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Σην Π.Μ.Σ. «Σπκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο», πξνζθέξνληαη 6
καζήκαηα, ζην Α’ θαη Β’ εμάκελν, ηωλ νπνίωλ ε παξαθνινύζεζε είλαη ππνρξεωηηθή.
Σην ηξίην εμάκελν εθπνλείηαη ε Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ), ε νπνία
είλαη επίζεο ππνρξεωηηθή θαη ε νπνία πηζηώλεηαη κε 30 πηζηωηηθέο κνλάδεο (ECTS).
1. Δηζαγσγή
Ωο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή εξγαζία ζεσξνύκε ην θείκελν - κειέηε ην
νπνίν έρεη δεκνζηεύζηκε κνξθή θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλόλεο
δενληνινγίαο θαη επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο. Σηόρνο ηεο ΓΔ είλαη λα απνδείμεη ν
θνηηεηήο/ηξηα όηη γλσξίδεη βαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο επηζηεκνληθνύ θαη
εξεπλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαζώο θαη όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα νηθνδνκεί θαη
ππνζηεξίδεη επηρεηξήκαηα θξηηηθά θαη ζπλζεηηθά.
Η Μ.Γ.Δ. ζπλίζηαηαη ζην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ζπγγξαθή κηαο
νινθιεξσκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (εκπεηξηθήο έξεπλαο ή βηβιηνγξαθηθήο
ζύλζεζεο). Γελ ζπληζηά απιά κηα πξόζζεηε πην εθηεηακέλε κεηαπηπρηαθή γξαπηή
εξγαζία. Πξόθεηηαη γηα κηα επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή αλαθνξά πνπ ππόθεηηαη ζηηο
απαηηήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο εθπόλεζεο θαη ζπγγξαθήο ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Απνηειεί κηα πνξεία ε νπνία είλαη απαξαίηεην λα ραξαθηεξίδεηαη από
ζπλέρεηα, ζπλέπεηα, επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ζε όια ηα θείκελα εξγαζίαο πνπ
απνζηέιινληαη είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηείηαη ε θαηάιιειε δνκή θαη ν
αθαδεκατθόο ιόγνο.
Σηελ ΜΓΔ, ν θνηηεηήο ζπλζέηεη όζα έκαζε θαη όζα πξαθηηθά εθάξκνζε ζηα
πξνεγνύκελα καζήκαηα, θαηά ηελ εθπόλεζε κηαο πςεινύ επηπέδνπ εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο.Σην πιαίζην απηό, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα δείμνπλ όηη
κπνξνύλ λα δηεμάγνπλ έξεπλα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, νη
νπνίεο απαηηνύληαη γηα ηε ζπιινγή, αλάιπζε, εξκελεία θαη ηεθκεξίσζε ζηνηρείσλ
κέζα ζε έλα επξύ θάζκα πεξηβαιιόλησλ ηεο εθπαίδεπζεο.
2. Δπηδησθόκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Οη θνηηεηέο, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ΜΓΔ ζα είλαη ζε ζέζε λα:





Κάλνπλ κηα θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο
κεζνδνινγίαο έξεπλαο θαη επίζεο θάλνπλ δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
πνπ ζπγθεληξώζεθαλ.
Δπηδεηθλύνπλ θξηηηθή θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ
έξεπλαο.
Αλαιύνπλ θξηηηθά θαη λα αμηνινγνύλ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί από
ηξίηνπο ζε έλαλ ηνκέα ελδηαθέξνληνο ηνπο, ζην ρώξν ηεο ΣπΔΠ θαη λα
αμηνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο ζηελ δηθή ηνπο
επαγγεικαηηθή πξαθηηθή.
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Αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηάιιειε κέζνδν
έξεπλαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο ζηόρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά ηνπο εξσηήκαηα.
Καηαιήγνπλ ζε αηηηνινγεκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαδεηθλύνπλ ηελ
ζεκαζία ηνπο γηα κειινληηθέο έξεπλεο, πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο.
Αμηνινγνύλ θξηηηθά ηελ δηθή ηνπο έξεπλα θαη λα ππνδεηθλύνπλ ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηεο αδπλακίεο ηεο.
Δπηδεηθλύνπλ αλεμαξηεζία, πξσηνβνπιία θαη απηνπεπνίζεζε ζηελ απόθηεζε
γλώζεο κέζσ ηεο έξεπλαο.
3. Γηαδηθαζία εθπόλεζεο ηεο ΜΓΔ

Μέρξη ην ηέινο ηνπ Β΄ εμακήλνπ ζπνπδώλ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα
θαηαζέζεη ην ζέκα ηεο ΜΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη πξνο
έγθξηζε ζηελ Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ, ζύληνκν ππόκλεκα (δηαηίζεηαη από
ηελ γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ) κε ην ζρέδην ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α. έλαλ αξρηθό ηίηιν ηεο κειέηεο
β. κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ
γ. ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ ζέκαηνο
δ. αηηηνινγεκέλεο ππνζέζεηο ή αλνηθηά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν
ηεο εξγαζίαο
ε. ζύληνκε ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή θαη
δηεζλή βηβιηνγξαθία
Η Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή
θαη ν επηβιέπσλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο
παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ
θνηηεηή.
Σύκθσλα κε ην Ν 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, γηα ηελ εμέηαζε ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη από ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο
ηξηκειήο επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη δύν (2) άιια κέιε Δ.Π.
ή Γ.Δ.Π. ή εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή
ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθόηεηα κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ πνξεία εθπόλεζεο
ηεο εξγαζίαο ηνπο κε αλνηρηέο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη ζην πιαίζην ηνπ
Π.Μ.Σ. θαζώο θαη κε ηελ ππνβνιή ελόο ή δύν πξνζρεδίσλ (drafts) ηεο εξγαζίαο ηνπο
ην εμάκελν, ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, ηα νπνία ζα δηνξζώλνληαη θαη ζα
ζρνιηάδνληαη από ηνπο επηβιέπνληεο ηνπο.
Η κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή, ζην ηέινο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ θαη ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ζηελ
ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί κε απόθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ
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Τκήκαηνο. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζύληνκε έθζεζε αμηνιόγεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ
θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Αλ ε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζεσξήζεη ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία σο κε
ηθαλνπνηεηηθή κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή λα βειηηώζεη
νξηζκέλα ηκήκαηα ή λα αλακνξθώζεη ξηδηθά ηελ εξγαζία ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο
ηεο θαη λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κέζα ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθό πιαίζην ή λα
απνξξίςεη ηελ εξγαζία, αλ απηή βαζκνινγεζεί θάησ από ηε βάζε (5), νπόηε πξέπεη
λα αξρίζεη εθ λένπ ε όιε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Μεηά από ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο θαη εθόζνλ ν θνηηεηήο έρεη πεξαηώζεη
επηηπρώο ηηο εμεηάζεηο ζε όια ηα καζήκαηα, ν δηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.Σ νξίδεη ηελ
εκεξνκελία ηεο δεκόζηαο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ελώπηνλ αθξναηεξίνπ.
Η δεκόζηα παξνπζία ηεο εξγαζίαο δηαξθεί 30 ιεπηά ηεο ώξαο. Μεηά από απηή
αθνινπζεί ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηνπ αθξναηεξίνπ κπνξνύλ λα
ππνβάιινπλ ζύληνκεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηνλ θνηηεηή. Σηελ ηειηθή
αμηνιόγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο από ηα ηξία κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
επηηξνπήο, ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε δεκόζηα παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο.
Οη παξνπζηάζεηο ησλ κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ νξίδνληαη από ηελ ΣΔ κεηά
από εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΠΜΣ, κεηά ηε ιήμε ηνπ Γ‟ εμακήλνπ θνίηεζεο ηνπ
κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή.
Αλ ν θνηηεηήο δελ πεξαηώζεη ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζην ηέινο ηνπ Γ΄
εμακήλνπ, πξέπεη λα δεηήζεη από ηε Σ.Δ. παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο
εξγαζίαο. Ο ρξόλνο παξάηαζεο ηεο εξγαζίαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ην εμάκελν. Σε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο (αζζέλεηαο, αιιαγήο καζεκάησλ,
νξγαλσηηθέο αιιαγέο πξνγξάκκαηνο, θ.ιπ.) θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Σ.Δ. πξνο ηελ
Γ.Σ.Δ.Σ., κπνξεί λα δνζεί ζπκπιεξσκαηηθά έλα εμάκελν επηπιένλ.

4. Γνκή – Σκήκαηα ηεο ΜΓΔ
Η ΜΓΔ πνπ εθπνλεί ν θνηηεηήο, κπνξεί λα έρεη είηε ηελ κνξθή
βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, είηε ηελ κνξθή εκπεηξηθήο έξεπλαο.
Η ΜΓΔ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Α) Δμώθπιιν
Σην εμώθπιιν ππάξρεη ν ινγόηππνο ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, ην Πξόγξακκα
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, ην όλνκα ηνπ επηβιέπνληα ή/θαη ζπλεπηβιέπνληα, ην
όλνκα ηνπ θνηηεηή θαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ, ην Τκήκα θαη ην έηνο ππνβνιήο
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Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ
«Σπκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο»
Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία
Όλνκα Φνηηεηή:
Αξηζκόο Μεηξώνπ:
Όλνκα Δπηβιέπνληα Καζεγεηή:
Όλνκα Σπλεπηβιέπνληα Καζεγεηή:
Ηκεξνκελία ππνβνιήο:
Β) 2ε ειίδα
Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ΜΓΔ, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο,
θαη ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ηξηώλ κειώλ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο.
Ο ηίηινο πξέπεη λα είλαη ζύληνκνο (12-15 ιέμεηο ην αλώηεξν), ζαθήο θαη πεξηεθηηθόο,
θαη λα δειώλεη ζηνλ αλαγλώζηε ην θεληξηθό ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηεο κειέηεο θαη
ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θύξηεο κεηαβιεηέο ή ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδεη ε ΜΓΔ.
Αναγράφεται ακόμθ, Δήλωςη μη λογοκλοπήσ και ανάληψησ προςωπικήσ ευθύνησ :
Με πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν του νόμου περί πνευματικϊν δικαιωμάτων, δθλϊνω ότι
είμαι αποκλειςτικόσ ςυγγραφζασ τθσ παροφςασ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ.
Δθλϊνω ότι αυτι θ ΜΔΕ προετοιμάςκθκε και ολοκλθρϊκθκε από εμζνα προςωπικά και
αποκλειςτικά και αναλαμβάνω πλιρωσ όλεσ τισ ςυνζπειεσ του νόμου ςτθν περίπτωςθ κατά
τθν οποία αποδειχκεί, διαχρονικά, ότι θ εργαςία αυτι ι τμιμα τθσ δεν µου ανικει διότι
είναι προϊόν λογοκλοπισ άλλθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

