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Ο νδεγόο απηόο δεκηνπξγήζεθε κε ζηόρν λα βνεζήζεη ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Δ. λα εηνηκάζνπλ κε 

επηηπρία ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλνύλ ζην πιαίζην ηωλ καζεκάηωλ ηνπο θαζώο θαη ηελ 

πηπρηαθή ή κεηαπηπρηαθή δηπιωκαηηθή ηνπο εξγαζία. ε απηόλ ηνλ νδεγό γίλεηαη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ, ζηε δνκή θαη 

κνξθνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζώο θαη ζε δεηήκαηα αμηνιόγεζεο θαη 

ρξήζεο ηωλ πεγώλ, ινγνθινπήο θαη βηβιηνγξαθίαο. Πξνηείλνπκε ζηνπο θνηηεηέο λα 

κειεηήζνπλ ηoλ νδεγό θαη λα αλαηξέρνπλ ζε απηόλ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ ηνπο 

γηα ηελ επηηπρή νξγάλωζε θαη ζπγγξαθή ηόζν ηωλ εξγαζηώλ εμακεληαίνπ καζήκαηνο 

όζν θαη ηεο πηπρηαθήο ή κεηαπηπρηαθήο δηπιωκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

1.1  Οξηζκόο 

Η επηζηεκνληθή εξγαζία είλαη έλα θείκελν πνπ δηεξεπλά  κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ 

ηξφπν έλα ζέκα ή έλα πξφβιεκα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο. Ο ζπγγξαθέαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπ ζπιιέγεη  ζρεηηθφ/θαηάιιειν 

πιηθφ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκεί θαη κειεηά,  γηα λα απνδείμεη ή λα ζηεξίμεη κηα 

ζέζε/άπνςε πάλσ ζην ζέκα πνπ επεμεξγάδεηαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, εξκελεχνληαη θαη ηίζεληαη ζηελ θξίζε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο. 

 

1.2  Δίδε επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 

Μεξηθά βαζηθά είδε επηζηεκνληθήο εξγαζίαο  είλαη ηα παξαθάησ: 

 Μνλνγξαθία (ιεπηνκεξήο επηζηεκνληθή πξαγκαηεία γηα έλα εηδηθφ ζέκα)  

 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή  (νινθιεξσκέλε  πξαγκάηεπζε ελφο ζέκαηνο πνπ ηεθκεξηψλεηαη κεηά 

απφ έξεπλα θαη θαηαιήγεη ζε πξσηφηππα ζπκπεξάζκαηα) 

 Άξζξν ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ (επηζηεκνληθή εξγαζία πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πνπ 

παξνπζηάδεη πξσηφηππα ζπκπεξάζκαηα) 

 

1.3  Δίδε εξγαζηώλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

 Δξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ελφο πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο (απφ 

3.000 έσο 5.000 ιέμεηο) 

 Πηπρηαθή εξγαζία (15.000 ιέμεηο) 

 Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία  (25.000 ιέμεηο) 

 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή (80.000 ιέμεηο) 

 

1.4  Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ είλαη ε αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα (θπξηνιεμία, 

απνθπγή ακθηζεκίαο), ε εθθξαζηηθή ιηηφηεηα (απνθπγή πνιιψλ επηζέησλ θαη ξεηνξηθψλ 
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ζρεκάησλ ιφγνπ), ε αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ηνπ ζπδεηνχκελνπ ζέκαηνο θαη ε νξζφηεηα 

ησλ επηρεηξεκάησλ. Ο ιφγνο ηνπ ζπγγξαθέα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη θαηεμνρήλ 

λεθάιηνο θαη απνδεηθηηθφο θαη φρη εκπαζήο, δνγκαηηθφο ή αθνξηζηηθφο. Καιφ είλαη λα 

απνθεχγνληαη θαηεγνξεκαηηθνί θαη απφιπηνη ηζρπξηζκνί θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ ηεο εξγαζίαο.  

 

 Σν επηζηεκνληθφ θείκελν ραξαθηεξίδεηαη, επίζεο, απφ ζπλνρή: ε θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή 

ελφο επηρεηξήκαηνο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην θαηά πφζν ν αλαγλψζηεο ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη απξφζθνπηα ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα. Η εξγαζία ζα πξέπεη λα 

έρεη ζπλερή ξνή, νη παξάγξαθνη θαη νη ελφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ιέμεηο ή θξάζεηο 

πνπ δείρλνπλ ηα κέξε ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

(επίζεο, ζηε ζπλέρεηα ζα, ζπλεπώο).  

 

 ε έλα επηζηεκνληθφ θείκελν απνθεχγνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην α΄ εληθφ πξφζσπν θαη 

ζπλήζσο θαηαθεχγνπκε ζην α΄ πιεζπληηθφ (Σηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο καο ζα αλαιύζνπκε…) 

ή ζην γ΄ εληθφ (Η παξνύζα κειέηε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα…). Δπίζεο, ζε ηέηνηνπ 

είδνπο θείκελα γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο (Σηελ παξνύζα κειέηε 

επηρεηξείηαη κηα λέα πξνζέγγηζε…), γηαηί έηζη πξνβάιιεηαη θαιχηεξα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο 

θαη ε δηεξεπλεηηθή ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα. Γισζζηθά  εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

είλαη ν καθξνπεξίνδνο ιφγνο θαη ε ππθλή ππφηαμε, σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηάρξεζή ηνπο – απνθεχγνπκε ηηο κεγάιεο πξνηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηηο ηέζζεξηο-πέληε 

αξάδεο. 

 

 Σν επηζηεκνληθφ θείκελν δηαθξίλεηαη γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο νξνινγίαο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ κειεηνχκε. Λέμεηο-θιεηδηά είλαη θαιφ λα νξίδνληαη 

εμαξρήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα ζε φιν ην θείκελν.  

 

 Η πηζηή κεηαθνξά θαη νξζή αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

θεηκέλνπ. Έλα επηζηεκνληθφ θείκελν είλαη ηφζν πεξηγξαθηθφ φζν θαη απνδεηθηηθφ. Δίλαη 

ζθφπηκν λα θάλνπκε θξηηηθή ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη λα δηαηππψλνπκε ηηο δηθέο καο 

απφςεηο ζπλδένληαο, θαηά ην δπλαηφ, ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο καο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

2.1 Γεληθέο αξρέο θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζα ρξεηαζηεί, ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ 

ηνπο, λα ζπληάμνπλ εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα ζέκαηα πξνηείλνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο. Οη εξγαζίεο άιινηε έρνπλ πξναηξεηηθφ θαη άιινηε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν βαζκφο ηνπο πξνζηίζεηαη ζε εθείλνλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή 

εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ 

απαηηείηαη εμαληιεηηθή έξεπλα ή ηδηαίηεξα πινχζηα βηβιηνγξαθία. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη 

ε κειέηε ηεο βαζηθήο (θαη ζπκπιεξσκαηηθήο) βηβιηνγξαθίαο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο, ε 

θαηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζηελ 

ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ φπνπ ζα εθαξκφδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ. 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο εξγαζίαο είλαη φηη έρεη έλα θχξην ζέκα, δειαδή έλα δήηεκα 

πξνο δηεξεχλεζε. Σν θχξην ζέκα δηαηππψλεηαη ζηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, φπνπ 

επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη ζχληνκε κλεία ησλ επξεκάησλ καο. 

Πξνζέρνπκε έηζη ψζηε ην ζέκα καο λα είλαη δηαηππσκέλν κε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα. 

Δπίζεο, ε εξγαζία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, λα βαζίδεηαη δειαδή ζε 

έγθπξεο πεγέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί (κνλνγξαθίεο, άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά).  Σα 

επηρεηξήκαηά καο πξέπεη πάληα λα ζηεξίδνληαη ζε αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζην 

δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν 

πξνζέρνληαο, σζηφζν, ε πεγή λα είλαη έγθπξε. Αλαθνξέο απφ ηε βηθηπαηδεία (Wikipedia) 

θαιφ είλαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο, θαζψο κεξηθέο θνξέο δελ βαζίδνληαη ζε 

έγθπξεο πεγέο, σζηφζν αξθεηά άξζξα έρνπλ πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα  λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα πξηλ θαη θαηά  ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο : 

 Να θαηαλνήζεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ  
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 Να δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηε βηβιηνγξαθία πνπ πξνηείλεη ν θαζεγεηήο θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

καζήκαηνο  

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηα θεληξηθά επηρεηξήκαηα ησλ ππφ ζπδήηεζε ζέζεσλ, 

δειαδή ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί πάλσ ζηα ζέκαηα πξνο 

δηεξεχλεζε     

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ κε πεηζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

 

2.2 Γηάξζξωζε ηεο εξγαζίαο εμακεληαίνπ καζήκαηνο  

 

Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ κέξε: ηίηινο, εηζαγσγή, θπξίσο κέξνο, ζπκπεξάζκαηα 

(επίινγνο) θαη βηβιηνγξαθία. Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη εληαίν ρσξίο ζεκαηηθέο 

θεθαιίδεο. Έηζη, εμαζθαιίδνπκε ηελ απξφζθνπηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ, ρσξίο λα βαζηδφκαζηε 

ζε «εμσηεξηθά» βνεζήκαηα φπσο είλαη νη ηίηινη θαη ππφηηηινη ελνηήησλ. 

