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Εισαγωγή 

 
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ) των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Σχολής  Επικοινωνίαςκαι 
Μέσων Ενημέρωσης. Η διατριβήείναι ουσιαστική πτυχή του προγράμματος σπουδών των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Σχολής και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.  
 
Η διατριβή εκπονείται στο πλαίσιο δύο μαθημάτων (ΕΣΔ560 καιΕΣΔ580). Την επίβλεψη 
τωνμαθημάτωνέχει ο Συντονιστής Μεταπτυχιακών Διατριβών του Τμήματος (ΣΜΔ).  Το ρόλο του 
ΣΜΔ αναλαμβάνει ένας από τους συντονιστές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων κάθε 
Τμήματος,ανά ακαδημαϊκό έτος και εκ περιτροπής, ως μέρος του κανονικού του φόρτου εργασίας. 
 
Στο έγγραφο αυτό περιγράφονται οι σκοποί της διατριβής, ο ρόλος των εμπλεκομένων ατόμων, οι 
κατηγορίες διατριβών, η διαδικασία επιλογής θέματος, η διαδικασία για την εκπόνηση και τη 
συγγραφή της εργασίας, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης της εργασίας.   

 

Στόχος και Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα 

 
Η Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΜΔ) βοηθά το φοιτητή νακαλλιεργήσει τις ικανότητες που απαιτούνται 
για τη διεκπεραίωση πρωτότυπης έρευναςή ανάπτυξης σε αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σπουδών και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού του κάθε προγράμματος. 
 
Οι μεταπτυχιακές διατριβές διακρίνονται σε δύο είδη: πρωτότυπη έρευνα και συνδυασμό 
ανάπτυξης και πρωτότυπης έρευνας.  Το πρώτο είδος, το οποίο προτείνεται σε άτομα που θέλουν 
να ακολουθήσουν ερευνητική κατεύθυνση, ακολουθεί τα κλασικά στάδια διατύπωσης ερευνητικών 
ερωτημάτων τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση καινούριας γνώσης, 
διερεύνησης της βιβλιογραφίας, ερευνητικού σχεδιασμού, και συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 
 Το δεύτερο είδος είναι περισσότερο επαγγελματικά προσανατολισμένο και απευθύνεται σε άτομα 
τα οποία θέλουν να διερευνήσουν ένα θέμα επαγγελματικής φύσης, μέσα από την ανάπτυξη ή τη 
σημαντική διαφοροποίηση ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος και τη συνεπακόλουθη διερεύνησή 
του.  Ο τύπος αυτής της διατριβής προορίζεται για επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να εκπονήσουν 
μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία να συνδυάζεται με τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις και να τους 
δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, να βελτιώσουν και να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απέκτησαν στο μεταπτυχιακό σε συνάρτηση με συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. 
 Το μέρος τηςδιατριβήςτο οποίοθα συμπεριλαμβάνει την τεκμηρίωση της ανάπτυξης, θα 
συνοδεύεται από περιγραφικό κείμενο στο οποίο επεξηγείται ο σχεδιασμός και θα τεκμηριώνεται η 
λογική και η θεωρητική συνεισφορά της προσέγγισης.Το Τμήμα έχει την ευχέρεια να δώσει 
επιπρόσθετες οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής η οποία αφορά στην 
ανάπτυξη υλικού. 
 
Αναμένεται ότι μέσα από τη ΜΔ ο φοιτητής θα αποκτήσει δεξιότητες:  

● Ερευνητικού σχεδιασμού 
● Αποτελεσματικής χρήσης της βιβλιογραφίας για σκοπούς προώθησης και περιγραφής της 

έρευνας 
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● Διασύνδεσης γνώσεων, τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογίας που έχει διδαχθεί 
● Συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων  
● Κριτικής σκέψης 
● Παρουσίασης της εργασίας γραπτώς και προφορικώς. 

 
Μέσω της ΜΔ ο φοιτητής θα αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής του και θα μάθει πώς να εργάζεται μεθοδικά,  εφαρμόζοντας αναλυτική, 
συνθετική και κριτική σκέψη.  

Ρόλος Εμπλεκομένων Ατόμων 

 
Στην εκπόνηση της ΜΔ εμπλέκονται άμεσα ο Φοιτητής που αναλαμβάνει την εργασία και η 
ΔιμελήςΕξεταστική Επιτροπή (ΕΕ).Η ΕΕορίζεται από το Συντονιστή Μεταπτυχιακών Διατριβών (ΣΔΜ) 
μετά από συνεννόηση με το Συντονιστή του κάθεμεταπτυχιακού προγράμματοςτου Τμήματος. 

