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ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ







ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ







ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΑ



Σαφής - κατάλληλος προσδιορισμός και
διατύπωση του σκοπού και του
περιεχομένου κεντρικών εννοιών.
Σαφής προσδιορισμός και διατύπωση
στόχου και ερευνητικών ερωτημάτων ή
υποθέσεων εργασίας.
Κριτική αποτίμηση της συναφούς
υπάρχουσας βιβλιογραφίας.
Χρήση βιβλιογραφικών αναφορών
άμεσα σχετιζόμενων με το στόχο, τα
ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις
εργασίας.
Αναφορά σε προγενέστερες έρευνες.
Σαφής προσδιορισμός των ερευνητικών
κενών που ανέδειξε η βιβλιογραφική
έρευνα.

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ





Ερευνητική διαδικασία (αναλυτική
παρουσίαση).
Συμμετέχοντες (δείγμα, διαδικασία
επιλογής).
Εργαλείο/α συλλογής δεδομένων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ







ΣΥΖΗΤΗΣΗ







ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ




Έμφαση στην επάρκεια ανάλυσης
δεδομένων (στατιστική ή ποιοτική
ανάλυση δεδομένων).
Κατάλληλη παρουσίαση και σωστή
χρήση πινάκων, σχημάτων, κ.ά.
Συνάφεια αποτελεσμάτων με στόχο,
ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις
εργασίας.
Σχολιασμός των σημαντικότερων
ευρημάτων σε συνδυασμό με τα
πορίσματα της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης και/ή το θεωρητικό
προβληματισμό.
Σχολιασμός των σημαντικότερων
ζητημάτων- περιορισμών.
Σύνοψη των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
Πρακτικές εφαρμογές.
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής θα πρέπει να ακολουθηθεί από τον φοιτητή η τυπολογία
του
συστήματος
APA
(https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82.pdf) και το μέγεθος της διπλωματικής
εργασίας θα πρέπει να κυμαίνεται από 25.000 – 50.000 λέξεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Κατάθεση τελικού κειμένου διπλωματικής εργασίας έως και:


14/06/2018



27/09/2018



28/03/2019
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ COLLOQUIUM


27 και 28/06/2018



17 και 18/10/2018



17 και 18/04/2019

Χρονική διάρκεια παρουσίασης διπλωματικής εργασίας: 20 λεπτά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο βαθμός της αξιολογηθείσας διπλωματικής εργασίας θα ανακοινώνεται σε χρονικό διάστημα
όχι μεγαλύτερο από μια εβδομάδα μετά την παρουσίαση της.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν καταθέσει την διπλωματική του εργασία εντός του
προβλεπόμενου χρόνου, έχει δικαίωμα χωρίς οικονομική επιβάρυνση να την καταθέσει σ ’ένα
από τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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