Καιφ ζα ήηαλ λα εηνηκάζεηε έλα πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηάγξακκα ηεο εξγαζίαο πξηλ μεθηλήζεηε ηε 

ζπγγξαθή ηεο, φπνπ ζα ζεκεηψζεηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη 

ζην θείκελν. Η ζσζηή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Ο αλαγλψζηεο δελ πξέπεη λα αλαξσηηέηαη γηα ην πνην είλαη ην θπξίσο ζέκα, ηα 

επηρεηξήκαηα ή γηα ηε ζεηξά ησλ ζπιινγηζκψλ. ηαλ νινθιεξψζεηε ην πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηάγξακκα 

ηεο εξγαζίαο, κπνξείηε λα γξάςεηε ηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν/ελφηεηα.  Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

μαλαγξάςεηε ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θεηκέλνπ έηζη ψζηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη αληαπνθξίλνληαη ζην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

 

2.2.1 Τίηινο 

ηελ ηειηθή θάζε ηεο εξγαζίαο δηαηππψλνπκε ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν ηεο, ν νπνίνο αλαθέξεη 

επηγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη θαηαηνπίδεη άκεζα ηνλ αλαγλψζηε.  

 

2.2.2 Δηζαγσγή 

ηελ εηζαγσγή δηαηππψλνπκε ην θπξίσο ζέκα ηεο εξγαζίαο (π.ρ.  Η παξνύζα εξγαζία 

εμεηάδεη…), ηε ζέζε/άπνςή καο πάλσ ζην ζέκα (Σηελ εξγαζία απηή επηρεηξνύκε λα 

απνδείμνπκε όηη…), ηε δνκή ηεο εξγαζίαο (Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηη ζεκαίλεη 

δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο…, ζηε ζπλέρεηα ζα…,  θαη ζην ηέινο ζα παξνπζηάζνπκε…), εμεγνχκε 

ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχκε (Σηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζεσξία ηεο θξηηηθήο 

αλάιπζεο ιόγνπ γηα λα…) θαη θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα επξήκαηά καο (Τν 

θπξηόηεξν εύξεκά καο…). ηελ εηζαγσγή δίλνπκε ζην αλαγλψζηε κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο 

εξγαζίαο, ρσξίο σζηφζν λα δηαηππψλνπκε επηρεηξήκαηα θαη ζέζεηο.  
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2.2.3 Κπξίσο κέξνο  

ην θπξίσο κέξνο αλαιχνπκε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα ζηεξίδνληαο ηα επηρεηξήκαηά καο ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ζην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Γελ κεηαθέξνπκε απηνχζηα 

απνζπάζκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο αιιά αλαπηχζζνπκε 

δεκηνπξγηθά θαη κε θξηηηθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ηηο πεγέο καο. Γίλνπκε 

ηζφηηκε έκθαζε ζε φια ηα επηρεηξήκαηα θαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη ηζνξξνπία ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγξάθσλ/ελνηήησλ. Οη παξάγξαθνη/ελφηεηεο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θνηλή αλαθνξά ζην θπξίσο ζέκα θαη θάζε παξάγξαθνο ή 

πξφηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ επνκέλε κε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δείρλνπλ ηα κέξε ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (επίζεο, ζηε ζπλέρεηα ζα, ζπλεπώο). 

 

2.2.4 Σπκπεξάζκαηα 

ηα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνπκε φια ηα επηρεηξήκαηά καο ζε κηα πεξίιεςε. Ο επίινγφο καο 

αληηθαηνπηξίδεη απηφ πνπ ππνζηεξίμακε ζηελ εηζαγσγή/ζέζε ηεο εξγαζίαο καο. 

Απνθεχγνπκε λα παξνπζηάδνπκε θαηλνχξγηα επηρεηξήκαηα, ζέζεηο ή αλαθνξέο ζε 

βηβιηνγξαθία. Μπνξνχκε, σζηφζν, λα θάλνπκε αλαθνξά ζε ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ δελ 

θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη πνπ ζα είραλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αλαγλψζηε, πάληα 

κέζα ζηα φξηα ηνπ ζέκαηφο καο. 

 

2.3 Βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο 

Κάζε εξγαζία βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην δέθα (10). Ο βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνζηίζεηαη 

ζην βαζκφ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ έρεη νξίζεη ν 

θάζε δηδάζθσλ.  

2.4 Αλαιπηηθή βαζκνιόγεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

Κξηηήξηα γηα ηελ επηηπρή βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ κεξψλ 

ηνπ θεηκέλνπ, ε θαηαλφεζε θαη ε, σο έλα βαζκφ, θξηηηθή απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο έξεπλαο, ε νξζή ηεθκεξίσζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ θαη ε ζσζηή 

κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (βι. αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζην 

Κεθάιαην 6). 
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Κξηηήξηα Βαζκόο 

 

 Καηαλφεζε θαη θξηηηθή απνηίκεζε 

ησλ επξεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο 

έξεπλαο  

 0-4 

 Οξζή ηεθκεξίσζε θαη 

επηρεηξεκαηνινγία 

 0-3 

 Μνξθνπνίεζε εξγαζίαο 

 

 0-1,5 

 Οξγάλσζε κεξψλ εξγαζίαο 

 

 0-1,5 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΓΓΡΑΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

3.1 Ζ πηπρηαθή εξγαζία 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη 

Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο είλαη ε επηηπρήο εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. H 

πηπρηαθή εξγαζία ζπληζηά ηελ θαηαιεθηηθή θαη καδί ηελ θνξπθαία ζπνπδαζηηθή ππνρξέσζε, 

απνηειψληαο ην πην δσηηθφ ηεθκήξην επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Η εξγαζία απηή εθπνλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ εμακήλσλ θαη κεηά ηελ επηηπρή εμέηαζή ηεο θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο ζε δχν αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε βηβιηνζήθε. Η ππνζηήξημε ησλ 

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ είλαη πξνθνξηθή θαη γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ/ηεο επηβιέπνληα/νπζαο 

θαζεγεηή/ηξηαο θαζψο θαη ηνπ /ηεο ζπλεμεηαζηή/ηξηαο. Η εμέηαζε είλαη αλνηθηή ζην θνηλφ. 

Η παξνπζίαζε (ππνζηεξηδφκελε απφ power-point) δηαξθεί 15-20 ιεπηά θαη αθνινπζνχλ 

εξσηήζεηο απφ ηε δηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή. 

 

Γχν απφ ηνπο πιένλ ζπλεζέζηεξνπο ηχπνπο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ είλαη νη παξαθάησ: 

 Η πηπρηαθή εξγαζία ηχπνπ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο: 

Καηαγξαθή θαη αλαιπηηθφο ζρνιηαζκφο ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο/έξεπλαο 

ζρεηηθήο κε ην ππφ κειέηε ζέκα. 

 Η πηπρηαθή εξγαζία ηχπνπ εξεπλεηηθήο κειέηεο: 

πζηεκαηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ελφο ζέκαηνο ζηε βάζε κηαο πξσηνγελνχο 

έξεπλαο (ι.ρ. εξσηεκαηνιφγην, αξρεηαθή έξεπλα, ζπγθξφηεζε/κειέηε ελφο corpus 

θεηκέλσλ/εηθφλσλ θιπ). 

 

3.2 Γνκή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο γηα ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ 

ζαο. ε πεξίπησζε πνπ κηα πηπρηαθή εξγαζία δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ν επηβιέπσλ 
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θαζεγεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ην θείκελν ζηνλ/ζηελ θνηηεηή/ηξηα γηα δηφξζσζε 

θαη ππνβνιή εθ λένπ. 

Οη παξαθάησ νδεγίεο αθνξνχλ ηε ζπγγξαθή πηπρηαθήο εξγαζίαο ηχπνπ εξεπλεηηθήο κειέηεο: 

 

Η εξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα εμψθπιιν, πίλαθα πεξηερνκέλσλ, πεξίιεςε, 

θεθάιαηα, ζπκπεξάζκαηα θαη βηβιηνγξαθία (βι. ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα).  

 

1) ηε δεχηεξε ζειίδα εκθαλίδεηαη ην επραξηζηήξην ζεκείσκα (πξναηξεηηθά). Ο ζπγγξαθέαο 

κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε απηνχο πνπ ηνλ βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο.  

 

2) ηελ ηξίηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε πεξίιεςε (ΠΔΡΗΛΖΦΖ) ηεο εξγαζίαο, ε νπνία δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 200-250 ιέμεηο. ηφρνο ηεο πεξίιεςεο είλαη λα εθζέζεη κε 

ζπλνπηηθφ ηξφπν ην ζέκα ηεο έξεπλαο, ηα θχξηα ζεκεία ηεο κεζνδνινγίαο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. Σελ πεξίιεςε αθνινπζνχλ νη ιέμεηο-θιεηδηά. Απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ πέληε (5) ην πνιχ βαζηθνχο φξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο. 

 

3) ηελ ηέηαξηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ (βι. πξφηππν ζην Παξάξηεκα). 

Πεξηιακβάλεη ζρεκαηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο (εηζαγσγή, 

θεθάιαηα, ππνθεθάιαηα, ζπκπεξάζκαηα, βηβιηνγξαθία, παξαξηήκαηα). 