 
Μέλη της ΕΕείναι οΕπιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ), ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής και 
ένα μέλοςτου οικείου Τμήματος ή της Σχολής.Ένατουλάχιστονμέλος της ΕΕπρέπει να κατέχει θέση 
μέλους ΔΕΠ.Την επίβλεψη της διατριβής μπορεί να έχει μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ του οικείου τμήματος. Τα 
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μπορούν να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν 
στην ΕΕεφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και μετά από έγκριση του συντονιστή του 
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.Ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν διδάξει 
ή διδάσκουν στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
σπουδών δικαιούνται να επιβλέπουν μεταπτυχιακές διατριβές, νοουμένου ότι το άλλο μέλος της 
Επιτροπής του φοιτητή είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος.Σε αυτή την περίπτωση ο Ειδικός 
Επιστήμονας μπορεί να επιβλέψει μέχρι δύο διατριβές ταυτόχρονα.  

 
 

Συντονιστής μεταπτυχιακών διατριβών (ΣΜΔ) 

Ο ΣΜΔέχει την ευθύνη της ομαλής ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπόνησης, παρουσίασης και 
αξιολόγησης των μεταπτυχιακών διατριβών (ΜΔ), ως ακολούθως: 

 
● Μεριμνά για την υποβολή θεμάτων ΜΔ από τους φοιτητές και τα μέλη τουΤμήματοςκαι την 

τελική έγκρισή τους 
● Μεριμνά για την ανάθεση ΜΔ σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν 

εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα, από τα θέματα που έχουν προταθεί από το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό της Σχολής 

● Ορίζει το δεύτερομέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα 
Καθηγητή 

● Επιλαμβάνεται αιτήσεων για τυχόν αλλαγές θεμάτων ΜΔ ή/και του Επιβλέποντα Καθηγητή 
● Μεριμνά για τον προγραμματισμό των παρουσιάσεων των εργασιών 
● Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης 
● Μεριμνά για την υποβολή των βαθμολογιών για κάθε φοιτητή. 

 

Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ) 

 
Ο Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ) εκτελεί χρέη ερευνητικού συμβούλου στο φοιτητή ο οποίος έχει 
επιλέξει θέμαδιατριβής που εμπίπτει στο πεδίο ενδιαφέροντος του ΕΚ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
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της εργασίας, ο φοιτητής συσκέπτεται µε τον Επιβλέποντα Καθηγητή επίτακτικήςβάσεως. Κατά τη 
διάρκεια των αρχικών συναντήσεων, και στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ560, καταρτίζεται ένα 
γενικό σχέδιο εξέλιξης της ΜΔ. Οι συναντήσεις του φοιτητή µε τον Επιβλέποντα Καθηγητή 
αποσκοπούν στην ενημέρωση του ΕΚ για την πορεία του έργου, στην επίλυση προβλημάτων που 
παρουσιάζονται στην πορεία της εργασίας και στην καθοδήγηση του φοιτητή για τα επόμενα 
ερευνητικά στάδια. Ο ΕΚ έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από το φοιτητή την τήρηση 
ημερολογίου των συναντήσεών τους και την παράδοση συνοπτικών εκθέσεων προόδου σε 
συγκεκριμένες προθεσμίες, ώστε να παρακολουθείται καλύτεραη πρόοδος της εργασίας και η 
ανταπόκριση του φοιτητή στις απαιτήσεις εκπόνησης της εργασίας.  

Διαδικασία Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής 

 
Η διαδικασία εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  
 
Εαρινό Εξάμηνο 

● Εγγραφή στο μάθημα ΕΣΔ560 (Επιτυχία/Αποτυχία) 
● Ανάθεση Θεμάτων και Επιβλέποντα 
● Ορισμός ΔιμελούςΕξεταστικής Επιτροπής  
● Συγγραφή ερευνητικής πρότασης και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
● Παρουσίαση ερευνητικήςπρότασης 

 
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 

● Εγγραφή στο μάθημα ΕΣΔ580: Μεταπτυχιακή Διατριβή (30ECTS) 
● Συλλογή και ανάλυση δεδομένων  
● Συγγραφή ΜΔ 
● Υποβολή ΜΔ 
● Δημόσια Υποστήριξη ΜΔ 
● Aναθεώρηση ΜΔ, στην περίπτωση που ζητηθούν αλλαγές από την Επιτροπή. 

 

Εξάμηνο Εκπόνησης 

 
Η ΜΔολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια τουεξαμήνου στο οποίο ο φοιτητής εγγράφεται στο 
μάθημαEΣΔ580.Δικαίωμα εγγραφής στο μάθημα έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς όλα τα άλλα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος και το μάθημα ΕΣΔ560 ή,σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις,έχουν πάρει έγκριση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος. 

