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ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΑ 
1 Κωνσταντίνος Φωκιανός, 

Αναπλ. Καθ., ΜΑΣ 
Δεξιότητες και Τεχνικές Μελέτης  Προπτυχιακοί φοιτητές. Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, 

14:00-18:00 
Αίθουσα Α007 -
Κεντρικά. 

2 Χρίστος Ξενοφώντος, 
Επικ. Καθ., ΜΑΣ 

Εισαγωγή στη Maple Προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου, 
10:00-13:00 & 14:00-17:00

Εργαστήριο Β141 
Πανεπιστημιούπολη. 

3 Παύλος Παύλου,  
Επικ. Καθ., ΑΓΓ 

Ποιοτική Έρευνα στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες 

Προπτυχιακοί – 2ο, 3ο και 4ο έτος  &  
Μεταπτυχιακοί – 1ο έτος 

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου, 
14:00-17:00 

Αίθουσα Α007 -
Κεντρικά. 

4 Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, 
Επικ. Καθ., ΚΠΕ 

Διεξαγωγή έρευνας μέσω της βιβλιοθήκης και 
συγγραφή μελέτης για ανθρωπιστικές / 
κοινωνικές επιστήμες 

Προπτυχιακοί φοιτητές Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου, 
10:00-13:00 & 14:00-17:00

Εργαστήριο Π102 – 
Κεντρικά. 

5 Πέτρος Κωμοδρόμος, 
Λέκτορας, ΠΜΜΠ 

Εισαγωγή στη χρήση Matlab Προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 
14:00-17:00  & 
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 
10:00-13:00 

Εργαστήριο Π102 – 
Κεντρικά. 

6 Νίκος Μουσουλίδης, 
ΕΕΠ, ΕΠΑ 

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων. 

Για όλους τους φοιτητές. Σάββατο, 6 Οκτωβρίου  
11:00-13:00 & 14:00-17:00

Εργαστήριο Π102 – 
Κεντρικά. 

7 May Chehab,  
Επικ. Καθ., ΓΣ 

Μεθοδολογία της έρευνας-προχωρημένο Μεταπτυχιακοί & διδακτορικοί φοιτητές. Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, 
14:00-17:00 

Εργαστήριο Π103 – 
Κεντρικά. 

8 Παναγιώτης Σταυρινίδης, 
ΕΕΠ, ΨΥΧ 

Διεξαγωγή Έρευνας &  Συγγραφή Μελέτης Προπτυχιακοί φοιτητές. Σάββατο, 13 Οκτωβρίου, 
10:00-13:00 & 14:00-17:00

Αίθουσα Α009 -
Κεντρικά. 

9 Δήμος Χαρμπής  
Λέκτορας, ΠΜΜΠ 

Ετοιμασία Βιβλιογραφίας  Τελειόφοιτοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί 
και διδακτορικοί φοιτητές. 

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 
14:00-18:00 

Αίθουσα ΕΒ107 -
Κεντρικά. 

10 Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ,  
Ειδικός Επιστ., ΤΟΜ 

Προετοιμασία για εξετάσεις 
 

Προπτυχιακοί φοιτητές. Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 
10:00-13:00 & 14:00-17:00

Αίθουσα Α009 -
Κεντρικά. 

11 Θεοχάρης Θεοχαρίδης, 
Λέκτορας, ΗΜΜΥ 

Παρουσιάσεις με τη χρήση Powerpoint  Για όλους τους φοιτητές. Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 
10:00-14:00 

Εργαστήριο Π102 – 
Κεντρικά. 

12 Σπανούδης Γεώργιος, 
Λέκτορας, ΨΥΧ 

Χρήση SPSS Προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 
10:00-13:00 & 14:00-16:00

Εργαστήριο Π102 – 
Κεντρικά. 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΤΗΛ. 22894043, FAX: 22894463, EMAIL: KATIAV@UCY.AC.CY 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ   - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΤΗΛ. 22335077 ΕΣΩΤ. 28, FAX: 22334825, EMAIL: KEDIMA@UCY.AC.CY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




Κωνσταντίνος Φωκιανός. 
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΜΑΣ. 
 


Τίτλος Μαθήματος: Δεξιότητες και Τεχνικές Μελέτης. 
 


