Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών των Σμημάτων
Επιςτημών Προςχολικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ και Οικονομικών Επιςτημών
του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ
με τίτλο «Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ και Καινοτόμεσ Εφαρμογζσ ςτην Εκπαίδευςη»

ΟΔΗΓΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΜΕΡΟ Α: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ



ΕΙΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΕ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΟΧΟ/ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ







ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ







ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΕΝΑ



Σαφισ - κατάλλθλοσ προςδιοριςμόσ και
διατφπωςθ του ςκοποφ και του
περιεχομζνου κεντρικϊν εννοιϊν.
Σαφισ προςδιοριςμόσ και διατφπωςθ
ςτόχου και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι
υποκζςεων εργαςίασ.
Κριτικι αποτίμθςθ τθσ ςυναφοφσ
υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ.
Χριςθ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν
άμεςα ςχετιηόμενων με το ςτόχο, τα
ερευνθτικά ερωτιματα ι τισ υποκζςεισ
εργαςίασ.
Αναφορά ςε προγενζςτερεσ ζρευνεσ.
Σαφισ προςδιοριςμόσ των ερευνθτικϊν
κενϊν που ανζδειξε θ βιβλιογραφικι
ζρευνα.

ΜΕΡΟ Β: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ


ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ





Ερευνθτικι διαδικαςία (αναλυτικι
παρουςίαςθ).
Συμμετζχοντεσ (δείγμα, διαδικαςία
επιλογισ).
Εργαλείο/α ςυλλογισ δεδομζνων.
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ







ΤΖΗΣΗΗ







ΜΕΡΟ Γ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ




Έμφαςθ ςτθν επάρκεια ανάλυςθσ
δεδομζνων (ςτατιςτικι ι ποιοτικι
ανάλυςθ δεδομζνων).
Κατάλλθλθ παρουςίαςθ και ςωςτι
χριςθ πινάκων, ςχθμάτων, κ.ά.
Συνάφεια αποτελεςμάτων με ςτόχο,
ερευνθτικά ερωτιματα ι υποκζςεισ
εργαςίασ.
Σχολιαςμόσ των ςθμαντικότερων
ευρθμάτων ςε ςυνδυαςμό με τα
πορίςματα τθσ βιβλιογραφικισ
αναςκόπθςθσ και/ι το κεωρθτικό
προβλθματιςμό.
Σχολιαςμόσ των ςθμαντικότερων
ηθτθμάτων- περιοριςμϊν.
Σφνοψθ των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνασ.
Πρακτικζσ εφαρμογζσ.
Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα.

Κατά την εκπόνηςη τησ διπλωματικήσ θα πρζπει να ακολουθηθεί από τον φοιτητή η τυπολογία
του ςυςτήματοσ APA (http://synedrio.edu.gr/ara_ver2.pdf) και το μζγεθοσ τησ διπλωματικήσ
εργαςίασ θα πρζπει να κυμαίνεται από 25.000 – 50.000 λέξεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΕΛΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
Κατάθεςη τελικοφ κειμζνου διπλωματικήσ εργαςίασ ζωσ και:


15/06/2017



29/09/2017



30/03/2018
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε COLLOQUIUM


29/06 και 30/06/2017



18/10 και 19/10/2017



18/04 και 19/04/2018

Χρονική διάρκεια παρουςίαςησ διπλωματικήσ εργαςίασ: 20 λεπτά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ο βακμόσ τθσ αξιολογθκείςασ διπλωματικισ εργαςίασ κα ανακοινϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα
όχι μεγαλφτερο από μια εβδομάδα μετά τθν παρουςίαςθ τθσ.

ΠΑΡΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Εάν ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν κατακζςει τθν διπλωματικι του εργαςία εντόσ του
προβλεπόμενου χρόνου, ζχει δικαίωμα χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ να τθν κατακζςει ς ’ζνα
από τα δφο επόμενα ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
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