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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Απόφαση Συνέλευσης: 10η συνεδρίαση/26.03.2021) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

- Η διπλωματική εργασία πρέπει να περιλαμβάνει (τουλάχιστον) ένα στοιχείο πρωτοτυπίας, με τη 
μορφή συλλογής ή/και επεξεργασίας της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ή/και εμπειρικών 
στοιχείων/ερωτηματολογίων ή/και διατύπωσης θεωρητικού υποδείγματος, με βάση τα διδαχθέντα 
μαθήματα στο Τμήμα. Η διπλωματική εργασία πρέπει επίσης να περιέχει μια ενδελεχή και εκτενή 
σύνθεση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας σε ένα θέμα και να αντανακλά την βαθιά και 
κριτική κατανόηση της βιβλιογραφίας. 

- Καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, ο/η φοιτητής/ήτρια οφείλει να προχωρά σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και να συμμετέχει ενεργά στο Σεμινάριο Διπλωματικής 
Εργασίας. 

- Οι φοιτητές οφείλουν επίσης μετά από την προτροπή του επιβλέποντα καθηγητή τους να 
παρακολουθήσουν όποια ειδική διάλεξη σχετική με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 
οργανώσει το Τμήμα, καθώς επίσης και να διαβάσουν το υλικό που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και στο eclass του μαθήματος από τον/την επιβλέποντα/ουσα 
καθηγητή/τρια. Επίσης, συστήνεται να παρακολουθήσουν την ενότητα με τα σχετικά σεμινάρια που 
οργανώνει η Βιβλιοθήκη του Παν/μίου (https://www.aueb.gr/el/lib/content/v-enotita-
ekpaideytikon-seminarion-vivliothikis). 
 

- Πριν από την επιλογή του θέματος σε κάθε περιοχή ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει σε συνεννόηση με 
τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια να μελετήσει μια εκτενή βιβλιογραφία. Η συζήτηση της 
βιβλιογραφίας αυτής στο πλαίσιο του Σεμιναρίου και πιθανά η παρουσίαση μέρους της θα οδηγήσει 
στην επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

- Η έκταση της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι περίπου 10000 λέξεις (χωρίς τον πίνακα 
περιεχομένων, τα διαγράμματα και τις βιβλιογραφικές αναφορές). 

- Στη 2η σελίδα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Ο/Η <όνομα 
φοιτητή/ήτριας> βεβαιώνω ότι το έργο που εκπονήθηκε και παρουσιάζεται στην υποβαλλόμενη 
διπλωματική εργασία είναι αποκλειστικά ατομικά δικό μου. Όποιες πληροφορίες και υλικό που 
περιέχονται έχουν αντληθεί από άλλες πηγές, έχουν καταλλήλως αναφερθεί στην παρούσα 
διπλωματική εργασία. Επιπλέον τελώ εν γνώσει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ότι δεν 
συντρέχουν όσα βεβαιώνονται από μέρους μου η εργασία μου θα μηδενιστεί.» 

 

ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΥΠΟΥ Α» 

- Η πρωτοτυπία σε μια πτυχιακή εργασία «Τύπου Α» έγκειται είτε στην εμπειρική διερεύνηση ενός 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/v-enotita-ekpaideytikon-seminarion-vivliothikis
https://www.aueb.gr/el/lib/content/v-enotita-ekpaideytikon-seminarion-vivliothikis
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θέματος με την χρήση οικονομετρικών εργαλείων, είτε στην θεωρητική διερεύνηση ενός θέματος με 
την διατύπωση ενός μαθηματικού υποδείγματος. 

- Η εργασία περιλαμβάνει επισκόπηση της βιβλιογραφίας (ενδεικτική έκταση: 5-10 σελίδες), η οποία 
συνδέεται με το θέμα της εργασίας. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί το δεύτερο 
Κεφάλαιο της εργασίας και είναι το πρώτο τμήμα της που εκπονεί ο/η φοιτητής/ήτρια. 

- Εφόσον ολοκληρωθεί και εγκριθεί η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ο/η φοιτητής/ήτρια προχωρά 
με το κυρίως κομμάτι της εργασίας ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει με αντίστοιχη αρίθμηση 
των Κεφαλαίων (πχ Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογική προσέγγιση, Κεφάλαιο 4: Στοιχεία, Κεφάλαιο 5: 
Αποτελέσματα, ανάλογα με το θέμα της εργασίας). 

- Στη συνέχεια, εφόσον ολοκληρωθεί και εγκριθεί το κυρίως κομμάτι της εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια 
γράφει την Εισαγωγή και τα Συμπεράσματα (1-2 σελίδες το καθένα), και στη συνέχεια την Περίληψη 
της εργασίας (έως 200 λέξεις). 