Είναι γενικά αποδεκτό ότι πολλοί φοιτητές έρχονται με ελλιπή προετοιμασία για 


τις σπουδές τους και έτσι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά την 


διάρκεια τους.  Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει δεξιότητες και 


τεχνικές μελέτης οι οποίες είναι χρήσιμες κατά την διάρκεια των 


πανεπιστημιακών σπουδών κάθε φοιτητή. Κατά την διάρκεια του μαθήματος 


αναπτύσσεται συζήτηση για τους τρόπους λήψης πανεπιστημιακών σημειώσεων,  


μέθοδοι μελέτης βιβλιογραφίας, τεχνική συγγραφής άρθρων και εργασιών, 


διαχείριση χρόνου, αντιμετώπιση του άγχους κατά την διάρκεια των εξετάσεων 


και  κατάλληλη προετοιμασία.    
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Χρίστος Ξενοφώντος.  
Επίκουρος Καθηγητής, ΜΑΣ. 
 
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη MAPLE 
 
Η MAPLE είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό (interactive) μαθηματικό λογισμικό 
πακέτο για συμβολικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς, όπως και για 
κατασκευή γραφημάτων, που χρησιμοποιείται σε πανεπιστημιακά μαθήματα 
αλλά και σε ερευνητικές και άλλες εφαρμογές.  Στόχος αυτού του ταχύρρυθμου 
μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά και τις πιο βασικές εντολές 
της MAPLE. Αφού μάθουμε πώς να εκτελούμε τις βασικές εντολές για 
αριθμητικές και συμβολικές πράξεις, θα δούμε πώς λύνουμε (αλγεβρικές και μη) 
εξισώσεις.  Στη συνέχεια, θα δείξουμε πώς ορίζουμε (μαθηματικές) συναρτήσεις 
και πως κατασκευάζουμε τα γραφήματά τους. Θα μάθουμε, επίσης, πώς να 
υπολογίζουμε παραγώγους και ολοκληρώματα (ακριβώς και κατά προσέγγιση), 
και αν ο χρόνος το επιτρέπει, θα μιλήσουμε για τις εντολές που μας επιτρέπουν 
να λύνουμε διαφορικές εξισώσεις.   
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Παύλος Παύλου. 
Επίκουρος Καθηγητής, ΑΓΓ. 
 
Τίτλος Μαθήματος: Ποιοτική Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
 
Το μάθημα εξετάζει τη διαδικασία της παρατήρησης γενικά, και διεισδύει σε 
βάθος στις αρχές της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 
(κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, γλωσσολογία, επιστήμες της αγωγής, κ.λπ.).  
Μελετώνται επιστάμενα οι αρχές και τα χαρακτηριστικά (όπως εσωτερική και 
εξωτερική αξιοπιστία και εγκυρότητα), καθώς και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των κυριότερων ειδών  ποιοτικής έρευνας όπως η εθνογραφική 
έρευνα και η μελέτη περίπτωσης (case study).  Συζητούνται επίσης και 
αναλύονται οι διάφορες τεχνικές συλλογής πληροφοριών όπως η 
δημοσκόπηση και τα διάφορα στάδια της, οι τεχνικές  δειγματοληψίας, τα 
ερωτηματολόγια και οι προσωπικές συνεντεύξεις.  Η συζήτηση ενισχύεται με 
παραδείγματα από υφιστάμενες έρευνες οι οποίες ακολουθούν την ποιοτική 
μεθοδολογία. 
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Βίκτωρ Ρουδομέτωφ. 
Επίκουρος Καθηγητής, ΚΠΕ. 
 
Τίτλος Μαθήματος: Διεξαγωγή έρευνας μέσω της βιβλιοθήκης και 
συγγραφή μελέτης για ανθρωπιστικές ή και κοινωνικές επιστήμες 
 
Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό όπως διαφωτίσει τους φοιτητές στις μεθόδους που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την συγγραφή μελέτης σε μαθήματα 
ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή και άλλων μαθημάτων όπου 
απαιτείται βιβλιογραφική διερεύνηση ενός θέματος. Το σεμινάριο θα δείξει με 
ποιο τρόπο ο φοιτητής, με βάση ορισμένες αρχικές πληροφορίες και 
προσανατολισμό πάνω σε ένα θέμα, μπορεί να αξιοποιήσει τις βάσεις 
δεδομένων της βιβλιοθήκης ώστε να συλλέξει το κατάλληλο υλικό. Πρόκειται να 
περιγράφουν οι διάφορες κατηγόριες δεδομένων καθώς και το ποιες από αυτές 
είναι αξιόπιστες και χρήσιμες για την συγγραφή μελέτης. Τέλος, πρόκειται να 
περιγράφουν οι βασικές οργανωτικές δομές μιας μελέτης.  
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Πέτρος Κωμοδρόμος 
Λέκτορας ΠΜΜΠ. 
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη χρήση Matlab. 
 