Γ) Πεξίιεςε- Λέμεηο θιεηδηά
Η πεξίιεςε εθηείλεηαη ζε κηα κόλν παξάγξαθν θαη έρεη σο ζηόρν λα
απνδώζεη ζπλνπηηθά θαη κε αθξίβεηα ην πεξηερόκελν ηεο ΜΓΔ. Σηελ πεξίιεςε
πεξηιακβάλνληαη ελ ζπληνκία νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: ζηόρνο, κέζνδνο, θύξηα
επξήκαηα, πξνεθηάζεηο (πνηα είλαη ε επξύηεξε ζπλεηζθνξά) ηεο έξεπλαο. Γη απηό ηνλ
ιόγν, ε πεξίιεςε ζα πξέπεη λα γξάθεηαη αθνύ νινθιεξσζεί ε εξγαζία.
Σηελ πεξίιεςε είλαη απαξαίηεην λα:
 Απνθεύγεηαη ε ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ.
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Φξεζηκνπνηείηαη ελεξγεηηθή αληί ηεο παζεηηθήο θσλήο. Γηα παξάδεηγκα, “νη
εξεπλεηέο έδσζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο παξαθάησ νδεγίεο…” αληί ηνπ
“δόζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νη παξαθάησ νδεγίεο…”.
Φξεζηκνπνηείηαη παξειζνληηθόο ρξόλνο όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέζνδν θαη
ελεζηώηαο όηαλ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα.
Πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζηνηρεία πεξηγξαθήο/πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
δείγκαηνο ηεο κειέηεο.

