
Τίτλος Μαθήματος 
Μεθοδολογία Έρευνας Και Ανάλυση Δεδομένων Στον Τομέα Της 

Φιλοξενίας Και Του Τουρισμού 

Κωδικός Μαθήματος HTD410 

Τύπος μαθήματος  Επιλογής 

Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης  

4ο έτος / 7ο εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα  
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντ
ήσεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Σκοπός και στόχοι 
του μαθήματος 

Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τη χρησιμότητα 

της έρευνας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Δίνει 

τους φοιτητές γνώσεις σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν τη 

φιλοσοφία του τουρισμού και της φιλοξενίας και πώς αυτές 

μπορούν να αναθεωρηθούν για περαιτέρω εμπλουτισμό, τις 

τεχνικές που απαιτούνται για την απόκτηση δεδομένων για 

συγκεκριμένα ερευνητικά προβλήματα, τους στόχους και την 

παροχή γνώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα 

μπορούν να αναλυθούν και να ερμηνευθούν σε χρήσιμες 

πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα 

τουρισμού και φιλοξενίας σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές 
πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Επιδεικνύουν δεξιότητες για την εύρεση βιβλιογραφικού υλικού 
σχετικά με τον τουρισμό και τη φιλοξενία και να αξιολογούν με 
κριτικό πνεύμα αυτό το υλικό. 

 Χρησιμοποιούν ερευνητική στρατηγική βασισμένη στη θεωρία 
και την πρακτική και να προγραμματίζουν την απαραίτητη 
μεθοδολογία για την εφαρμογή της. 

 Εξετάζουν και αναλύουν τις ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές 
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για μια σειρά θεμάτων 
τουρισμού και φιλοξενίας. 

 Αξιολογούν τα αποτελέσματα της έρευνας και τα ερμηνεύουν 
ως προς τη λήψη αποφάσεων. 

 Επεξεργαστούν τα επίπεδα δυσκολίας για διάφορες κατηγορίες 
έργων και να αντιμετωπίσουν το χρόνο, το κόστος και τα 



εμπόδια στην έρευνα στον τομέα του τουρισμού και της 
φιλοξενίας. 

Προαπαιτούμενα AED105, 
HTD220 

Συναπαιτούμενο(α):  Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος  

 Παρουσίαση της έρευνας στον τομέα του τουρισμού και της 
φιλοξενίας 

 Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θεωρητικών πλαισίων, 
συλλογή και χρήση δευτερευόντων πηγών δεδομένων 

 Διατύπωση και αποσαφήνιση του ερευνητικού θέματος: 
σύνταξη ερευνητικής πρότασης για τον τομέα του τουρισμού και 
φιλοξενίας 

 Μεθοδολογία και ερευνητικός σχεδιασμός: Αποφασίζοντας για 
την ερευνητική προσέγγιση και επιλέγοντας μια ερευνητική 
στρατηγική 

 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας για τη συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων 

 Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας για τη συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων 

 Έννοιες μέτρησης, σχεδιασμός ερωτηματολογίων, 
διαπραγμάτευση της πρόσβασης και ερευνητική ηθική 

 Τεχνικές δειγματοληψίας 

 Χρήση στατιστικών: Δημιουργία κωδικών για πρωτογενή 
δεδομένα και μετατροπή τους σε πληροφορίες, Χειρισμός 
δεδομένων που λείπουν 

 Χρήση προκαταρκτικών στατιστικών στοιχείων: Ανάλυση 
μεταβλητών, Γραφικές  παραστάσεις και ερμηνεία δεδομένων 

 Χρήση στατιστικής ανάλυσης για διερεύνηση σχέσεων μεταξύ 
δύο μεταβλητών (Παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμές), 
Γραφικές παραστάσεις και ερμηνεία δεδομένων. 

 Χρήση στατιστικής για ανάλυση πολλών μεταβλητών 
(Παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμές), Γραφικές 
παραστάσεις και ερμηνεία δεδομένων. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση         Τελική Εξέταση 50% 
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