Εισαγωγικά στοιχεία Η/Υ και Πληροφορικής; Εισαγωγή στο πρόγραμμα Matlab: 
Βασικές λειτουργίες, Διανύσματα και μητρώα; Γραφικές απεικονίσεις και 
παραστάσεις: γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων, 
γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, γραφικές παραστάσεις πολλαπλών 
συναρτήσεων, πολλαπλές γραφικές παραστάσεις, πολλαπλά γραφικά σχήματα; 
Αρχεία Μatlab: αρχεία εντολών, αρχεία δεδομένων; Προγραμματισμός με το 
Matlab: αρχεία συναρτήσεων, λογικά τεστ, βρόγχοι, χρήση συναρτήσεων. 
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Νικόλας Γ. Μουσουλίδης.  
Ε.Ε.Π. Τμήμα Ε.Π.Α. 
 
Τίτλος Μαθήματος: Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. 
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν τα 
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, τόσο από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, όσο και αυτά που είναι διαθέσιμα από το Διαδίκτυο και από εφαρμογές 
γραφείου. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των εργαλείων αυτών 
για προετοιμασία και συγγραφή μελέτης και πραγματοποίηση έρευνας.  
 
Εργαλεία που παρέχονται από το Π.Κ. 


1. Ηλεκτρονικά περιοδικά (και σύνθετη αναζήτηση) 
2. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 


Article First, Arts and Humanities Citation Index 
Find Articles, Cambridge Scientific Abstracts  
Search ERIC, Gale Group  


3. Βάσεις για διδακτορικές διατριβές 
Dissertation Abstracts UMI 
Networked Digital Library of Theses and Dissertations  
Doctoral Dissertations of Greek Universities 


 
Εργαλεία από το Διαδίκτυο 


1. Μηχανή αναζήτησης Google 
a. Εξειδικευμένη αναζήτηση (π.χ. αναζήτηση αρχείων pdf, ελληνικές 


σελίδες κτλ) 
b. Αναζήτηση σε συγκεκριμένες σελίδες (π.χ. Google Scholar) 


2. Μηχανή αναζήτησης Microsoft Live 
a. Εξειδικευμένη αναζήτηση 
b. Αναζήτηση σε ακαδημαϊκά θέματα (Live Academic) 


3. Υπηρεσίες Google 
a. Ηλεκτρονικός κειμενογράφος και υπολογιστικά φύλλα 
b. Αξιοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για online αποθήκευση 


δεδομένων 







4. Ηλεκτρονικές λίστες (listserv) 
5. Meta Search Engines 


 
Εφαρμογές Γραφείου 


1. Κειμενογράφος Word 
a. Πίνακας περιεχομένων 
b. Mail Merge 
c. Tracking changes 
d. Προσαρμογή Styles, Borders, Tables  
e. Drawings  
f. Page Setup, Headings 
g. Table of Contexts, other Fields 


2. Υπολογιστικά φύλλα Excel 
a. Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής 
b. Γραφικές παραστάσεις 
c. Chart Wizard 
d. Formulas  


3. Παρουσιάσεις με το Powerpoint 
a. Slides 
b. Animation 
c. Slide Show (Advance) 


 
Εφαρμογές  Διαδικτύου 


1. Google 
a. Docs and Spreadsheets  
b. Calendar 
c. Translate 
d. Desktop 


2. Zoho Online Office 
3. Online Storage 
4. PC on a USB 
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Methodologia tis Erevnas Chehab  GR - 1/1 – Ιούνιος 2007 


Κωδικός μαθήματος KED XXX 
Τίτλος μαθήματος Μεθοδολογία της Έρευνας (Για προχωρημένους) 
Τύπος διδασκαλίας  Διάλεξη – Εργαστηριακές ασκήσεις 
Είδος μαθήματος Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική 
Επίπεδο ECTS Βασικό - Ενδιάμεσο - Προχωρημένο – Ειδίκευση 
Ώρες διδασκαλίας 3.00 
Εγγραφή - 
Προαπαιτούμενα Καλές γνώσεις Η/Υ 
 
Διδάσκουσα 
May Chehab - Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 
Κτήριο Αθηνά, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 12 (2ος όροφος), 1678 Λευκωσία 
τηλέφωνο : +357-22335077 (#23) 
φαξ : +357-22334807 
mchehab@ucy.ac.cy 
 


 
 
Περιγραφή του σεμιναρίου 
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Θεωρία – Ευριστική – Τεχνική. Θεωρία : Θετική ευριστική – 
Αρνητική ευριστική – Τυφλές μέθοδοι – Ευριστικά σχήματα – Το σώμα κειμένων ως ευριστικό 
αντικείμενο – Το «κελεπούρι». Ευριστική : Τυχαία αναζήτηση – Αναζήτηση δια της δοκιμής και της 
πλάνης – Συστηματική αναζήτηση – Αναζήτηση τεκμηρίων. Τεχνική: Οριοθέτηση του θέματος/ του 
σώματος κειμένων – Έλεγχος της κατάστασης της τρέχουσας έρευνας επί του θέματος – Ορισμός της 
θεωρητικής και κριτικής προσέγγισης – Η βιβλιογραφία, τα παραθέματα, οι υποσημειώσεις και οι διάφορες 
συμβάσεις τους – Το υπόμνημα. 
 