 
Η ΜΔ υποβάλλεται στο τέλος της τελευταίας βδομάδας του διδακτικού μέρους του εξαμήνου. 

Θέματα Μεταπτυχιακών Διατριβών 

 
Οι μεταπτυχιακές διατριβές μπορούν να εκπονηθούν σε αντικείμενα που έχουν συνάφεια με το 
συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
Επιβλέποντα Καθηγητή. 
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Έκταση Μεταπτυχιακών Διατριβών 

 
Η αναμενόμενη έκταση της διατριβής είναι 15.000 – 20.000 λέξεις εξαιρουμένων της βιβλιογραφίας 
και των παραρτημάτων. 
 

Ανακοίνωση Θεμάτων και Ανάθεση Επιβλέποντα 

Ο φοιτητής παροτρύνεται να συζητήσει με μέλη του τμήματος για πιθανά θέματα διατριβής τα 
οποία μπορούν να υποβληθούν στο ΣΜΔ. Στην περίπτωση αυτή το μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει 
από το φοιτητή να υποβάλει σύντομη πρόταση μίας περίπου σελίδας για τοεπιθυμητό θέμα της 
μεταπτυχιακής διατριβής. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει την τελική ευχέρεια να επιλέξει κατά πόσο 
θα συνεργαστεί με ένα φοιτητή. 
 
Ο φοιτητής έχει την ευθύνη έγκαιρης επιλογής θέματος εργασίας, προετοιμασίας της πρότασης και 
διεκπεραίωσης όλων των σταδίων της εργασίας. Παρ’ όλο που οι πιο πάνω ενέργειες γίνονται σε 
συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, η ευθύνη της εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών ανήκει στο φοιτητή.Τα θέματα και η ανάθεση επιβλεπόντων καθηγητών 
θα ολοκληρώνονται μέχριτην πέμπτη βδομάδατου εαρινού εξαμήνου.  
 
Η όλη διαδικασία ανάθεσης εργασιών εποπτεύεται από το Συντονιστή Μεταπτυχιακών Διατριβών, 
ο οποίος έχει την ευθύνη αντιμετώπισης περιπτώσεων φοιτητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σεοποιοδήποτε από τα στάδια της διαδικασίας. 
 
Το Τμήμα έχει επίσης την ευχέρεια ανακοίνωσης θεμάτων για μεταπτυχιακές διατριβές. 

Ερευνητική Πρόταση 

 
Ο κάθε φοιτητής, αφού επιλέξει το θέμα της ΜΔ και υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντα Καθηγητή, 
ετοιμάζει την Ερευνητική Πρόταση (ΕΠ) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενδεικτικά μέρη: 
• Εισαγωγή 
• Θεωρητικό πλαίσιο 
• Χρησιμότητατης προτεινόμενης έρευνας 
• Ερευνητικά Ερωτήματα 
• Μέθοδοι Έρευνας 
• Ενδεικτική βιβλιογραφία 
• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
 
Η ΕΠδεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις.  Υποβάλλεταιστο Συντονιστή Μεταπτυχιακών 
Διατριβών στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ560: Σχεδιασμός Έρευνας το εαρινό εξάμηνο που 
προηγείται της ολοκλήρωσης της διατριβής. Η ΕΠ παρουσιάζεται στις τελευταίες συναντήσεις του 
ΕΣΔ560 και ο φοιτητής λαμβάνει ανατροφοδότηση από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. 
 

Διεκπεραίωση Εργασίας 

 
Η εκπόνηση της ΜΔ από τον φοιτητή αρχίζει μετά την έγκριση της ερευνητικής πρότασης από 
τονΕπιβλέπoντα Καθηγητή και το ΣΜΔ στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ560 και ολοκληρώνεται με το 
πέρας του μαθήματος ΕΣΔ580.Η τελική εργασίαθα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, 
σαφήνεια και επιστημονικότητα σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Β καιμπορεί να 
υποβάλλεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 
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Υποβολή Εργασίας 
Η υποβολή της μεταπτυχιακής διατριβήςκαι των άλλων παραδοτέων γίνεται την τελευταία 
εβδομάδα του εξαμήνου εκπόνησης της ΜΔ.  Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να 
παραδώσει την εργασία στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα η παρουσίαση της μεταπτυχιακής 
διατριβής μετατίθεται στα τέλη του επόμενου εξαμήνου.  Hδιατριβή πρέπει να ανταποκρίνεται στη 
δομή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και υποβάλλεται ηλεκτρονικάστον ΣΜΔμέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας.  Η διατριβή υποβάλλεται επίσης, ταυτόχρονα, σε όλα τα μέλη της 
διμελούς ΕξεταστικήςΕπιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 

