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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Sc.)
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης
αναλαμβάνουν τη συγγραφή της Διπλωματικής τους Εργασίας. Η εκπόνηση της Διπλωματικής
Εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

2. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται υπό την καθοδήγηση τριών μελών ΔΕΠ, κατά
πρώτο λόγο του Επιβλέποντος Καθηγητή και κατά δεύτερο λόγο των δύο Συνεξεταστών Καθηγητών, οι
οποίοι και τελικώς τη βαθμολογούν.

3. Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ. Συνεξεταστές Καθηγητές μπορεί να είναι οποιαδήποτε μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος. Η επιλογή των Συνεξεταστών Καθηγητών γίνεται από την Επιτροπή του Προγράμματος.

4. Ο Επιβλέπων Καθηγητής της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται τυχαία, κατόπιν σχετικής κλήρωσης
που διεξάγεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ. Ο αριθμός των
διπλωματικών εργασιών που θα αναλάβει το κάθε Μέλος ΔΕΠ είναι συνάρτηση του αριθμού των
ενεργών μελών ΔΕΠ και του αριθμού των φοιτητών ανά τομέα σπουδών (ο τομέας Λογιστικής
περιλαμβάνει τις επιμέρους κατευθύνσεις Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής, Ελεγκτικής και
Φορολογικής Λογιστικής, και ο τομέας της Χρηματοοικονομικής περιλαμβάνει τις επιμέρους
κατευθύνσεις Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής Διοικητικής και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων, Επενδύσεων και Διαχείρισης Περιουσίας και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής). Η ανωτέρω
διαδικασία λαμβάνει χώρα το Μάιο.

5. Στη διαδικασία της αρχικής κλήρωσης δε μετέχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αποτύχει σε

περισσότερα του ενός μαθήματα και εκκρεμεί η επανεξέτασή τους σε αυτά. Σε δεύτερο χρόνο, και
εφόσον οι ανωτέρω φοιτητές επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό στην επαναληπτική εξέταση των
μαθημάτων που οφείλουν, θα ορίζεται επιβλέπων καθηγητής της Διπλωματικής τους Εργασίας με
τυχαίο τρόπο, κατόπιν δεύτερης κλήρωσης που θα διεξάγεται από τη Γραμματεία παρουσία του
Διευθυντή του ΠΜΣ.

6. Η διαμόρφωση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τους φοιτητές σε συνεννόηση
και συμφωνία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
7. Μέχρι τις 20 Ιουνίου, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποβάλλει εγγράφως στη Γραμματεία του
ΠΜΣ το τελικό θέμα της Διπλωματικής Εργασίας σε έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία (βλ.
Επισυναπτόμενο 1).

8. Ο Επιβλέπων Καθηγητής επιβλέπει και καθοδηγεί το φοιτητή στην εκπόνηση της Διπλωματικής
Εργασίας. Επισημαίνεται ότι η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να αποτελεί ερευνητικό προϊόν του
συγγράφοντος φοιτητή, το οποίο εξετάζεται και βαθμολογείται.

9. Η Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας μπορεί κατ’ εξαίρεση να είναι η αγγλική, εφόσον αυτό εγκριθεί από τον
Επιβλέποντα Καθηγητή. Σε αυτή την περίπτωση θα συνυποβάλλεται υποχρεωτικά εκτεταμένη
περίληψη της εργασίας στα ελληνικά (τουλάχιστον 3 σελίδες).
10. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η 31η Οκτωβρίου του
επομένου έτους από την αρχική εγγραφή. Κατόπιν έγκρισης του Επιβλέποντος Καθηγητή η ανωτέρω
προθεσμία παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί για ένα μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα
πρέπει να υποβάλλει έγγραφο αίτημα παράτασης στη Γραμματεία του ΠΜΣ, το οποίο θα φέρει την
υπογραφή του Επιβλέποντος Καθηγητή (βλ. Επισυναπτόμενο 2). Το ανωτέρω έγγραφο αίτημα θα πρέπει
να έχει υποβληθεί στη Γραμματεία το αργότερο έως την 30η Οκτωβρίου.

11. Αναμένεται ότι η Διπλωματική Εργασία θα έχει επιδοθεί στον Επιβλέποντα Καθηγητή για την
υποβολή τελικών παρατηρήσεων και σχολίων σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική
ημερομηνία παράδοσης αυτής. Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον
Επιβλέποντα Καθηγητή.

12. Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται στη Γραμματεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (2
CD), ενώ από ένα έντυπο αντίγραφο παραδίδεται στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στους
Συνεξεταστές Καθηγητές αντίστοιχα. Το έντυπο που υποβάλλεται στη γραμματεία θα πρέπει να
φέρει τις υπογραφές του Επιβλέποντος και των Συνεξεταστών Καθηγητών.

13. Σε περίπτωση αποτυχίας της Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής καλείται να την επανυποβάλλει
λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Επιβλέποντος Καθηγητή και των Συνεξεταστών Καθηγητών. Σε
αυτή την περίπτωση η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του
μεθεπομένου ημερολογιακού έτους από εκείνο της αρχικής εγγραφής και ο φοιτητής επιβαρύνεται με
ποινή στη βαθμολογία της Εργασίας του, η οποία υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: Τελικός
Βαθμός= (βαθμός-5)*0,5+5.

14. Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες καταχωρούνται (σε ηλεκτρονική μορφή) σε ειδικό χώρο της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου προς χρήση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ενώ
φυλάσσονται επίσης και στη Γραμματεία του ΠΜΣ για διάστημα δύο ετών.

15. Το συνολικό μέγεθος της Διπλωματικής Εργασίας αναμένεται να κυμαίνεται ενδεικτικά μεταξύ 12
και 15 χιλιάδων λέξεων, εξαιρουμένης της Βιβλιογραφίας και των σχετικών Πινάκων. Το κείμενο να
είναι γραμμένο με τύπο γραμματοσειράς Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, σε 1,5
διάστημα όσον αφορά την απόσταση των γραμμών και κανονικό (normal) όσο αφορά την απόσταση
των χαρακτήρων. Επίσης το κείμενο πρέπει να είναι στοιχισμένο (justified). Η εκτύπωση του κειμένου
γίνεται μπρος-πίσω από τα περιεχόμενα και μετά (σε μορφή βιβλίου). Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα
μονή δεξιά σελίδα ενώ η προηγούμενή της αριθμείται έστω και αν είναι λευκή. Κάθε ενότητα δεν είναι
απαραίτητο να ξεκινά σε νέα σελίδα. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγεται να μένει μεγάλο μέρος της σελίδας
κενό. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση. Σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα
Καθηγητή μπορεί το παρόν άρθρο να τροποποιείται κατ’ εξαίρεση.

16. Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι η εξής:
α) Στην 1η σελίδα (εξώφυλλο) θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας
- Ονοματεπώνυμο

- Η φράση «Εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης»
-Ημερομηνία
(βλ. Επισυναπτόμενο 3)
β) Στη 2η σελίδα θα υπάρχουν οι υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα του Επιβλέποντος Καθηγητή και
των Συνεξεταστών Καθηγητών (βλ. Επισυναπτόμενο 4)
γ) Στην 3η σελίδα θα υπάρχει η Βεβαίωση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας και η υπογραφή του
φοιτητή (βλ. Επισυναπτόμενο 5).
δ) Στην 4η σελίδα θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων.

ε) Στην 5η σελίδα θα υπάρχει περίληψη του κειμένου της Εργασίας μέχρι δύο σελίδες.
στ) Ακολουθεί το κυρίως κείμενο της Εργασίας

ζ) Τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του Journal of
Financial Economics (βλ. σχετικό υπόδειγμα ως Επισυναπτόμενο 6)
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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:………………
ΔΗΛΩΣΗ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ....................................................................................................
δηλώνω ότι το θέμα της Διπλωματικής μου Εργασίας είναι: .................................................
………………………………………………………………………………………………….
Ο Δηλών

(Υπογραφή)

Εγκρίνεται

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

………………………………………

(Υπογραφή)
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονομάζομαι ………………….., είμαι φοιτητής του τμήματος ……………………. και εκπονώ τη διπλωματική
μου εργασία με θέμα
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
και επιβλέποντα καθηγητή …………………………………………………….... .
Σας

ενημερώνω

ότι

στην

παρούσα

φάση

έχω

προχωρήσει

την

έρευνά

μου

………………………………………………………………………………………………………………….
.................…………………………………………………………………………………………….(περιγραφή σταδίου στο
οποίο βρίσκεται η διπλωματική εργασία).
Προκειμένου όπως ολοκληρώσω την εργασία μου παρακαλώ όπως μου εγκρίνετε παράταση
…………ημερών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής.
Ο/Η αιτών/ούσα
……………………………………
Εγκρίνεται,
Ο Επιβλέπων Καθηγητής
……………………………….
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ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Εργασία υποβληθείσα στο
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Αθήνα
{μήνας, έτος}
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Εγκρίνουμε την εργασία του
[ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
…………………………………………………………………………………………

[ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ]
…………………………………………………………

[ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ]
.................................................................................

[ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ]
.................................................................................

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]
………………………

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]
……….................

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]
……….................

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία για τη λήψη του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά
και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού
τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα,
αντιπροσωπεύει τις προσωπικές μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την
εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις αναφορές
στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το
διαδίκτυο».

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ]
…………………………………………………………

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]
………………………
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Μονογραφίες – Βιβλία
Hawawini, G. And I. Swary, 1990, Mergers and Acquisitions in the U.S. banking industry: Evidence from the
capital markets (North – Holland, Amsterdam)
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους
Brunner, K., Meltzer, A., 1990. Money supply. in: B.M. Friedman and F.H. Hahn, eds., Handbook of monetary economics, Vol. 1 (North- Holland, Amsterdam) 357- 396.
Περιοδικές Εκδόσεις
Griffiths, W. and G. Judge, 1992, Testing and estimating location vectors when the error covariance matrix
is unknown, Journal of Econometrics 54, 121- 138.
Σημειώνεται ότι οι τίτλοι των περιοδικών πρέπει να αναφέρονται ολογράφως
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