
                                                             
 

Research for all palliative care clinicians Erasmus+ 2020-1-RO01-KA202-080128 
 

P
ag

e1
 

 

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ 

Αυτό το υπόδειγμα προσφέρεται για να διευκολύνει τη συγγραφή μιας πλήρους 
ερευνητικής πρότασης. Το υπόδειγμα αποτελεί συνέχεια του αρχείου " Οδηγίες για την 
ανάπτυξη ερευνητικής πρότασης" που συντάχθηκε από την ομάδα RESPACC. 

Οι ενότητες της ερευνητικής πρότασης παρουσιάζονται σε πλαίσια με τις διάφορες 
υπό-ενότητές τους. Κάτω από κάθε επικεφαλίδα, υπάρχει καθοδήγηση για το πώς να 
γράψετε τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης υπό-ενότητας. Υπάρχει επίσης σύσταση 
σχετικά με την έκταση ή τη μορφή του κειμένου που πρέπει να γραφτεί.  

Κάτω από κάθε υπό-ενότητα υπάρχει ένας κενός χώρος που μπορεί να επεκταθεί για να 
φιλοξενήσει το αντίστοιχο κείμενο. Φυσικά, όταν ολοκληρώσετε τη συγγραφή της 
πρότασης, μπορείτε να διαγράψετε τις υποδείξεις και τα πλαίσια, αν το επιθυμείτε, έτσι 
ώστε το κείμενο να είναι ενιαίο και ευπαρουσίαστο. 

 

Μετάφραση με χρήση του www.DeepL.com/Translator (ελεύθερη χρήση) 

ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΤΙΤΛΟΣ 

Θα πρέπει να δοθεί ένας αρχικός τίτλος, ο οποίος θα περιγράφει το περιεχόμενο και τους στόχους της 
ερευνητικής πρότασής σας, όπως για παράδειγμα: «Χρήση υγειονομικής περίθαλψης και κόστος 
υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο- διεθνής τυχαιοποιημένη δοκιμή 
συμπλέγματος ACTION για τον Έγκαιρο Προγραμματισμό Φροντίδας». 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Διατύπωση Προβλήματος 

Θα πρέπει να ξεκινήσετε περιγράφοντας το πρόβλημα που θα αντιμετωπιστεί από τη μελέτη. Πρόκειται 
για μια διατύπωση σχετικά με ένα πεδίο ενδιαφέροντος, μία δυσκολία στην κλινική πρακτική, ή έναν 
τρόπο βελτίωσης της κλινικής πρακτικής που υποδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική κατανόηση και 
σκόπιμη διερεύνηση. Προσφέρει τη βάση για τη διατύπωση ενός ερευνητικού ερωτήματος. Για τη 
διατύπωση ενός προβλήματος, είναι σημαντικό να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το 
πρόβλημα; Γιατί είναι σημαντικό; και πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; (Έκταση: 1 παράγραφος) 

Η διατύπωση του προβλήματος μπορεί να ολοκληρωθεί συνοψίζοντας σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Εάν 
η προτεινόμενη έρευνα χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους, διατυπώστε το ερευνητικό ερώτημα 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο "PICO", σύμφωνα με το οποίο όλες οι συνιστώσες του προβλήματος 
δηλώνονται στο πλαίσιο του ίδιου ερωτήματος (P: ασθενής ή πληθυσμός προς παρέμβαση, I: παρέμβαση 
ή γεγονός προς μελέτη, C: σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις ή με τη συνήθη κατάσταση ή πρακτική και O: 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να προστεθεί T: η χρονική περίοδος που πρέπει να εξεταστεί 
ή ο τύπος της μελέτης. Αφού διατυπωθεί το ερευνητικό ερώτημα, ο ερευνητής πρέπει να αναρωτηθεί 
αν είναι εφικτό, ενδιαφέρον, καινοτόμο, ηθικό και σχετικό (πλαίσιο “FINER”).  

(Έκταση: 1 πρόταση με λίγες γραμμές) 
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Ευρήματα προηγούμενων ερευνών 

Αυτή η ενότητα θα καταδείξει τη γνώση σας σχετικά με το ερευνητικό πρόβλημα και την κατανόηση των 
θεωρητικών και ερευνητικών ζητημάτων που σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να διαβάσετε τόσο τη βιβλιογραφία για το θέμα σας όσο και για την ερευνητική μέθοδο που 
σκοπεύετε να εφαρμόσετε. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να ανακαλύψετε νέες θεωρητικές γνώσεις ή ένα 
νέο εννοιολογικό πλαίσιο για την έρευνά σας.   