 
Στόχοι του σεμιναρίου 
Το σεμινάριο έχει στόχο αφενός να αναπτύξει την ικανότητα για έρευνα, δεδομένου ότι ο ερευνητής οφείλει 
να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μια δραστηριότητα ταυτόχρονα τεχνική, μορφολογική, θεωρητική και 
γνωστική· αφετέρου να είναι σε θέση οι φοιτητές να αξιολογούν κριτικά τα ευρήματά τους. 
 
 
Υλικό διδασκαλίας 
Εργαστηριακή διδασκαλία. 
 
 
Μέθοδος διδασκαλίας 
Εργασία σε εργαστήριο πληροφορικής, έρευνα στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και στο Διαδίκτυο. 
 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 


• Umberto Eco, Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, μετάφραση και εισαγωγή Μαριάννα Κονδύλη, 
Αθήνα: Νήσος, 1994, 303 σ., 21 εκ. UCY-LIB, KEN Call N°: LB2369.E2815 1994. 


• http://www.polichni.gr/library/diafora/bibliografia.htm ΕΛΛ 


• http://www.aresearchguide.com/ ENG 


• http://www.ext.upmc.fr/urfist/cerise/index.htm FR 



http://libweb.lib.ucy.ac.cy/cgi-bin-EN/egwcgi/67342/showfull.egw/1+0+24+full

http://www.polichni.gr/library/diafora/bibliografia.htm

http://www.aresearchguide.com/

http://www.ext.upmc.fr/urfist/cerise/index.htm
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Δρ Παναγιώτης Σταυρινίδης 
Τμήμα Ψυχολογίας 
 
Τίτλος Μαθήματος: Διεξαγωγή Έρευνας και Συγγραφή Μελέτης 
 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές δεξιότητες 
διεξαγωγής ερευνητικής εργασίας καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν ένα επιστημονικό κείμενο. Θα παρουσιαστούν τεχνικές 
διαμόρφωσης ορθών ερευνητικών ερωτημάτων και ακολούθως οι διάφορες 
μέθοδοι με τις οποίες μπορούν να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. Η έμφαση 
θα δοθεί τόσο στις εμπειρικές μεθόδους έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 
όσο και στην έρευνα μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης. Επίσης, θα 
συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι φοιτητές μπορούν να εντοπίσουν τις 
πηγές που συνδέονται με το ερευνητικό τους θέμα. Τέλος, θα συζητηθεί ο 
τρόπος οργάνωσης του ερευνητικού υλικού (εμπειρικού και βιβλιογραφικού) 
και η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας σε μορφή ΑΡΑ.  
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Δρ. Δήμος Χ. Χαρμπής, 
Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  


Τίτλος Μαθήματος: Ετοιμασία βιβλιογραφίας 
 
 
Η βιβλιογραφία αποτελεί κατά κανόνα αναπόσπαστο μέρος μίας σοβαρής 
μελέτης ανεξαρτήτως επιστημονικού αντικειμένου. Ο σημερινός πλούτος 
βιβλιογραφικών πηγών (βιβλιοθήκες, επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, 
ιστοσελίδες κ.λπ.) παρέχει μεν πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πολύτιμων 
πληροφοριών, αλλά και καθιστά τον εντοπισμό χρήσιμης βιβλιογραφίας μία 
αρκετά δύσκολη, χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. 
 
