
Τίτλος Μαθήματος Μεταπτυχιακή Διπλωματική I: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Μεθοδολογία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MHC650 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ου Κύκλου) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο έτος/2ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Παναγιώτης Παρπόττας 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεδιασκέψεις  

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι Μαθήματος Να προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στον υποψήφιο για να σχεδιάσει 
και να φέρει εις πέρας υψηλής ποιότητας ερευνητική μελέτη σε ένα πεδίο 
της Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι 
σε θέση να: 

1. Συνθέσουν ξεκάθαρη υπόθεση που θα ήθελαν να εξερευνήσουν από 
την επιστημονική περιοχή της Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου 

2. Ολοκληρώσουν βιβλιογραφική ανασκόπηση από την επιστημονική 
περιοχή της Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου της επιλογής τους 

3. Συγκεκριμενοποιήσουν και να αναπτύξουν την υπόθεση που 
επιθυμούν να εξερευνήσουν 

4. Αναπτύξουν πλήρη κατανόηση της μεθοδολογίας που θα 
χρησιμοποιήσουν για τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση 

5. Αναπτύξουν πλήρη κατανόηση της ποσοτικής μεθοδολογίας (ή μικτής 
μεθοδολογικής προσέγγισης) που θα εφαρμόσουν για την ανάλυση 
των δεδομένων τους 

6. Ολοκληρώσουν τη συγγραφή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 
της μεθοδολογίας της διατριβής τους 

Προαπαιτούμενα MHC600,MHC610, 
MHC620* 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί το αρχικό στάδιο της μεταπτυχιακής διατριβής όπου ο 
υποψήφιος χρειάζεται να ολοκληρώσει τα αρχικά στάδια που απαιτούνται 
ώστε να φέρει εις πέρας μια ερευνητική μελέτη υψηλής ποιότητας, σε ένα 
πεδίο της Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Στο μάθημα περιλαμβάνονται 
σεμινάρια συνολικής διάρκειας 12 ωρών όπου ο διδάσκοντας παρουσιάζει 
και συζητά με τους φοιτητές σχετικά θέματα με το πρώτο μέρος της 
ερευνητικής εργασίας, την κατάθεση του πρωτοκόλλου βιοηθικής 
αξιολόγησης και ανάθεσης ερευνητικού επόπτη στον κάθε φοιτητή. 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 ξεκινήσει το πρώτο μέρος της ερευνητικής του εργασίας. 

 

Θέματα που μπορούν να συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφία και των σχετικών, με το εξεταζόμενο θέμα, 
ευρημάτων 

Μεθοδολογία 

Προετοιμασία πρωτοκόλλου Βιοηθικής Αξιολόγησης 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ-αποστάσεως 

Βιβλιογραφία 1. Σαμάντα-Ρούντη, Ε., & Κυριαζόπουλος, Π. (Latest Ed). Μεθοδολογία 
Έρευνας Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών. Σύγχρονη Εκδοτική. 
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Psychology. Third Edition. London: Pearson. 

3. American Psychological Association. (Latest Ed). Publication Manual of 
the American Psychological Association, Sixth Edition. Washington, DC: 
APA. 

Συγκεκριμένα βιβλία και άρθρα θα προταθούν από τον ερευνητικό επόπτη 
που θα ανατεθεί στον κάθε φοιτητή. Ο φοιτητής πρέπει να ακολουθεί τον 
οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. 

Αξιολόγηση Περιγραφή Ποσοστό (%) 
Γραπτές Αναφορές                 90 
Παρακολούθηση 10 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Γλώσσα Ελληνική 

*Τα προαπαιτούμενα αυτά δεν ισχύουν για όσους φοιτητές/τριες σκοπεύουν 
να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις του Προγράμματος για επιτυχή 
ολοκλήρωσή του με πλήρη φοίτηση 3 εξαμήνων  επιλέγοντας, καταθέτοντας 
και υποστηρίζοντάς το μάθημα Διπλωματική Εργασία ΙΙ  επιτυχώς τη θερινή 
περίοδο στη βάση της απόφασης του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη βάση της ανακοίνωσης του 
ΔΙ.Π.Α.Ε. 15 & 16 Οκτωβρίου 2018, δες Πίνακα 1 στο 
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/enimerosi/anakoinoseis/179-2018-10-
25-pliris-foitisi-metaptychiako-diarkeia-2-3-examina 

 


