
 

Τίτλος Μαθήματος  MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3103ΜΕΕΥ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3ο έτος / Ε’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Παπαγεωργίου Άννα, Τσελεγγίδης Αρσένιος 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (1 ώρα) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) 

Στόχος Μαθήματος  Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές/τριες 

ικανούς να διεξάγουν μια επιστημονική έρευνα στον τοµέα των 

επιστηµών υγείας. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

- διεξάγει μια επιστημονική έρευνα στον τοµέα των επιστηµών 

υγείας. 

- συλλέγει δεδοµένα, ερµηνεύει τόσο τις ποσοτικές όσο και τις 

ποιοτικές µελέτες και κατανοεί επιστηµονικά άρθρα στον τομέα 

των επιστηµών υγείας 

- κατανοεί και επεξηγεί τα αποτελέσµατα συστηµατικών 

ανασκοπήσεων στο χώρο των επιστηµών υγείας  

- χρησιμοποιεί το πρόγραµµα SPSS ως απαραίτητο εργαλείο 

στην έρευνα στον τομέα της υγείας 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο Μεθοδολογία της Έρευνας στον τοµέα των επιστηµών υγείας. 



 

Μαθήματος  Ανεύρεση πληροφοριών μέσω αναζήτησης σε πληθώρα βάσεων 

δεδομένων.  

Ερευνητικού πρόβλημα, ερευνητικές υποθέσεις, πρωτόκολλα και  

πιλοτική έρευνα.  

Τρόποι δειγµατοληψίας - αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 

Μέσα και εργαλεία συλλογής δεδοµένων  - χειρισµός  δεδοµένων 

ανάλογα µε τις µεταβλητές και τις κλίµακες που ανήκουν. 

Κριτική της ποιότητας των δηµοσιευµένων ερευνών. 

Τρόπος συγγραφής και παρουσίασης µιας έρευνας -  πρακτική στα 

διάφορα συστήµατα συγγραφής των αρθρογραφικών αναφορών. 

Τέλος, οι θεωρητικές έννοιες εξειδικεύονται στα πλαίσια εργαστηρίου 

Η/Υ όπου οι φοιτητές/τριες επεξεργάζονται και αναλύουν δεδοµένα 

στο στατιστικό πακέτο SPSS, έτσι ώστε µε το τέλος του µαθήµατος να 

είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδοµένα, να ετοιµάζουν πίνακες και 

διαγράµµατα και να παράγουν στατιστικά αποτελέσµατα. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα διεξάγεται στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1.Σαχίνη-Καρδάση Α. Μεθοδολογία έρευνας: Εφαρµογές στο χώρο της 

υγείας, Εκδόσεις ΒΗΤΑ, 2007. 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2.Huysamen G.K, Methodology for the Social and Behavioural 

3.Ιωαννίδης Ι, Αρχές Αποδεικτικής Ιατρικής, Αθήνα, Εκδόσεις, Λίτσα, 2005. 

4.Παναγιωτάκος Δ, Μεθοδολογία της Έρευνας και της Ανάλυσης Δεδοµένων 

για τις Επιστήµες της Υγείας, Αθήνα, Εκδόσεις Β.Γ. Κωστάκη, 2006. 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 



 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


