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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πρόκειται για την εις βάθος διερεύνηση ενός θέµατος, το οποίο εντάσσεται 
διεπιστηµονικά στο γνωστικό πεδίο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ).  

Η ΜΔΕ µπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική/ συνθετική γραπτή εργασία. 
Εκπονείται από τους/τις µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες (ΜΦ) υπό την επίβλεψη 
διδάσκοντα/σας του ΠΜΣ.  

 Μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαµήνου σπουδών οι ΜΦ επιλέγουν θέµα και 
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα 
ενδιαφέροντα των φοιτητριών/ών και µετά από συνεννόηση µε το ΔΕΠ που θα 
αναλάβει την επίβλεψη της ΜΔΕ. 

 Η ΜΔΕ εκπονείται ακολουθώντας επιστηµονικά κριτήρια, όπως διδάσκονται στα 
µαθήµατα: απαιτείται προέρευνα για παρόµοια θέµατα/ η συλλογή του υλικού και η 
ανάλυσή του.  

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ η συγκρότηση της θεωρητικής προβληµατικής, 
το σχέδιο και η µέθοδος έρευνας, η ολοκλήρωση και η συγγραφή της ΜΔΕ, 
ακολουθώντας τα επιστηµονικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και την 
ακαδηµαϊκή δεοντολογία για την αποφυγή έµφυλου, στερεοτυπικού, 
υποκειµενικού και ρατσιστικού προς ευπαθείς οµάδες λεξιλογίου. 

Η τακτική συνεργασία µε τα ΔΕΠ κρίνεται αναγκαία όσο διάστηµα διαρκεί η 
εκπόνηση της ΜΔΕ.  

Οι βαθµολογητές θα λάβουν την τελική εργασία 15-30 µέρες πριν την δηµόσια 
παρουσίασή της, για να διορθώσουν και να επισηµάνουν τα κενά και τα οφέλη της 
µελέτης. 

Έκταση και τεχνικά χαρακτηριστικά της ΜΔΕ- Η ΜΔΕ συντάσσεται στην ελληνική 
γλώσσα/µπορεί να κυµαίνεται από 15.000 έως 20.000 λέξεις χωρίς τα παραρτήµατα.  

http://blogs.uowm.gr/tmgl/


Περιλαµβάνει υποχρεωτικά σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου (περίληψη) στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπεύθυνη δήλωση για την αποφυγή λογοκλοπής και 
περιεχόµενα της µελέτης. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, είναι 
προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας, η βιβλιογραφία και οι πηγές που έχω 
χρησιµοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα µε παραποµπές και αναφορές. Τα σηµεία 
όπου έχω χρησιµοποιήσει ιδέες, κείµενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων αναφέρονται 
ευδιάκριτα στο κείµενο µε την κατάλληλη παραποµπή και η σχετική αναφορά 
περιλαµβάνεται στο τµήµα των βιβλιογραφικών αναφορών µε πλήρη περιγραφή. 
Επισηµαίνεται πως η συγκεκριµένη επιλογή βοηθά στον περιορισµό της λογοκλοπής 
διασφαλίζοντας έτσι τον/τη συγγραφέα. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ –ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ- 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ-
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- 

ΑΝΑΛΥΣΗ- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η εργασία ακολουθεί το διάστιχο 1.5, µέγεθος γραµµατοσειράς 12 και σελίδες 
µεγέθους Α4.  

Στο εξώφυλλο αναγράφεται το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το ΠΔΜ, το 
όνοµα του/της ΜΦ, το όνοµα του/της επιβλέποντος/ουσας, ο τίτλος της 
Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας και το ακαδηµαϊκό έτος. 



Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ολοκληρώνεται ΣΕ POWER 
POINT 20 ΛΕΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:  

ερευνητικά ερωτήµατα, βιβλιογραφική επισκόπηση, παρουσίαση µεθοδολογίας, 
παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσης της εργασίας, εµπειρικά δεδοµένα, 
επεξεργασία, συµπεράσµατα, βιβλιογραφία. 

Αξιολόγηση της ΜΔΕ-Για την αξιολόγηση της ΜΔΕ ορίζεται από την Ειδική 
Διατµηµατική Επιτροπή τριµελής επιτροπή µε εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας 
καθηγητή/ριας.  

Στις επιτροπές αξιολόγησης των ΜΔΕ συµµετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες του 
Προγράµµατος. Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ µπορούν να οριστούν ως µέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης, εφόσον διδάσκουν σε µεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφές µε το 
αντικείµενο του ΠΜΣ επιστηµονικό πεδίο µετά από εισήγηση της/του επιβλέπουσας/
οντος. 

Ο/Η φοιτητής/ρια παρουσιάζει προφορικά την εργασία ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής και των άλλων φοιτητριών/ών και απαντά στις ερωτήσεις των µελών της 
επιτροπής. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΑΣ 

ΚΑΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