Βασικός σκοπός αυτού του ταχύρρυθμου μαθήματος είναι να εισαγάγει τους 
φοιτητές σε θέματα που αφορούν σε όλα τα επιμέρους στάδια της ετοιμασίας 
βιβλιογραφίας, δηλ. στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την καταγραφή 
βιβλιογραφίας σχετικής με το μελετώμενο επιστημονικό αντικείμενο. Έτσι, το 
μάθημα κατατοπίζει γενικά για το τι είναι και τι περιλαμβάνει η βιβλιογραφία, 
ενημερώνει για διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης και εντοπισμού 
βιβλιογραφίας (βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ιστοσελίδες κλπ.) και 
αναφέρει τρόπους καταγραφής της βιβλιογραφίας που έχει εντοπισθεί. Τέλος, 
το μάθημα παρέχει πληροφορίες για ποσοτικούς δείκτες μέτρησης της επιρροής 
δημοσιεύσεων στη διεθνή βιβλιογραφία (impact factors κ.λπ.), ένα θέμα που 
απασχολεί και προβληματίζει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία 
χρόνια. 
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Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ 
Ειδικός Επιστήμονας ΤΟΜ 
 
Τίτλος Μαθήματος: Προετοιμασία για τις εξετάσεις 
 
Στο μάθημα οι φοιτητές θα κάνουν διάφορα τεστ αυτογνωσίας, όπως του 
τρόπου σκέψης και μνήμης (οπτικής, ακουστικής, κιναισθητικής), 
ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης κ.ά. Ο τρόπος προετοιμασίας για τις εξετάσεις, 
όπως και γενικώς της μάθησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της 
μνήμης και της σκέψης. Θα προτείνονται διάφοροι τρόποι βελτίωσης και 
ανάπτυξης του μηχανισμού λειτουργίας της μνήμης, όπως μέθοδος 
απόκτησης στηριγμάτων της μνήμης κ.ά., επίσης και συμβουλές για την 
απόκτηση αυτοπεποίθησης.  
Συνδυασμός και ισορρόπηση των τεσσάρων διαφορετικών ειδών μάθησης:1) 
τη συγκεκριμένη εμπειρία, 2) την αφηρημένη εννοιοποίηση, 3) τη στοχαστική 
παρατήρηση και 4) τον ενεργό πειραματισμό.  
Γνωριμία με τις σύγχρονες μεθόδους αυτοανάπτυξης, βελτίωσης και 
οργάνωσης τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων στόχων: τέχνη του NLP – 
Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, Mindmap (Radiant Thinking), Ασκήσεις 
Νοερής Εικονοποίησης, Μέθοδος Ροής Νοερών Εικόνων, τέχνη ταχύρρυθμου 
διαβάσματος κ.ά.  
Θα δοθούν και πολλές πρακτικές συμβουλές για οργάνωση χρόνου και χώρου, 
σωστής διατροφής κ.ά. 
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Θεοχάρης Θεοχαρίδης 
Λέκτορας ΗΜΜΥ 
 
Τίτλος Μαθήματος: Παρουσιάσεις με τη χρήση Powerpoint 
 
Η δημιουργία σωστών και αποτελεσματικών παρουσιάσεων είναι ένα 
απαραίτητο προσόν για φοιτητές, και ειδικά οι παρουσιάσεις σε επιστημονικά 
συνέδρια και συναντήσεις καθώς και παρουσιάσεις μελετών σε μαθήματα, 
που τυγχάνουν περιορισμένης χρονικής διάρκειας, είναι ένα σημαντικό βήμα 
στην ακαδημαική καρίερα. Στο μάθημα οι φοιτητές θα διδαχθούν πέντε 
σημαντικά πράγματα. Την σωστή δομή μιας παρουσίασης, την μεταφορά του 
θέματός τους σε ακροατήρια διαφόρων ειδικοτήτων, την εισδοχή στην 
παρουσίαση κινούμενων εικόνων, video και πολυμέσων καθώς και την σωστή 
αξιοποίηση τους, μεθόδους για οπτική βελτίωση της παρουσίασης, και τέλος, 
μεθόδους για απαντήσεις σε ερωτήσεις ακροατηρίου. 
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Γεώργιος Σπανούδης. 
Λέκτορας ΨΥΧ. 
 
Τίτλος Μαθήματος: Χρήση SPSS. 
 
Το μάθημα θα αποτελέσει μια γενική εισαγωγή στη χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS. Το μάθημα είναι εστιασμένο στις ποσοτικές μεθόδους 
μέτρησης. Θα ήταν καλό οι συμμετέχοντες να έχουν γενική γνώση 
στατιστικής. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου οι στόχοι του μαθήματος 
θα είναι περισσότερο ‘πρακτικοί’, με άλλα λόγια, ο χρόνος του μαθήματος θα 
αναλωθεί στην ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων με χρήση του SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows. Στο τέλος της 
συνάντησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται 
αρχεία του SPSS, να κάνουν απλές αναλύσεις (π.χ., πίνακες συχνοτήτων και 
μέσων όρων, t-test, Χ2) και να τις ερμηνεύουν.  
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