Ένας τρόπος εκτέλεσης αυτής της εργασίας είναι: α) Ξεκινήστε τη διερεύνηση της «αιχμής του δόρατος» 
της επιστήμης με αναζήτηση στο διαδίκτυο β) Εξετάστε τις πηγές επιστημονικών τεκμηρίων με 
οργανωμένο τρόπο γ) Επικαιροποιήστε τα ευρήματά σας διεξάγοντας μια σύντομη συστηματική 
αναζήτηση και δ) Συνθέστε τα προηγούμενα ευρήματα σε λίγες παραγράφους.  

(Έκταση: 1-3 παράγραφοι με παραπομπές) 

 

 

 
 

Η Ικανότητα της Ομάδας σας στην Έρευνα  

Στο τμήμα αυτό μπορεί να περιγράφονται: α) τα άτομα ή οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης περίληψης της ερευνητικής τους εμπειρίας, β) προηγούμενη 
έρευνα της ομάδας σε σχέση με την πρόταση και τα αποτελέσματα, γ) η συνάφεια της ερευνητικής αυτής 
ευκαιρίας με την εν λόγω ομάδα στο προτεινόμενο θέμα. 

(Έκταση: 1-2 παράγραφοι) 

 

 

 
 

Αιτιολόγηση της Έρευνας 

Σε αυτό το τμήμα, πρέπει να αιτιολογήσετε τη σημασία της έρευνας που θα διεξαχθεί με τη συγκεκριμένη 
πρόταση. Η ενότητα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: α) Συνάφεια και σημασία της μελέτης: Γιατί να γίνει 
αυτή η έρευνα; Γιατί τώρα; β) Πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης: Ποια κενά στη 
γνώση θα καλυφθούν; γ) Πώς η νέα γνώση που θα αποκτηθεί μέσω της μελέτης θα συμβάλει στην επίλυση 
πρακτικών προβλημάτων: Ποιος θα ωφεληθεί από την έρευνα; δ) Πώς και σε ποιον θα είναι χρήσιμα τα 
ευρήματα της μελέτης; 

(Έκταση: 1-2 παράγραφοι) 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός 

“...ΤΙ θέλεις να μάθεις…”   

Ο σκοπός της ερευνητικής πρότασης περιγράφει τον κύριο λόγο ή το πρωταρχικό κίνητρο του 
ερευνητικού σας έργου. Είναι μια δήλωση που επισημαίνει σε γενικές γραμμές ποιες είναι οι προσδοκίες 
σας σε σχέση με την έρευνα και τι ελπίζετε να πετύχετε μέσω της έρευνάς σας. Επομένως, ένας σκοπός 
είναι γενικά ευρύς, φιλόδοξος, αλλά εφικτός. Στην πράξη, ο σκοπός/οι σκοποί θα πρέπει να περιγράφουν 
συνοπτικά γιατί η έρευνά σας είναι απαραίτητη (δηλ. το πλαίσιο), τι σκοπεύει να επιτύχει (ο πραγματικός 
σκοπός) και, εν συντομία, πώς σκοπεύει να το επιτύχει (επισκόπηση των επιμέρους στόχων σας). 

(Έκταση: μπορεί να κυμαίνεται από μία μόνο πρόταση έως μία σύντομη παράγραφο) 

 

Επιμέρους Στόχοι 

“…ΠΩΣ… τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνετε για να πετύχετε το στόχο σας…”  

Οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής πρότασης είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο ερευνητικών δράσεων που 
σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε στο ερευνητικό σας έργο. Μπορούν να θεωρηθούν ως βήματα για το ΠΩΣ θα 
επιτευχθεί ο ερευνητικός σας σκοπός. Οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής πρότασης είναι εστιασμένοι, πρακτικοί, 
χρονικά περιορισμένοι και συνδεδεμένοι με μια συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδο. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας 
διαχωρίζουν την έρευνα σε διάφορα μέρη και αντιμετωπίζουν κάθε μέρος χωριστά. 

 

Όταν γράφετε τους επί μέρους στόχους της έρευνας σας, χρησιμοποιήστε τη δομή SMART: 

S= Συγκεκριμένοι: Γράψτε τους επί μέρους στόχους ξεκάθαρα και κρατήστε τους περιορισμένους και εστιασμένους. 

M= Μετρήσιμοι: Πρέπει να είστε σε θέση να μετρήσετε ποσοτικά τους επί μέρους στόχους για να γνωρίζετε πώς 
προχωράτε προς την επίτευξή τους. 