Σηελ ίδηα ζειίδα κε ηελ Πεξίιεςε είλαη ππνρξεσηηθή ε παξάζεζε έσο 6 ιέμεσλθιεηδηώλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εξγαζία.
Σηελ επόκελε ζειίδα, ζα πξέπεη λα απνδνζνύλ ηα ίδηα ζηνηρεία ηεο πεξίιεςεο θαη
ησλ ιέμεσλ θιεηδηώλ, ζηελ Αγγιηθή γιώζζα.
Γ) Πεξηερόκελα
Παξαηίζεηαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ κέρξη ελόηεηεο 3νπ επηπέδνπ. Οη ελόηεηεο
είλαη αξηζκεκέλεο. Γηα θάζε ελόηεηα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζειίδαο όπνπ ζπλαληάηαη
ζην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ. Σηα πεξηερόκελα εκθαλίδνληαη θαη ηα παξαξηήκαηα.
Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δίλεη ηελ πξώηε εηθόλα ηνπ ηη πεξηιακβάλεηαη ζηε ΓΔ.
Δ) Δπξεηήξην Πηλάθσλ-ρεκάησλ
Γηα θάζε πίλαθα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ (π.ρ., Πίλαθαο 1. Τίηινο .... Πίλαθαο
2. Τίηινο ...) θαη ν αξηζκόο ζειίδαο όπνπ ζπλαληάηαη ζην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ.
Γηα θάζε ζρήκα αλαθέξεηαη ε ιεδάληα ηνπ (π.ρ., Σρήκα 1. Λεδάληα... Σρήκα 2.
Λεδάληα …) θαη ν αξηζκόο ζειίδαο όπνπ ζπλαληάηαη ζην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ.
Σ) Δηζαγσγή
Πεξηγξάθεηαη ζύληνκα ην γεληθό ζθεπηηθό θαη πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο: ν βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο, ε ζπνπδαηόηεηα κειέηεο ηνπ ζέκαηνο θαη νη
ιόγνη εκπινθήο κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην
πεξηερόκελν ησλ θεθαιαίσλ/ελνηήησλ ηεο εξγαζίαο ώζηε λα κπνξέζεη ν αλαγλώζηεο
λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΓΔ.
Ε) Θεσξεηηθό πιαίζην
Τν ζεσξεηηθό πιαίζην ζπλήζσο μεθηλά κε γεληθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ αθνξνύλ
ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο θαη ζηνλ ελλνηνινγηθό πξνζδηνξηζκό ησλ
βαζηθώλ όξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. Σην θπξίσο ζεσξεηηθό πιαίζην
παξνπζηάδνληαη όζα έρνπλ αλαδπρζεί κέρξη ζήκεξα, απόςεηο θαη έξεπλεο άιισλ
εξεπλεηώλ, ηα ππάξρνληα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην ζέκα ή/θαη ηηο επηκέξνπο πηπρέο
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ηνπ. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο απόςεηο/πξνζεγγίζεηο πνπ θαηεπζύλνπλ
ηελ έξεπλα θαη πξνεγνύκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη παξαηεξήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε πηπρέο ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζέκαηνο, ρσξίο όκσο λα
απαηηείηαη εμαληιεηηθή αλαζθόπεζε πνπ μεθηλά από πνιύ παιηά.
Σηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαδεηθλύεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ
πξνεγνύκελε βηβιηνγξαθία θαη ηελ παξνύζα έξεπλα θαη, θαηόπηλ, παξνπζηάδεηαη ε
ζπιινγηζηηθή θαη ν ζηόρνο ηεο έξεπλαο θαη δηαηππώλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ή
εξσηήκαηα, από ηα νπνία πξνθύπηνπλ -όπνπ ρξεηάδεηαη- θαη νη εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο.
Η αλαζθόπεζε δελ ηζνδπλακεί, ζε θακία πεξίπησζε, κε ηελ απιή παξάζεζε
απνζπαζκάησλ (ζπρλά απηνύζησλ, ρσξίο θαλ ζσζηή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά) πνπ
ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έηπρε λα εληνπίζεη θαηά ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ
πεγώλ (βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηζηνζειίδεο θηι). Σηόρνο δελ είλαη λα
θαηαδεηρζεί όηη έγηλε ρξήζε ηθαλνύ αξηζκνύ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ, αιιά όηη είλαη
ηθαλόο/ή λα δηαρεηξηζηεί ηηο πεγέο πνπ ζπγθέληξσζε θαη λα παξνπζηάζεη κε ηξόπν
θξηηηθό ηηο ζέζεηο άιισλ κειεηεηώλ αθόκε θαη εθείλσλ ηηο νπνίεο πηνζεηεί ζηε ΓΔ.
Η επαλάιεςε κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο ζεσξίαο, ηα νπνία ζεσξνύληαη γλσζηά
ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εθπνλείηαη ε ΜΓΔ, πξέπεη λα
απνθεύγεηαη Θα πξέπεη λα επηιέγνληαη κόλν ηα ζεκεία εθείλα πνπ ζπλδένληαη άκεζα
κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη. Αληίζεηα, απαηηείηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε όζν ην
δπλαηό πεξηζζόηεξσλ ζπλαθώλ αλαθνξώλ (ζεσξεηηθώλ ζέζεσλ θαη εξεπλεηηθώλ
επξεκάησλ) ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν εμεηάδεη ε ΜΓΔ, έηζη ώζηε λα
παξνπζηαζηεί κε νινθιεξσκέλν ηξόπν ε ζπιινγηζηηθή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε
έξεπλα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ν ζρνιηαζκόο ησλ
επξεκάησλ ηεο.
Δίλαη ζεκαληηθό:
(α) λα παξνπζηάδνληαη ζην ηκήκα απηό όζν ην δπλαηόλ πην πξόζθαηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα (από πξσηνγελείο θαη όρη δεπηεξνγελείο πεγέο, θαηά ην
δπλαηόλ),
(β) λα ρξεζηκνπνηείηαη βηβιηνγξαθία, ειιεληθή θαη μελόγισζζε (ε
αλαζθόπεζε θαη ρξήζε δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε
ΜΓΔ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ) θαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν
ηξόπν νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο,
(γ) λα ππάξρεη ζαθήο δνκή ησλ ελνηήησλ ηεο θαη
(δ) θαζεηί πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αλαζθόπεζε λα εμππεξεηεί έλαλ θαη κόλν
ζθνπό: ηελ νηθνδόκεζε ελόο ζπλεθηηθνύ ζπιινγηζκνύ πνπ ζα νδεγεί ζηελ
παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ θαη ζηελ δηαηύπσζε ησλ εξεπλεηηθώλ
ππνζέζεσλ.
Δπίζεο, ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εηζαγσγηθό κέξνο ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζην θαηαιεθηηθό θεθάιαην, θαηά ηε Σπδήηεζε ησλ επξεκάησλ
ηεο έξεπλαο.
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Η έθηαζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο δελ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο
εξγαζίαο.
Ζ) ηόρνο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Η αλαζθόπεζε ηεο ζπλαθνύο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο νινθιεξώλεηαη κε ηε
δηαηύπσζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ ή/θαη ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ (=
ππνζέηνπκε όηη ζπκβαίλεη ην Φ θαη πξνζπαζνύκε λα επηβεβαηώζνπκε ηελ ππόζεζή
καο). Οη ππνζέζεηο ηίζεληαη θαη‟ αληηζηνηρία κε ηα εξσηήκαηα –επηκέξνπο ζηόρνπο
ηεο έξεπλάο καο. Η ζαθήο δηαηύπσζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή δηόηη δείρλεη ην ηη
αθξηβώο ζα αλαδεηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Με βάζε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα (ή ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο), ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θαη ηηο θεληξηθέο
έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ε ΜΓΔ, ζα πξέπεη λα επηιεγνύλ ε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηεζεί, ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο, κε ηα νπνία ζα γίλεη ε
ζπιινγή θαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο ζα δώζνπλ απαληήζεηο ζηηο εξεπλεηηθέο απηέο απνξίεο. Όιε ε έξεπλα
ινηπόλ πθαίλεηαη γύξσ από ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα/εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα
δηαηππσζνύλ.
Θ) Μεζνδνινγία (ζε πεξίπησζε εκπεηξηθήο έξεπλαο)
Απηό ην θεθάιαην ζπλνςίδεη ην “πώο” δηεμήρζε ε έξεπλα. Με άιια ιόγηα,
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ αλαγλώζηε γηα ηνλ αθξηβή ηξόπν κε ηνλ νπνίν
δηελεξγήζεθε ε έξεπλα. Αλαθέξεηαη θαη ηεθκεξηώλεηαη ε επηιερζείζα πξνζέγγηζε
(π.ρ. πνζνηηθή ή πνηνηηθή πξνζέγγηζε ή ζπλδπαζκόο ηνπο, εθαξκνγή πεηξακαηηθνύ ή
άιινπ ζρεδίνπ έξεπλαο θηι).
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα νη θάζεηο δηεμαγσγήο ηεο θαη θάζε
ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηόζεο ιεπηνκέξεηεο όζεο ζα ρξεηάδνληαλ θάπνηνο
άιινο εξεπλεηήο πξνθεηκέλνπ λα επαλαιάβεη ηελ έξεπλα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο
ην ζειήζεη.
Φσξίδεηαη ζπλήζσο ζηηο αθόινπζεο ππνελόηεηεο (ε νξνινγία κπνξεί λα
δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζρέδην έξεπλαο θαη ηε γεληθή επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε) κε
ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά:
Σπκκεηέρνληεο (Γείγκα)
Σηελ ελόηεηα απηή, πέξαλ ηεο αλαθνξάο ζηνλ πιεζπζκό ηεο έξεπλαο,
δίλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο βνεζνύλ ηνλ
αλαγλώζηε λα θαηαλνήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (π.ρ. πιήζνο, θύιν,
ειηθία, θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνύ θπξίσο πεξηερνκέλνπ).
Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ην πώο επειέγεζαλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (ε
δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκόζηεθε, δει. εάλ ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερόλησλ) θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηνί/έο
εληάρζεθαλ ζε νκάδεο (εθόζνλ ζπλέβε θάηη ηέηνην). Αλαθέξεηαη επίζεο αλ θάπνηα
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άηνκα απνρώξεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιόγην πόζα εξσηεκαηνιόγηα επηζηξάθεθαλ
αλαπάληεηα ή/θαη δελ επηζηξάθεθαλ ζηνλ εξεπλεηή.
Δξγαιεία (ή Υιηθό ή Τερληθή Σπιινγήο Γεδνκέλωλ)
Σηελ ελόηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα εξγαιεία (όρη ν ηξόπνο) πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Αλάινγα κε ηελ εξεπλεηηθή
κέζνδν πνπ έρεη επηιεγεί, πεξηγξάθεηαη κε ζπληνκία ην πιηθό ηεο έξεπλαο (θιείδεο
παξαηήξεζεο, νδεγνί ζπλέληεπμεο, ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο ή εξσηεκαηνιόγηα,
εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηαζθεπάζζεθαλ ή πξνζαξκόζηεθαλ θαη
ζηε ζπλέρεηα ρνξεγήζεθαλ κε απαξαίηεηε αλαθνξά ζηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία
ηνπο). Η πεξηγξαθή απηή απνζθνπεί ζην λα αηηηνινγήζεη θαη ελδπλακώζεη ηελ
απόθαζε ηνπ εξεπλεηή γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θάζε
εξγαιείνπ δίδεηαη ζε αληίζηνηρν παξάξηεκα.
Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία
Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά, βήκα πξνο βήκα, ρξνληθά θαη κε ζαθήλεηα ν ηξόπνο
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξνζέγγηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία
όπσο ε δνκή ηεο έξεπλαο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο, ηηο αλεμάξηεηεο θαη
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο θαη ην πεηξακαηηθό ζρέδην (αλ πξόθεηηαη γηα πεηξακαηηθή
κειέηε), πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, πνύ πξαγκαηνπνηήζεθε, πόζα
εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλ κε ηνλ Φ ηξόπν ζε Φ νκάδεο θαη πόζα επηζηξάθεθαλ
ζπκπιεξσκέλα, εάλ έρεηε θάλεη ζπλέληεπμε πόζν ρξόλν δηήξθεζε θηι.
Σηελ ελόηεηα απηή αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα νη νδεγίεο πνπ δόζεθαλ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο έξεπλαο. Αλαθέξεηαη επίζεο ν ρώξνο όπνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα θαη ν ηξόπνο ρνξήγεζεο ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ,
ρσξίο όκσο ππεξβνιή ζηελ αλαθνξά ιεπηνκεξεηώλ (π.ρ. ηη θαηξό έθαλε όηαλ
δηελεξγνύζαηε ηελ έξεπλα), εθηόο εάλ απηό έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα.
Τέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ν ηξόπνο/ε κέζνδνο πνπ εθαξκόζζεθε γηα ηελ
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πνηνηηθήο
αλάιπζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ην είδνο ηεο αλάιπζεο (ζεκαηηθή,
ζεκειησκέλε αλάιπζε, αλάιπζε ιόγνπ) θαη λα πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα ηεο
αλάιπζεο. Δίλαη, επίζεο, απαξαίηεην λα ζπδεηεζεί ε εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ
κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο: Πώο εμαζθαιίζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα; Πνηα κέηξα
ειήθζεζαλ; Πνηα θελά ππάξρνπλ; Πνηνη πεξηνξηζκνί ηζρύνπλ θαη πώο
αληηκεησπίζηεθαλ;
Η) Αλάιπζε – Απνηειέζκαηα (ζε πεξίπησζε εκπεηξηθήο έξεπλαο)
Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα/επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα (ρεηξηζκνί δεδνκέλσλ,
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ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο). Αλαθέξνληαη αξηζκεηηθά επξήκαηα ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ
ή κνηίβα/ζρήκαηα αιιειεπηδξάζεσλ θαη απηνύζηα απνζπάζκαηα ή γεληθέο ηάζεηο θαη
παξαηεξήζεηο από πνηνηηθά δεδνκέλα.
Η ελόηεηα έρεη ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα κε ηε ρξήζε πηλάθσλ θαη ζρεκάησλ
(θπθιηθά δηαγξάκκαηα [«πίηεο»], ξαβδνγξάκκαηα [«κπάξεο»] θηι.), όπνπ απηό
θξίλεηαη απαξαίηεην. Κάζε Πίλαθαο ή Σρήκα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα (μερσξηζηή
αξίζκεζε γηα ηνπο Πίλαθεο θαη ηα Σρήκαηα/Γηαγξάκκαηα) θαη λα παξαπέκπνληαη
κέζα ζην θείκελν. Η θεθαιίδα θάζε πίλαθα θαη ε ιεδάληα θάζε ζρήκαηνο πξέπεη λα
είλαη ζπλνπηηθή, αιιά λα έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα, ώζηε δηαβάδνληάο ηελ λα
θαηαιαβαίλεη ακέζσο ν αλαγλώζηεο ηη παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο
πίλαθαο/γξάθεκα.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο δελ πξέπεη λα
επαλαιακβάλνληαη θαη ζην θείκελν εθηόο θη αλ πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό ζηνηρείνεύξεκα.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο ή ηνπ πίλαθα ηα παίξλεη ν/ε
θνηηεηήο/ηξηα από θάπνηα άιιε πεγή ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θάησ από ην ζρήκα ή
ηνλ πίλαθα ε πεγή.
Σηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνεγνύληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθύπηνπλ από εθαξκνγή πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (κέζνη όξνη, ηππηθέο
απνθιίζεηο, πνζνζηά) θαη έπνληαη ηεο επαγσγηθήο (εθαξκνγή ζηαηηζηηθώλ
θξηηεξίσλ/ηεζη). Όζνλ αθνξά ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ε
επηινγή ηνπ ζηαηηζηηθνύ ηεζη/θξηηεξίνπ (π.ρ., αλ δειαδή αλαθέξεηαη ζε δηαθνξά ή
ζπλάθεηα, ζηνλ αξηζκό ησλ ζπλζεθώλ ή νκάδσλ αλάιπζεο, ζην επίπεδν κέηξεζεο
ή/θαη ηνλ ηύπν ηνπ πεηξακαηηθνύ ζρεδίνπ εθόζνλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί) θαη λα γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθόηεηαο. Αλ απνξξίπηεηαη ε εξεπλεηηθή ππόζεζε, πξέπεη λα ππνδεηθλύεηαη ηη
ζεκαίλεη θάηη ηέηνην. Πξνζπαζήζηε λα ηνλίζεηε ην λόεκα ηνπ ζηαηηζηηθνύ ηεζη πνπ
ρξεζηκνπνηείηε, δειαδή λα πεξηγξάςεηε ηη είλαη απηό πνπ ειέγρεηε θαη ηη ζα ζήκαηλε
γηα ηηο εθάζηνηε κεηαβιεηέο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε κηα ινγηθή ζεηξά ε νπνία, ζπλήζσο,
θαζνξίδεηαη από ηε ζεηξά δηαηύπσζεο ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ/ππνζέζεσλ ηεο
κειέηεο.
Λέμεηο θαη όξνη πνπ ππνλννύλ αηηηόηεηα (π.ρ. κηα ζπλζήθε ή θαηάζηαζε θηι.
πνπ πξνθάιεζε κηα ζπκπεξηθνξά) ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο
πεηξακαηηθήο έξεπλαο. Δπίζεο, αλαθεξόκαζηε ζε αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηέο κόλν όηαλ δηεξεπλνύκε αηηηώδεηο ζρέζεηο. Σε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο
εξεπλεηηθνύ ζρεδίνπ κπνξείηε λα θάλεηε ιόγν γηα ηελ ύπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζε
κεηαβιεηέο.
Δάλ ηα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη από εθαξκνγή πνηνηηθήο αλάιπζεο (π.ρ.
εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ζεκαηηθή αλάιπζε) ηόηε ζηελ αξρή θάζε ζεκαηηθήο ζα
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη θαηεγνξίεο πνπ αλαδείρηεθαλ από ηελ
αλάιπζε. Έπεηηα, θάζε κηα από απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη
παξνπζηάδνληαο ηα θεληξηθά κνηίβα πνπ αλαδείρηεθαλ. Κάζε κνηίβν ζα πξέπεη λα
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αθνινπζείηαη θαη από έλα ελδεηθηηθό απόζπαζκα από ηα πξσηόθνιια ησλ
ζπλεληεύμεσλ.
Κ) πκπεξάζκαηα
Σην θεθάιαην απηό επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη
ζπλήζσο μεθηλά κε κηα αλαθνξά ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή/θαη ηηο ππνζέζεηο θαη
παξνπζίαζε ησλ αληίζηνηρσλ βαζηθώλ επξεκάησλ (ρσξίο ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ
δεηθηώλ ή άιισλ αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ). Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα ζέζεη ηα
απνηειέζκαηα αθελόο ζην ζεσξεηηθό πιαίζην, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην αξρηθό
ζεσξεηηθό ηκήκα/θεθάιαην θαη, αθεηέξνπ, ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο ζπλαθνύο
εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ώζηε λα αλαδεηρηνύλ ζπκθσλίεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηώλ.
Δξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνύλ ην πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη: Πώο
εμεγνύληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο; Ήηαλ αλακελόκελα ή όρη; Τη έρνπλ βξεη ή ηη
έρνπλ 'πεη' νη άιινη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ην ίδην ζέκα;
Καηά ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ, ν ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα ζηαζεί
θξηηηθά απέλαληη ζηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπ θαη λα παξνπζηάζεη ηνπο ηπρόλ
πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλάο ηνπ.
Πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ επίζεο ε ζεκαζία θαη νη πξνεθηάζεηο ησλ επξεκάησλ.
Γηαηππώλνληαη εξεπλεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη πξνεθηάζεηο/επηπηώζεηο ηεο ζε ηνκείο άκεζνπ
ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη εξσηήκαηα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε (πξαθηηθέο θαη
ζεσξεηηθέο εθαξκνγέο ησλ επξεκάησλ).
Λ) Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο
Κάζε αλαθνξά ζε γεγνλόηα θαη απόςεηο πνπ πξνέξρεηαη από εμσηεξηθέο
πεγέο (βηβιία, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθά αξρεία, βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνζσπηθέο
ζπλεληεύμεηο, εθεκεξίδεο, ηειεόξαζε, έληππα, θηι.) πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη, ηόζν
κέζα ζην θείκελν σο ελδνθεηκεληθή παξαπνκπή όζν θαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο [ζα αλαθέξνληαη κόλν νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπόλεζε
ηεο Μ.Γ.Δ. θαη παξαπέκπνληαη κέζα ζην θείκελν], ζην ηέινο ηεο ΜΓΔ. Η αλαθνξά
ζηηο πεγέο δηαζθαιίδεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη δειώλεη ηελ
πηνζέηεζε ησλ αξρώλ ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. Ο αλαγλώζηεο ζα πξέπεη λα
κπνξεί λα ειέγμεη ηα πιήξε ζηνηρεία κηαο παξαπνκπήο, αλαηξέρνληαο ζην ηκήκα ησλ
Βηβιηνγξαθηθώλ Αλαθνξώλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
Σύκθσλα κε ζύζηεκα APA πνπ πηνζεηείηαη ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
"ΣπΔΠ", νπνηαδήπνηε παξαπνκπή ζηηο πεγέο γίλεηαη κέζα ζε έλα επηζηεκνληθό
θείκελν, ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ην όλνκα ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα θαη ηε
ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ζε παξέλζεζε
(ζπγγξαθέαο/εηο, έηνο δεκνζίεπζεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο πεγήο). Οη βηβιηνγξαθηθέο
παξαπνκπέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο αλαθνξάο ηεο
πεγήο ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλόλεο.
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Οη ζπγγξαθείο ηνπο νπνίνπο επηθαιείζηε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο
εξγαζίαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά κε βάζε ην αξρηθό γξάκκα ηνπ νλόκαηνο πξώηνπ
ζπγγξαθέα ρσξίο άιια δηαθξηηηθά ζηνηρεία (π.ρ. bullets ή αξίζκεζε). Σηελ πεξίπησζε
πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ζαο πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθνξέο ζε μέλα ζπγγξάκκαηα,
είλαη δπλαηόλ λα ρσξηζηνύλ ζε ειιεληθέο θαη μελόγισζζεο αλαθνξέο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζύληαμεο θαη αλαγξαθήο βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ,
κπνξείηε λα δείηε ζην θεθάιαην «Οδεγίεο ζύληαμεο βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ».
Μ) Παξαξηήκαηα
Παξνπζηάδεηαη νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθό πιηθό ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηό
λα εληαρζεί ζην θπξίσο κέξνο ηεο κειέηεο, αιιά βνεζά ηνλ αλαγλώζηε λα έρεη πιήξε
εηθόλα ηεο έξεπλαο όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο όπσο
εξσηεκαηνιόγηα, πξσηόθνιια παξαηεξήζεσλ θηι).
Η ρξήζε ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε όζν ην δπλαηό κηθξόηεξε θιίκαθα. Όια ηα
παξαηήκαηα αξηζκνύληαη, θαζέλα εκθαλίδεηαη ζε λέα ζειίδα, έρνπλ πιήξε ηίηιν, θαη
γίλνληαη ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο ηνπο.

ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο έρεη επηιέμεη ηελ ζπγγξαθή βηβιηνγξαθηθήο
έξεπλαο:
Η εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο ζύλζεζεο αζρνιείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή θαη ηελ
όζν ην δπλαηό πιεξέζηεξε επεμεξγαζία ελόο δεηήκαηνο/ζέκαηνο κε βάζε ηελ
βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Η βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε αλαθέξεηαη είηε ζε
ζεσξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πεγέο είηε ζε εκπεηξηθνύ ραξαθηήξα κειέηεο (ηδέεο,
ζεσξίεο, απόςεηο, επξήκαηα θιπ.). Υπό απηήλ ηελ έλλνηα, ζηόρνο κηαο
βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο είλαη, κέζα από κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη
αλαδίθεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε νξγαλσκέλε ζύλζεζε/θαηαγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο γλώζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (ζεκαηηθή πεξηνρή) θαη (θάπνηεο)
επηκέξνπο πηπρέο ηνπ (θξίζηκα δεηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηό), όπσο απηή
εκθαλίδεηαη ηόζν ζηελ εγρώξηα/εζληθή όζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Με άιια
ιόγηα, θάζε εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο ζύλζεζεο απνηειεί κηα πην ζπζηεκαηηθή θαη
θξηηηθή ζπδήηεζε/«έθζεζε» ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο
δεκνζηεύζεηο πνπ αζρνινύληαη κε έλα ζέκα. Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο
βηβιηνγξαθίαο, νη δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο αλακέλεηαη λα νκαδνπνηεζνύλ ζε
επηκέξνπο ζέκαηα, λα εμαρζνύλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλά νκάδα, αιιά θαη λα
εληνπηζηεί ην ηδηαίηεξν πεξηερόκελν ηεο θαζεκίαο.
Απώηεξνο ζηόρνο είλαη λα πξνθύςνπλ λέα (πξσηόηππα) λνήκαηα θαη
ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία δε ζα ήηαλ δπλαηό λα πξνθύςνπλ από απιή αλάγλσζε ή
παξάζεζε ησλ επηκέξνπο πεγώλ ή πιεξνθνξηώλ, ή/θαη λα αλαδεηρζνύλ
εξσηήκαηα/δεηήκαηα πνπ ε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα δελ είρε αληηκεησπίζεη επηηπρώο ή
δηεξεπλήζεη ζην παξειζόλ.
Καηά ηελ εθπόλεζε κηαο εξγαζίαο βηβιηνγξαθηθήο ζύλζεζεο, ν θνηηεηήο
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αλακέλεηαη λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε
εηθόλα ηεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο γύξσ από έλα ζέκα. Η αλάπηπμε ηεο
νξγαλώλεηαη κε βάζε ην πεξηερόκελν πνπ δίλεη ν θνηηεηήο ζε νξηζκέλα θξίζηκα
εξσηήκαηα όπσο
• πνηα είλαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππό δηεξεύλεζε πξνβιήκαηνο. Πνηεο
απόςεηο (ππνζέζεηο, ζεσξίεο) έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην θεληξηθό ζέκα πνπ
απαζρνιεί ηελ εξγαζία,
• πνηεο είλαη νη ζρεηηθέο ππνπεξηνρέο (αλακέλεηαη λα ππάξρεη κία ππνελόηεηα γηα
θάζε ηέηνηα πεξηνρή),
• πνύ έρνπλ θαηαιήμεη νη κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία,
• ππάξρεη ζπλαίλεζε ζε θάπνηα επηκέξνπο ζέκαηα,
• πνηα δεηήκαηα κέλνπλ αθόκε αλνηρηά πξνο δηεξεύλεζε, θ.ιπ.
Δπνκέλσο, ε εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο ζύλζεζεο δελ είλαη απιά παξάζεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ δηαθόξσλ δεκνζηεύζεσλ. Μηα θαιή αλαζθόπεζε νξγαλώλεη ηελ
πιεξνθόξεζε γύξσ από ππνζέκαηα, δηαπηζηώλεη ηάζεηο, ζπγθξίλεη απόςεηο θαη
αμηνινγεί. Ο θνηηεηήο δελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιάβεη ό,ηη έρεη δεκνζηεπζεί γύξσ
από ην ζέκα, αιιά λα επηιέμεη θείκελα/πεγέο κε θξηηηθό ηξόπν θαη κε βάζε ηε
ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ην ζέκα ηνπ (ή ηα εηδηθόηεξα εξσηήκαηα πνπ ηνλ
απαζρνινύλ).
Με άιια ιόγηα, νη βαζηθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ κηα εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο
ζύλζεζεο
• Γηαπξαγκαηεύεηαη έλα ζεκαληηθό ζέκα πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζεί.
• Παξέρεη όζν ην δπλαηό πιεξέζηεξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο.
• Παξνπζηάδεη κε ηζνξξνπεκέλν ηξόπν όιεο ηηο απόςεηο πάλσ ζην ζέκα,
θξίλνληαο ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο θαζεκίαο.
•
Πξνζζέηεη κηα πξνζσπηθή άπνςε πάλσ ζην ζέκα, αξθεί βεβαίσο απηή
ε επηρεηξεκαηνινγία λα ζηεξίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο.
Γνκή
Η εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο ζύλζεζεο πεξηιακβάλεη ηξία κέξε:
Α’ κέξνο
Σην εηζαγσγηθό κέξνο πεξηγξάθεηαη ζύληνκα ην πξόβιεκα/δήηεκα ην νπνίν ζα
κειεηεζεί. Η εηζαγσγή αλακέλεηαη λα εθζέηεη ηνπο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ
αλαγθαία ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Δπίζεο, επηζεκαίλεη
ηνπο ζηόρνπο ηεο εξγαζίαο. Σπλνπηηθά, ζε έλα εηζαγσγηθό κέξνο κηαο εξγαζίαο
βηβιηνγξαθηθήο ζύλζεζεο αλακέλεηαη λα αλαθέξνληαη:
• ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
• νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ελδηαθέξνλ ην ζέκα
• ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κέζα από ηελ θαηάζεζε
εξσηεκάησλ πξνο δηεξεύλεζε
• ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εύξεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ ηξόπνπ αλάιπζήο ηεο (π.ρ. ζπζηεκαηηθή
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βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, θξηηήξηα επηινγήο άξζξσλ θ.ιπ.)
• πνηα αλακέλεηαη λα είλαη ε ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο
• ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.

