
Τίτλος Μαθήματος  
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Ι & ΙΙ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

ADE105 & ADE106 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2ο   & 3ο  Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Μέλη ΔΕΠ του προγράμματος 

ECTS 20 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

/ Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

/ 

Στόχος Μαθήματος Επιδιώκεται να κατακτήσουν οι φοιτητές/τριες τον επαρκή έλεγχο σ’ ένα 

πεδίο εξειδίκευσης, να είναι ικανοί/ές να εκπονούν ανεξάρτητη ερευνητική 

εργασία και να είναι σε θέση να διατυπώσουν συμπεράσματα τα οποία, θα 

έχουν ερευνητικό- επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να : 

• Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας για να είναι σε θέση να 

συνεργαστούν σε τακτική βάση με το Σύμβουλο Μεταπτυχιακής 

Διατριβής για τη συγγραφή μιας αποτελεσματικής εισαγωγής στο 

επιλεγόμενο θέμα. 

• Αναγνωρίζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν ερευνητικές 

πληροφορίες σχετικές με το θέμα το οποίο είχε επιλεγεί σε συνεργασία 

με τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής. 

• Επιδεικνύουν ικανότητα συγγραφής της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής 

χρησιμοποιώντας το στυλ συγγραφής APA. 

• Οργανώνουν την εργασία τους γύρω από τη Διατριβή, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που δίνονται από τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής για 

τη συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης και επιδεικνύουν 

ικανότητες συμπερίληψης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με 



 το επιλεγόμενο θέμα. 

• Ακολουθούν την ερευνητική μεθοδολογία η οποία έχει συμφωνηθεί με 

τον Σύμβουλο τους, για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εισαγωγή, η 

βιβλιογραφική επισκόπηση και η μεθοδολογία της έρευνας. 

• Καταγράφουν, υπολογίζουν/αναλύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν 

τα αποτελέσματα της έρευνας τους. 

• Συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνας και εξηγούν τη σημασία τους. 

• Συνδέουν τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών, κάνουν τη συσχέτιση και γενικεύουν τα αποτελέσματα τους, 

σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας και τον πληθυσμό τον οποίο 

αφορά. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 1ου και 2ου 

εξαμήνου 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

1. Το στυλ συγγραφής Διπλωματικής Διατριβής APA. 

2. Η σημασία της συγγραφής «ελκυστικής» εισαγωγής η οποία να κινεί 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Ποιο θέμα πραγματεύεται η εργασία; Ποιος 

είναι ο σκοπός της έρευνας; Συγγραφή ερευνητικών ερωτημάτων κα 

υποθέσεων. Ποια η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας; 

3. Διερεύνηση, οργάνωση και σύνθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

επιδεικνύοντας την ικανότητα να δώσουν στον αναγνώστη να 

καταλάβει τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. 

4. Διαχωρίσουν τη βιβλιογραφική επισκόπηση σε ενότητες και 

υποενότητες, σύμφωνα με το διάγραμμα το οποίο ετοιμάστηκε σε 

συνεργασία με το Σύμβουλο της Μεταπτυχιακής Διατριβής. . 

5. Κατανόηση της μεθοδολογίας της έρευνας. Επιλογή του εργαλείου 

εκείνου, που θα δώσει έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο 

πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας. Εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής 

έρευνας στο σχολείο, στον σύλλογο ή αλλού. Διαδικασία παράδοσης-

παραλαβής των ερωτηματολογίων στους  συμμετέχοντες. 

Οργάνωση/διαχείριση των δεδομένων. 

6. Η σημασία της συνεργασίας σε συστηματική βάση με το Σύμβουλο 

Μεταπτυχιακής Διατριβής, για τη συγγραφή των αποτελεσμάτων  και 



 

ν 

ή 

 της συζήτησης της έρευνας. 

7. Καταγραφή, υπολογισμός/ανάλυση, οργάνωση και παρουσίαση τω 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Χρήση της Excel για την καταγραφ 

δεδομένων. Χρήση της SPSS για στατιστική ανάλυση. 

8. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επεξήγηση της 

σημασίας τους. 

9. Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών. Γενίκευση των αποτελεσμάτων ανάλογα με 

το δείγμα της έρευνας και τον πληθυσμό τον οποίο αφορά. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

 
Ο φοιτητής σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής, 

καθοδηγείται για τη συμπλήρωση της εισαγωγής, της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, της μεθοδολογίας, των αποτελεσμάτων και της συζήτησης της 

έρευνας στο επιλεγόμενο θέμα. Προγραμματίζονται τακτικές συναντήσεις με 

το Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, για 

να παραμείνει ο φοιτητής στο σωστό δρόμο και να δουλεύει συστηματικά για 

την ολοκλήρωση της εργασίας του. 

Το Τμήμα ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 

σπουδών του Πανεπιστημίου έχει αναπτύξει οδηγό μεταπτυχιακής διατριβής 

ο οποίος αποτελεί κοινό πλαίσιο για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών της Σχολής. 
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Αξιολόγηση • Ποιοτική συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η 

οποία να βασίζεται στη βασική δομή της διπλωματικής εργασίας   και 

 



 να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από τη 

έρευνα και παρουσίαση της σε τριμελή επιτροπή 

• 100% 
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