A= Εφικτοί: Πρέπει να δημιουργήσετε επί μέρους στόχους που μπορείτε να επιτύχετε ρεαλιστικά με τους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας. 

R= Συναφείς: Οι επί μέρους στόχοι της έρευνας πρέπει να είναι σχετικοί με την επίτευξη του συνολικού ερευνητικού 
σας σκοπού. 

T= Χρονικά περιορισμένοι: Δημιουργήστε ορόσημα/χρονοδιαγράμματα για κάθε επί μέρους στόχο. 

(Συνήθως, παρουσιάζονται ως αριθμημένη λίστα) 

. 

 

. 

 

- 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ο σχεδιασμός της έρευνας 

Αναφέρεται στον τύπο της μελέτης, σύμφωνα με το σχέδιο συλλογής, μέτρησης και ανάλυσης 
δεδομένων. 

(Έκταση: 1-2 προτάσεις) 

 
 
 
Πληθυσμός, στρατολόγηση & δειγματοληψία 
• Ο Πληθυσμός αναφέρεται σε ολόκληρη την ομάδα για την οποία θέλετε να «βγάλετε συμπεράσματα 

ή να εκπροσωπήσετε». Δεν αναφέρεται πάντα σε ανθρώπους. Θα μπορούσε να είναι ιδρύματα, 
υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας… 

• Η Δειγματοληψία είναι η διαδικασία επιλογής του δείγματος από όλον τον πληθυσμό, το οποίο θα 
λάβει μέρος στη μελέτη. Μπορεί να είναι μια τυχαία επιλογή (δυνητικά, θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν όλοι) ή όχι τυχαία όπου οι συμμετέχοντες επιλέγονται λόγω συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών, ή με μία σκόπιμη δειγματοληψία ή με μία δειγματοληψία ευκαιρίας. Το δείγμα είναι 
η συγκεκριμένη ομάδα από την οποία θα συλλέξετε δεδομένα. 

• Η Στρατολόγηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να ενημερώσετε και να αναζητήσετε 
ενεργά τους πιθανούς συμμετέχοντες. 

 (Έκταση: 2-3 παράγραφοι) 

 
 
 
 
 
Τύπου δεδομένων, διαδικασίες συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να συλλέξετε τα δεδομένα. 
Πρέπει να είστε συγκεκριμένοι σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται, τι ακριβώς καταγράφετε, πώς 
και πότε. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε κλίμακες μέτρησης, πρέπει να τις προσδιορίσετε ή εάν 
κάνετε συνεντεύξεις πρέπει να περιγράψετε τους γενικούς τομείς που περιμένετε να καλύψετε κατά τη 
διάρκεια αυτών. 

(Έκταση: 1-2 παράγραφοι) 

 
 
 
 
 
Διαδικασία διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων 

Η διαχείριση δεδομένων περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χειριστείτε τα δεδομένα, 
ποιος πρόκειται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, πού θα αποθηκευτούν τα δεδομένα και πώς 
προστατεύονται τα δεδομένα (π.χ. προστασία με κωδικό πρόσβασης), τη διαδικασία για την 
ανωνυμοποίηση ή τη διατήρησή της εμπιστευτικότητας. Εάν πρόκειται για ποιοτική μελέτη, η ανάλυση 
συνήθως προϋποθέτει προηγουμένως μια απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης ή των δεδομένων της 
ομάδας εστίασης πριν από την ανάλυση του κειμένου. Εάν η μελέτη είναι ποσοτική, όπου τα δεδομένα 
μετασχηματίζονται σε αριθμούς, μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε μια πλατφόρμα 
διαχείρισης δεδομένων ή να ελέγξετε ότι είναι επαρκώς καταχωρημένα για να αποφύγετε σφάλματα. 

 

Η ανάλυση δεδομένων αναφέρεται στην ερμηνεία των δεδομένων. Σε ποσοτικές μελέτες, 
χρησιμοποιούνται περιγραφικές και επαγωγικές στατιστικές αναλύσεις αριθμητικών δεδομένων για τη 
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών (μετρούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία). 
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Στις ποιοτικές μελέτες, η ανάλυση χρησιμοποιεί δεδομένα κειμένου για να συναγάγει έννοιες. Μπορεί 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία κωδικών και θεμάτων που αποτυπώνουν το νόημα των δεδομένων. Σε 
κάθε τύπο έρευνας, η πολυπλοκότητα και το βάθος της ανάλυσης δεδομένων πρέπει να συνάδει με το 
στόχο της μελέτης. Πρέπει να αναφέρετε το είδος της ανάλυσης που διεξάγετε. 

