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ΆΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Το Περίγραμμα του κάθε μαθήματος του ΠΜΣ, παράλληλα με το είδος, το περιεχόμενο και 
τους μαθησιακούς στόχους του, ορίζει αν στην τελική αξιολόγησή του περιλαμβάνεται και η 
εκπόνηση «Εργασίας Μαθήματος». Εκεί καθορίζεται αναλυτικά η βαρύτητα που έχει η 
εργασία στην τελική αξιολόγηση, καθώς και η πιθανή μορφή της (βιβλιογραφική, ερευνητική, 
πειραματική, μελέτη περίπτωσης κλπ). 
Ως «επιστημονικό κείμενο ή εργασία» θεωρούμε το κείμενο το οποίο έχει δυνητικά 
δημοσιεύσιμη μορφή και ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους κανόνες δεοντολογίας και 
επιστημονικής πρακτικής. 
 
ΆΡΘΡΟ 2 - ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η σημασία των γραπτών εργασιών είναι ιδιαίτερα καθοριστική για τη μαθησιακή διαδικασία 
των φοιτητών, καθότι συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο: 

• στην πληροφόρηση, με συνεχή τρόπο, των φοιτητών αναφορικά με την πρόοδό τους 

• στην παροχή συμβουλών καθοδήγησης και ενθάρρυνσης από τον διδάσκοντα για 
παραπέρα βελτίωση της απόδοσής τους, 

• στην καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και διδάσκοντα 

• στην κινητοποίηση και στη δυνατότητα των φοιτητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις 
που απέκτησαν και να βελτιωθούν από τυχόν παρατηρήσεις εκ μέρους του 
διδάσκοντα. 

 
Η εκπόνηση κάθε γραπτής εργασίας απαιτεί κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και αυτό 
επιτυγχάνεται με συστηματική μελέτη. Πριν προχωρήσουν οι φοιτητές στην εκπόνηση μιας 
γραπτής εργασίας, θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι έχουν κατανοήσει επαρκώς την αντίστοιχη 
θεωρία. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
 
Για την εκπόνηση της εργασίας, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ δεσμεύονται από κώδικα 
δεοντολογίας και έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 
 
Οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση 
  

• να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος το Περίγραμμα 
Μαθήματος, όπου πρέπει να αναφέρεται και η «Εκπόνηση Εργασίας» ως τρόπος 
αξιολόγησης 

• να διευκρινίσουν αν η εργασία είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, απαλλακτική ή 
πριμοδοτική 

• να διευκρινίσουν  αν η εργασία είναι ατομική ή ομαδική 

• να αναρτήσουν ενδεικτική ή υποχρεωτική θεματολογία συναφή με το περιεχόμενο 
του μαθήματος 

• να δώσουν έμφαση στη ανάπτυξη κριτικών θεμάτων, που θα βοηθήσουν τους 
φοιτητές να εμβαθύνουν στην ύλη του μαθήματος 

• να αναρτήσουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, την έκταση 
της εργασίας. 
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• να πληροφορήσουν σχετικά με το συντελεστή βαρύτητας της εργασίας στη τελική 
βαθμολογία του μαθήματος 

• να ορίσουν τη καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση της 
εργασίας (εφόσον είναι προαιρετική) 

• να ορίσουν το τρόπο υποβολής της εργασίας (πχ. μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) 

• να ορίσουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας 

• να δώσουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παρουσίασης (π.χ. powerpoint 
κτλ.), εφόσον η παρουσίαση είναι απαραίτητη, και να ενημερώσουν εγκαίρως για τις 
ημερομηνίες παρουσίασης των εργασιών 

• να ελέγξουν τις εργασίες για πιθανότητα λογοκλοπής.  Σε περίπτωση λογοκλοπής η 
εργασία απορρίπτεται, ενημερώνεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ και επιβάλλονται τα 
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και τη κείμενη νομοθεσία 

• να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τις εργασίες, συνυπολογίζοντας τον βαθμό 
στη τελική αξιολόγηση τους μαθήματος.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 4- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Για την εκπόνηση της εργασίας, οι φοιτητές του ΠΜΣ δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας 
και έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 
 
Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση 
 

• να δηλώσουν εμπρόθεσμα το ενδιαφέρον για την εκπόνηση της εργασίας, εφόσον 
αυτή είναι προαιρετική, σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο κάθε διδάσκων 
πχ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος  

• να συγγράψουν την εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει ανακοινώσει ο 
διδάσκων και τις γενικά αποδεκτές αρχές συγγραφής μιας εργασίας. Περιπτώσεις 
αντιγραφής/λογοκλοπής τιμωρούνται με βάση τα προβλεπόμενα. 

• να συγγράψουν το κείμενο της εργασίας με λόγο επιστημονικό, σύντομο και σαφή, 
χωρίς γενικές αναφορές και αυτονόητα συμπεράσματα  

• να ακολουθήσουν το template της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, εκτός κι 
αν ο διδάσκων προτείνει εναλλακτικό τρόπο συγγραφής 

• να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την εργασία 

• να τηρούν αντίγραφο της εργασίας τους 

• να παρουσιάσουν την εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει ανακοινώσει ο 
διδάσκοντας (εφόσον απαιτείται παρουσίαση) 
 
 


