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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Να αναπτύξετε σε περίπου 20 δακτυλογραφημένες σελίδες τίτλους ερ-

γασιών που να αντλούνται από τα παρακάτω θέματα, κατ’ άτομο, ή δη-

μιουργώντας ομάδες εργασίας μέχρι 2 άτομα. Το δεύτερο άτομο αφορά 

σε εργασίες με πρωτογενή έρευνα (ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις 

κ.λπ.). Η μορφή της εργασίας πρέπει να καλύπτει και να πληροί τα βα-

σικά ουσιαστικά και φορμαλιστικά κριτήρια μιας επιστημονικής εργασί-

ας, όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες που παραθέτουμε στον ιστο-

χώρο:  

 

http://accounting.teiser.gr/HTML/staff/mantzaris/odigies_siggrafis_ptyxiakon.pdf. 

 

 

1. Η εξέλιξη των φιλοσοφικών θεωριών κατά το διάβα των αιώνων (α-

ναπτύξτε θέματα που αφορούν στις διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες 

και σχολές, π.χ. αρχαία Ελλάδα, αναγέννηση, σύγχρονη φιλοσοφική 

σκέψη κ.α.). 

2. Εξέλιξη Οικονομικών Θεωριών κατά το διάβα των αιώνων (αναπτύξ-

τε θέματα που αφορούν στις διάφορες οικονομικές θεωρίες και σχο-

λές, π.χ. κλασική σχολή, νεοκλασική, Κεϋνσιανή σχολή, μονεταρι-

στική σχολή κ.λπ.). 

3. Ιστορική εξέλιξη των Επιστημονικών Ερευνών: Μορφές Επιστημονι-

κών Ερευνών. 

4. Στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στις εμπειρικές επιστημονικές 

έρευνες. 

5. Τρόποι προσδιορισμού του στατιστικού δείγματος κατά τις επιστη-

μονικές έρευνες. 

6. Σφυγμομετρήσεις και τρόποι υλοποίησής τους. 

7. Έρευνα αγοράς και μέθοδοι έρευνας αγοράς. 

8. Μορφές ερωτηματολογίων (τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, Internet, face 

to face, κτλ.). 

http://accounting.teiser.gr/HTML/staff/mantzaris/odigies_siggrafis_ptyxiakon.pdf


9. Διενέργεια έρευνα αγοράς με ίδια μέσα ή ανάθεση σε επιχειρήσεις 

ερευνών. 

10. Περιγραφή γνωστών εταιριών δημοσκόπησης από την Ελληνική και 

τη διεθνή πραγματικότητα, π.χ. Μέτρον Ανάλυσης, AGB, Gallup κτλ. 

11. Τρόποι παρουσίασης εμπειρικών ερευνών. 

12. Η διαδικασία συγγραφής μιας διπλωματικής εργασίας. 

13. Η διαδικασία συγγραφής μιας διδακτορικής διατριβής. 

14. Τρόποι χρήσης των βιβλιοθηκών. 

15. Τρόποι παρουσίασης εργασιών με Power Point σε θέματα που αφο-

ρούν στο Management, Marketing, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έ-

ρευνας και γενικά οικονομικά θέματα. 

16. Εκλαϊκευμένες εργασίες και παρουσίασή τους με τη μορφή διαλέξε-

ων – ομιλιών. 

17. Τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και ο τρόπος αξιοποίησής τους κατά 

την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών. 

18. Η συμπεριφορά του ατόμου κατά τις εξετάσεις.  

19. Στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προφορική πα-

ρουσίαση επιστημονικών θεμάτων σε εργαστήριο. 

 

 

ΕΠΙΣΗΣ: Ο φοιτητής μπορεί να προτείνει θέμα για ανάπτυξη σε συνερ-

γασία με το διδάσκοντα καθηγητή το υ μαθήματος. 
 
Η συμμετοχή των φοιτητών στις παραπάνω ομάδες και στη συγγραφή 
των εργασιών δεν είναι υποχρεωτική.  
 
Η εργασία θα ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας 
του φοιτητή κατά τις εξετάσεις.  
 

Πηγές εργασιών αποτελούν: Οι βιβλιοθήκες, τα βιβλία και οι επι-

στημονικές ανακοινώσεις στο Internet, τα πρακτικά Συνεδρίων, οι επί-
σημες πηγές ελληνικών και διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, 
Eurostat, ΟΟΣΑ, FAO), Ινστιτούτα ερευνών κ.α.  
 

 