 (Έκταση: 2-3 παράγραφοι) 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ηθικές επιπτώσεις 
Όταν συντάσσετε μια Έκθεση Ηθικής και Δεοντολογίας, είναι καλό να γράψετε προτάσεις που θα επιχειρήσουν να 
απαντήσουν σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Γιατί η έρευνά σας είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα είναι 
ηθική (δηλ., ποια είναι η κοινωνική και κλινική αξία της έρευνας); Τι επιδιώκει να επιτύχει και πώς διασφαλίζονται 
οι δεοντολογικές διαστάσεις της έρευνας (δηλ. η επιστημονική της ακεραιότητα); Πώς διασφαλίζονται οι ηθικές 
αρχές σχετικά με τη στρατολόγηση και την ένταξη στη μελέτη των συμμετεχόντων (δηλ. η ευημερία των 
συμμετεχόντων, τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη, η ενημερωμένη συγκατάθεση); Πώς γίνεται σεβαστή η ιδιωτική 
ζωή και οι ιδιωτικές πληροφορίες των συμμετεχόντων (δηλ. προστασία και ασφάλεια δεδομένων); Πώς και από 
Ποιον δίνεται η έγκριση αναφορικά με την ηθική της έρευνας (δηλ. η αξιολόγηση από την Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας).  

 

(Συνήθως, πολλαπλές προτάσεις με σαφείς δηλώσεις, γραμμένες με τη χρήση απαρέμφατου ρήματος "να + δράση": να 
συναινεί, να προστατεύει) 

 
 
 

Πληροφόρηση και συγκατάθεση 

Οι προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν σε Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας πρέπει να 
παρουσιάζουν το έγγραφο ενημερωμένης συγκατάθεσης που θα χρησιμοποιηθεί: Το εν λόγω έγγραφο 
πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές: 1. Εθελοντική συμμετοχή 2. Σκοπός και υπόβαθρο της 
μελέτης 3. Διαδικασίες (τι θα συμβεί στον συμμετέχοντα) 4. Κίνδυνοι, βλάβες ή επιβάρυνση που 
συνεπάγεται η συμμετοχή 5. Οφέλη από τη συμμετοχή 6. Ζητήματα εμπιστευτικότητας (προστασία 
δεδομένων, κωδικοί, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα κ.λπ.) 7. Θέματα σεβασμού 8. Όνομα του 
ερευνητή καθώς και όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που δέχεται τα παράπονα. 

 

(Έκταση: 1 φύλλο με απλές, ευανάγνωστες πληροφορίες, συνήθως σε παράρτημα) 
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Απαιτήσεις Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας  

Ανάλογα με τη χώρα ή το ίδρυμα όπου σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε την έρευνά σας (σε μία χώρα, 
πολυεθνικά κ.λπ.), τον φορέα χρηματοδότησης και το είδος της έρευνας (ερευνητικά φάρμακα, ασθενείς, 
δυνητικά ευάλωτοι συμμετέχοντες, φροντιστές, διοικητικά ζητήματα κ.λπ.), οι διαδικασίες για την 
απόκτηση έγκρισης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Στην ερευνητική πρόταση η αρμόδια Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας και οι απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης και έγκριση πρέπει να είναι 
ξεκάθαρα διατυπωμένες. 

(Έκταση: 2-3 παράγραφοι) 

 
 
 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Χρονοδιάγραμμα 

Το σχέδιο προγραμματισμού του έργου συνεπάγεται την ανάλυση με λεπτομέρειες της δομής του έργου 
σε όλες τις επιμέρους εργασίες, το/α άτομο/α στο/α οποίο/α έχουν ανατεθεί οι επιμέρους εργασίες και 
την ημερομηνία έναρξης και λήξης της κάθε επιμέρους εργασίας. 

 

(Ένα γράφημα Gantt είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και χρήσιμους τρόπους παρουσίασης των 
δραστηριοτήτων ενός έργου σε συνάρτηση με το χρόνο) 

 
 
 

Διαχείριση Κόστους   

Καταγράψτε εδώ τις κύριες κατηγορίες δαπανών: 1. Δαπάνες προσωπικού: άμεσα δαπάνες των ατόμων 
που εργάζονται στη μελέτη, 2. Δαπάνες εκτός προσωπικού: εξοπλισμός, ταξίδια, έξοδα γραφείου κ.λπ., 
3. Έμμεσα έξοδα: δαπάνες που επιβαρύνουν το ίδρυμα που φιλοξενεί το έργο π.χ. φωτισμός, θέρμανση 
κλπ. Αυτό υπολογίζεται συνήθως ως ποσοστό του άμεσου συνολικού κόστους του έργου, αλλά οι 
χρηματοδότες έχουν διαφορετικά ποσοστά. 

