεσ βιβλιογραφικισ 
επιςκόπθςθσ  

31 

Ερευνθτικι εργαςία  50 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν 
(προφορικά και γραπτά) 

2 

Ατομικι μελζτθ 28 

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(π.χ. αναλογία φόρτου 
εργαςίασ : αριθμό ΠΜ= 30 
Ώρεσ/1ECTS)  

150 

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ / 
Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, Δθμόςια 
Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 
Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικι  
1. Εξετάςεισ με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 70% του τελικοφ 
βακμοφ αξιολόγθςθσ. 
υμπεραςματικι Δοκιμαςία (ςτο τζλοσ τθσ περιόδου), 
με ςυνδυαςμό κεμάτων Πολλαπλισ επιλογισ, φντομθσ 
Απάντθςθσ, Θεμάτων Ανάπτυξθσ, Επίλυςθσ 
προβλθμάτων, Ερμθνείασ αποτελεςμάτων. ε κάκε 
ηθτοφμενο κζμα αξιολόγθςθσ αναγράφεται δίπλα το 
πλικοσ των μονάδων αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου 
κζματοσ. 
Προθγοφνται επεξθγιςεισ για τον τρόπο που απαντάμε 
και δίνονται εξθγιςεισ για τα κζματα, κακϊσ και 
επαρκισ χρόνοσ επίλυςθσ. 
 

2. Παρουςίαςθ εργαςιϊν προφορικά (10%) και γραπτά  
(20%) 

Δθμόςια Παρουςίαςθ και γραπτι κατάκεςθ αναφοράσ 
εργαςίασ ςτο τελευταίο μάκθμα με ςφγχρονεσ μεκόδουσ 
εκπαίδευςθσ (δια ηϊςθσ ι τθλεκπαίδευςθσ). 
 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.Πρότυπεσ απαντιςεισ από τα διδακτικά βοθκιματα, 
τθ διδαςκαλία και τισ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 

2. Πρότυπο ςχιμα ςφνταξθσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν 

3. Σιρθςθ τθσ Διαδικαςίασ εκπόνθςθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ 

4. Ποιότθτα παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςε 
κοινό με τθ βοικεια πολυμζςων, και πρότυπο ςχιμα 
ςφνταξθσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν 

Οι φοιτθτζσ μετά το πζρασ και τθν παρουςίαςθ των 
βακμολογιϊν  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Βαςικά βοηθήματα 

-ΠΩ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ; 
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 50659255 

Ζκδοςθ: 2θ ζκδ./2015 

υγγραφείσ: Ηαφειρόπουλοσ Κϊςτασ 

ISBN: 978-960-586-077-6 

Σφποσ: φγγραμμα 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΘ ΑΕ 

Σαξινομικόσ αρικμόσ ςτθ Βιβλιοκικθ του ΑΣΕΙΘ 
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φνολο διακζςιμων βιβλίων 3 

 

-ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ 

Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 12508145 

Ζκδοςθ: 1θ ζκδ./2011 

υγγραφείσ: Babbie Earl 
ISBN: 978-960-218-750-0 

Σφποσ: φγγραμμα 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΘ ΑΕ 

Σαξινομικόσ αρικμόσ ςτθ Βιβλιοκικθ του ΑΣΕΙΘ 

φνολο διακζςιμων βιβλίων 4. 

 

2. 'Αλλα βοηθήματα 

- Service quality assessment in a Greek higher education institute Costas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana Journal Of 

Business Economics And Management Vol. 9 , Iss. 1,2008 

- Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations A Parasuraman, VA Zeithaml, 1990 - The 

Free Press New York 

- The Qualitative Research Interview Ιn Qualitative methods in organizational research, A practical guide Nigel King, 

Catherine Cassel and Gillian Symon, London, Sage Publications, 1994. 

- Σθλικίδου, Ε., Θ Ζρευνα του Μάρκετινγκ: Θεωρθτικό Τπόβακρο-χεδιαςμόσ-Τλοποίθςθ. Εκδόςεισ οφία, 
Θεςςαλονίκθ, 2011. 

 

 

 


