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Στόχοι του Μαθήματος:

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων του
φοιτητού και της ικανότητος εκπονήσεως ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου παρέχοντας
την ιδεώδη προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές.
Ο κάθε φοιτητής πρέπει, υπό την καθοδήγηση ενός εποπτεύοντος ακαδημαϊκού, να εκπονήσει
μια εργασία 10.000 λέξεων επί ενός θέματος σχετικού με τα αντικείμενα του προγράμματος
αλλά όχι απαραιτήτως καλυπτόμενο εις το πρόγραμμα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:
-

Τις απαραίτητες δεξιότητες έρευνας και χρήσεως πηγών και βιβλιογραφίας.

-

Την ικανότητα συγγραφής ερευνητικών πονημάτων.

-

Την ικανότητα υπερασπίσεως απόψεων με τεκμηριωμένο τρόπο.

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται εντός ενός χρονικού διαστήματος τριών μηνών αλλά η
προπαρασκευαστική εργασία με την επιλογή του θέματος θα πρέπει να έχει ενωρίτερα.
Ο κάθε σπουδαστής αναλαμβάνει σε συνεννόηση με τον συντονιστή του προγράμματος την
εκπόνηση ενός ερευνητικού πεδίου υπό την καθοδήγηση και εποπτεία ενός μέλους του
ακαδημαϊκού προσωπικού. Ο φοιτητής και ο εποπτεύων ακαδημαϊκός από κοινού καθορίζουν
το πρόγραμμα συναντήσεων και την περιοδική επισκόπηση προόδου εντός των χρονικών
πλαισίων περατώσεως της Διπλωματικής Εργασίας. Η τακτική επικοινωνία με τον εποπτεύοντα
ακαδημαϊκό παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή εγκαίρως να επιλύσει απορίες και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσει τις δεξιότητες διαλεκτικού λόγου
και συγγραφής ερευνητικών πονημάτων.
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:

-

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από
τον Συντονιστή του Προγράμματος. Η επισκόπηση προόδου γίνεται επί συνεχούς βάσεως ώστε
να διασφαλισθεί η έγκαιρη υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας.
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