Β’ κέξνο
Σην θπξίσο κέξνο ζηόρνο είλαη λα απνηππσζεί ε θξηηηθή αληηπαξάζεζε ησλ
απόςεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα. Δπεηδή απηό ην ηκήκα
θαηαιακβάλεη ηε κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο εξγαζίαο, ην πεξηερόκελό ηνπ απαηηείηαη λα
νξγαλσζεί ζε επηκέξνπο ελόηεηεο/θεθάιαηα, αλάινγα κε ηα εηδηθά δεηήκαηα,
εξσηήκαηα ή ζεκεία πνπ επηζπκεί λα αλαδείμεη ν θνηηεηήο. Σηελ αλάπηπμε ησλ
ελνηήησλ ηνπ Κπξίσο κέξνπο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία:
• Σηε ρξήζε πεγώλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ε
εξγαζία (ζρεηηθή βηβιηνγξαθία-ζεσξία, πεγέο, κέζνδνη θαη κεζνδνινγία
θ.ιπ.), θαζώο θαη ζηε πξόζθαηε βηβιηνγξαθία.
• Παξνπζίαζε/ζύλζεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα πιεξνθνξηώλ µε ζπγθξηηηθή
θαη θξηηηθή ζθέςε.
• Σεκαληηθό ξόιν έρεη θαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ (ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ)
γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ απόςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Τα παξαδείγκαηα
ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλνπλ ηηο δηαηππσκέλεο απόςεηο.
• Σην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ αλακέλεηαη λα ππάξρεη κηα ζύληνκε ππνελόηεηα ε
νπνία ζα δίλεη ζηνηρεία ζρεηηθά µε ην πώο ην θεθάιαην/ελόηεηα απηό
πξνώζεζε ην ζέκα κέρξη ηώξα θαη ηη ζα αθνινπζήζεη ζην επόκελν θεθάιαην.

Γ’ κέξνο
Σην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα
νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη ε ζπδήηεζή
ηνπο κε ηε κνξθή ζρνιηαζκνύ θαη εξκελείαο ηνπ δεηήκαηνο/πξνβιήκαηνο (πάληα κε
βάζε ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη πξνεγεζεί). Έηζη, ζπλνπηηθά ην
ηκήκα απηό αλακέλεηαη λα πεξηέρεη:
• Μία ζύληνκε αλαθνξά ζηε ζεκαζία θαη ζθνπό ηεο κειέηεο.
• Κξηηηθή αλάιπζε κέζσ εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζίαζε ν θνηηεηήο ζηηο ελόηεηεο/θεθάιαηα ηνπ δεύηεξνπ, θπξίσο,
κέξνπο ηεο εξγαζίαο
• Σπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνεθηάζεσλ βάζεη ηεο αξρηθήο ζηόρεπζεο
ηεο κειέηεο απηήο.
Απηή ε ελόηεηα έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα γηαηί απνηειεί ηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ
θνηηεηή θαη απνδεηθλύεη ηελ θαηαλόεζε ή κε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ.
Η αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο νινθιεξώλεηαη κε ηε ζπγγξαθή ηεο Πεξίιεςεο, ησλ
Βηβιηνγξαθηθώλ Αλαθνξώλ θαη ηπρόλ Παξαξηεκάησλ κε ηελ παξάζεζε ρξήζηκνπ
πιηθνύ (αλάινγα κε ηε θύζε ηεο εξγαζίαο).
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5. Οδεγίεο ζύληαμεο βηβιηνγξαθηθώλ Αλαθνξώλ
Καηά ηε ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, αλεμαξηήησο γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ, ν ζπγγξαθέαο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ ή απόςεώλ ηνπ πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε
κειεηώληαο έληππν, ςεθηαθό ή νπηηθναθνπζηηθό πιηθό άιισλ εξεπλεηώλ,
κειεηεηώλ, εκπεηξνγλσκόλσλ.
Κάζε αλαθνξά ζε δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο, γεγνλόηα, απόςεηο θ.ά. πνπ
πξνέξρεηαη από εμσηεξηθέο πεγέο όπσο βηβιία, άξζξα ζε πεξηνδηθέο εθδόζεηο,
ειεθηξνληθά αξρεία, βάζεηο δεδνκέλσλ, εθεκεξίδεο θηι. (ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη
σο «πεγέο» [resources]), πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηόηεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ, ηόζν κέζα ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο (ελδνθεηκεληθέο
βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο – intextcitations) όζν θαη ζηνλ πίλαθα/θαηάινγν ηεο
βηβιηνγξαθίαο ή βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ (references), ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.
Η ιεπηνκεξήο αλαθνξά ησλ πεγώλ ζε κηα εξγαζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο
αθόινπζνπο ιόγνπο:
(α) Γηα λα ηεθκεξηώλνληαη ηα επηρεηξήκαηα θαη απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα.
(β) Γηα λα είλαη δπλαηή ε επαιήζεπζε ησλ όζσλ ππνζηεξίδεηαη.
(γ) Γηα λα κπνξεί λα εληνπηζηεί ε αξρηθή πεγή (ζηελ πεξίπησζε κειινληηθήο
ρξήζεο ηεο είηε από ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα είηε από άιινπο).
(δ) Γηα λα απνθεπρζεί ην αδίθεκα ηεο ινγνθινπήο θαη ηεο ζθόπηκεο
ηδηνπνίεζεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ε νπνία αλήθεη ζε άιινλ.
Η αλαθνξά ζηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο
απνηειεί θνηλή αθαδεκατθή πξαθηηθή. Με απηό ηνλ ηξόπν ηεξείηαη ε επηζηεκνληθή
δενληνινγία θαη εληηκόηεηα θαη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ πλεπκαηηθνύ
δεκηνπξγνύ ελόο έξγνπ.
6. ύζηεκα αλαγξαθήο βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ ζύκθσλα κε ην A.P.A.
Τν Σύζηεκα Βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ/παξαπνκπώλ πνπ αθνινπζείηε από ην
ΠΜΣ «Σπκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο» είλαη ην ζύζηεκα APA
Αλαιπηηθόηεξα:
Πεξηπηώζεηο Βηβιηνγξαθηθώλ
παξαδείγκαηα
Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
κε έλαλ ζπγγξαθέα

Αλαθνξώλ

(ενσωματωμένων

στο

κείμενο)

&

Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη παξνπζίαζεο. Ο πξώηνο αλαθέξεη ηνλ
ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο εξγαζίαο κέζα
ζηελ πξόηαζε: Ο Γεκόπνπινο (2011) αλαθέξεη όηη…
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Ο δεύηεξνο ηξόπνο παξνπζίαζεο αλαθέξεη ην ζπγγξαθέα ζην
ηέινο
ηεο
πξόηαζεο
κέζα
ζε
παξέλζεζε:
Ζ
δηαπνιηηηζκηθόηεηα ζεσξείηαη από νξηζκέλνπο εξεπλεηέο
…(Απνζηνινπνύινπ, 2012).Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη
κηα παξαιιαγή απηήο ηεο πεξίπησζεο. Να παξνπζηαζηεί κηα
βηβιηνγξαθηθή πεγή ζε παξέλζεζε κέζα ζηελ πξόηαζε θαη
όρη ζην ηέινο ηεο. Δίλαη θαζαξά ζέκα ηνπ ζπγγξαθέα λα
απνθαζίζεη πόηε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κία ή ηελ άιιε
παξαιιαγή: ε έλα πξόζθαην βηβιίν (Γεκόπνπινο, 2012),
αλαθέξεηαη όηη ε δηαπνιηηηζκηθόηεηα ζεσξείηαη από
νξηζκέλνπο ζπλπθαζκέλε…
Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
κε δύν (2) ζπγγξαθείο

Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπγγξαθείο κηαο βηβιηνγξαθηθήο
παξαπνκπήο είλαη δύν, ηόηε ζα πξέπεη λα ηνπο παξαζέηνπκε
θαη ηνπο δύν κέζα ζην θείκελν. Καη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε,
ππάξρνπλ δύν απνδεθηνί ηξόπνη αλαθνξάο. Σηελ πξώηε
πεξίπησζε, όπνπ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη κέζα ζηελ
πξόηαζε, νη δύν ζπγγξαθείο ελώλνληαη κε ην ζπλδεηηθό „θαη‟
νινγξάθσο. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ρξνλνινγία ζε
παξέλζεζε: Οη Κνύβαξε θαη Νηθνινπνύινπ (2000)
αλαθέξνπλ όηη ε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο …
Σε πεξίπησζε όκσο πνπ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη κέζα ζε
παξέλζεζε, είηε ζην ηέινο είηε ζηε κέζε ηεο πξόηαζεο, ηόηε
ηα δύν νλόκαηα ελώλνληαη κε ην αληίζηνηρν ελσηηθό ζύκβνιν
„&‟: ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε δηαρείξεζε ησλ
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο αξρίδεη κε ….. (Κνύβαξε &
Νηθνινπνύινπ, 2000).

Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
κε πέξαλ ησλ δύν (2)
ζπγγξαθέσλ

Σε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αλαθέξνπκε κηα
βηβιηνγξαθηθή πεγή πνπ έρεη πεξηζζόηεξνπο από ηξεηο
ζπγγξαθείο, ν δεύηεξνο θαη νη ππόινηπνη ζπγγξαθείο
παξαιείπνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο κπαίλεη ε ζπληνκνγξαθία
„θ.ά.‟ ή «etal.». Τελ πξώηε όκσο θνξά αλαθέξνληαη όινη νη
ζπγγξαθείο θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία.
Οη Robinson θ.ά. (2010) ππνζηεξίδνπλ όηη…

Πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο
πεγέο ζε κηα παξέλζεζε

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πνιιαπιέο
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο κέζα ζε κηα παξέλζεζε (είηε ζηε κέζε
ηεο πξόηαζεο είηε ζην ηέινο ηεο), ηα νλόκαηα ηνπνζεηνύληαη
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κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, γηα λα
δηαθξίλνπκε κεηαμύ ηνπο ηα νλόκαηα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ
άλσ ηειεία.
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ όηη ην άγρνο επηδξά αξλεηηθά ζηελ
επηζηεκνληθή επίδνζε (Adams&Cole, 1998· Child, 1976·
Παπαδόπνπινο & Παλέξαο, 1983).
Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο
ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα κε
ίδηα ρξνλνινγία

Όηαλ ζέινπκε λα παξαζέζνπκε δύν ή πεξηζζόηεξεο
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, θαη νη νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί ηελ ίδηα ρξνλνινγία, ηόηε κεηά ηε ρξνλνινγία
ηνπνζεηνύκε ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ μεθηλώληαο από ην
άιθα (α):
Αξθεηέο έξεπλεο (Αλαγλώζηνπ2006α, β, γ) έρνπλ δείμεη
όηη…

Παξάζεζε πξσηόηππνπ
θεηκέλνπ (για όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις)

Σε γεληθέο γξακκέο νη εθηελείο απηνιεμεί παξαζέζεηο
θεηκέλσλ θαιό είλαη λα απνθεύγνληαη. Παξάδεηγκα
παξάζεζεο πξσηόηππνπ θεηκέλνπ:
Η δηαπνιηηηζκηθόηεηα γίλεηαη αληηιεπηή από πνιινύο,
ζύκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ (2005), σο «εξγαιείν
δηαπξαγκάηεπζεο
ησλ
δηαθόξσλ
πολιτισμικών
ταστοτήτων» (ζ. 27).

Πεξηπηώζεηο βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ (στο τέλος τοσ κειμένοσ) & παξαδείγκαηα
Αλαθνξά
Βηβιίν

ζε

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1. Σπγγξαθέαο κε επώλπκν, θόκκα, θαη κεηά αξρηθό νλόκαηνο.
2. Έηνο κέζα ζε παξέλζεζε.
3. Τίηινο κε πιάγηα γξάκκαηα θαη ηειεία.
4. Τόπνο έθδνζεο (αλαθέξεηαη ε πόιε θαη ε ρώξα), άλσ θαη θάησ
ηειεία θαη κεηά ν εθδνηηθόο νίθνο.
Παξάδεηγκα:
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Μαθξή-Μπόηζαξε, Δ. (2010). Θπκόο-Δπηζεηηθόηεηα-Δθθνβηζκόο:
Θεωξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο. Αζήλα: Δθδόζεηο
Παπαδήζε.
McLean, A. (2003). The motivated school. London: Paul Chapman
Publishing.
Αλαθνξά
ζε
θεθάιαην
από
βηβιίν
επηκειεκέλεο
έθδνζεο

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1.Σπγγξαθέαο θεθαιαίνπ κε επώλπκν, θόκκα, θαη κεηά αξρηθό
νλόκαηνο.
2. Έηνο κέζα ζε παξέλζεζε.
3. Τίηινο θεθαιαίνπ θαη ηειεία, αθνινπζεί ην «Ιn» (γηα ηελ αγγιηθή
βηβιηνγξαθία) ή ην «Σην» (γηα ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία).
4. Δπηκειεηέο ηνπ βηβιίνπ κε αξρηθό νλόκαηνο θαη κεηά επίζεην θαη
αθνινπζεί ην (Δd.) γηα έλαλ επηκειεηή ή ην (Δds.) γηα πεξηζζόηεξνπο
(γηα ειιεληθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνύκε ην «Δπηκ.»), κεηά ν
ηίηινο ηνπ βηβιίνπ κε πιάγηα γξάκκαηα θαη ζε παξέλζεζε ν αξηζκόο
ησλ ζειίδσλ (γηα αγγιηθή βηβιηνγξαθία γξάθνπκε «pp.»).
5. Τόπνο έθδνζεο (αλαθέξεηαη ε πόιε θαη ε ρώξα), άλσ θαη θάησ
ηειεία θαη κεηά ν εθδνηηθόο νίθνο.
Παξάδεηγκα:
Meece, J. L., & Scantlebury, K. (2006). Gender and schooling:
Progress and persistent barriers. In J. Worrell & C. Goodheart (Eds.),
Handbook of girls' and women's psychological health (pp. 283-291).
New York: Oxford University Press.
Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination
theory: A dialectical framework for understanding sociocultural
influences on student motivation. In D. McInerney & S. Van Etten
(Eds.), Big theories revisited (pp. 31-60). Greenwich, CT:
Information Age.

Αλαθνξά
ζε
άξζξν
επηζηεκνληθνύ
πεξηνδηθνύ

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1. Σπγγξαθέαο κε επώλπκν, θόκκα, θαη κεηά αξρηθό νλόκαηνο.
2. Έηνο κέζα ζε παξέλζεζε.
3. Τίηινο άξζξνπ θαη ηειεία.
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4. Τίηινο πεξηνδηθνύ κε θεθαιαίν κόλν ην αξρηθό γξάκκα ησλ
ιέμεσλ, πιάγηα γξάκκαηα, θόκκα.
5. Τόκνο, αθνινπζεί Τεύρνο ζε παξέλζεζε, θόκκα θαη αξηζκόο
ζειίδσλ.
Παξάδεηγκα:
Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural
diversity. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 143-152.
MacKenzie, N., & Knipe, S. (2006). Research dilemmas: Paradigms,
methods and methodology. Issues In Educational Research, 16(2),
193-205.
Αλαθνξά
ζε
Γηπισκαηηθή
εξγαζία
ή
δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηελ ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1. Σπγγξαθέαο κε επώλπκν, θόκκα, θαη κεηά αξρηθό νλόκαηνο.
2. Έηνο απνλνκήο ηίηινπ κέζα ζε παξέλζεζε.
3. Τίηινο κε πιάγηα ή ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα θαη ηειεία.
4. Τίηινο πηπρίνπ πνπ απνλεκήζεθε, αθνινπζεί ε ιέμε “thesis”,
θόκκα.
5. Ολνκαζία ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν, ηειεία.
Παξάδεηγκα:
Baker, C. A. (2008). The seduction of loss. Unpublished PhD thesis,
Southern Cross University, Lismore, Australia.
Lipkens, R. (1992). A behaviour analysis of complex human
functioning: Analogical reasoning. Unpublished PhD thesis,
University of Nevada-Reno, Nevada, USA.

Αλαθνξά
ζε
πξαθηηθά
επηζηεκνληθνύ
ζπλεδξίνπ

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1. Σπγγξαθέαο: επώλπκν, θόκκα, αξρηθό νλόκαηνο θαη ηειεία.
2. Φξνλνινγία έθδνζεο ησλ πξαθηηθώλ, ηίηινο ηεο παξνπζίαζεο θαη
ηειεία.
3. Ο ηίηινο ηνπ επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ θαη κεηά ν αξηζκόο ησλ
ζειίδσλ ζε παξέλζεζε.
4. Τόπνο έθδνζεο (αλαθέξεηαη ε πόιε θαη ε ρώξα), άλσ θαη θάησ
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ηειεία θαη κεηά ν εθδνηηθόο νίθνο.
Παξάδεηγκα:
Uesaka, Y., & Manalo, E. (2007). Peer instruction as a way of
promoting spontaneous use of diagrams when solving math word
problems. In D. S. McNamara &J. G. Trafton (Eds.), Proceedings of
the 29th Annual Cognitive Science Society (pp. 677-682). Austin, TX:
Cognitive Science Society.
Μαλνύζνπ, Δ. (2005). Σρεδηαζκόο ελαιιαθηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ
γηα Αεμαε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σην Α. Ληνλαξάθεο
(Δπηµ.), 3ν Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο
Δθπαίδεπζε. Παηδαγωγηθέο θαη Τερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, 11-13
Ννεκβξίνπ 2005 (ζζ. 629-637). Πάηξα: Δθδόζεηο Πξνπνµπόο.
Αλαθνξά
ζε
παξνπζίαζε
επηζηεκνληθνύ
ζπλεδξίνπ

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηελ ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1. Δπώλπκν ζπγγξαθέα, θόκκα, αξρηθό νλόκαηνο θαη ηειεία.
2. Μέζα ζε παξέλζεζε ε ρξνλνινγία, θόκκα θαη ν κήλαο δηεμαγσγήο
ηνπ ζπλεδξίνπ.
3. Τίηινο παξνπζίαζεο κε πιάγηα γξάκκαηα.
4. Τίηινο ζπλεδξίνπ κε θεθαιαίν κόλν ην αξρηθό γξάκκα ησλ ιέμεσλ
ηνπ νξγαληζκνύ πνπ δηεμάγεη ην ζπλέδξην.
5. Τόπνο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ.
Παξάδεηγκα:
Kite, S. L., Gable, R. K., & Filippelli, L. P. (2009, April). Parental
involvement in students’ safe use of the Internet. Paper presented at
the annual meeting of the American Educational Research
Association, San Diego, April, 2009.
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma
Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the
meeting of the American Professional Society on the Abuse of
Children, San Diego, CA.

Αλαθνξά
ζε
άξζξα
θαζεκεξηλώλ

Αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη:
1. Σπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ επώλπκν, θόκκα, αξρηθό νλόκαηνο θαη
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εθεκεξίδσλ

ηειεία.
2. Φξνλνινγία, θόκκα θαη εκεξνκελία θύιινπ.
3. Τίηινο ηνπ άξζξνπ θαη ηειεία.
4. Τίηινο εθεκεξίδαο κε πιάγηα γξάκκαηα θαη κεηά θόκκα.
5. Αξηζκόο ζειίδαο θαη ηειεία.
Παξάδεηγκα:
Φαηδήο, Α. (2008, 6 Οθησβξίνπ). Τν παλεπηζηήκην πξέπεη λα κέλεη
πάληα αλνηθηό. Καζεκεξηλή, ζει. 12.