 

4) ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη ηπρφλ ιίζηεο κε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, εηθφλεο θαζψο θαη ε 

ιίζηα κε ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ εξγαζία. Οη 

ζπληνκνγξαθίεο γξάθνληαη νινγξάθσο ηελ πξψηε θνξά πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ 

πεξίιεςε θαη ζηελ εηζαγσγή.  

 

5) ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε εηζαγσγή (ΔΗΑΓΧΓΖ), ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

πεξίιεςε θάζε θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο. ηελ εηζαγσγή γίλεηαη κηα πξψηε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά ε εηζαγσγή είλαη ν 

αλαιπηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπ θαηαιφγνπ πεξηερνκέλσλ. ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, ε κεζνδνινγία πνπ 
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αθνινπζήζεθε, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία έρεη ζέζεη θαη επηρεηξεί λα απαληήζεη ε εξγαζία.  

 

6) Η εξγαζία δνκείηαη κε ηε κνξθή θεθαιαίσλ. Κάζε θεθάιαην αληηπξνζσπεχεη κηα 

ζεκαηηθή ελφηεηα (Θεσξεηηθφ Πιαίζην/Τπφβαζξν, Μεζνδνινγία, Δπξήκαηα θαη πδήηεζε, 

πκπεξάζκαηα).  

 

 Δηδηθφηεξα, ην Θεσξεηηθφ Πιαίζην/Τπφβαζξν (ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ/ΤΠΟΒΑΘΡΟ) ζηελ πεξίπησζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλεη κηα 

κηθξή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ δηαηππψλνπκε ηηο εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο ηεο εξγαζίαο καο, δειαδή ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλακέλνπκε λα 

επαιεζεπζνχλ αλαιφγσο κε ην είδνο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Διέγρνπκε αλ ηα 

εξσηήκαηά καο είλαη δηαηππσκέλα κε απιφηεηα, ζαθήλεηα θαη αλ είλαη ζπγθεθξηκέλα.  

 

 Σν θεθάιαην πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε Μεζνδνινγία (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ) 

πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηελ πνξεία ηεο 

έξεπλαο. Γίλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε (π.ρ. ζπλεληεχμεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα, δηαθεκίζεηο), ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

(π.ρ. ειηθία, θχιν, θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι, κνξθσηηθφ επίπεδν, ηφπνο 

δηακνλήο, εξγαζηαθή θαηάζηαζε), ηηο εξεπλεηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

(π.ρ. ζπλέληεπμε, αλάιπζε ιφγνπ, αλάιπζε εηθφλαο), θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζακε θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ρξφλνο θαη ηφπνο ηεο έξεπλαο, 

ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ, νδεγίεο πνπ αθνινχζεζε ην δείγκα, 

ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη πεηξακάησλ).  

 

 ην θεθάιαην Δπξήκαηα θαη πδήηεζε (ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ) 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηελ εξκελεία θαη 

αμηνιφγεζή ηνπο. Δθφζνλ έρνπκε θάλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νξγαλψλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα θαη δίλνπκε ζηνλ αλαγλψζηε πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα (πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί 

δείθηεο, κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, ζπρλφηεηεο). Μεηά απφ θάζε εχξεκα είλαη 

θαιφ λα αθνινπζεί ε ζρεηηθή ζπδήηεζε, γηα λα κελ επαλαιακβάλνληαη ηα 
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απνηειέζκαηα ζε μερσξηζηφ θεθάιαην. Η εξψηεζε πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζεί είλαη 

αλ ηα επξήκαηα ζηεξίδνπλ ηελ εξεπλεηηθή καο ππφζεζε.  

 

 ηα ζπκπεξάζκαηα (ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ) αλαθέξνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο θαη ζπδεηνχκε θαηά πφζν ηα επξήκαηα θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο πνπ ηέζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Δπίζεο, αλαθέξνπκε ζεκεία πνπ δελ θαιχπηεη ε 

έξεπλα, πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. 

 

7) ην παξάξηεκα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε φ,ηη άιιν πιηθφ έρνπκε 

ρξεζηκνπνηήζεη ην νπνίν είλαη ηφζν εθηεηακέλν ψζηε λα κε κπνξεί λα εληαρζεί ζην θχξην 

ζψκα ηεο  εξγαζίαο  (π.ρ. απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ απφ ζπλεληεχμεηο ή ξεπνξηάδ, 

εξσηεκαηνιφγηα). 

 

3.3 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 

              Κξηηήξηα Βαζκόο 

 

 ρεδηαζκφο εξγαζίαο 

 

 0-1,5 

 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε  

 

 0-2 

 Μεζνδνινγία, πιινγή & Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  0-3 

 

 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο  0-2 

 

 Γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε 

 

 0-1,5 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΓΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

4.1 Γεληθέο αξρέο 

Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζα ρξεηαζηεί λα ζπληάμνπλ κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπο. Σν βαζκνινγηθφ βάξνο απηψλ εξγαζηψλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαη ζε αξθεηά κεηαπηπρηαθά καζήκαηα απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν 

ειέγρνπ ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ. πρλά, επίζεο, ην ζέκα ηνπο 

πξνηείλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη νξηζηηθνπνηείηαη θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνπο δηδάζθνληεο.   

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 

θνηηεηή φζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή θαη ζε βάζνο πξαγκάηεπζε ηεο ππάξρνπζαο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ θαη ζέζεσλ κε πεηζηηθφ ηξφπν.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα  λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα πξηλ θαη θαηά  ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο : 

 Να θαηαλνήζεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ καζεκάησλ  

 Να κειεηήζεη πξνζεθηηθά θαη κε θξηηηθφ ηξφπν ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ 

δηαιέμεσλ  

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ ππφ ζπδήηεζε ζέζεσλ, δειαδή 

ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί πάλσ ζηα ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε        

 Να είλαη ζε ζέζε λα δηεμαγάγεη πξσηφηππε έξεπλα κε ζηφρν ηε νξζή δηαηχπσζε θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ κε πεηζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

 

4.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  
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 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο εξγαζίαο καζήκαηνο είλαη φηη έρεη έλα θχξην ζέκα, δειαδή έλα 

δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε. Σν θχξην ζέκα δηαηππψλεηαη ζηελ αξρηθή (εηζαγσγηθή)  ελφηεηα 

ηεο εξγαζίαο φπνπ επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα θχξηα επξήκαηα θαη ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο. 

Σν ζέκα ππφ ζπδήηεζε πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη δηαηππσκέλν κε ζαθήλεηα. ε κηα 

εξγαζία εμακεληαίνπ καζήκαηνο ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκάησλ. ζν πην θαιά δηαηππσκέλν είλαη ην θπξίσο ζέκα ηφζν πην εχθνιν είλαη λα 

εληνπίζνπκε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη λα ζπληάμνπκε ηα επηρεηξήκαηά καο. 

 Η εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, βαζίδεηαη δειαδή ζε έγθπξεο πεγέο πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπηεί (κνλνγξαθίεο, άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, έγθπξεο πεγέο απφ ην 

δηαδίθηπν).Σα επηρεηξήκαηά καο πξέπεη πάληα λα ζηεξίδνληαη ζε αλαθνξέο ζηε 

βηβιηνγξαθία.  

 Η κεηαπηπρηαθή εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα ζηνηρεία πξσηνηππίαο. Ο/Η 

θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη έρεη κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη ηα θχξηα δεηήκαηα 

πνπ ζπδεηνχληαη ζηε ζρεηηθή (ειιεληθή θαη δηεζλή) βηβιηνγξαθία.  Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

επηδείμεη θάπνηα πξσηνηππία ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο, είηε 

αλαθέξνληαο επηπξφζζεηεο πεγέο, πνπ πξνζθέξνπλ κηα θαηλνχξγηα νπηηθή γσλία ζην ζέκα, 

είηε δηαηππψλνληαο κηα πξνζσπηθή ζέζε κε ηε κνξθή επηρεηξήκαηνο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε 

πεγέο. Απιή πεξίιεςε ή ζπξξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο ρσξίο θάπνηνπ είδνπο πξσηφηππν ή 

θξηηηθφ ζπιινγηζκφ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.  

 

4.3 Γηάξζξωζε ηεο εξγαζίαο 

 

Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ κέξε: ηίηινο, εηζαγσγή, θπξίσο κέξνο, ζπκπεξάζκαηα 

(επίινγνο) θαη βηβιηνγξαθία. Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαθξηηέο 

ελφηεηεο (κε ηδηαίηεξεο θεθαιίδεο), ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ. 

 

4.3.1 Σίηινο 

ηελ ηειηθή θάζε ηεο εξγαζίαο δηαηππψλνπκε ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν ηεο, ν νπνίνο αλαθέξεη 

επηγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη θαηαηνπίδεη άκεζα ηνλ αλαγλψζηε.  

