
 

Τίτλος μαθήματος Πτυχιακή Εργασία 

Κωδικός μαθήματος PROJ415 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος /Εξάμηνο  Έτος 4ο Εξάμηνο 8ο 

Όνομα διδάσκοντα Δρ. Δέδες Κωνσταντίνος 

ECTS 18 Διαλέξεις/ εβδομάδα 9 Εργαστήρια/ εβδομάδα  

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι ολοκληρωμένη έρευνα που αφορά την πτυχιακή 
εργασία, και που θα ακολουθηθεί μετά το Προσχέδιο Δήλωσης Πτυχιακης, 
σύμφωνα με το μάθημα RESE 401 Διαδικασία Έρευνας & Συγγραφή Πτυχιακής 
Εργασίας. Έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί τους φοιτητές καθώς αναπτύσσουν 
την ερευνητική μεθοδολογία τους και τα πλαίσια σχεδίασης πάνω στα οποία θα 
σχηματίσουν την πτυχιακή τους εργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται 
από τον επιβλέποντα εκπαιδευτή 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:  

• Εντοπίσουν και αναπτύξουν ένα πρωτότυπο θέμα έρευνας σύμφωνα με 
το προσχέδιο που έχει υποβληθεί 

• Σχεδιάσουν και διεξάγουν κατάλληλη έρευνα 
• Αναπτύξουν  εμπειρική γνώση που αφορά τη σχετική βιβλιογραφία ειδικά 

για το ερευνητικό θέμα  
• Εφαρμόζουν σωστή επιστημονική / ακαδημαϊκή γραφή 
• Συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης  
• Παρουσιάζουν και επικοινωνούν αποτελεσματικά και σωστά τα ευρήματα 

Προαπαιτούμενα 

RESE100 Ερευνητική 
Μεθοδολογία I 

STAT107 Στατιστική I 

RESE401 Διαδικασία Έρευνας και 
Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

• Εισαγωγή: Ανασκόπηση Προσχέδιου Δήλωσης Πτυχιακής και Ερευνητικοί 
Στόχοι. Ανάπτυξη Μητρώου Έρευνας και Συγγραφής 

• Ενότητα Ι: Χαρτογράφηση / Περίγραμμα Βιβλιογραφίας: Οι φοιτητές 
καλούνται να δημιουργήσουν και υποβάλουν την δομή και το περίγραμμα 
της βιβλιογραφίας που περιέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση αυτής. Ο 
χάρτης μπορεί να περιλαμβάνει, εμπειρικά άρθρα περιοδικών που 
αναφέρονται στο Προσχέδιο Δήλωσης Πτυχιακής, βιβλία, εκδόσεις ή 
άλλες πηγές. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι υπεύθυνος για να παρέχει 
κριτική, σχόλια και καθοδήγηση. 

• Ενότητα ΙΙ: Εισαγωγή Πτυχιακής: Οι φοιτητές αναμένεται να υποβάλουν 
ένα γραπτό προσχέδιο εισαγωγής της πτυχιακής εργασίας εξηγώντας γιατί 
αυτή η έρευνα είναι σημαντική ή απαραίτητη και περιγραφή του 



 

προβλήματος ή της κατάστασης που ενεργοποιεί την έρευνα. Πρέπει να 
αναφέρουν την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας για το αντικείμενο και 
στη συνέχεια κάποιο «κενό» ή πρόβλημα το οποίο ανακάλυψαν. Τέλος, οι 
φοιτητές οφείλουν να εξηγήσουν πώς η παρούσα έρευνα αποτελεί μια 
λύση σε αυτό το πρόβλημα ή το κενό. Εάν η έρευνα έχει υποθέσεις, αυτές 
παρουσιάζονται στο τέλος της εισαγωγής. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
υπεύθυνος για να παρέχει κριτική, σχόλια και καθοδήγηση. 