 

(Ένας πίνακας είναι ένας καλός τρόπος να παρουσιάσετε τον προϋπολογισμό του έργου) 

 

Σχέδιο χρηματοδότησης  

Πρέπει να αναφέρετε τις πηγές χρηματοδότησης που διαθέτετε για την κάλυψη του προϋπολογισμού 
που παρουσιάσατε παραπάνω. Εάν υποβάλλετε την παρούσα πρόταση σε απάντηση κάποιας πρόσκλησης 
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για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, πρέπει να αναφέρετε το ποσό για το οποίο 
υποβάλλετε αίτηση και κάθε άλλο είδος υποστήριξης ή χρηματοδότησης από δημόσιες ή ιδιωτικές 
πηγές που έχετε στη διάθεσή σας. 

 (Έκταση: 1 παράγραφος) 

 
 
 

 

ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

Αντίκτυπος 

Η ενότητα του κοινωνικού αντικτύπου της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς 
τις πιθανές επιπτώσεις της προτεινόμενης έρευνας στην κοινωνική και οικονομική ευημερία του 
πληθυσμού-στόχου. Θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που αναμένεται 
να έχει η έρευνα στην κοινότητα και πώς η έρευνα μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των ατόμων. Στην 
ενότητα αυτή πρέπει να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών και του κοινού 
στην πρότασή σας. 

Η ενότητα θα πρέπει επίσης να εξηγεί πώς τα ερευνητικά ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την 
ενημέρωση της δημόσιας πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων και πώς τα αποτελέσματα της έρευνας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη θετικών κοινωνικών αλλαγών. Επιπλέον, η ενότητα αυτή 
θα πρέπει να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα ερευνητικά ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση του πληθυσμού-στόχου.  

Η ενότητα του επιστημονικού αντίκτυπου της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να περιγράφει 
λεπτομερώς τις πιθανές επιπτώσεις της προτεινόμενης έρευνας στην επιστημονική κοινότητα. Θα 
πρέπει να διατυπώνει την αναμενόμενη συμβολή της έρευνας στο πεδίο της έρευνας και τον τρόπο με 
τον οποίο τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της 
επιστημονικής κατανόησης. Η ενότητα θα πρέπει επίσης να εξηγεί πώς τα ερευνητικά ευρήματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση και την υποστήριξη μελλοντικών ερευνητικών έργων και πώς 
τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα συναφή πλαίσια.  

(Έκταση: 1-3 παράγραφοι) 

 
 
 
 
 
 
 
Διάδοση αποτελεσμάτων 
Η ενότητα αυτή θα πρέπει επίσης να περιγράφει τα σχέδια για τη διάδοση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, όπως η δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, η παρουσίαση σε συνέδρια, ο τρόπος με 
τον οποίο η έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της επιστημονικής πρακτικής και η 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το κοινό. 

 
(Έκταση: 1-2 παράγραφοι) 
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Αναγνώριση των συνεισφορών για την πρόταση 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι συνεισφορές άλλων ατόμων και 
οργανισμών που συνέβαλαν στη δημιουργία της ερευνητικής πρότασης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να 
προσδιορίζονται τυχόν συνεργάτες ή σύμβουλοι που παρείχαν υποστήριξη ή εμπειρογνωμοσύνη ή άλλες 
μορφές βοήθειας κατά την προετοιμασία της πρότασης. Τέλος, η ενότητα αυτή θα πρέπει να ευχαριστεί 
όλους όσοι παρείχαν ανατροφοδότηση ή συμβουλές που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πρότασης. 

 

 (Έκταση: 1 παράγραφος) 

 
 
 
 
 
 
 
Παραπομπές για την υποστήριξη της πρότασης 

Η παρούσα ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει βιβλιογραφία όλων των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την τεκμηρίωση της ερευνητικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των βιβλίων, άρθρων σε 
περιοδικά, δικτυακών τόπων και άλλου υλικού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της 
πρότασης.  

 

(Παρουσιάστε έναν κατάλογο παραπομπών με συγκεκριμένη μορφή: χρησιμοποιήστε το σύνηθες στυλ για 
τον τομέα σας) 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/ 
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