 

4.3.2 Δηζαγσγή 

ηελ εηζαγσγή δηαηππψλνπκε ην θπξίσο ζέκα ηεο εξγαζίαο (π.ρ.  Η παξνύζα εξγαζία 

εμεηάδεη…), ηε ζέζε/άπνςή καο πάλσ ζην ζέκα (Σηελ εξγαζία απηή επηρεηξνύκε λα 
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απνδείμνπκε όηη…), ηε δνκή ηεο εξγαζίαο (Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηη ζεκαίλεη 

δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο…, ζηε ζπλέρεηα ζα…,  θαη ζην ηέινο ζα παξνπζηάζνπκε…), εμεγνχκε 

ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχκε (Σηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζεσξία ηεο θξηηηθήο 

αλάιπζεο ιόγνπ γηα λα…) θαη θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα επξήκαηά καο (Τν 

θπξηόηεξν εύξεκά καο…). ηελ εηζαγσγή δίλνπκε ζην αλαγλψζηε κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο 

εξγαζίαο, ρσξίο σζηφζν λα δηαηππψλνπκε επηρεηξήκαηα θαη ζέζεηο.  

 

4.3.3 Κπξίσο κέξνο  

ην θπξίσο κέξνο παξνπζηάδνπκε: α) ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν/πιαίζην ηνπ ζέκαηφο καο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ εμεηάδνπκε, 

θαη β) ην ζθεπηηθφ θαη ηα θχξηα ζεκεία ησλ επηρεηξεκάησλ καο. Γίλνπκε ηζφηηκε έκθαζε ζε 

φια ηα επηρεηξήκαηα θαη ζέκαηα ηεο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αξκνληθή  

αλάπηπμε ησλ παξαγξάθσλ/ελνηήησλ. Οη παξάγξαθνη/ελφηεηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

θνηλή αλαθνξά ζην θπξίσο ζέκα θαη θάζε παξάγξαθνο ή πξφηαζε  ζπλδέεηαη κε ηελ επνκέλε 

κε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δείρλνπλ ηα κέξε ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ (επίζεο, ζηε ζπλέρεηα 

ζα, ζπλεπώο). 

 

4.3.4 πκπεξάζκαηα 

ηα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνπκε φια ηα επηρεηξήκαηά καο ζε κηα πεξίιεςε. Ο επίινγφο καο 

αληηθαηνπηξίδεη απηφ πνπ ππνζηεξίμακε ζηελ εηζαγσγή/ζέζε ηεο εξγαζίαο καο. 

Απνθεχγνπκε λα παξνπζηάδνπκε θαηλνχξγηα επηρεηξήκαηα, ζέζεηο ή αλαθνξέο ζε 

βηβιηνγξαθία. Μπνξνχκε, σζηφζν, λα θάλνπκε αλαθνξά ζε ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ δελ 

θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη πνπ ζα είραλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αλαγλψζηε, πάληα 

κέζα ζηα φξηα ηνπ ζέκαηφο καο. 

 

4.4 Βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο 

Κάζε εξγαζία βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην δέθα (10). Ο βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνζηίζεηαη 

ζην βαζκφ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ έρεη νξίζεη ν 

δηδάζθσλ.  

4.5 Αλαιπηηθή βαζκνιόγεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
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Κξηηήξηα γηα ηελ επηηπρή βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ κεξψλ 

ηνπ θεηκέλνπ, ε θαηαλφεζε θαη ε, σο έλα βαζκφ, θξηηηθή απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο έξεπλαο, ε νξζή ηεθκεξίσζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ θαη ε ζσζηή 

κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (βι. αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζην 

Κεθάιαην 6). 

Κξηηήξηα Βαζκόο 

 

 Καηαλφεζε θαη θξηηηθή απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ 

ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο 

 

 0-4 

 Οξζή ηεθκεξίσζε θαη επηρεηξεκαηνινγία  0-3 

 Μνξθνπνίεζε εξγαζίαο 

 

 0-1,5 

 Οξγάλσζε κεξψλ εξγαζίαο 

 

 0-1,5 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΓΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

5.1 Ζ κεηαπηπρηαθή δηπιωκαηηθή εξγαζία 

Η κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. H δηπισκαηηθή 

εξγαζία ζπληζηά ηελ θαηαιεθηηθή θαη καδί ηελ θνξπθαία ζπνπδαζηηθή ππνρξέσζε, 

απνηειψληαο ην πην δσηηθφ ηεθκήξην επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ‟ εμακήλνπ ζπνπδψλ ν/ε 

κεηαπηπρηαθφο/ή θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα εηνηκάζεη έλα πξνθαηαξθηηθφ δηάγξακκα 

πξφηαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη λα επηιέμεη επηβιέπνληα 

θαζεγεηή/ηξηα ν/ε νπνίνο/α ζα ηνλ/ηελ επνπηεχεη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηαηίζεηαη ην Γ‟ εμάκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα αθφκε έλα εμάκελν. Η παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ ΠΜ. Μεηά ηελ 

επηηπρή εμέηαζή ηεο ε δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζε 

δχν αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε βηβιηνζήθε. Η ππνζηήξημε ησλ δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ είλαη πξνθνξηθή θαη γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ/ηεο επηβιέπνληα/νπζαο θαζεγεηή/ηξηαο 

θαζψο θαη ηνπ /ηεο ζπλεμεηαζηή/ηξηαο. Η εμέηαζε είλαη αλνηθηή ζην θνηλφ. Η παξνπζίαζε 

(ππνζηεξηδφκελε απφ power-point) δηαξθεί 25-30 ιεπηά θαη αθνινπζνχλ εξσηήζεηο απφ 

ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη δχν 

άιινπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο (ή άιινπ Σκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ) πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηε 

βάζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. 

 

Γχν απφ ηνπο πιένλ ζπλεζέζηεξνπο ηχπνπο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη νη παξαθάησ: 

 Η δηπισκαηηθή εξγαζία ηχπνπ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο: 

Γηεμνδηθή θαηαγξαθή θαη αλαιπηηθή-θξηηηθή ζπδήηεζε/απνηίκεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο ζρεηηθήο κε ην ππφ κειέηε ζέκα. 
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 Η δηπισκαηηθή εξγαζία ηχπνπ εξεπλεηηθήο κειέηεο: 

πζηεκαηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ελφο ζέκαηνο ζηε βάζε κηαο πξσηνγελνχο 

έξεπλαο (ι.ρ. εξσηεκαηνιφγην, ζπλεληεχμεηο, αξρεηαθή έξεπλα, ζπγθξφηεζε/αλάιπζε 

ελφο corpus θεηκέλσλ/εηθφλσλ θιπ). 

 

5.2 Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο 

χκθσλα κε ηνλ Έθν (1994), νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα παξαθάησ 

ζεκεία, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ζσζηά ην ζέκα ηνπο: 

 Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο 

 Οη πεγέο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο θαη δηαζέζηκεο 

 Οη πεγέο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη εχρξεζηεο, δειαδή ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλνπλ 

ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο 

 Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ εξεπλεηηθή 

εκπεηξία ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο 

 Καιφ είλαη λα απνθεχγνληαη ηα πνιχ γεληθά θαη αφξηζηα ζέκαηα 

 Γελ κπνξεί λα γίλεη επηζηεκνληθή εξγαζία γηα έλα ζέκα, αλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζρεηηθά έξγα 

είλαη γξακκέλα ζε κηα γιψζζα πνπ δελ ηε γλσξίδεη θαιά ν/ε θνηηεηήο/θνηηήηξηα. 

 

5.3 Δπηζηεκνληθή αμία ηεο εξγαζίαο 

Μηα εξγαζία είλαη επηζηεκνληθή, φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Η έξεπλα πξνζεγγίδεη έλα ζέκα κε ηξφπν πνπ λα είλαη άκεζα θαηαλνεηφ θαη απφ ηνπο άιινπο 

 Η έξεπλα δηαηππψλεη απφςεηο/ζέζεηο πνπ δελ έρνπλ ήδε ππνζηεξηρζεί ζην παξειζφλ ή 

εμεηάδεη ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα ζέζεηο/απφςεηο πνπ έρνπλ ήδε ηεθκεξησζεί 

 Η έξεπλα ηεθκεξηψλεη κεζνδηθά θάζε βήκα θαη επηρείξεκά ηεο 

 Η έξεπλα πξνζθέξεη ηα ζηνηρεία επαιήζεπζεο θαη δηάςεπζεο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψλεη 

θαη, σο εθ ηνχηνπ,  πξνζθέξεηαη γηα ηε ζπλέρηζή ηεο απφ άιινπο εξεπλεηέο 

  Η έξεπλα ρξεζηκεχεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 
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5.4 Γνκή θαη ζηόρνο κηαο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο γηα ηε κεηαπηπρηαθή δηπιωκαηηθή 

εξγαζία (Paltridge, 1997: 66) 

ηάδηα     ηόρνο 

Σίηινο ηεο εξγαζίαο Να ζπλνςίζεη ζε ιίγεο ιέμεηο ην ζεκείν εζηίαζεο ηεο 

έξεπλαο  

χλνςε ηεο έξεπλαο Να παξνπζηάζεη κηα εξεπλεηηθή δήισζε πνπ εθζέηεη 

ζπλνπηηθά ηη ζα εμεηαζζεί, πψο ζα εμεηαζζεί θαη γηαηί αμίδεη 

λα εμεηαζζεί 

Γεληθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο Να παξνπζηάζεη κηα ιεπηνκεξή δήισζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο έξεπλαο 

πλαθήο βηβιηνγξαθία Να δείμεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξνηεηλφκελε έξεπλα θαη 

