
Οδηγίες Συγγραφής Ερευνητικής Πρότασης Διατριβής 

 

Η διατριβή σας αποτελεί την αποκορύφωση του προγράμματος σπουδών. Είναι 

μία ευκαιρία να επιδείξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των 

σπουδών σας, και η οποία δικαιολογεί τον τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος 

ερευνητικού χαρακτήρα που θα σας αποδοθεί. 

Η διατριβή αποτελεί μία επιστημονική εργασία (με την έννοια πως πρέπει να 

βασίζεται σε ορθές, επιστημονικές αρχές) η οποία συνεισφέρει γνώση. Πρέπει να 

αποτελεί απόδειξη της ικανότητας σας να χρησιμοποιείτε όσα μάθατε στις 

σπουδές σας για την επίλυση προβλημάτων, την απάντηση σε ερωτήματα, ή 

ακόμα και την επιβεβαίωση /διάψευση υποθέσεων που σχετίζονται με την αγορά, 

τις επιχειρήσεις, την κοινωνία, κ.α. 

Προς αυτόν τον σκοπό, καλείστε στα πλαίσια του ερευνητικού εξαμήνου να 

καταθέσετε την ερευνητική πρόταση πτυχιακής εργασίας. Με αυτό το έντυπο 

περιγράφουμε τη βασική διαδικασία και τις σχετικές οδηγίες συγγραφής. 

Εισαγωγή 

Αρχικά, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο γενικότερο θέμα. Είναι δυνατόν να έχετε 

εργαστεί σε διάφορες επιμέρους πτυχές του θέματος κατά τη διάρκεια άλλων 

μαθημάτων ή να επιλέξετε ένα εντελώς νέο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, η διατριβή 

σας δεν μπορεί να είναι αναπαραγωγή παλιών εργασιών.  

Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό σπουδών, κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου, 

ο φοιτητής, σε συνεργασία με το σύμβουλο του, οφείλει να διαμορφώσει τον τίτλο 

της διατριβής του. Ο σύμβουλος μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την επίβλεψη του 

φοιτητή ή να παραπέμψει τον φοιτητή σε κάποιον άλλο διδάσκοντα. 

Πάνω σε αυτό το θέμα θα εργαστείτε, συγγράφοντας μια πρόταση 3.000-4.000 

λέξεων, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τον μέντορα σας. Ο μέντορας σας 

ή/και ο επιβλέπων της διατριβής σας, μπορεί κατά βούληση να σας υποστηρίξει 

στη συγγραφή της πρότασης, ωστόσο αυτή αποτελεί πρωταρχικά δική σας 

ευθύνη. Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει, κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σκοπός, στόχοι, και σκοπιμότητα της εργασίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράψτε την περιοχή του θέματος σας. Φροντίστε να 

συμπεριλάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για το πλαίσιο του θέματος και 

εξηγήσεις γιατί αυτό το θέμα είναι ενδιαφέρον. Ποιό είναι το κίνητρο της εργασίας; 

Ποιά τα δυνατά ωφέλη για την επιχείρηση ή για την κοινωνία; Πως αυτό 

συνδυάζετε με όσα σπουδάσατε; Ποιές δράσεις μπορούν να ακολουθήσουν τα 

συμπεράσματα-αποτελέσματα μιας τέτοιας εργασίας; Ποιά είναι η οπτική με την 



οποία αντιμετωπίζετε το πρόβλημα; Ποιές γενικές επιστημονικές αρχές ή θεωρίες 

άπτονται του θέματος; 

Στη συνέχεια διατυπώστε με σαφήνεια τον σκοπό της εργασίας. Αυτή πρέπει να 

είναι μία γενική αλλά συνοπτική και περιεκτική διατύπωση. Στη συνέχεια, 

σκεφτείτε τί θέλετε να καταφέρετε μέσα από την πτυχιακή σας εργασία και 

διατυπώστε τα ερευνητικά σας ερωτήματα. Έπονται οι ερευνητικοί στόχοι ή/και οι 

ερευνητικές υποθέσεις. Οι στόχοι/υποθέσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, και 

φυσικά να συντελούν στην επίτευξη του βασικού σκοπού. 

Τέλος, συζητείστε εν συντομία την εφικτότητα της διατριβής. Διαθέτετε τους 

απαιτούμενους πόρους (χρόνο, πρόσβαση σε δεδομένα, έγκριση επιχείρησης, 

κ.α) για τη διεκπεραίωση της εργασίας; Να σκέφτεστε πάντα ότι μιλάμε για μία 

διατριβή στην οποία θα δουλεύετε μόνος σας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 

συνήθως γύρω στους έξι μήνες. 

Πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στη διατύπωση των ερευνητικών 

ερωτημάτων και των ερευνητικών στόχων / υποθέσεων. Εκτός από τα 

συγγράμματα ερευνητικής μεθοδολογία, μπορούν να σας φανούν ιδιαίτερα 

χρήσιμες πηγές διαδικτύου. Ενδεικτικά σημειώνουμε τις παρακάτω: 

- https://writingcenter.gmu.edu/guides/how-to-write-a-research-question 

- https://libraries.indiana.edu/sites/default/files/Develop_a_Research_Questi

on.pdf 

- http://cdn.elsevier.com/promis_misc/jphys_5researchquestion_examples.p

df 

 

2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συζητήσετε τις υπάρχουσες προσεγγίσεις που 

προσπαθούν να δώσουν λύση σε προβλήματα παρόμοια με το θέμα σας. Θα 

πρέπει να αναζητήσετε πηγές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο. Για να 

θεωρηθεί η πρόταση σας έγκυρη, θα πρέπει να παραθέσετε τουλάχιστον πέντε 

(10) αναφορές σε εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά την 

τελευταία δεκαετία. Είναι σαφές ωστόσο πως συστήνεται οι παραθέσεις σας να 

είναι περισσότερες. 

Μέσα από αυτές τις παραθέσεις,  θα πρέπει να αναδείξετε τις κυρίαρχες τάσεις 

για την αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων, και να τοποθετήσετε τη δική σας 

προσέγγιση στο πεδίο. Ιδανικά μάλιστα, καλείστε να σχολιάσετε τις διαφορές και 

τα σημεία υπεροχής, ή την εν γένει συνεισφορά της δικής σας προσέγγισης. 

https://writingcenter.gmu.edu/guides/how-to-write-a-research-question
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Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα παραθέσεων 

Harvard, και φυσικά θα αποτελούν κομμάτι της βιβλιογραφίας της τελικής σας 

διατριβής. 

Και πάλι μπορείτε να συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια ερευνητικής μεθοδολογίας για 

πολύτιμες συμβουλές στη συγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Εξίσου 

πολύτιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο, αν και χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή της πηγής. Δύο ενδεικτικές αξιόπιστες πηγές: 

- https://www.citewrite.qut.edu.au/write/litreview.jsp 

- https://www.academiccoachingandwriting.org/dissertation-

doctor/resources/writing-a-literature-review 

 

3. Ερευνητική μεθοδολογία και προτεινόμενες μέθοδοι 

Η διατριβή σας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσετε σε βάθος κάποιες πτυχές μιας 

θεωρίας, κάποια στοιχεία γνώσης, ή να εξελλίσετε κάποια δεξιότητα, την οποία 

γνωρίσατε κατά η διάρκεια των σπουδών σας. Η ερευνητική διαδικασία που θα 

ακολουθήσετε θα απαιτήσει από εσάς να ασχοληθείτε ενεργά με μία 

επιστημονική αρχή ή με μία πρακτική της οικονομικής επιστήμης. Ωστόσο, 

μπορείτε να προσεγγίσετε αυτήν την απαίτηση με διαφορετικούς τρόπους.  

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συζητήσετε την ερευνητική μεθοδολογία που θα 

ακολουθήσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση από την επιστημολογική σας 

προσέγγιση. Στη συνέχεια, περιγράψτε τον ερευνητικό σας σχεδιασμό. Θα κάνετε 

έρευνα πεδίου; Μελέτη περίπτωσης; Δειγματοληπτική έρευνα; Στη συνέχεια θα 

πρέπει να αναλογιστείτε τις μεθόδους συλλογής δεδομένων (πρωτογενών ή 

δευτερογενών). Θα κάνετε κάποια πιλοτική έρευνα; Πως θα σχεδιάσετε το 

ερωτηματολόγιο; Ποια μέθοδο δειγματοληψίας θεωρείτε πρόσφορη; Οι 

απαντήσεις σας σε τέτοιου είδους ερωτήματα θα πρέπει να προκύπτουν από τον 

σκοπό της εργασίας, τα ερευνητικά της ερωτήματα, και τους ερευνητικούς 

στόχους που διατυπώσατε νωρίτερα. 

Τέλος σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να σημειώσετε οποιαδήποτε ζητήματα 

δεοντολογίας και ηθικής εγείρονται. Συχνά παραδείγματα αποτελούν τα ζητήματα 

ιδιωτικότητας των δεδομένων, εξασφάλιση συγκατάβασης συμμετεχόντων στην 

έρευνα κ.α. 

4. Χρονοδιάγραμμα 

Τέλος, παραθέστε ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της εργασίας, 

προσδιορίζοντας χρονικά ορόσημα όπως: ολοκλήρωση συλλογής δεδομένων, 

ολοκλήρωση ανάλυσης, συγγραφή, κτλ. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον 

κανονισμό σπουδών, η ερευνητική πρόταση πρέπει να έχει εγκριθεί το αργότερο 

https://www.citewrite.qut.edu.au/write/litreview.jsp
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6 εβδομάδες μετά την έναρξη του Δ’ εξαμήνου. Τέλος, σημειώνουμε πως για τη 

λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο φοιτητής να συμμετέχει στη 

δημοσίευση (σε περιοδικό, συνέδριο, κτλ.) τουλάχιστον μιας εργασίας, οπότε θα 

πρέπει να λάβετε και αυτό τη δραστηριότητα υπόψη του χρονικού 

προγραμματισμού σας. 

 

 