Το κάθε µέλος της Εξεταστικής Επιτροπήςεξετάζει ανεξάρτητα τη ΜΔ, πριν την ημέρα της 
παρουσίασης από το φοιτητή.Η παρουσίαση της ΜΔ λαμβάνει χώρα κατά την εξεταστική περίοδο 
καισύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνει ο ΣΜΔ σε όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
της Σχολής. Η κάθε παρουσίαση διαρκεί μέχρι σαράντα λεπτά και περιλαμβάνει εικοσάλεπτη 
παρουσίαση της εργασίας και των αποτελεσμάτων από το φοιτητή και ερωτήσεις από τα μέλη της 
ΕΕκαι το κοινό.Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας του.Η 
παρουσίαση αξιολογείται με 10% του τελικού βαθμού. Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής 
είναι δημόσια και σε αυτή έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν άτομα εντός και εκτός της 
ακαδημαϊκής κοινότητας.  
 
Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης και την υποβολή ερωτήσεων από το κοινό και την ΕΕ, η 
Επιτροπή συσκέπτεται και συμπληρώνει το έντυπο τελικής αξιολόγησης της ΜΔ.Η αξιολόγηση της 
ΜΔ γίνεται με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης ΜΔ (Παράρτημα Β). Η τελική βαθμολογία της 
εργασίας, η οποία βασίζεται στα όσα έχει παραδώσει ο φοιτητής πριν από τη δημόσια υποστήριξη 
της εργασίας, προσδιορίζεται ως ακολούθως: 
 

● Επιτυχής συμπλήρωση εργασίας χωρίς την ανάγκη οποιωνδήποτε αλλαγών. 
 

● Επιτυχής συμπλήρωση εργασίας με αλλαγές περιορισμένης κλίμακας. Σε αυτή 
τηνπερίπτωση ο φοιτητής κάνει τις ζητούμενες αλλαγές εντός μιας εβδομάδας από τη μέρα 
της παρουσίασης. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει την ευθύνη ελέγχου και έγκρισης των 
διορθώσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και η 
απονομή του Τίτλου Σπουδών εξαρτάται από το αν έγιναν οι ζητούμενες αλλαγές.  
 

● Απόρριψη εργασίας, με προτροπή για εκ νέου υποβολή της εργασίας εντός 30 ημερών 
(Ασυμπλήρωτος Βαθμός). Η ΕΕορίζει τις αναγκαίες αλλαγές για εκ νέου υποβολή της 
εργασίας προς επαναξιολόγηση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης, ο φοιτητής 
υποχρεούται να επιλέξει νέο θέμα μεταπτυχιακής διατριβής με διαφορετικό επιβλέποντα 
και να επαναλάβει εκ νέου τη διαδικασία. 

 
Αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση στη βαθμολογία τότε ο Επιβλέπων Καθηγητής σε συνεργασία με το 
ΣΜΔ ορίζουν τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία αποφασίζεται ως ο μέσος όρος τωντριών 
βαθμολογιών. 
 
Για τους φοιτητές οι οποίοι άρχισαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές το Σεπτέμβριο του 2013 και 
μετά η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται αριθμητικά (1-10) και λαμβάνεται υπόψη 
στον υπολογισμό του σταθμικού μέσου όρου για την τελική βαθμολογία του φοιτητή.   
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Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του Τμήματος πριν από το Σεπτέμβριο του 2013 η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής 
διατριβής γίνεται ποιοτικά ως ακολούθως: 

• Άριστα με διάκριση 
• Άριστα 
• Λίαν Καλώς 
• Καλώς 
• Αποτυχία 

 

Υποβολή Τελικής Μεταπτυχιακής Διατριβής 

Στην περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της διατριβής, οφοιτητής 
υποβάλλει την τελική αναθεωρημένη εργασία ηλεκτρονικά στον ΕπιβλέπονταΚαθηγητή (ΕΚ) και στο 
δεύτερο μέλος της Επιτροπής, βάσει των αλλαγών που είχαν ζητηθεί.  Επιπρόσθετα ο φοιτητής 
υποβάλει ένα σημείωμα στο οποίο περιγράφει εν συντομία τις αλλαγές που έχουν γίνει.  Ο ΕΚ 
εξετάζει αν οι αλλαγές έγιναν και προωθεί το τελικό κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΣΜΔ. 
 
