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Περιγραφή μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση
δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Περιβάλλον και αρχεία SPSS,
• Ορισμός και χαρακτηριστικά μεταβλητών,
• Εισαγωγή στοιχείων, έλεγχος και διόρθωση αρχείων,
• Στατιστική επεξεργασία δεδομένων,
• Στατιστική ανάλυση δεδομένων με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και στατιστικής
συμπερασματολογίας εκτίμησης παραμέτρων και ελέγχου υποθέσεων με πραγματικά
δεδομένα.
Μαθησιακοί στόχοι
Μετά το πέρας του μαθήματος αναμένεται να έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω μαθησιακοί
στόχοι. Οι φοιτητές/τριες να έχουν μάθει να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές στατιστικής
επεξεργασίας και ανάλυσης σε ερευνητικά δεδομένα, δηλαδή να:
• Εργάζονται στο περιβάλλον του στατιστικού πακέτου SPSS.
• Εισάγουν, ελέγχουν, διορθώνουν και αποθηκεύουν ερευνητικά δεδομένα σε δομημένα
ψηφιακά αρχεία.
• Επεξεργάζονται δεδομένα και να δημιουργούν νέες μεταβλητές, θεματικούς δείκτες κλπ.
• Αναλύουν ερευνητικά δεδομένα με χρήση περιγραφικής στατιστικής και στατιστικής
συμπερασματολογίας.
• Ελέγχουν τις υποθέσεις έρευνας με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.
• Έχουν ενημερωθεί για τις δυνατές εφαρμογές του μαθήματος στην έρευνα Επικοινωνίας
και ΜΜΕ, και επιπλέον, να μπορούν να τις συνδυάσουν με άλλα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών και εφαρμόσουν στην πτυχιακή τους εργασία.
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Αξιολόγηση μαθήματος
Γραπτή εργασία και προφορική εξέταση.
Συμμετοχή-Παρουσίες
Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και οι παρουσίες στις παραδόσεις του σεμιναρίου
είναι τυπικά υποχρεωτικές και ουσιαστικά απαραίτητες, επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες.
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