7. Λνγνθινπή
Λνγνθινπή, όπσο δειώλεη θαη ν όξνο, είλαη ε θινπή ησλ γξαπηώλ θαη ησλ
ηδεώλ από άιινπο (δει. ηεο πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπο). Η ινγνθινπή
ζηνηρεηνζεηείηαη από ηε ζηηγκή πνπ έλα άηνκν ηζρπξίδεηαη ή θαίλεηαη λα ηζρπξίδεηαη
όηη απηά πνπ γξάθεη είλαη δηθά ηνπ, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλήθνπλ ζε άιινλ.
Σηελ εθνύζηα ινγνθινπή ην άηνκν αληηγξάθεη ελ γλώζεη ηνπ θαη εζειεκέλα
απηνύζηα κέξε ελόο θεηκέλνπ πνπ αλήθεη ζε άιινλ θαη ηα παξνπζηάδεη σο δηθά ηνπ
γηα λα απαηήζεη απηόλ πνπ ζα δηαβάζεη ην θείκελό ηνπ θαη θαη' επέθηαζε λα
θαξπσζεί ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε θάηη ηέηνην (π.ρ. βαζκόο ή αθαδεκατθή
αλαγλώξηζε). Σηελ αθνύζηα ινγνθινπή ην άηνκν, ιόγσ απεηξίαο ή άγλνηαο,
αληηγξάθεη κέξε ελόο θεηκέλνπ ρσξίο λα αλαθέξεη ηελ πεγή ηνπ. Η αθνύζηα
ινγνθινπή βεβαίσο κπνξεί λα θξηζεί κε επηείθεηα κόλν ζε πξσηνεηείο πξνπηπρηαθνύο
θνηηεηέο θαη όρη ζε αλώηεξνπ έηνπο θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ή
επαγγεικαηίεο.
Η ινγνθινπή κπνξεί λα ζπκβεί κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο (ή ζε
ζπλδπαζκό):


αληηγξάθνληαο από ζεκεηώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από αλάγλσζε ελόο
θεηκέλνπ,
 παξαθξάδνληαο κέξε θεηκέλνπ (δειαδή αιιάδνληαο ηε ζύληαμε, αιιάδνληαο
θάπνηεο ιέμεηο θ.η.ι.),
 γξάθνληαο απηό πνπ δηαβάζακε κε δηθά καο ιόγηα ρσξίο βηβιηνγξαθηθή
παξαπνκπή,
 αληηγξάθνληαο από ζεκεηώζεηο παξαδόζεσλ ρσξίο λα αλαγλσξίδεηαη όηη κηα
δηάιεμε κπνξεί λα πξνέξρεηαη από έλα βηβιίν.
Η ινγνθινπή κπνξεί λα απνθεπρζεί αλ αθνινπζήζνπκε ηηο παξαθάησ
ηερληθέο:
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Γειώλνπκε ηε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή γηα ό,ηη γξάθνπκε εθηόο απ' απηά
πνπ
ζεσξνύληαη
θνηλόηνπε
γλώζε
(π.ρ.
ε
Αγγιηθή
είλαη
αγγινζαμνληθή/γεξκαληθή γιώζζα).
Γειώλνπκε αθξηβώο ηε ζειίδα απ' όπνπ πξνέξρεηαη ε ηδέα ή ην ζηνηρείν πνπ
αλαθέξνπκε.
Γελ θάλνπκε ηελ πεξίιεςε ησλ όζσλ δηαβάδνπκε, αιιά ζεκεηώλνπκε ηα
θεληξηθά ζεκεία θαη ηα ηηηινθνξνύκε, ώζηε λα κπνξνύκε ζηε ζπλέρεηα λα ηα
αλαπηύμνπκε.
Δάλ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε απηνιεμεί απηό πνπ δηαβάδνπκε ηόηε ην
βάδνπκε ζε εηζαγσγηθά θαη αλαθέξνπκε ζαθώο ηε ζειίδα θαη ηελ πεγή καο.
Φξεζηκνπνηνύκε δηθά καο παξαδείγκαηα βάζεη απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
πεγή καο θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ίδηα αλαθέξνπκε ηελ
πεγή καο.
8. Σερληθέο θαη Δπηζηεκνληθέο Πξνδηαγξαθέο πγγξαθήο

Τν πιηθό, ην νπνίν ζα ζπγθεληξώζεηε θαηά ηελ πξνεξγαζία, ζα πξέπεη λα ην
νξγαλώζεηε θαη λα ην ηαμηλνκήζεηε κε βάζε ηα εξσηήκαηα θαη ηηο επηκέξνπο πηπρέο
πνπ έρεη ην ζέκα. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη λα κπνξείηε λα αμηνινγείηε ηη είλαη νπζηώδεο
θαη ηη όρη, πνην κέξνο από ην ζπγθεληξσκέλν όγθν ηνπ πιηθνύ ζα αμηνπνηήζεηε θαη
πνην ζα παξαβιέςεηε.
Α) Πξνδηαγξαθέο θεηκέλνπ θαη αξηζκόο ιέμεσλ
Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γξάθνληαη ζε θάπνην από ηα γλσζηά
πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Η γξακκαηνζεηξά πνπ ζα πξέπεη λα επηιεγεί
είλαη Times New Roman Greek, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12, δηάζηηρν παξαγξάθνπ
1,5, ζε ραξηί Α4, κε πεξηζώξηα 2,5 εθ. από θάζε πιεπξά ηεο ζειίδαο.
Ο αξηζκόο ιέμεσλ ησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ είλαη 20.000 (+/-10%). Σηελ
θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ην εμώθπιιν, ε πξώηε ζειίδα κε ηνλ
ηίηιν ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, ηα πεξηερόκελα, ε βηβιηνγξαθία θαη ηα ηπρόλ
παξαξηήκαηα. Η αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό ιέμεσλ
απαηηεί εθ κέξνπο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλζεηηθή ηθαλόηεηα θαη
είλαη έλα ζηνηρείν πνπ, επίζεο, αμηνινγείηαη από ηνλ αλαγλώζηε-θξηηή.
Β) Δλόηεηεο θαη ππν-ελόηεηεο
Κάζε ελόηεηα (π.ρ. εηζαγωγή, ζπδήηεζε ή απνηειέζκαηα) πξέπεη λα έρεη ηνλ
δηθό ηεο ηίηιν θαη λα αθνινπζείηαη αξίζκεζε κε αύμνληεο αξηζκνύο θαη αξηζκεκέλε
δηάξζξσζε γηα ηηο ππνελόηεηεο. Δλώ κηα παξάγξαθνο πξαγκαηεύεηαη κηα «ηδέα», ε
ύπαξμε ελόο ζπλόινπ ηδεώλ ζε κνξθή ζεηξάο παξαγξάθσλ, απνηειεί κηα «ελόηεηα».
Όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο «ελόηεηεο», είλαη ζσζηό λα ρξεζηκνπνηνύληαη ππνελόηεηεο κε
ηνπο δηθνύο ηνπο ηίηινπο θαη αξίζκεζε θαζεκία. Μέζα ζηα όξηα ησλ ππνελνηήησλ,
ην ζύλνιν ησλ γεγνλόησλ, ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ ηδεώλ πνπ αλαπηύζζνληαη
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πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε έλαλ νξγαλσκέλν ηξόπν, θαη ηα πεξηερόκελα θάζε
ππνελόηεηαο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε εθείλα ησλ άιισλ ππνελνηήησλ.
Η θπζηθή ξνή ηνπ θεηκέλνπ είλαη ζεκαληηθή, θαη ε πξώηε θαη ηειεπηαία
παξάγξαθνο κηαο ππνελόηεηαο πξέπεη λα ζπλδένληαη λνεκαηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε
θαη ηελ επόκελε ππνελόηεηα, αληίζηνηρα.
Οη ηίηινη ησλ ελνηήησλ είλαη ζηνηρηζκέλνη αξηζηεξά θαη αξηζκεκέλνη κε
έληνλα πεδά γξάκκαηα (Times New Roman, 12 ppt) θαη θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα
θάζε ιέμεο, ελώ ησλ ππνελνηήησλ είλαη ζηνηρηζκέλνη αξηζηεξά κε αξηζκεκέλε
δηάξζξσζε, πέληε δηαζηήκαηα κέζα θαη κε έληνλα θαλνληθά γξάκκαηα.
Γ) Παξαγξαθνπνίεζε
Η παξαγξαθνπνίεζε καο βνεζά λα θαηαηκήζνπκε έλα καθξνζθειέο θείκελν
θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα ην θάλνπκε επθνιόηεξα αλαγλώζηκν θαη πεξηζζόηεξν
θαηαλνεηό. Καιό είλαη λα απνθεύγνληαη νη πνιύ κεγάιεο παξάγξαθνη, αιιά θαη νη
πνιύ κηθξέο (παξάγξαθνη-πξνηάζεηο).
Γ) σζηή ρξήζε ηεο γιώζζαο
Η γιώζζα ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη
πεξηεθηηθή, ρσξίο κεγάιεο πξνηάζεηο, ελώ ηδηαίηεξν βάξνο πξέπεη λα δίλεηε ζηελ
επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ απόςεσλ πνπ εθζέηεηε.
Έλα επηζηεκνληθό θείκελν δελ πξέπεη λα είλαη απιώο πεξηγξαθηθό. Δίλαη ζθόπηκν λα
αλαιύεηε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ζαο, λα δηαηππώλεηε θαη ηηο
δηθέο ζαο, θξηηηθέο, απόςεηο θαη λα ζπλδέεηε, θαηά ην δπλαηόλ, ηα βηβιηνγξαθηθά
δεδνκέλα κε ηηο ζπλαθείο εκπεηξίεο ζαο. Γηαηππώλεηε ηηο ζθέςεηο ζαο κε ηξόπν, θαηά
ην δπλαηόλ, απιό, θαηαλνεηό θαη ζπγρξόλσο κεζηό, ζε ζύληνκεο θαη ελλνηνινγηθά
ζαθείο πξνηάζεηο.
Οξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε ζην θείκελν πξέπεη λα δηνξζώλνληαη κε
ηελ πξνζεθηηθή επαλεμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ. Τα νξζνγξαθηθά ιάζε, ζηνλ βαζκό πνπ
είλαη ιίγα, κπνξεί λα κελ επεξεάδνπλ ηελ νπζία θαη ηελ πιεξόηεηα κηαο εξγαζίαο,
«ραινύλ» όκσο ηε γεληθή εηθόλα ηεο εξγαζίαο θαη δείρλνπλ πξνρεηξόηεηα ζηελ
εθπόλεζή ηεο. Σήκεξα όια ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ έρνπλ απηόκαην
νξζνγξάθν, κεξηθά δε από απηά αληηκεησπίδνπλ θαη ζέκαηα ζύληαμεο. Απηό δελ
ζεκαίλεη όκσο όηη κπνξνύκε όια λα ηα αθήζνπκε ζηνλ θεηκελνγξάθν ηνπ
ππνινγηζηή. Φξεηάδεηαη πάληα ε δηθή καο ηειεπηαία καηηά, πξηλ νινθιεξώζνπκε ηελ
εξγαζία.
Τερληθέο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα ζπλνρήο θαη ζπλέπεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ
κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο δελ εληνπίδνληαη κε ηελ πξώηε καηηά. Ο ηειηθόο
πξνζεθηηθόο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θαη έρεη σο ζηόρν λα εληνπηζζνύλ
πξνβιήκαηα ζην θείκελν. Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνύκελα, ε ύπαξμε πνιιώλ
ιαζώλ (νξζνγξαθηθώλ, ζεκαζηνινγηθώλ, ζπληαθηηθώλ ή άιιωλ) θαλεξώλεη
πξνρεηξόηεηα θαη πξνδηαζέζεη ηνλ αλαγλώζηε-θξηηή αξλεηηθά. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη
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έλα θείκελν νπζηαζηηθό θαη νινθιεξσκέλν πξέπεη λα απνξξηθζεί, επεηδή ππάξρνπλ
νξηζκέλα νξζνγξαθηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε.
Δ) ρήκαηα θαη Πίλαθεο
Τα ζρήκαηα, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζρέδηα θαη ηα γξαθήκαηα πξέπεη λα είλαη
ελζσκαησκέλα ζην θείκελν. Τα ζρέδηα είλαη ζθόπηκν λα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε
ππνινγηζηή κε θάπνην ινγηζκηθό πξόγξακκα. Γηα όιεο απηέο ηηο απεηθνλίζεηο πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ε ιέμε Σρήκα θαη λα γξάθεηαη παληνύ νιόθιεξε. Η
ιεδάληα ηνπ Σρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε αθξηβώο θάησ από ην Σρήκα,
ρσξίο θελό δηάζηεκα κεηαμύ ιεδάληαο θαη Σρήκαηνο θαη ρσξίο θακία εζνρή θεηκέλνπ
(παξάδεηγκα: Σρήκα 1. Λεδάληα). Σην θείκελν ε ιέμε Σρήκα πξέπεη λα γξάθεηαη
παληνύ νιόθιεξε θαη ην πξώην γξάκκα ηεο ιέμεο Σρήκα λα είλαη πάληα θεθαιαίν.
Οη πίλαθεο θαη ηα ζρήκαηα δελ πξέπεη λα επαλαιακβάλνπλ ηηο ίδηεο
πιεξνθνξίεο ή ό,ηη ππάξρεη ζε κνξθή θεηκέλνπ. Αλ ηα δεδνκέλα είλαη ιηγνζηά, είλαη
πξνηηκόηεξν λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε ζην θείκελν παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πίλαθα.
Όινη νη πίλαθεο αξηζκνύληαη (παξάδεηγκα: Πίλαθαο 1. Τίηινο) θαη γίλεηαη παξαπνκπή
ηνπο κέζα ζην θείκελν. Σην θείκελν ε ιέμε Πίλαθαο πξέπεη λα γξάθεηαη παληνύ
νιόθιεξε θαη ην πξώην γξάκκα ηεο ιέμεο Πίλαθα λα είλαη πάληα θεθαιαίν. Κάζε
πίλαθαο ζα πξέπεη λα έρεη κηα ιεδάληα, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε
αθξηβώο πάλσ από ηνλ Πίλαθα, ρσξίο θελό δηάζηεκα κεηαμύ ιεδάληαο θαη Πίλαθα θαη
ρσξίο εζνρή θεηκέλνπ, ζε πιάγηα γξαθή. Φξεζηκνπνηνύληαη κόλν νξηδόληηεο γξακκέο
γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ θαη δηπιό δηάζηεκα. Σην ζύζηεκα A.P.A. δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη θάζεηεο γξακκέο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ πηλάθσλ. Κάζε ζηήιε
πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο θεθαιίδα (heading). Φξεζηκνπνηνύληαη ζπληνκνγξαθίεο
ζηαηηζηηθώλ όξσλ π.ρ. M, SD) ρσξίο άιιε εμήγεζε. Ωζηόζν, όξνη πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά εμεγνύληαη κε ππνζεκεηώζεηο θάησ αθξηβώο από ηνλ
πίλαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ κεηαθέξεηαη (copy-paste) ζην θείκελν απηνύζην ην
απνηέιεζκα ελόο πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. SPSS), αιιά
παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν
ζύζηεκα

