
Τίτλος Μαθήματος Διπλωματική Εργασία   

Κωδικός 
Μαθήματος 

CGC690 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Μάστερ (2ος Κύκλος)  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος/1ο - 3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 30 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναντήσει
ς 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Η συγγραφή διατριβής περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός 
ερευνητικού θέματος, καθώς και τη συγγραφή του κειμένου, το οποίο θα αποτελείται 
από 15.000 - 20.000 λέξεις (χωρίς τα παραρτήματα). Ο τίτλος του ερευνητικού 
θέματος θα συνομολογείται μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντος Καθηγητή.  

Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε γνωστικό 
αντικείμενο, το οποίο διδάχθηκε κατά την διάρκεια των μαθημάτων του 
Προγράμματος. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές αναμένεται ότι θα είναι 
ικανοί να: 

 Αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με την 
Επαγγελματική Συμβουλευτική. 

 Αναλαμβάνουν συστηματική και κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας που 
σχετίζεται με το πρόβλημα που έχουν επιλέξει να διερευνήσουν στη διατριβή 
τους. 

 Επιλέγουν και χρησιμοποιούν την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία για να 
μελετήσουν το πρόβλημα. 

 Σχεδιάζουν νέα έρευνα που επεκτείνει την προϋπάρχουσα γνώση. 

 Σχεδιάζουν το κατάλληλο πρωτόκολλο για την εκπόνηση της έρευνας. 

 Εκτελούν το ερευνητικό πρόγραμμα και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα 
στοιχεία και δεδομένα. 

 Αναλύουν τα δεδομένα, αξιολογούν και παρουσιάζουν τα ευρήματα. 

 Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Συγγράφουν ένα σαφές, συνεκτικό και δυνητικά δημοσιεύσιμο κείμενο. 

 Προσεγγίζουν το θέμα διεπιστημονικά και με συνεργάσιμο τρόπο. 

 Κάνουν περίληψη και παρουσιάζουν σε ακροατήριο το θέμα που 
διερεύνησαν και ανέπτυξαν 

Προαπαιτούμενα CGC610 Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται με 
σαφήνεια τα απαιτούμενα βήματα για να ετοιμάζουν μια μελέτη και να γνωρίζουν τις 
διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για να απαντηθούν τα διάφορα ερωτήματα που αναφύονται στην πορεία της 
ολοκλήρωσης της μελέτης. Θα αντιλαμβάνονται πλήρως πώς θα επεξηγούν τα 
διάφορα στοιχεία και δεδομένα. Θα αποκτήσουν τις γνώσεις να σχολιάζουν με 
κριτικό πνεύμα τη δική τους μελέτη αλλά και άλλες μελέτες. Θα κατέχουν τις γνώσεις 
για παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων της μελέτης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/μεταπτυχιακή φοιτήτρια καθοδηγείται από τον επόπτη 
καθηγητή/επόπτρια καθηγήτρια στην αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα 
της διατριβής του. 

 

Αξιολόγηση 
 
Τελική εργασία    80% 
Προφορική παρουσίαση/ εξέταση 20% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