απηά πνπ έρνπλ γίλεη ήδε ζηελ ελ ιφγσ εξεπλεηηθή πεξηνρή 

Τπφζεζε πξνο έιεγρν ή Να δηαηππψζεη κηα δήισζε γηα ην ηη αθξηβψο ζα αλαδεηήζεη 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ε έξεπλα 

 

Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί Να εθζέζεη κε αθξίβεηα ηη ζεκαίλνπλ νη φξνη-θιεηδηά θαη ηα 

γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξεπλεηηθή 

πξφηαζε 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Να δνζεί κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνχ πψο ζα απαληεζνχλ 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ησλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ πνπ 

ζα επηρεηξήζεη γηα λα ην πεηχρεη  

Πξνβιεπφκελα πξνβιήκαηα θαη  Να επηδεηρζεί επίγλσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο θαη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε  

     δηεμαγσγή ηεο 

εκαζία ηεο έξεπλαο Να θαηαηεζεί έλα επηρείξεκα πνπ λα εμεγεί γηαηί ε έξεπλα 

αμίδεη λα δηεμαρζεί 

Απαηηνχκελνη πφξνη Να πξνβιεθζεί πνηνη πφξνη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ έξεπλα 

θαη πψο απηνί κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ θαη λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ 

Πξνηεηλφκελνο πίλαθαο   Να δνζεί κηα επηζθφπεζε ηεο έθηαζεο θαη ηεο πηζαλήο 

πεξηερνκέλσλ    νξγάλσζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο έξεπλαο 

Ηζηθά δεηήκαηα Να δεισζεί πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ έξεπλα 

δεηήκαηα φπσο ε ερεκχζεηα θαη ε ζπλαίλεζε θαηφπηλ 

ελεκέξσζεο 

Βηβιηνγξαθία Να δνζνχλ ιεπηνκεξείο αλαθνξέο θαη βηβιηνγξαθηθή 

ζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο 
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Παξάξηεκα Να δνζνχλ παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ή ζα ηξνπνπνηεζεί γηα ηελ έξεπλα 

 

5.5 Γνκή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο γηα ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ 

ζαο. ε πεξίπησζε πνπ κηα πηπρηαθή εξγαζία δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ην θείκελν ζηνλ/ζηελ θνηηεηή/ηξηα γηα δηφξζσζε 

θαη ππνβνιή εθ λένπ. 

 

Οη παξαθάησ νδεγίεο αθνξνχλ ηε ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηχπνπ εξεπλεηηθήο 

κειέηεο: 

Η εξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα εμψθπιιν, πίλαθα πεξηερνκέλσλ, πεξίιεςε, 

θεθάιαηα, ζπκπεξάζκαηα θαη βηβιηνγξαθία (βι. ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα).  

 

1) ηε δεχηεξε ζειίδα εκθαλίδεηαη ην επραξηζηήξην ζεκείσκα (πξναηξεηηθά). Ο ζπγγξαθέαο 

κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε απηνχο πνπ ηνλ βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

2) ηελ ηξίηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε πεξίιεςε (ΠΔΡΗΛΖΦΖ) ηεο εξγαζίαο, ε νπνία δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 200-250 ιέμεηο. ηφρνο ηεο πεξίιεςεο είλαη λα εθζέζεη κε 

ζπλνπηηθφ ηξφπν ην ζέκα ηεο έξεπλαο, ηα θχξηα ζεκεία ηεο κεζνδνινγίαο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. Σελ πεξίιεςε αθνινπζνχλ νη ιέμεηο-θιεηδηά. Απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ πέληε (5) ην πνιχ βαζηθνχο φξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο. 

 

3) ηελ ηέηαξηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ (βι. πξφηππν ζην Παξάξηεκα). 

Πεξηιακβάλεη ζρεκαηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο (εηζαγσγή, 

θεθάιαηα, ππνθεθάιαηα, ζπκπεξάζκαηα, βηβιηνγξαθία, παξαξηήκαηα). 

 

4) ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη ηπρφλ ιίζηεο κε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, εηθφλεο θαζψο θαη ε 

ιίζηα κε ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ εξγαζία. Οη 
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ζπληνκνγξαθίεο γξάθνληαη νινγξάθσο ηελ πξψηε θνξά πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ 

πεξίιεςε θαη ζηελ εηζαγσγή.  

 

5) ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε εηζαγσγή (ΔΗΑΓΧΓΖ), ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

πεξίιεςε θάζε θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο. ηελ εηζαγσγή γίλεηαη κηα πξψηε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, ε εηζαγσγή είλαη ν 

αλαιπηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπ θαηαιφγνπ πεξηερνκέλσλ. ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ν θνηηεηήο. 

 

6) Η εξγαζία δνκείηαη κε ηε κνξθή θεθαιαίσλ. Κάζε θεθάιαην αληηπξνζσπεχεη κηα 

ζεκαηηθή ελφηεηα (Θεσξεηηθφ Πιαίζην/Τπφβαζξν, Μεζνδνινγία, Δπξήκαηα θαη πδήηεζε, 

πκπεξάζκαηα).  

 

 Δηδηθφηεξα, ην Θεσξεηηθφ Πιαίζην/Τπφβαζξν (ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ/ΤΠΟΒΑΘΡΟ) ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη κηα εθηελή αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ ζεσξηψλ/ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ζηα νπνία 

αλαθεξφκαζηε. Γίλνπκε έκθαζε ζηα επξήκαηα ηεο θάζε έξεπλαο αθνινπζψληαο κηα 

ρξνληθή ζπλέρεηα, μεθηλψληαο απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη ζπλερίδνληαο κε ηηο λεφηεξεο ή 

εζηηάδνληαο ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε ζεσξεηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Απνθεχγνπκε κηα απιή ζπξξαθή θαη παξνπζηάδνπκε ηηο έξεπλεο κε θξηηηθφ ηξφπν. ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνπκε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή εξσηήζεηο ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο αλαιφγσο κε ην είδνο θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πξνθχπηνπλ σο θπζηθή ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο.  Διέγρνπκε 

αλ ηα εξσηήκαηά καο είλαη δηαηππσκέλα κε απιφηεηα, ζαθήλεηα θαη αλ είλαη 

ζπγθεθξηκέλα. Σν Θεσξεηηθφ Πιαίζην/Τπφβαζξν ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί 

ζε δχν ή θαη ηξία θεθάιαηα αλαιφγσο κε ην πφζν εθηεηακέλε είλαη ε παξνπζίαζε ηεο 

ζεσξίαο. 

 

 Σν θεθάιαην πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε Μεζνδνινγία (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ) πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξή θαη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά 
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ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκπεηξηθή έξεπλα, δίλνπκε πιεξνθνξίεο 

γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε (π.ρ. ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, δηαθεκίζεηο), ην 

δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (π.ρ. ειηθία, θχιν, 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι, επίπεδν γιψζζαο), ηηο εξεπλεηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε (π.ρ. ζπλέληεπμε, αλάιπζε ιφγνπ, αλάιπζε εηθφλαο, παξαγνληηθή 

αλάιπζε, εζλνγξαθηθή αλάιπζε), θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε θαηά ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ρξφλνο θαη ηφπνο ηεο έξεπλαο, ηξφπνο επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ, νδεγίεο πνπ αθνινχζεζε ην δείγκα, ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη πεηξακάησλ). Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε πνζνηηθφ πιηθφ, παξνπζηάδνπκε 

θαη ην είδνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Δπίζεο, παξνπζηάδνπκε 

δηεμνδηθά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε (π.ρ. 

δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο) θαη θάλνπκε πιήξε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή. 

 

 ην θεθάιαην Δπξήκαηα θαη πδήηεζε (ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ) 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηελ εξκελεία θαη αμηνιφγεζή 

ηνπο. Δθφζνλ έρνπκε θάλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε νξγαλψλνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε 

πίλαθεο θαη γξαθήκαηα θαη δίλνπκε ζηνλ αλαγλψζηε πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα (πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο, κέζνη φξνη, ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ζπρλφηεηεο). Μεηά απφ θάζε εχξεκα είλαη θαιφ λα αθνινπζεί ε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε, γηα λα κελ επαλαιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε μερσξηζηφ θεθάιαην. Μηα 

πξψηε πξνζέγγηζε ζηε ζπδήηεζε είλαη ην αλ θαη θαηά πφζν ηα επξήκαηα ζηεξίδνπλ ή φρη 

ηα αξρηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ θνηηεηή. Σν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί 

είλαη: Σα επξήκαηα ζηεξίδνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε; ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη νξηζηηθή, ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζε, σζηφζν κεξηθέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ακθίζεκα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην ηθαλφ 

ζπκπέξαζκα. ε απηήλ ηε πεξίπησζε ε απάληεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη «λαη κελ, αιιά» 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαιφ είλαη λα ππάξμεη πιήξεο επεμήγεζε ζηε ζπδήηεζε.  Δπίζεο, 

ε ζπδήηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηα 

επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Δπηζεκαίλνπκε ηπρφλ ζπγθιίζεηο αιιά θαη απνθιίζεηο θαη ζρνιηάδνπκε 

αλάινγα. 
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 ηα ζπκπεξάζκαηα (ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ) γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο 

ηεο έξεπλαο. ε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

θαη ζπδεηνχκε θαηά πφζν ηα επξήκαηα θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πνπ ηέζεθαλ 

ζηελ εηζαγσγή. Δπίζεο, αλαθέξνπκε ζεκεία πνπ δελ θαιχπηεη ε έξεπλα, πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν κειινληηθήο 

έξεπλαο. 