• Ενότητα III: Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας οι φοιτητές 
αναμένεται να  παρουσιάσουν και να υποβάλουν τις μεθόδους 
διεξαγωγής της μελέτης τους. Οι μέθοδοι πρέπει να συμμορφώνονται με 
το Προσχέδιο Δήλωσης Πτυχιακής. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
υπεύθυνος για να παρέχει κριτική, σχόλια και καθοδήγηση 

• Ενότητα IV: Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας οι 
φοιτητές αναμένεται να παρουσιάσουν και να υποβάλουν τα ευρήματά 
τους. Η ενότητα των αποτελεσμάτων θα πρέπει να περιέχει μόνο τα 
ευρήματα, όχι οποιαδήποτε εξήγηση ή σχολιασμό των ευρημάτων. Επίσης  
πρέπει να γράφεται σε παρελθόντα χρόνο. Όλοι οι πίνακες και τα σχήματα 
επισημαίνονται και αριθμούνται ξεχωριστά. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
υπεύθυνος για να παρέχει κριτική, σχόλια και καθοδήγηση. 

• Ενότητα V: Συζήτηση: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας οι φοιτητές 
αναμένεται να παρουσιάσουν και υποβάλουν, μια περίληψη των κύριων 
ευρημάτων τους. Να σχολιάσουν αυτά τα ευρήματα και πώς συνδέονται 
με άλλες έρευνες (εάν υπάρχουν). Πρέπει επίσης να παρουσιαστεί μια 
συζήτηση για τους περιορισμούς της μελέτης τους και να 
χρησιμοποιήσουν αυτούς τους περιορισμούς ως λόγους για να 
προτείνουν πρόσθετη, μελλοντική έρευνα. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
υπεύθυνος για να παρέχει κριτική, σχόλια και καθοδήγηση  

• Ενότητα VI: Περίληψη: Με την ολοκλήρωση της έρευνάς τους, οι φοιτητές 
αναμένεται να παρουσιάσουν και υποβάλουν την περίληψη της 
πτυχιακής εργασίας τους. Η περίληψη θα πρέπει να παρέχει μια πολύ 
σύντομη επισκόπηση ολόκληρης της πτυχιακής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ή δύο προτάσεων για το σκοπό και τη 
σημασία της πτυχιακής εργασίας, μια ή δύο προτάσεις για τις μεθόδους, 
μερικές προτάσεις που παρουσιάζουν τα κύρια ευρήματα και μια ή δύο 
προτάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ευρημάτων τους. Η περίληψη 
πρέπει να τοποθετηθεί στην αρχή του ηλεκτρονικού και έντυπου 
εγγράφου. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι υπεύθυνος για να παρέχει 
κριτική, σχόλια και καθοδήγηση. 

• Ενότητα VII: Τελική Υποβολή Πτυχιακής Εργασίας: Κατά τη διάρκεια 
αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να υποβάλουν έντυπα 
αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
απαιτήσεις του κολεγίου. Η κλίμακα βαθμολόγησης που παρατίθεται 
παρακάτω είναι ένας οδηγός. Ο επιβλέπων καθηγητής διατηρεί το 
δικαίωμα να αξιολογήσει βαθμολογήσει την τελική πτυχιακή εργασία 

• Ενότητα VIII: Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας: Κατά τη διάρκεια αυτής 
της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να παρουσιάσουν και 
επικοινωνήσουν με σαφή και ακαδημαϊκό τρόπο την πτυχιακή εργασία 



 

τους σε επιλεγμένα μέλη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν 
περιορίζεται) σε επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς από διαφορετικούς 
τομείς, ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές από διαφορετικούς τομείς. 
Η κλίμακα βαθμολόγησης που παρατίθεται παρακάτω είναι ένας οδηγός. 
Ο επιβλέπων καθηγητής διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει 
βαθμολογήσει την τελική πτυχιακή εργασία. 

