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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

 MIR-694DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Ολοκλήρωση 
υποχρεωτικών μαθημάτων 
(60 ECTS) 

Πολιτικών Επιστημών και 
Διακυβέρνησης 

Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Διεθνείς σχέσεις Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος  2o 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως Δ/Υ Μεθοδολογία Έρευνας 

 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, διά τις 
οποίας να επιδεικνύεται ερευνητική, αναλυτική και συγγραφική ικανότητα μεταπτυχιακού 
επιπέδου. 

 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας ο φοιτητής έχει αποκτήσει τις 
απαιτούμενες ερευνητικές, αναλυτικές και συγγραφικές δεξιότητες μεταπτυχιακού επιπέδου. 

 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος Μεθοδολογία έρευνας, στα πλαίσια 
του οποίου επιλέγεται το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας 

2. Συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ακολουθώντας τη δομή και τον τρόπο γραφής που 
ενδείκνυνται, υπό την καθοδήγηση επιβλέποντος/επιβλέπουσας καθηγητή/καθηγήτριας, 
κατόπιν συνεννόησης με το Συντονιστή του προγράμματος 
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3. Υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από το 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Aτομική καθοδήγηση, έρευνα, συγγραφή, συζήτηση 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Για να ολοκληρώσει ένας φοιτητής επιτυχώς την μεταπτυχιακή εργασία, καλείται να λάβει 
βαθμολογία τουλάχιστον 60%. Για να λάβει ένας φοιτητής τον βαθμό που απαιτείται (60% και 
πάνω) πρέπει η εργασία του να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Σαφείς στόχοι και σαφής ορισμός του προβλήματος, του ζητήματος ή της υπόθεσης που 
εξετάζεται. 

 Επαρκής και κατάλληλος σχεδιασμός και μεθοδολογία έρευνας. 
 Απλή και ακριβής ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας με χρήση 

κατάλληλων μεθόδων. 
 Εντοπισμός, σωστή χρήση και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με κατάλληλο 

τρόπο. 
 Κριτική και λογική συζήτηση που καταδεικνύει μια σωστή κατανόηση θέματος που 

επιλέχθηκε και συνδέει τη θεωρία με την πράξη. 
 Σαφή και έγκυρα συμπεράσματα που απορρέουν φυσικά από τους στόχους και την ουσία 

της μεταπτυχιακής εργασίας. 
 Παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη της 

επιχειρηματολογίας που επιλέχθηκε. 
 Ακριβής αναφορά πηγών, συμπεριλαμβανομένης σχετικής βιβλιογραφίας. 
 Συνεκτικό περιεχόμενο που είναι συναφές με τον τίτλο/θέμα. 

 

 
 


