
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

α) Ηµεροµηνίες υποχρεωτικών παρουσιών φοιτητών: 

 

• 13 Νοεµβρίου 2013 (όλοι). Αναζήτηση βιβλιογραφίας. 
 

• 27 Νοεµβρίου 2013 (όλοι). Συζήτηση για τις εργασίες. Χορήγηση  από 
την καθηγήτρια, των ερωτηµατολογίων προς συµπλήρωση. Επεξήγηση 
του σκοπού της έρευνας.  

 

• 18 ∆εκεµβρίου 2013 (Μόνο οι συντονιστές των οµάδων ή έστω ένας 
εκπρόσωπος της οµάδας). Παράδοση της εργασίας ή έλεγχος πριν την 
τελική της παράδοση που µπορεί να επεκταθεί ως τις 15 Ιανουαρίου, σε 
περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά λάθη ή παραλείψεις.   

o Η παράδοση των ερωτηµατολογίων όλων των µελών της οµάδας 
µπορεί να γίνει από το Συντονιστή, οποιαδήποτε ηµέρα από τις 28 
Νοεµβρίου έως 18 ∆εκεµβρίου 2013, είτε στην καθηγήτρια , είτε 
στην κ. Μηνασίδου  και κ. Καυκιά (διπλανό γραφείο).  

 
 

Στις παραπάνω ηµεροµηνίες δεν υπάρχει δυνατότητα απουσίας και 
αναπλήρωσης.   
 
Στις  18 ∆εκεµβρίου 2013: τελική ηµεροµηνία παράδοσης οµαδικής εργασίας 
(µε παράταση αν χρειαστεί ως 15 Ιανουαρίου 2014) 
 
Στις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες οι συντονιστές των οµάδων µπορούν να 
συµβουλεύονται την καθηγήτρια (κ. Μπελλάλη) στο γραφείο της, κατά τις ώρες 
του µαθήµατος. Αν οι ερωτήσεις σας είναι απλές, ο συντονιστής κάθε οµάδας 
µπορεί να επικοινωνεί  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
 

thaliabellali@gmail.com  ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ 
 
 
β) ∆ιαδικασία λήψης θέµατος εργασίας 

• Οριστική αποστολή ονοµάτων οµάδων µε προσδιορισµό ενός φοιτητή ως 
συντονιστή της οµάδας (αναγραφή του e mail του) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που ειπώθηκε στο προηγούµενο µάθηµα, των φοιτητών 
Μπαξεβάνου Θεολόγου και Κοράνη Σωτηρίας 



• Στην ίδια διεύθυνση θα γράψετε και 2 πιθανά θέµατα για εργασία (όπως 
αναφέρθηκε στο µάθηµα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή η προθεσµία αποστολής 
θέµατος έληξε, όσοι φοιτητές δεν δήλωσαν οµάδα, να έρθουν αύριο στο 
µάθηµα να συζητήσουν µε την καθηγήτρια .   

 
γ) Τρόπος αξιολόγησης µαθήµατος 
 
Εκτός από την οµαδική εργασία, έως τις 10 Ιανουαρίου 2014 θα ανακοινωθεί 
ΠΙΘΑΝΑ και γραπτή αξιολόγηση των φοιτητών (πρόοδος).  
 
Επίσης, είναι υποχρεωτική η προσκόµιση των δύο συµπληρωµένων 
ερωτηµατολογίων από κάθε φοιτητή. Ο σκοπός της µελέτης θα αναλυθεί στο 
µάθηµα στις 27 Νοεµβρίου 2013.  
 

 

 

Η καθηγήτρια του µαθήµατος 

 

 ∆ρ. Θάλεια Μπελλάλη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 


