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Οδηγός Ερευνητικής Πρότασης για την ανάληψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 

Σκοπός μιας ερευνητικής πρότασης για την ανάληψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η όσο 

το δυνατό καλύτερη κατανόηση του θέματος και της μεθοδολογίας από τον επιβλέποντα καθηγητή αλλά 

και τον ίδιο τον υποψήφιο. 

Δομή της ερευνητικής πρότασης 

Γενικά η ερευνητική πρόταση ακολουθεί τη δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, δηλαδή τη 

δομή μιας επιστημονικής εργασίας. 

Τίτλος 

Παρουσιάζεται ο πρώτος τίτλος της εργασίας. 

Εισαγωγή 

Παρουσιάζεται, μέσω βασικής τεκμηρίωσης (κυρίως επισκοπήσεις), το επιστημονικό πεδίο και ο 

συγκεκριμένος τομέας στον οποίο εντάσσεται το υπό μελέτη θέμα. Γίνεται σύντομη και περιεκτική 

αναφορά σε πρόσφατες παρόμοιες εργασίες. Στην εισαγωγή οριοθετούνται το θεωρητικό υπόβαθρο και 

διατυπώνεται το πρόβλημα που θα μελετηθεί (Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση). 

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα του υπό μελέτη θέματος, οι ελλείψεις της βιβλιογραφίας ή τα στοιχεία 

πρωτοτυπίας που θα καλύψει η εργασία δηλαδή η συμβολή της στο πεδίο. Συνήθως καταλήγει με τον 

κύριο στόχο της εργασίας (Μικρόπουλος, 2016). 

Μεθοδολογία 

Ερευνητικοί στόχοι 

Εκφράζονται οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας. Μπορεί να έχουν και τη μορφή ερευνητικών 

ερωτημάτων ή ερευνητικών υποθέσεων. 

Δείγμα 

Περιγράφονται χαρακτηριστικά του δείγματος και ο τρόπος επιλογής του. 

Διαδικασία 

Παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης του ερευνητικού σχεδίου και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί 

για τη μελέτη του θέματος, όπως και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων (ΔΑΣΤΑ, 

ΑΠΘ). Σε περίπτωση ανάπτυξης τεχνολογίας, εφαρμογής, κλπ, αυτό μπορεί να παρουσιασθεί σε χωριστή 

ενότητα πριν από αυτή της μεθοδολογίας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Παρουσιάζονται τα πιθανά αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης. 

Αναφορές και Βιβλιογραφία 

Παρουσιάζονται οι αναφορές της ερευνητικής πρότασης (όπως οι παρακάτω). 
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Τις αναφορές της πρότασης μπορεί να ακολουθεί βασική βιβλιογραφία η οποία μελετήθηκε για την 

εκπόνηση της και θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία. 

Έκταση 

Η ερευνητική πρόταση έχει έκταση 1000 – 1200 λέξεις. 
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