 

ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΥΠΟΥ Β» 

- Η πρωτοτυπία σε μια πτυχιακή εργασία «Τύπου Β» έγκειται στην πρωτογενή από πλευράς φοιτητή 
συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας και στην πρωτότυπη ανάλυση και σχολιασμό 
των ερευνητικών ευρημάτων υπό το πρίσμα της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Η εργασία στηρίζεται 
στην υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία, την οποία επεξεργάζεται/αναλύει/συνθέτει ο/η 
φοιτητής/τρια. Σε όλη την εργασία οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
συνθετικές (πχ δεν συστήνεται η χρήση μιας μοναδικής βιβλιογραφικής αναφοράς σε κάθε 
διαδοχική παράγραφο). 

- Η δομή της εργασίας «Τύπου Β» εξαρτάται από τη θεματική περιοχή. Τα διαφορετικά κεφάλαια της 
εργασίας μπορεί να αντιστοιχούν σε διαφορετικές πτυχές του θέματος ή να διαχωρίζουν την 
θεωρητική από την εμπειρική βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο θέμα.  

- Είναι θεμιτό μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή ένα κεφάλαιο της εργασίας να περιλαμβάνει 
είτε την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων είτε μια μελέτη περίπτωσης (case study). 

- Εφόσον ολοκληρωθεί και εγκριθεί το κυρίως κομμάτι της εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια γράφει την 
Εισαγωγή και τα Συμπεράσματα (1-2 σελίδες το καθένα), και στη συνέχεια την Περίληψη της 
εργασίας (έως 200 λέξεις). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

- Μετά την επιλογή του θέματος ο/η φοιτητής/ρια θα πρέπει να αναζητήσει τη σχετική βιβλιογραφία 
η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή ως προς την συνάφεια και την 
επάρκεια της. Το μεγαλύτερο μέρος της θα είναι συνήθως στην αγγλική γλώσσα. 

- Μετά την προσεκτική μελέτη της βιβλιογραφίας ο/η φοιτητής/τρια θα προτείνει τον σκελετό/δομή 
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της εργασίας, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από τον καθηγητή. 

- Στα αρχεία που στέλνει ο/η φοιτητής/ήτρια, θα πρέπει στο όνομα του αρχείου να αναφέρεται το 
θέμα της εργασίας και το όνομα του/της (και να μην έχουν τίτλο όπως «Διπλωματική» ή 
«Διπλωματική_τελικό» κ.ο.κ.). 

- Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για ορθογραφικά, συντακτικά και τυπογραφικά 
λάθη. Αρχεία με λάθη θα επιστρέφονται στον/ην φοιτητή/ήτρια για διόρθωση χωρίς σχόλια. 

- Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά τους μήνες διάρκειας 
του Σεμιναρίου Διπλωματικής Εργασίας.  

- Ο/Η επιβλέπων/ουσα εγκρίνει την κατάθεση μόνο αν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας σε 
μεταγενέστερο διάστημα ο/η επιβλέπων/ουσα διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την κατάθεση, 
εφόσον δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία.  

- Ο/Η φοιτητής/ήτρια οφείλει να αναφέρει κάθε πηγή που χρησιμοποίησε για την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας. Απαγορεύεται αυστηρά η διπλωματική εργασία να περιέχει είτε 
αυτούσια είτε μεταφρασμένα αποσπάσματα βιβλιογραφικών πηγών (επιστημονικών άρθρων, 
βιβλίων, κλπ) χωρίς τη χρήση εισαγωγικών είτε παραφρασμένα αποσπάσματα χωρίς να 
αναφέρεται ρητά και με ακρίβεια ο συγγραφέας και η πηγή τους. Το αντίθετο (συμπερίληψη 
ξένων αποσπασμάτων χωρίς εισαγωγικά και αναφορά βιβλιογραφικής πηγής) συνιστά 
αντιγραφή/ λογοκλοπή (plagiarism) και θεωρείται μέγιστο ατόπημα στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα. Ο/Η φοιτητής/ήτρια φέρει την ακέραια ευθύνη αν σε περίπτωση ελέγχου διαπιστωθεί 
εκτεταμένη αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν ή μετά το πέρας της διπλωματικής εργασίας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Καθετί που ο/η φοιτητής/τήτρια έχει αντλήσει από την βιβλιογραφία πρέπει να παραπέμπεται με 
σαφήνεια ως προς τη βιβλιογραφική του προέλευση. Επομένως λειτουργείτε με τον κανόνα: καθετί 
που υπάρχει ήδη στη βιβλιογραφία (και δεν είναι άποψή σας ή πρωτότυπο εύρημά σας) πρέπει να 
παραπέμπεται!  