Μεθοδολογία 
διδασκαλίας 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με:  

• Επιτόπιες συναντήσεις με τον επιβλέπων καθηγητή της πτυχιακής 
εργασίας 

Βιβλιογραφία  

Ελληνική 
•  Κατή, Ελένη(2014) Οδηγός συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας : 

Με προτάσεις για υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές παραπομπές.  
Εκδόσεις Μέθεξις, ISBN: 9789606796661 

• Μερακλή, Βάσος(2011) Οδηγός για τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας: 
Μελέτη/Έρευνα. KES College. 
 

Αγγλική 
• Matarese, Valerie. Medford, NJ(2016), Editing Research : The Author 

Editing Approach to Providing Effective Support to Writers of Research 
Papers. Medford, NJ: Information Today, Inc, ISBN 9781573875318. 
EBSCOhost 

• Paul Oliver(2012),Succeeding with Your Literature Review: A Handbook for 
Students. Maidenhead: Open University Press, ISBN 9780335243686 
EBSCOhost 

• Schmied, Josef J.; Dheskali, Jessica(2019),Credibility, Honesty, Ethics & 
Politeness in Academic and Journalistic Writing. Göttingen: Cuvillier Verlag, 
ISBN 9783736999534 EBSCOhost 

•  Alison Pullen; Jenny Helin; Nancy Harding(2020), Writing Differently. 
Bingley, UK: Emerald Publishing Limited, v. First editionISBN 
9781838673383 EBSCOhost 

• Peter Levin(2011), Excellent Dissertations! Maidenhead: Open University 
Press,. v. 2nd ed, ISBN 9780335238613 EBSCOhost 

• Marino C. Alvarez; Bob D. Gowin(2010), The Little Book : Conceptual 
Elements of Research. [Manassas Park, Va.]: R&L Education, ISBN 
9781607092926 EBSCOhost 

• Brian Boyd et al.(2019), Standing on the Shoulders of Giants : Traditions 
and Innovations in Research Methodology. Bingley, UK: Emerald Publishing 
Limited,v. First edition ISBN 9781787563360  EBSCOhost 

• Currie, Donald(2005), Developing and applying study skills: Writing 
assignments, dissertations and management reports. CIPD, ISBN: 1-
84398-064-9. 

• Karen Blanchard, Christine Root(1997) Ready to Write More : From 
paragraph to Thesis. Longman, ISBN: 0-201-87807-0 

• Leith, Sam(2018), Write to the point : A master class on the fundamentals 
of writing for any purpose. The Experiment,  ISBN: 9781615194629 



 

• O'Leary, Zina(2017), The essential guide to doing your research 
project,3rd,Sage publιcations, ISBN: 9781473952089. 

Αξιολόγηση 

• Ενότητα VII: Τελική Υποβολή Πτυχιακής Εργασίας 
      Δομή, Σύνταξη και Γραμματική                                                10% 
      Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας                                                     20% 
      Μεθοδολογία, Συλλογή & Ανάλυση Δεδομένων                   35% 
      Ευρήματα / Αποτελέσματα, Συζήτηση και Συμπεράσματα  35% 

• Αυτή η ενότητα απαιτεί κατ’ ελάχιστο 60/100 . Κάθε μαθητής που έχει 
λιγότερα από 60/100 θα πρέπει να επαναλάβει την ενότητα. Ο βαθμός 
αυτής της ενότητας μετράει για το 70% του τελικού βαθμού. 

• Ενότητα VIII: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 
        Πόζα, στάση και εμφάνιση                                                          10% 
        Ετοιμότητα και προετοιμασία                                                     20% 
        Επεξήγηση, Επικοινωνία, Διευκρινήσεις                                   35% 

 Πειθαρχία, χρήση γλώσσας, χρήση χρόνου                              35% 
• Αυτή η ενότητα απαιτεί κατ’ ελάχιστο 60/100. Κάθε μαθητής που έχει 

λιγότερα από 60/100 θα πρέπει να επαναλάβει την ενότητα. Ο βαθμός 
αυτής της ενότητας μετράει για το 30% του τελικού βαθμού. 

Γλώσσα Ελληνικά ή Αγγλικά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


