
Τίτλος Μαθήματος Πτυχιακή Εργασία ΙI 

Κωδικός Μαθήματος PSC490 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό  

Επίπεδο Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο Έτος / 8ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Κανένα Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχος Μαθήματος Να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ολοκληρώσουν και να 
παρουσιάσουν το ερευνητικό έργο που έχουν ξεκινήσει το προηγούμενο 
εξάμηνο (PSC480) ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας γνώσεις στην 
ψυχολογία. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 
είναι σε θέση να: 

 Ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό της έρευνάς τους. 

 Ολοκληρώσουν τη συλλογή δεδομένων.  

 Αναλύσουν τα δεδομένα τους.  

 Ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των δεδομένων. 

 Ολοκληρώσουν τη συζήτηση της πτυχιακής τους. 

Προαπαιτούμενα 
PSC480 

Συναπαιτούμενα 
Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Αυτή η δεύτερη φάση της συμπλήρωσης του ερευνητικού έργου σε ένα τομέα 
της ψυχολογίας δίνει στον φοιτητή την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη συλλογή 
των δεδομένων του, την ανάλυση, την ερμηνεία και συζήτηση των 
αποτελεσμάτων. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει όλη τη γνώση 
που έλαβε από προηγούμενα σχετικά μαθήματα και με την καθοδήγηση του 
ερευνητικού του επόπτη να ολοκληρώσει την ερευνητική του εργασία και να 
την παρουσιάσει στην επιτροπή αξιολόγησης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Συναντήσεις με τον/την επόπτη/τρια Πτυχιακής.  

Ανεξάρτητη εργασία από τον/την φοιτητή/τρια. 

Καθοδήγηδη και διαβουλεύσεις με τον/την επόπτη/τρια. 
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Αξιολόγηση 
 

Ερευνητικό Έργο 80% 

Παρουσίαση 20% 
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