Τίτλος:

Διπλωματική Εργασία

Κωδικός
Μαθήματος:

PHA506

Τύπος μαθήματος:

Υποχρεωτικό

Επίπεδο:

Προπτυχιακό (1ος Κύκλος)

Έτος σπουδών:

4ο (8ο Εξάμηνο)

Αριθμός ECTS
credits:

5

Στόχος μαθήματος:

Η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση
και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε
να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.

Αναμενόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με το τέλος της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές πρέπει να έχουν την
ικανότητα να αξιοποιήσουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει
αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να λειτουργούν και να
εργάζονται μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη.
Επίσης με χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας να έχουν την ικανότητα να
διερευνούν σε βάθος το ερευνητικό τους θέµα εφαρμόζοντας την αυστηρή,
συστηµατική και επιστημονική προσέγγιση.

Προαπαιτούμενα:

--

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Στο συγκεκριμένο μάθημα ο φοιτητής καλείται να επιλέξει ένα συγκεκριμένο
θέμα, την επίβλεψη του οποίου αναλαμβάνει μέλος Διδακτικού
Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Tμήματος. Η Διπλωματική εργασία
μπορεί να είναι πειραματική ή βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα
αποτελέσματα της οδηγούν στη συγγραφή κειμένου το οποίο υποβάλλεται
προς αξιολόγηση.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Βιβλία:

Για τη συγγραφή του κειμένου πρέπει οι πληροφορίες να προκύψουν από
επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων, ανάλογα με το θέμα της Διπλωματικής
Εργασίας.

Μέθοδοι
διδασκαλίας:

Με την επίβλεψη του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ, οι φοιτητές πραγματοποιούν
βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, ώστε να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικά με το θέμα τους. Με την καθοδήγηση του υπεύθυνου
μέλους ΔΕΠ, οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία,
αναλύοντας και παρουσιάζοντας άρτια τα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από Τριμελή Επιτροπή,
στην οποία συμμετέχει και ο/η επιβλέπων/πουσα Καθηγητής /τρια. Οι
φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν σε κάθε μέλος της εξεταστικής
επιτροπής το τελικό δοκίμιο της Διπλωματικής εργασίας πριν από την
προφορική εξέταση. Η Διπλωματική εργασία βαθμολογείται βάση κριτηρίων
αξιολόγησης.

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική

