
Τίτλος Μαθήματος Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Μαθήματος ΜΒΑ690 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μάστερ (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο Έτος/ 3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 30 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναντήσεις

Εργαστήρια / 
Εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Η Διπλωματική εργασία είναι μια ερευνητική εργασία που  
πραγματεύεται με ένα σύγχρονο διοικητικό ζήτημα και 
χρησιμοποιεί πρωτογενής και δευτερογενής πηγές πληροφοριών. 
Η έρευνα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και τη διατύπωση 
στρατηγικών σε έναν επιλεγμένο τομέα της διοίκησης.   
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται, ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση: 
 

 Να Αναγνωρίζουν προβλήματα στον εργασιακό / 
επιχειρησιακό χώρο και να προβαίνουν στην σωστή  
αξιολόγηση τους   

 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν  το υπό διερεύνηση 
πρόβλημα μέσα από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών  

 Να αξιολογούν, και να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες των 
διάφορων ερευνητικών μεθόδων ανάλογα με το υπό 
αξιολόγηση πρόβλημα  

 Να εφαρμόζουν την κατάλληλη ερευνητική μέθοδο ( 
ποιοτική ή ποσοτική)  

 Να οργανώνουν και να αξιολογούν τα ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα 

 Να συνοψίζουν συμπεράσματα, τα οποία ενισχύονται από 
τα δεδομένα.   

 Να προτείνουν  εισηγήσεις για αλλαγές στο επιχειρησιακό 
περιβάλλον και να τις εφαρμόζουν με τον σωστό τρόπο για 
να μπορούν να αξιοποιούνται από τους οργανισμούς 
 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Η έρευνα περιλαμβάνει μια λεπτομερή βιβλιογραφική 
ανασκόπηση  και αξιολόγηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και την 
ανάπτυξη συμπερασμάτων αναφορικά με διοικητικές πρακτικές 
καθώς και εισηγήσεις για περεταίρω ερευνητική δραστηριότητα. Η 
όλη εργασία απαιτεί από τους φοιτητές να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν κατάλληλες ερευνητικές μεθοδολογίες και να 
αξιολογήσουν την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της 
ερευνητικής διαδικασίας.  

Ένας σημαντικός στόχος της διπλωματικής εργασίας  είναι να 
ενθαρρυνθούν οι φοιτητές να εργαστούν είτε σε συνεργασία είτε 
αυτόνομα όσον αφορά τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
σε μερικές περιπτώσεις την εφαρμογή ενός έργου σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Οι φοιτητές αναμένεται να επιδείξουν 
κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών, του εξωτερικού περιβάλλοντος, στο οποίο δρουν οι 
οργανισμοί και την εφαρμογή της θεωρίας στο επιχειρησιακό 
περιβάλλον.   

Οι φοιτητές αναμένεται να επωφεληθούν ή και να αναπτύξουν τις 
πιο κάτω γνώσεις / δεξιότητες: 

 Ικανότητα στην εστίαση στην επιχειρησιακή οργάνωση. 
 Σωστή χρήση  των οικονομικών κριτηρίων για τη 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ερευνητικού 
έργου.  

 Σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της 
συμβολής του στην ανάπτυξη και εφαρμογή της 
επιχειρησιακής στρατηγικής    

 Αποτελεσματική χρήση και εκμετάλλευση της 
πληροφορίας και σωστή αξιολόγηση εναλλακτικών 
επιλογών  

 Σωστή χρήση σχετικών τεχνικών επικοινωνίας  
 Ανάπτυξη των κατάλληλων επιχειρησιακών πολιτικών 

και στρατηγικών  
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης  και δημιουργικότητα  
 Επίλυση προβλημάτων και σωστή λήψη αποφάσεων  
 Χρήση των ποσοτικών μεθόδων έρευνας  
 Αξιοποίηση μέσων επικοινωνίας  
 Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και 

αποτελεσματική αξιοποίηση της πρακτικής και της 
εμπειρίας  

 Αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των 
πελατών και των ομάδων εργασίας  

 Αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή ηθικών 
αρχών 



 Ικανότητα να πραγματοποιούν έρευνα και να 
εφαρμόζουν διοικητικές πρακτικές.  
 

Η διπλωματική εργασία  θα είναι έκτασης μεταξύ 15.000 έως 
20.000 λέξεων αποκλείοντας τα παραρτήματα. Η έκθεση περιέχει 
μια βιβλιογραφική επισκόπηση, μια περιγραφή και μια αξιολόγηση 
της ερευνητικής μεθοδολογίας. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Δεν υπάρχει κανένα κείμενο για τη σειρά μαθημάτων. Στους 
φοιτητές δίδεται ένα εγχειρίδιο, στο οποίο παρέχεται η 
αναγκαία πληροφορία για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διπλωματικής εργασίας.  
 

Αξιολόγηση  
Ερευνητική εργασία  100% 

        100% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