25

Η κνξθή ησλ Πηλάθσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ην αθόινπζν πξόηππν:

Μέηξεζε

Μεηαβιεηή 1

Απόιπηε
ζπρλόηεηα
(Ν)
…

Σρεηηθή
ζπρλόηεηα
(%)
…

Μεηαβιεηή 2

…

…

Σύλνιν

…

…

9. Αμηνιόγεζε – Παξνπζίαζε ηεο ΜΓΔ
Μεηά από ηελ έγθξηζή ηεο εξγαζίαο από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο θαη
εθόζνλ ν θνηηεηήο έρεη πεξαηώζεη επηηπρώο ηηο εμεηάζεηο ζε όια ηα καζήκαηα, ν
δηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.Σ νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο δεκόζηαο παξνπζίαζεο ηεο
εξγαζίαο ελώπηνλ αθξναηεξίνπ.
Η αμηνιόγεζε-παξνπζίαζε ηεο Μ.Γ.Δ. ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε θαη ε ρξνληθή
ηεο δηάξθεηα είλαη ζπλήζσο 30 ιεπηά.
Καηά ηελ παξνπζίαζε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα παξνπζηάδεη θαη αλαπηύζζεη ηα εμήο:
 Θέκα


Σεκαζία ηνπ ζέκαηνο πξνο δηεξεύλεζε & Σπκβνιή ζηελ ππάξρνπζα γλώζε



Μέζνδνο πξνζέγγηζεο ή/θαη αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο



Κύξηα επξήκαηα



Σπκπεξάζκαηα

Η παξνπζίαζε ππνζηεξίδεηαη νπηηθά κε δηαθάλεηεο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε
έληππε κνξθή ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Κξίζεο.
Μεηά από ηελ παξνπζίαζε αθνινπζεί ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηνπ
αθξναηεξίνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ζύληνκεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηνλ
θνηηεηή, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα απαληεζνύλ κε πιεξόηεηα θαη επάξθεηα.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο-παξνπζίαζεο νη αμηνινγεηέο
ζπκπιεξώλνπλ ην Γειηίν Αμηνιόγεζεο. Ο ηειηθόο βαζκόο ηεο Γ.Δ. είλαη ν κέζνο
όξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ εμεηαζηώλ θαη εθθξάδεηαη κε ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα 0,010,0 κε βάζε επηηπρίαο ην βαζκό πέληε (5,0).
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Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο
Η αξιολόγθςθ των διπλωματικϊν εργαςιϊν των φοιτθτϊν του ΠΜΣ ΣυΕΠ, με τθ βοικεια
κριτθρίων ςυνεπάγεται και τθν τελικι τουσ βακμολόγθςθ με ςχετικοφσ ςυντελεςτζσ βάρουσ
των κριτθρίων αυτϊν, ζτςι ϊςτε ο ςυνολικόσ βακμόσ να αποτελεί μία ουςιαςτικι αλλά και
ορκολογικι αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ που εξυπθρετεί.
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι τα εξισ:


Εφροσ του κζματοσ και ςυμβολι τθσ εργαςίασ (ςυντελ. βαρφτθτασ 0,3)
o βακμόσ πρωτοτυπίασ του κζματοσ
o διεπιςτθμονικότθτα τθσ εργαςίασ
o ςυμβολι των αποτελεςμάτων ςτθν επιςτιμθ

Θεωρθτικό υπόβακρο τθσ εργαςίασ / αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ (ςυντελ.
βαρφτθτασ 0,4)
o ςαφείσ αντικειμενικοί ςτόχοι
o πλθρότθτα βιβλιογραφικισ αναηιτθςθσ, ςχετικζσ με το κζμα και ςφγχρονεσ
πθγζσ, αναλυτικι επεξεργαςία των επί μζρουσ ηθτθμάτων, κρίςιμων
παραγόντων κτλ., κριτικι ανάλυςθ τθσ βιβλιογραφίασ, άμεςεσ και επαρκείσ
ςυνδζςεισ με το κζμα, προςωπικι άποψθ ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων

Μεκοδολογία (ςυντελ. βαρφτθτασ 0,5)
o ςαφι ερευνθτικά ερωτιματα
o περιγραφι και τεκμθρίωςθ των μεκοδολογικϊν επιλογϊν (δείγμα,
εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων, τεχνικζσ ανάλυςθσ δεδομζνων κλπ)
o γνϊςθ, οργάνωςθ και μεκοδικι εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ, ανάλυςθ και
επεξεργαςία των δεδομζνων, ςφγκριςθ με άλλα ςχετικά εργαλεία ι
αποτελζςματα.

Δομι του κειμζνου τθσ εργαςίασ (ςυντελ. βαρφτθτασ 0,2)
o πλθρότθτα περίλθψθσ και ειςαγωγισ, διάρκρωςθ ενοτιτων τθσ εργαςίασ
o γλϊςςα, φφοσ γραφισ, ορκογραφία, μορφοποίθςθ
o οργάνωςθ και ςυνοχι κεωρθτικισ και ερευνθτικισ προςζγγιςθσ
o ορκι γραφι των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν

Αποτελζςματα (ςυντελ. βαρφτθτασ 0,3)
o πλθρότθτα παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων
o ςυςχζτιςθ των αποτελεςμάτων με τα ςυμπεράςματα τθσ ςχετικισ
βιβλιογραφίασ
o ςυςχζτιςθ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ με τα ςυμπεράςματα και τισ
προτάςεισ του φοιτθτι
o τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων και ςφνδεςι τουσ με τισ βιβλιογραφικζσ
πθγζσ
o κατάλλθλεσ γενικεφςεισ και ςυηιτθςθ –αφόρμιςθ για νζεσ ζρευνεσ

Προφορικι παρουςίαςθ (ςυντελ. βαρφτθτασ 0,3)
o ικανότθτα προφορικζσ παρουςίαςθσ και ανάδειξθσ τθσ διπλωματικισ
εργαςίασ
o ςαφινεια του προφορικοφ λόγου, επιλογι κεμάτων παρουςίαςθσ,
απαντιςεισ ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ
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