 

7) ην παξάξηεκα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε φ,ηη άιιν πιηθφ έρνπκε 

ρξεζηκνπνηήζεη ην νπνίν είλαη ηφζν εθηεηακέλν ψζηε λα κε κπνξεί λα εληαρζεί ζην θχξην 

ζψκα ηεο εξγαζίαο (π.ρ. απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ απφ ζπλεληεχμεηο ή ξεπνξηάδ, 

εξσηεκαηνιφγηα). 

 

5.6  Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Κξηηήξην 1 

ρεδηαζκόο εξγαζίαο 

Α) αθήλεηα δηαηχπσζεο ηνπ δεηήκαηνο πξνο δηεξεχλεζε 

Β) εκαζία δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο επηθνηλσλίαο ή     

 ηεο δεκνζηνγξαθίαο 

Γ) Δξεπλεηηθή πξσηνηππία ηεο κειέηεο 

 

Κξηηήξην 2 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε  

Α) Δχξνο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο 

Β) Αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ / 

ππνζέζεσλ έξεπλαο 

Γ) Αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο 

 

Κξηηήξην 3 

Μεζνδνινγία, πιινγή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλωλ  

Α) Δγθπξφηεηα κεζνδνινγίαο 

Β) Αλάιπζε ησλ επξεκάησλ/ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο 

Γ) χγθξηζε επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε αληίζηνηρα ηεο βηβιηνγξαθίαο 



 
22 

 

Κξηηήξην 4 

πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

Α) πζρέηηζε ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ αλάιπζε 

Β) Καηαγξαθή πεξηνξηζκψλ/αδπλακηψλ ηεο κειέηεο 

Γ) Πνηφηεηα πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα/ πξφβιεκα ηεο έξεπλαο 

 

Κξηηήξην 5 

Γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε 

Α) Γνκή 

Β) Δπηρεηξεκαηνινγία 

Γ) Γιψζζα 

 

5.7 Αλαιπηηθή βαζκνιόγεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

              Κξηηήξηα Βαζκόο 

 

 ρεδηαζκφο εξγαζίαο 

 

 0-1,5 

 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε  

 

 0-2 

 Μεζνδνινγία, πιινγή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  0-3 

 

 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο  0-2 

 

 Γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε 

 

 0-1,5 

 



 
23 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

6.1 Αμηνιόγεζε θαη ρξήζε ηωλ πεγώλ 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ είλαη ν 

εληνπηζκφο, ε ηαμηλφκεζε θαη ε κειέηε ηεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

βηβιηνγξαθίαο. Η δηάθξηζε κεηαμχ πεγψλ θαη θξηηηθήο βηβιηνγξαθίαο ή κεηαμχ πξσηνγελνχο 

θαη δεπηεξνγελνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη θαιφ λα ηεξείηαη απζηεξά, θαζψο ε θξηηηθή 

βηβιηνγξαθία ζπρλά παξαζέηεη απνζπάζκαηα κφλν ησλ πεγψλ. Οη πξσηνγελείο πεγέο 

πεξηιακβάλνπλ πξσηνγελή πνηνηηθά ή πνζνηηθά δεδνκέλα (ζπλεληεχμεηο, άξζξα απφ 

εθεκεξίδεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ξαδηνθσληθέο θαη 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εξσηεκαηνιφγηα), φπσο επίζεο θαη αξρεηαθφ 

πιηθφ (Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, εθζέζεηο νξγαληζκψλ, λφκνπο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα). Οη 

δεπηεξνγελείο πεγέο είλαη κειέηεο θαη έξεπλεο ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ (άξζξα ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, κνλνγξαθίεο, δηαηξηβέο). 

 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θαηάινγν 

βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ., (http://ipac.lib.auth.gr/),  ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

HEAL-LINK, J-STOR), κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν (π.ρ. ην Google Scholar γηα 

επηζηεκνληθά άξζξα), θαηαιφγνπο εθδνηψλ (Elsevier, Wiley, Sage), φπσο θαη βηβιία 

αλαθνξάο (ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο). To Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (www.ekt.gr) 

πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Σν Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Δ. 

πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ζεκηλάξην ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη 

ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Η απνδειηίσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ κηαο 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Με ηελ απνδειηίσζε ζπγθεληξψλνπκε, ηαμηλνκνχκε θαη 

αμηνινγνχκε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ ζεσξνχκε ρξήζηκν γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

εξγαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαξηέιεο απνδειηίσζεο, πνπ 

θαιφ είλαη λα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα θάζε βηβιίν ή άξζξν πνπ έρνπκε ζηε 

βηβιηνγξαθία καο: 

 

http://ipac.lib.auth.gr/
http://www.ekt.gr/
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 Βαζηθά βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ ή ηνπ άξζξνπ (ζπγγξαθέαο, ηίηινο, ρξνλνινγία,     

 ηίηινο πεξηνδηθνχ - αλ πξφθεηηαη γηα άξζξν) 

 χλνςε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπ βηβιίνπ ή άξζξνπ 

 Απνζπάζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνιεμεί σο παξαζέκαηα 

 Πξνζσπηθέο απφςεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ 

 πξαγκαηεχεηαη ε πεγή 

 

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ βήκα είλαη ε ηαμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Δίλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εηθφλα πνπ 

έρεη δηακνξθψζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή δνκή ηεο εξγαζίαο.  ε απηφ ην 

ζηάδην κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ θελά θαη ειιείςεηο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα. 

 

6.2 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηωλ εξγαζηώλ εμακεληαίνπ καζήκαηνο (πξνπηπρηαθνύ θαη 

κεηαπηπρηαθνύ θύθινπ) 

Σα παξαθάησ θξηηήξηα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρή βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο 

(Chandler, 2013): 

 Γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, ζεσξηψλ, γλσζηηθψλ ζρεκάησλ θαη 

επξεκάησλ ηα νπνία αλαιχνληαη ζηηο δηαιέμεηο θαη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο θαζψο 

θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξεηε κηα ηζνξξνπεκέλε 

ζχλνςε ησλ παξαπάλσ θαη λα ηα εθαξκφζεηε θαηάιιεια ζην ζέκα ζαο. Γψζηε 

έκθαζε ζηα θχξηα δεηήκαηα θαη θάληε κηα ζχλζεζε παξφκνησλ απφςεσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο. πλνςίζηε ηηο ζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά ζαο ιφγηα. πζρεηίζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ κε ην δηθφ ζαο ζέκα. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζηε θαηάιιεια παξαδείγκαηα.     

 Κξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο. Μηα θαιή εξγαζία 

πεξηγξάθεη, ζπλνςίδεη αιιά επίζεο αμηνινγεί κε θξηηηθφ ηξφπν ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη λα αζθήζεηε θξηηηθή ζε έκπεηξνπο 

ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο αιιά λα δείμεηε φηη είζηε ηθαλνί λα ζθέθηεζηε κε 

νμπδέξθεηα. Υξεζηκνπνηήζηε ζχγθξηζε θαη αληηπαξάζεζε γηα λα παξνπζηάζεηε ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Ση είδνπο 
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δεηήκαηα κέλνπλ αλαπάληεηα; Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε κε ηζνξξνπεκέλε θαη 

αληηθεηκεληθή καηηά.  

 Οξζή ηεθκεξίσζε θαη επηρεηξεκαηνινγία. Οξγαλψζηε ην πιηθφ ζαο φζν πην 

απνηειεζκαηηθά κπνξείηε έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεηε ηελ αλάπηπμε νξζψλ 

ζπιινγηζκψλ. Μελ ζεσξείηε ηίπνηα δεδνκέλν. Η απιή παξάζεζε ηζρπξηζκψλ δελ 

ζεσξείηαη απφδεημε. ινη νη ηζρπξηζκνί πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδείμεηο, 

δειαδή απφ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπκε. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα πεγάδνπλ απφ ηα ηεθκήξηα. Μελ εηθάδεηε, κελ πξνβιέπεηε, 

κελ εζηθνινγείηε θαη, θπξίσο, κελ αλαθέξεζηε ζηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. Σέινο, ζε 

πεξηπηψζεηο εξγαζίαο εξεπλεηηθνχ ηχπνπ φπνπ ρξεηάδεηαη ζπιινγή θαη αλάιπζε 

πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα έγθπξε θαη 

αμηφπηζηε κεζνδνινγία. Πξνζδηνξίζηε ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεηε θαη 

θάληε παξαπνκπή ζε δεκνζηεπκέλν παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζην πεδίν κε ην 

νπνίν αζρνιείζηε. Δπίζεο, ζπδεηείζηε ην θαηά πφζν είλαη θαηάιιειε ε κεζνδνινγία 

γηα ηελ έξεπλά ζαο. Γείμηε επίγλσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο. Αλαθεξζείηε ζε 

λνκηθά ή εζηθά θσιχκαηα (π.ρ. εμαζθαιίζηε ηελ αλσλπκία ηνπ δείγκαηνο). 

 Δπηκέξνπο θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρή βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζσζηή 

νξγάλσζε ησλ κεξψλ ηνπ θεηκέλνπ,  ν νξζφο ηξφπνο παξαπνκπήο θαη ε ζσζηή 

κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
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6.3 Μνξθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο εμακήλνπ (πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα 

ζπνπδώλ)  

Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο γηα ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ 

ζαο.  