- Η περιληπτική ή/και παραφρασμένη αναφορά γενικής ιδέας/επιχειρήματος κάποιου συγγραφέα 
παραπέμπεται ως: [(Sen (1998)] ή (Sen, 1998) ενώ η κατά λέξη αντιγραφή γίνεται με το συγκεκριμένο 
κείμενο εντός εισαγωγικών και την παραπομπή να αναφέρεται ως: [(Sen (1998, σελ. 281)] ή (Sen, 
1998: 281). 

- Σχετικά με τους τρόπους παραπομπής, Υπάρχουν ανά επιστημονικό κλάδο διαφορετικοί 
εναλλακτικοί τρόποι παραπομπής, όπως: 

α) μέσα στο κείμενο (Abramovitz 1986: 387). Στο τέλος της εργασίας (παράρτημα: Βιβλιογραφικές 
Παραπομπές) η πλήρης αναφορά: Abramovitz, M. (1986) “Catching Up, Forging Ahead, and Falling 
Behind”, Journal of Economic History, 46 (2): 385- 406. 
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β) μέσα στο κείμενο υπάρχει μόνο η παραπομπή υποσημείωσης, και από κάτω στην ίδια σελίδα 
(footnote) (ή εναλλακτικά στο τέλος της εργασίας –endnote) υπάρχει η πλήρης βιβλιογραφική 
αναφορά, δηλ: M. Abramovitz, “Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind”, Journal of 
Economic History, 46:2, 1986, 385-406. 

γ) διάφορες παραλλαγές των παραπάνω, όπως περιγράφονται στα επιστημονικά περιοδικά. 

Μπορείτε να επιλέξετε  το σύστημα βιβλιογραφικών παραπομπών που ταιριάζει περισσότερο στο 
είδος της διπλωματικής εργασίας σας, για παράδειγμα το σύστημα που ακολουθεί το βασικό 
επιστημονικό journal στο οποίο παραπέμπετε. Το σύστημα που επιλέξετε πρέπει να το ακολουθείτε 
με τρόπο ενιαίο και συνεπή από την αρχή μέχρι το τέλος της διπλωματικής. 

- O κατάλογος βιβλιογραφίας περιέχει όλες τις εργασίες που περιέχονται/αναφέρονται στο 
κείμενο, και μόνο αυτές. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

- Για να οριστεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να υποβάλλει 
ένα τελικό κείμενο για έγκριση από τον/ην επιβλέποντα/ουσα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την 
προθεσμία υποβολής των διπλωματικών εργασιών. Στο κείμενο αυτό θα πρέπει να έχουν ληφθεί 
υπόψη όλα τα προηγούμενα σχόλια του επιβλέποντα. Μόνο μετά την τελική έγκριση θα είναι 
δυνατή η υποβολή της εργασίας ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία του Τμήματος και 
μόνο εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Παράταση μερικών 
ημερών θα δίνεται μόνο εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας (υγείας κλπ). 

- Η διπλωματική́ εργασία παρουσιάζεται προφορικά́ ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από ́τον 
Επιβλέποντα και μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Π., ή Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος. Η προφορική εξέταση 
ορίζεται από́ τον/ην επιβλέποντα/ουσα στα πλαίσια του συνολικού ́προγράμματος της αντίστοιχης 
εξεταστικής περιόδου. 

- Η παρουσίαση της εργασίας διαρκεί 15’ και ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να έχει ετοιμάσει 6-8 
διαφάνειες με bullets-keywords, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η παρουσίαση. Eρωτήσεις μπορούν 
να γίνουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ή μετά. 

- Στην παρουσίαση της διπλωματικής εργασία ο/η φοιτητής/τήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αναλύσει σε βάθος όλα τα επιχειρήματα/μεθόδους που περιλαμβάνονται στην διπλωματική του 
εργασία. Τμήματα της διπλωματικής εργασίας που δεν συμβαδίζουν με τις γνώσεις του φοιτητή στη 
διάρκεια της παρουσίασης δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας.  

- Η εργασία βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο βαθμός συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της 
γενικότερης επιμέλειας και συνεργασίας που επέδειξε ο φοιτητής/τρια κατά́ τη διάρκεια της 
εκπόνησης της μελέτης, καθώς και την παρουσίαση και γνώση του θέματος.  

- Το μάθημα είναι ετήσιο (Δ’ έτος, Α & Β εξάμηνο) και έχει διπλή́ βαρύτητα (12 πιστωτικές μονάδες 
ECTS). 


