Οδηγίες για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

1.

Διπλωματική/ πτυχιακή εργασία
Η διπλωματική εργασία είναι μια πρωτότυπη εργασία επιστημονικής ανάλυσης

και επεξεργασίας ενός δεδομένου ζητήματος από τον φοιτητή (τους φοιτητές –αν
πρόκειται για ομαδική εργασία). Η πρωτοτυπία σε μια πτυχιακή εργασία έγκειται:
στην πρωτογενή από πλευράς φοιτητή συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση της
βιβλιογραφίας, ή/και στην εμπειρική διερεύνηση ενός ζητήματος (αν αυτό έχει κριθεί
απαραίτητο κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα), και πρωτότυπη ανάλυση/
σχολιασμό των ερευνητικών ευρημάτων υπό το πρίσμα της επιστημονικής
βιβλιογραφίας.
Ως προς τα παραπάνω, η διπλωματική εργασία του φοιτητή είναι πρωτότυπη.
Ωστόσο πάντοτε στηρίζεται στην υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία, την οποία
ο φοιτητής προσπαθεί να επεξεργαστεί/ αναλύσει/ συνθέσει. Ο τρόπος της
επεξεργασίας/ ανάλυσης/ σύνθεσης αποτελεί επιλογή του φοιτητή. Όμως καθετί που
ο φοιτητής έχει αντλήσει από την βιβλιογραφία πρέπει να παραπέμπεται με σαφήνεια
ως προς τη βιβλιογραφική του προέλευση. Απαγορεύεται αυστηρά μια οποιαδήποτε
ακαδημαϊκή εργασία (όπως η διπλωματική) να περιέχει ακόμα και παραφρασμένα
αποσπάσματα άλλων βιβλιογραφικών πηγών (επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, κλπ)
χωρίς να αναφέρεται ρητά και με ακρίβεια ο συγγραφέας και η πηγή τους. Το
αντίθετο (συμπερίληψη ξένων αποσπασμάτων χωρίς αναφορά βιβλιογραφικής πηγής)
συνιστά αντιγραφή/ λογοκλοπή (plagiarism) και θεωρείται μέγιστο ατόπημα στην
πανεπιστημιακή κοινότητα. Επομένως λειτουργείτε με τον κανόνα: καθετί που
αναφέρεται (και δεν είναι άποψή σας ή πρωτότυπο εύρημά σας) πρέπει να
παραπέμπεται! (βλ. 4)

2.

Βιβλιογραφικές πηγές

Οι παρακάτω βιβλιογραφικές πηγές μπορούν να είναι χρήσιμες στην εκπόνηση μιας
διπλωματικής εργασίας:
• Πανεπιστημιακά εγχειρίδια (Textbooks).
• Survey articles
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• Επιστημονικά περιοδικά, Survey journals (JEconLit, JEconSurv, EJ, AER)
• EconLit.
• Ακαδημαϊκές μονογραφίες, από έγκυρους επιστημονικούς εκδοτικούς οίκους.
• Εκθέσεις και έγγραφα διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, World Bank,
OECD, IMF, etc).
• Internet: ως ένα βαθμό, αλλά με μεγάλη προσοχή, οι πηγές να είναι έγκυροι
ερευνητικοί φορείς.

3.

Ανάπτυξη θέματος (ενδεικτικά)
• Εισαγωγή (γιατί το θέμα είναι σημαντικό).
• Κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας - Θεωρητικά επιχειρήματα και
αντεπιχειρήματα.
• Αποτελέσματα εμπειρικών μελετών.
• Εμπειρική διερεύνηση (?)
• Σύνοψη των ευρημάτων και συμπεράσματα.
o Καλό είναι, κατά την υποβολή της διπλωματικής, να προηγείται στην
αρχή της εργασίας σύντομη περίληψη (abstract) (100-150 λέξεων),
που βέβαια εκπονείται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.
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Παραπομπές / Βιβλιογραφία
• Η περιληπτική, παραφρασμένη αναφορά γενικής ιδέας/ επιχειρήματος κάποιου
συγγραφέα παραπέμπεται ως: [(Sen (1998)] ή (Sen, 1998).
• H κατά λέξη αντιγραφή γίνεται με το συγκεκριμένο κείμενο εντός εισαγωγικών
και την παραπομπή να αναφέρεται ως: [(Sen (1998, σελ. 281)] ή (Sen, 1998:
281).
• O τελικός κατάλογος βιβλιογραφίας περιέχει μόνο όσες εργασίες περιέχονται/
αναφέρονται στο κείμενο, αλλά τις περιέχει όλες!
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Τρόπος παραπομπής: υπάρχουν ανά επιστημονικό κλάδο διαφορετικοί εναλλακτικοί
τρόποι παραπομπής, π.χ.:
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): 385406.
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 μπορείτε να δείτε στα διάφορα
επιστημονικά περιοδικά.
Επιλέξτε το σύστημα βιβλιογραφικών παραπομπών που ταιριάζει περισσότερο στο
είδος της διπλωματικής εργασίας σας. Ακολουθήστε, π.χ. το σύστημα που ακολουθεί
το βασικό επιστημονικό journal στο οποίο παραπέμπετε. Αλλά όποιο σύστημα
επιλέξετε πρέπει να το ακολουθείτε με τρόπο ενιαίο και συνεπή από την αρχή μέχρι
το τέλος της διπλωματικής.

5.

Μέγεθος εργασίας

Ό,τι προβλέπει ο κανονισμός σπουδών: γενικά ενδεικτικά περίπου 10.000 λέξεις αν
πρόκειται για προπτυχιακή διπλωματική και μέχρι 15.000 λέξεις αν πρόκειται για
μεταπτυχιακή διπλωματική (εκτός βιβλιογραφίας και παραρτημάτων) ή ειδικότερα σε
συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

6.

Χρονικά περιθώρια – φάσεις εκπόνησης

α) Γενικό περίγραμμα εργασίας
β) Πρώτο draft (όλα): Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή της εργασίας
γ) Τελικό draft, με ενσωματωμένες τις όποιες παρατηρήσεις του επιβλέποντα.
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