 

Η εξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα εμψθπιιν κε ηα εμήο παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Δκθάληζε θεηκέλνπ, εμψθπιιν 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Δ. 

 

Σίηινο καζήκαηνο 

λνκα θνηηεηή/ηξηαο 

 

 

Σίηινο 

[Τπφηηηινο] 

 

 

 

Xεηκεξηλφ ή Δαξηλφ Δμάκελν – αθαδ. έηνο 

 

 

 Σν θείκελν λα έρεη πιήξε ζηνίρηζε θαη λα έρεη έθηαζε πεξ. 3.000 ιέμεηο γηα ην 

πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη πεξ. 5.000 ιέμεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηλάθσλ, ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο). 

 ηνηρεία: Times New Roman 12 pt 

 Πεξηζψξηα: επάλσ-θάησ: 2,54 εθ., δεμηά-αξηζηεξά: 3,14 εθ. 
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 Γηάζηηρν: 1,5 

 H αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ γίλεηαη κε αξαβηθά ζχκβνια (1,2,3) θαη είλαη ζπλερήο απφ 

ην εμψθπιιν, ζην νπνίν φκσο δελ εκθαλίδεηαη αξηζκφο. Ο αξηζκφο ζηηο επφκελεο 

ζειίδεο εκθαλίδεηαη ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 Γηα ηε ζσζηή παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ θαη πηλάθσλ, ηελ νξζή ρξήζε 

παξαπνκπψλ, παξαζεκάησλ, ζεκείσλ ζηίμεο θαη βηβιηνγξαθίαο δείηε παξαθάησ ζηηο 

νδεγίεο γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. 

 

6.4 Μνξθνπνίεζε επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ (πηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο 

δηπιωκαηηθήο) 

 

 Σν θείκελν λα έρεη πιήξε ζηνίρηζε θαη λα έρεη έθηαζε πεξ. 15.000 ιέμεηο γηα ηελ 

πηπρηαθή εξγαζία θαη πεξ. 25.000 ιέμεηο γηα ηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ, ησλ πηλάθσλ, ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο). 

 ηνηρεία: Times New Roman 12 pt 

 Πεξηζψξηα: επάλσ-θάησ: 2,54 εθ., δεμηά-αξηζηεξά: 3,14 εθ. 

 Γηάζηηρν: 1,5 

 

  ια ηα θεθάιαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηίηιν πνπ γξάθεηαη κε θεθαιαία θαη έληνλα 

γξάκκαηα (π.ρ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ). Σπρφλ ππνθεθάιαηα αξηζκνχληαη δηαδνρηθά 

θαη γξάθνληαη κε έληνλα γξάκκαηα (π.ρ. 2.1., 2.2.). Τπνελφηεηεο ζηα ππνθεθάιαηα 

εκθαλίδνληαη κε πιάγηα (2.1.1, 2.1.2).  Η πξψηε παξάγξαθνο κεηά απφ θάζε 

θεθάιαην μεθηλάεη απφ ηελ άθξε αξηζηεξά, ελψ νη επφκελεο αξρίδνπλ ζε απφζηαζε 

0.5 εθ. απφ ηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θεηκέλνπ. ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ θάλνπκε κηα 

κηθξή εηζαγσγή θαη ζην ηέινο κηα ζχλνςε ηεο ζεκαηηθήο  ελφηεηαο θξνληίδνληαο λα 

ζπλδέζνπκε ην  θάζε θεθάιαην κε ην επφκελφ ηνπ.  

 

 Η αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ γίλεηαη κε ιαηηληθά ζχκβνια (i, ii, iii, iv…) κέρξη ηελ 

ΔΗΑΓΧΓΖ θαη ζηε ζπλέρεηα κε αξαβηθά ζχκβνια (1,2,3,…). H αξίζκεζε είλαη 

ζπλερήο απφ ην εμψθπιιν, ζην νπνίν φκσο δελ εκθαλίδεηαη αξηζκφο. Ο αξηζκφο ζηηο 

επφκελεο ζειίδεο εκθαλίδεηαη ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 



 
28 

 Σα παξαδείγκαηα, αξηζκνχληαη δηαδνρηθά κε ηνλ αξηζκφ ζε παξέλζεζε θαζψο θαη κε 

ηπρφλ ζπλνδεπηηθά γξάκκαηα (πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ παξελζέζεσλ) ζε 

πεξίπησζε ζχγθξηζεο: 

(1α) Γχν κέξεο αξγφηεξα έπαηξλε ην ηξέλν γηα ην Μηιάλν. 

(1β)  Έπαηξλε ην ηξέλν γηα ην Μηιάλν ηελ επνκέλε. 

 

 Σα παξαδείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 1 εθ. απφ ηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ 

θεηκέλνπ.  

 

 Πξνηηκάηαη ε δηακφξθσζε ησλ Πηλάθσλ ζε πιέγκα, κε ιεδάληα απφ θάησ. Οη 

παξάγξαθνη ζηνπο Πίλαθεο έρνπλ κνλφ δηάζηηρν: 

 

Δθεκεξίδα Ννύκεξν (%) 

Διεπζεξνηππία 

Η Καζεκεξηλή 

Σν Βήκα 

Σα Νέα 

49 

39 

31 

30 

13,5 

10,7 

8,5 

8,2 

 

Πίλαθαο 1. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

 Υξήζε ησλ παξαπνκπψλ θαη παξαζεκάησλ 

  

Η παξάζεζε απφςεσλ ελφο ζπγγξαθέα κέζα ζε έλα επηζηεκνληθφ θείκελν ζπλνδεχεηαη 

απαξαηηήησο απφ ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα, ηε ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ηνλ αξηζκφ ζειίδαο: 

α) (Chomsky 2000) 

β) πσο αλαθέξεη ν Halliday (1985: 64-66)… 

γ) Με βάζε απηέο ηηο ηδηφηεηεο νη Holton, Mackridge θαη Φηιηππάθε-Warburton (1999: 428-430) 

ππνζηεξίδνπλ φηη… 

δ) “… (Lyons 1977: 32-56)…” 

ε) Αλαθνξέο ζε αλαδεκνζηεπκέλν θείκελν πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο αξρηθήο 

έθδνζεο (π.ρ. Sapir [1929] 1949: 166). 

ζη) ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ: (Fairclough 1994, 

Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζνο 1999, Μνζρνλάο 2001, Gass & Madden 1985) [κέζα ζε 

παξελζέζεηο, κε θελφ αλάκεζα ζην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηε ρξνλνινγία. Οη 
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δηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε θφκκα]. Έλα άξζξν κε δχν σο ηέζζεξηο 

ζπγγξαθείο πεξηιακβάλεη φια ηα επίζεηα ζηελ πξψηε παξαπνκπή θαη αθνινπζεί κφλν ην 

επίζεην ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ έλδεημε et al./θ.ά. ζηε ζπλέρεηα (Burgess, Sieminski, 

& Arthur 2006 θαη ζηε ζπλέρεηα Burgess et al. 2006) Άξζξα κε πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο 

ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ηελ έλδεημε et al./θ.ά. ζε φιεο ηηο παξαπνκπέο 

(MacIntyre et al. 1998). Αλ απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα έρνπλ εθδνζεί δχν βηβιία ή άξζξα ηελ 

ίδηα ρξνληά ηφηε ζεκεηψλνπκε έλα κηθξφ γξάκκα κεηά ηε ρξνλνινγία έθδνζεο (π.ρ. Lyons 

2005α). 

 

Γείηε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα γηα ηηο παξαπνκπέο κέζα ζην θείκελν (in-text citations): 

δ) „Oπσο δηαβάδνπκε ζηνλ Κξηαξά (2001: 24), είλαη πξνηηκεηέν λα απνθεχγνληαη έθδεια 

αξρατζηηθέο ζπληάμεηο ξεκάησλ θαζψο παξαηεξείηαη φηη κεξηθέο θνξέο «ζπληάζζνκε ηα 

λενειιεληθά ξήκαηα ή αθνινπζψληαο ηελ αξραία ηνπο ζχληαμε, πνπ δελ ηαπηίδεηαη πάληα κε 

ηελ λενειιεληθή, ή ζπληάζζνκε θαηά ην λννύκελν θαη φρη θαηά ην γξαθόκελν». [κε θελφ κεηά 

ηε δηπιή ζηηγκή]  

ε) Ο δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο θέξεηαη σο δηακεζνιαβεηηθφο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη πνιηηψλ, 

«ειέγρεη δειαδή πξνθαλείο, ή θαη ιαλζάλνπζεο, εληάζεηο,  πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηηο 

πάζεο θχζεσο εμνπζίεο θαη ζηα πνιηηηθά ππνθείκελα πνπ ηηο επηιέγνπλ ή ηηο πθίζηαληαη 

(Μαξσλίηεο 2001: 28). [κέζα ζε παξελζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην επψλπκν ηνπ 

ζπγγξαθέα, ηε ρξνλνινγία έθδνζεο, δηπιή ζηηγκή, θελφ δηάζηεκα θαη ηε/ηηο ζειίδα/εο] 

 

 Υξήζε ησλ ππνζεκεηψζεσλ 

Οη ππνζεκεηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο θαη λα γξάθνληαη ζην ηέινο θάζε ζειίδαο (ζε 

