Τίτλος Μαθήματος:

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή

Κωδικός Μαθήματος:
Κατηγορία Μαθήματος:

MPH 695

(Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο)

Υποχρεωτικό

Επίπεδο Μαθήματος:
(πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
κύκλου)

Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος)

Έτος Σπουδών:
Τετράμηνο προσφοράς
Μαθήματος:

2

Αριθμός ECTS:

20

Όνομα ∆ιδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

3

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:










Αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία
Αναλαμβάνει συστηματική και κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται
με το πρόβλημα που έχουν επιλέξει για τη διατριβή τους
Επιλέγει και να κάνει χρήση μεταξύ όλων των κατάλληλων ερευνητικών
μεθοδολογιών για να μελετήσει το πρόβλημα
Σχεδιάζει το κατάλληλο πρωτόκολλο για την εκπόνηση της έρευνας
Εκτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα και να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και
δεδομένα
Αναλύει και παρουσιάζει δεδομένα
Συγγράφει το ειρημένο θέμα
Προσεγγίζουν το θέμα διεπιστημονικά και με συνεργάσιμο τρόπο
Συνοψίζει και να παρουσιάζει τις ιδέες που ανάπτυξαν σε ακροατήριο

Τρόπος ∆ιδασκαλίας:
Προαπαιτούμενο(α) και
Συναπαιτούμενο(α)
Μάθημα(τα):
Προτεινόμενα/προαιρετικά
μέρη του προγράμματος:

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα
μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων.
Κανένα

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Σκοπός:
Η διατριβή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός ερευνητικού θέματος και τη
συγγραφή του κειμένου που θα περιλαμβάνει 12-15,000 λέξεις. Οι τίτλοι των ερευνητικών
θεμάτων θα συνομολογούνται μεταξύ του φοιτητή και του καθορισμένου επιβλέποντος
καθηγητού.
Περιγραφή:
Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια
τα απαιτούμενα βήματα για να ετοιμάσουν την μελέτη και να γνωρίζουν τις διαφορετικές
μεθοδολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαντηθούν οι διάφορες
ερωτήσεις που παρουσιάζονται στην πορεία της ολοκλήρωσης της μελέτης. Θα
αντιλαμβάνονται πλήρως πως θα επεξηγούν τα διάφορα στοιχεία και δεδομένα ποσοτικά
και ποιοτικά. Θα αποκτήσουν τις γνώσεις να σχολιάζουν με κριτική προσέγγιση τη δική
τους μελέτη αλλά και άλλες μελέτες. Θα αποκτήσουν την δυνατότητα να εργάζονται με
τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και θα
αποκτηθούν οι γνώσεις για την παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων.
Απαιτούμενα ή
Προτεινόμενα Εγχειρίδια:
Προγραμματισμένες
Εκπαιδευτικές
∆ραστηριότητες και
Μέθοδος ∆ιδασκαλίας
Αξιολόγηση:

Οδηγός Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής
Εικονικές διαλέξεις, εργασίες, παρουσιάσεις και εξέταση.

Συνεχιζόμενες
∆ραστηριότητες Αξιολόγησης

50%

Τελική Εξέταση

50%

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Όχι

Χώρος ∆ιδασκαλίας:

Blackboard Virtual Learning Platform

