
Τίτλος Μαθήματος Μεταπτυχιακή Διπλωματική II: Ανάλυση και Παρουσίαση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΜΗC660  

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ου Κύκλου) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο έτος/3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 20 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεδιασκέψεις  

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι Μαθήματος Να προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στον υποψήφιο για να εφαρμόσει 
τον ερευνητικό του σχεδιασμό και να ολοκληρώσει μια ερευνητική μελέτη 
υψηλής ποιότητας 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: 

 Ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό της διατριβής τους 
 Ολοκληρώσουν τη συλλογή δεδομένων 
 Αναλύσουν τα δεδομένα τους 
 Ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των δεδομένων 
 Ολοκληρώσουν τη συζήτηση της διατριβής τους 
 Παρουσιάσουν τη διατριβή τους στην επιτροπή αξιολόγησης 

 

Προαπαιτούμενα MHC650 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί το δεύτερο στάδιο της μεταπτυχιακής διατριβής και όπου 
ο υποψήφιος χρειάζεται να ολοκληρώσει την στατιστική ανάλυση (ή και άλλου 
μικτού τύπου αναλύσεις), την ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων. 
Στο μάθημα περιλαμβάνονται σεμινάρια συνολικής διάρκειας 12 ωρών όπου 
ο διδάσκοντας παρουσιάζει θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση της 
συγγραφής και την προφορική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας στην 
επιτροπή αξιολόγησης. 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. 

Θέματα που μπορούν να συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 

Εφαρμογή του ερευνητικού σχεδιασμού 

Στατιστική ανάλυση ή και άλλες αναλύσεις μικτού τύπου 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 



Συζήτηση 

Προφορική παρουσίαση της διατριβής στην επιτροπή αξιολόγησης 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ-αποστάσεως εκπαίδευση 
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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 (%) 
Γραπτή Αναφορά              80 
Προφορική Παρουσίαση   20 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

Γλώσσα Ελληνική 

 