Times New Roman 10 pt). Οη δείθηεο ησλ ζεκεηψζεσλ κέζα ζην θείκελν πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη κεηά απφ ζεκεία ζηίμεσο, φπνπ απηά ππάξρνπλ. Γηα παξάδεηγκα:
1
 

 

 Υξήζε θσηνγξαθηψλ, πηλάθσλ, ζρεδηαγξακκάησλ απφ ην δηαδίθηπν 

Η πεγή πξέπεη λα δειψλεηαη ζηε ιεδάληα πνπ αθνινπζεί. Γείηε ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

 

 

 

                                                           
1
 Ο φξνο journalese ρξεζηκνπνηείηαη ππνηηκεηηθά. ην Longman Dictionary of Contemporary English  (1992) 

δηαβάδνπκε: “language considered to be typical of newspapers, especially in being full of  too-often-used 

expressions”. 
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Σχεδιάγραμμα 1:  Η ανεςτραμμζνη πυραμίδα τησ είδηςησ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_pyramid) 

 

 εκεία ζηίμεο 

α) Σα δηπιά εηζαγσγηθά («…») ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα παξαπνκπέο, πιήξεηο ή κεξηθέο 

θαη ηα απνζησπεηηθά δελ ζπκβνιίδνληαη πνηέ κε παξαπάλσ απφ ηξεηο ηειείεο (…). ηαλ ηα 

παξαζέκαηα μεπεξλνχλ ηηο ηξεηο ζεηξέο θεηκέλνπ, πξέπεη λα γξάθνληαη ρσξηζηά, ρσξίο 

εηζαγσγηθά, κε κηα θελή ζεηξά πάλσ θαη θάησ απφ ην θείκελν, κε δηαζηήκαηα 1 εθ. δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηνπ θαλνληθνχ θεηκέλνπ θαη αλαθνξά ζηελ πεγή.  

 

Γηα παξάδεηγκα: 

Η Νενειιεληθή Γξακκαηηθή [ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε] είλαη ππεχζπλνο θαη 

θσηεηλφο νδεγφο γηα ηελ θαιή ρξήζε ηεο γιψζζαο καο. Αιιά είλαη βηβιίν 

δηεμνδηθφ, πνιπζέιηδν θαη εθείλνη πνπ ζα είραλ ηελ ππνκνλή λα ζθχςνπλ επάλσ 

ηνπ θαη λα ην κειεηήζνπλ ζνβαξά δελ είλαη πνιινί, κνινλφηη δελ είλαη ιίγνη 

εθείλνη πνπ έρνπλ απηφ ην ρξένο (Παπαλνχηζνο θαη ηαχξνπ 1963-4: 19). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_pyramid
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β) Σα κνλά (‘...’) εηζαγσγηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δειψζνπλ κε θνηλά 

απνδεθηή ρξήζε, ή αλαθνξά ζε ιέμε, έθθξαζε, θαηάιεμε, φπσο π.ρ. ζηηο παξαθάησ 

αλαθνξέο: “O ζπγγξαθέαο αξέζθεηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε „απνθνξχθσκα‟ γηα λα 

ππνλνήζεη κηα επηπξφζζεηε ζεκαζία …” θαη “Η ιέμε  „θαηάρξεζε‟ κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνδειψζεη …”  

γ) ε θακία πεξίπησζε δελ ππνγξακκίδνπκε ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο ή παξαδείγκαηα, 

νχηε ρξεζηκνπνηνχκε ζηνηρεία κε έληνλε γξαθή (bold letters). Σα έληνλα ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηνπο ηίηινπο ελνηήησλ. 

δ) Σα πιάγηα γξάκκαηα (italics) κπνξνχλ λα ππνδειψζνπλ νξνινγία/φξν ή έκθαζε. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηνλ Labov (1972: 86) ν θαζεκεξηλφο (πξνθνξηθφο) αλεπίζεκνο ιφγνο 

δηαθξίλεηαη ζε αλεπηηήδεπην (casual) θαη ζε απζόξκεην (spontaneous). 

 

πκβνπιή: πξηλ ππνβάιινπκε ηελ εξγαζία καο ειέγρνπκε ηε ζηίμε θαη ηπρφλ νξζνγξαθηθά ή άιινπ 

είδνπο ιάζε (ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ δηνξζψλεη απηφκαηα ηα νξζνγξαθηθά ιάζε) θαη μαλαδηαβά-

δνπκε πξνζεθηηθά ην θείκελφ καο ζε εθηππσκέλε κνξθή. 

 

6.5  Λνγνθινπή 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξίδνπκε ηηο απφςεηο καο ζε επξήκαηα, απφςεηο θαη γεγνλφηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο πεγέο καο (βηβιία, άξζξα απφ πεξηνδηθά, ζπλεληεχμεηο, εθεκεξίδεο, 

δηαδίθηπν).  Η αλαθνξά γίλεηαη ηφζν κέζα ζην θείκελν φζν θαη ζηε βηβιηνγξαθία.  Η ρξήζε 

παξαπνκπψλ θξίλεηαη ππνρξεσηηθή θαη ε κε ρξήζε ηνπο, εζθεκκέλα ή κε, απνηειεί 

ινγνθινπή. Χο ινγνθινπή νξίδνπκε ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ απφςεσλ, ηδεψλ ή θξάζεσλ 

άιισλ εξεπλεηψλ ρσξίο λα θάλνπκε αλαθνξά ζην έξγν ηνπο. Αθφκα θαη παξάθξαζε ησλ 

απφςεσλ θάπνηνπ εξεπλεηή ρσξίο ηελ παξάζεζε ηεο αληίζηνηρεο παξαπνκπήο ζεσξείηαη 

ινγνθινπή. Η ινγνθινπή είλαη εζηθφ θαη λνκηθφ παξάπησκα θαη επηζχξεη θπξψζεηο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα ινγνθινπή είλαη: 

 Να ρξεζηκνπνηνχκε ηδέεο, ζπκπεξάζκαηα, ζεσξίεο, ή απνζπάζκαηα απφ ην έξγν θάπνηνπ 

εξεπλεηή ρσξίο λα θάλνπκε αλαθνξά ζηελ αληίζηνηρε παξαπνκπή 

 Να κε βάδνπκε κέζα ζε εηζαγσγηθά θξάζεηο πνπ πήξακε απηνχζηεο απφ θάπνηα πεγή 

 Να γξάθνπκε ηελ εξγαζία θάπνηνπ θνηηεηή ή λα βάδνπκε θάπνηνλ άιιν λα θάλεη ηε δηθή καο 

 Να παξαπνηνχκε ή λα θαηαζθεπάδνπκε πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα 

 Να κεηαθξάδνπκε θαηά ιέμε θείκελν απφ μελφγισζζε πεγή ρσξίο λα θάλνπκε αλαθνξά ζηνλ 

ζπγγξαθέα 
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 Να ρξεζηκνπνηνχκε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα, πίλαθεο, θσηνγξαθίεο θαη 

άιινπ είδνπο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ δελ είλαη δηθφ καο ή ην έρνπκε βξεη ζην δηαδίθηπν. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ην έρνπκε εληνπίζεη 

 

6.6 Βηβιηνγξαθία 

H βηβιηνγξαθία πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηεο APA (American Psychological 

Association). Γείηε ην ππφδεηγκα πνπ αθνινπζεί γηα παξαδείγκαηα παξνπζίαζεο ζηα 

ειιεληθά θαη αγγιηθά. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μ.Μ.Δ. 

(http://www.jour.auth.gr/mtpx_new/?page_id=1516) κπνξείηε λα βξείηε ζρεηηθφ κλεκφλην 

γηα ηε ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο θαη νδεγίεο γηα παξαπνκπέο θαη ζεκεηψζεηο.   

 

Η βηβιηνγξαθία θαηαρσξίδεηαη ζην ηέινο ησλ θεθαιαίσλ θαη πξηλ απφ ην Παξάξηεκα. Η 

βηβιηνγξαθηθή θαηαρψξηζε έρεη πξνεμνρή 0.5 εθ. Γηα ηηο βηβιηνγξαθηθέο θαηαρσξίζεηο 

αθνινπζείηαη ε αθφινπζε ζεηξά, κε βάζε ην ειιεληθφ αιθάβεην: A, B, Γ/C, Γ/D, E, Zδ, F, 

G, H, Θ, Η, J, K, Λ/L, M, N, Ξ, O, Π/P, Q, Ρ/R, /S, T, Y, Φ, U, V, W, X, Y, Zz, Φ, Χ. 

 

Σα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ λα είλαη Times New Roman 12 pt. θαη ην δηάζηηρν κνλφ. Σν 

ζχλνιν ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ πνπ γίλνληαη κέζα ζην θείκελν -θαη κφλν απηέο- 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Οη θαηαρσξίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξψηα κε 

αιθαβεηηθή θαη θαηφπηλ κε ρξνλνινγηθή (ζε πεξίπησζε πνιιαπιψλ αλαθνξψλ ζηνλ/ζηελ 

ίδην/α ζπγγξαθέα) ζεηξά ζχκθσλα κε ην επψλπκν ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα. Πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

αξρηθά νλνκάησλ ρσξίδνληαη κε ηειείεο ρσξίο δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο.  

 

6.6.1 Παξαδείγκαηα βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 
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