
Τίτλος Μαθήματος Πτυχιακή Εργασία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

IBADM-493 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ος Κύκλος 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Πρώτο / Φθινοπωρινό 

Όνομα Διδάσκοντα Γιάννης Κουής 

ECTS  6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος 
Οι φοιτητές θα πρέπει να ερευνήσουν ένα θέμα, το οποίο θα επιλέξουν από 

αριθμό θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με τη Διεύθυνση Επισιτιστικών 

Τεχνών, και στη συνέχεια να ετοιμάσουν μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα.  

Σκοπός του μαθήματος θα είναι να εφαρμόσουν στην θεωρία και την πράξη 

τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.  Επίσης 

δια μέσου της πτυχιακής θα αναπτύξουν πραγματική έρευνα με αποτέλεσμα 

να αξιοποιήσουν την χρήση πλούσιας βιβλιογραφίας και να αξιοποιήσουν 

στην μελλοντική τους καριέρα τυχόν καινοτόμες ενέργειες που θα απορρέουν 

μέσα από την έρευνα, ως επίσης τα αποτελέσματα να αξιοποιηθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό του συνόλου του επισιτιστικού τουρισμού 

και βιομηχανίας και περαιτέρω εάν χρειαστεί. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι επιτυχόντες φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

 Αποδείξουν γνώση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. 

 Παρουσιάζουν ιδέες, προτάσεις, επιχειρήματα και/ή και λύσεις. 

 Επιλέγουν την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία. 

 Αναλαμβάνουν την εκπόνηση ατομικής έρευνας. 

 Χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογικά δεξιότητες για να φέρουν εις 
πέρας την μελέτη. 

 Αξιολογούν δεδομένα, ιδέες, απόψεις και ευρήματα. 

 Καταγράφουν τις εμπειρίες και να τις αξιοποιούν κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

 Αναλαμβάνουν περισσότερες και ηγετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
προϊσταμένου. 

 Αποδεικνύουν γραπτώς και πρακτικώς τις ικανότητες τους. 

 Εφαρμογή της εύρεσης και της χρήσης πλούσιας βιβλιογραφίας. 

Προαπαιτούμενα Όλα τα μαθήματα 1ου, 
2ου, 3ου και 4ου χρόνου 

Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Καθορισμός Σκοπού της Μελέτης. 

 Καθορισμός Αντικειμενικών Στόχων της Μελέτης. 

 Καθορισμός Υπόθεσης της Μελέτης. 

 Μεθοδολογία. 

 Συλλογή και Ανάλυση Στοιχείων και Δεδομένων. 

 Εντοπισμός και Αναγνώριση των Προβλημάτων. 

 Συμπεράσματα και Εισηγήσεις. 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

 Αναστοχασμοί και  προσωπική ωφέλεια από την πτυχιακή μελέτη. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

 Παραδείγματα 

 Επιδείξεις 

 Γραπτές κατευθυντήριες υποδείξεις 
 

Ο/η φοιτητής/τρια θα συναντηθεί 4-5 φορές ή περισσότερες αν χρειάζεται.  
Καταγραφή των συναντήσεων θα τηρείται από τον Σύμβουλο του/της 
φοιτητή/τριας. 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτική: 

 Αναλόγως του θέματος/πλούσια βιβλιογραφία 

Αξιολόγηση  Τελική εξέταση / Μελέτης: 100% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