ΗΓραμματεία του κάθε Τμήματος διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα τελικά κείμενα των ΜΔ. 
 
Στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ(βλ. http://www.cut.ac.cy/library/etds/) κατατίθενται μόνο οι 
διατριβές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως Άριστα ή Άριστα με διάκριση, ή έχουν αξιολογηθεί με 
βαθμό 9 και άνω. 
 
Κανόνες Δεοντολογίας και Πνευματικά Δικαιώματα 

Η ΜΔ πρέπει να διέπεται από τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της λογοκλοπής 
συμβουλευθείτε τη σχετική σελίδα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στο 
http://www.cut.ac.cy/library/etds/plagiarism.html 

http://www.cut.ac.cy/library/etds/
http://www.cut.ac.cy/library/etds/plagiarism.html
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Ιστορικό 

Το παρόν κείμενο δύναται να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος.Κάθε τροποποίηση 
καταγράφεται στο παρόν ιστορικό ενώανανεώνεται και ο αριθμός έκδοσης που ισχύει και η 
ημερομηνία έγκρισης. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο του Τμήματοςμπορεί να συντάξει 
συμπληρωματικούς κανονισμούς για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Όλες οι αλλαγές 
θα πρέπει να επικυρώνονται από το Συμβούλιο της Σχολής. 

 
Τρέχουσα εκδοχή 
Το παρόν κείμενο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤμήματοςΕπικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 
κατά την64ηΤακτική Συνεδρία του στις 22Iανουαρίου 2014 και επικυρώθηκε από το ίδιο σώμα υπό 
τον ρόλο του ως οργάνου ανάλογου του ΣυμβουλίουΣχολής το οποίο δεν υφίσταται λόγω του μη 
αυτονομημένου καθεστώτος λειτουργίας της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. 
 
 
Παλαιότερες εκδοχές 
Το κείμενο επικυρώθηκε από τα Συμβούλια των Τμημάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Επικοινωνίας ως ακολούθως: 
 
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου: Εγκρίθηκε στην 56η Συνεδρία του Συμβουλίου του 
Τμήματος ΕΣΔ στις10Απριλίου 2013. 
 
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου:Εγκρίθηκε στην 47ηΣυνεδρίατου Συμβουλίου του 
Τμήματος ΕΣΔ στις 27 Ιουνίου 2012. 
 
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών: Εγκρίθηκε στην 8η συνεδρία του Συμβουλίου του 
Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ στις20 Ιουνίου 2012. 
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑA 
 

Οδηγίες Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διατριβών 
 

Ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο γραφήςσύμφωνα με τοAPA 6theditionόσον αφορά 
στη δομή της μεταπτυχιακής διατριβής αλλά και στην παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών.  
 
Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο με το APAστη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Κριτήρια αξιολόγησης μεταπτυχιακών διατριβών  
 

Κατηγορία Κριτηρίου Κριτήρια 
Ερευνητικός Σχεδιασμός, 
υλοποίηση και συγγραφή έρευνας 
(85%) 

Σαφής διατύπωση του θέματος που πραγματεύεται η ΜΔ 

 Περιγραφή προβλήματος και στόχων, συσχέτιση με το πεδίο 
έρευνας  

 Διατύπωση κατάλληλων ερευνητικών ερωτημάτων  
 Πληρότητα ανασκόπησης σχετικής βιβλιογραφίας 
 Θεμελίωση του θέματος σε συμπαγείς θεωρητικές βάσεις 

 
Σαφήνεια στην περιγραφή των μεθόδων για τη συλλογή 
δεδομένων ή/και των τεχνολογικών εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν  

 Ανάλυση και αποτελέσματα 

 Η συνεισφορά των αποτελεσμάτων της εργασίας στην 
επιστημονική κοινότητα 

 Κριτική συζήτηση των αποτελεσμάτων και σύνδεση με τη 
βιβλιογραφία 

 Ισχυρή επιχειρηματολογία 
 Ορθή χρήση γλώσσας  
 Άρτια δομή-ανάπτυξη κειμένου 

Τυπικά χαρακτηριστικά (5%) Έκταση  
 Εφαρμογή συστήματος παραπομπών [APA ή άλλο] 
Προφορική παρουσίαση (10%) Συνοχή στη δομή της παρουσίασης 

 Αισθητική αρτιότητα παρουσίασης (συνοχή και 
δημιουργικότητα διαφανειών) 

 Ορθή χρήση της γλώσσας 
 Αποτελεσματικήδιαχείρισητου χρόνου 

 Ικανότητα παρουσίασης του θέματος σε μη ειδικευμένα 
ακροατήρια 

 Απάντηση σε ερωτήσεις του κοινού 
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