
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - Κατερίνη 

 

Δομή και Γενικές Οδηγίες Παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η δομή της παρουσίασης, η οποία προτείνεται αμέσως παρακάτω, είναι απλά ένα υπόδειγμα και δεν 

είναι – σε καμία περίπτωση – δεσμευτική. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα 

καθηγητή της εργασίας του/της, μπορεί να προσαρμόσει τη δομή της παρουσίασής του/της στο περιε-

χόμενο της Διπλωματικής Εργασίας του/της. 

 

Δομή παρουσίασης (υπόδειγμα): 

• Εξώφυλλο (1 slide) 

o Ίδρυμα (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος), Σχολή (Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης), 

Τμήμα (Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διπλωματική εργασία, Τίτλος εργασίας, Ονοματε-

πώνυμο φοιτητή, Ονοματεπώνυμο επιβλέπων καθηγητή 

• Περιεχόμενα παρουσίασης (1 slide) 

• Εισαγωγή (1 slide) 

• Πρόβλημα και σημαντικότητα (1 slide) 

• Βιβλιογραφική επισκόπηση – Ορισμοί (2-3 slides) 

• Μεθοδολογία έρευνας (1-2 slides) 

o Ερευνητικό εργαλείο, Δείγμα, Μέγεθος δείγματος, Τρόπος διεξαγωγής έρευνας, κ.α. 

• Αποτελέσματα (8-10 slides) 

• Συζήτηση αποτελεσμάτων (2 slides) 

• Συμπεράσματα και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα (1-2 slides) 

 

Σύνολο: 18 – 23 slides 

 

Γενικές οδηγίες: 

• Η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να έχει διάρκεια 15 λεπτών (ή το πολύ 20 λεπτών 

σε κάποιες περιπτώσεις). 

• Οι διαφάνειες της παρουσίασής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της δι-

πλωματικής εργασίας. 

• Οι διαφάνειές της παρουσίασης θα πρέπει να είναι ευκρινείς και ευανάγνωστες από το 

κοινό και να μην είναι ιδιαίτερα «πυκνές» όσον αφορά το κείμενο που περιέχουν. 

• Τα σχήματα, γραφήματα, πίνακες και εικόνες που περιέχονται στην παρουσίαση θα πρέ-

πει να έχουν επαρκή ανάλυση ώστε να είναι καθαρά και ευκρινή. Τα σχήματα δε θα 

πρέπει να είναι παραμορφωμένα, διότι – στην περίπτωση αυτή – χάνουν την ευκρίνειά 

τους. 



• Προτιμήστε τις σχηματικές αναπαραστάσεις και τις εικόνες έναντι του γραπτού λόγου για 

την παρουσίαση των εννοιών και των κεντρικών ιδεών της εργασίας σας, όπου αυτό είναι 

δυνατό βέβαια. 

• Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εστιάστε στα βασικά σημεία της έρευνάς σας και πα-

ρουσιάστε τα με απλό και κατανοητό τρόπο στους ακροατές. Μην αφιερώνετε ιδιαίτερο 

χρόνο σε λεπτομέρειες, εκτός αν αυτές είναι καθοριστικές για την παρακολούθηση από 

πλευράς των ακροατών. 

• Να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι οι ακροατές δε γνωρίζουν το περιεχόμενο της εργασίας 

σας, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσετε με λογική συνέχεια και σαφήνεια το έργο σας, 

ώστε να τους βοηθήσετε να ακολουθήσουν τη σκέψη σας και να κερδίσετε τις εντυπώ-

σεις! 

• Η ανάγνωση κειμένων, τα οποία έχετε έτοιμα, αντί του φυσικού λόγου, δεν είναι ένας 

ελκυστικός τρόπος παρουσίασης για τους ακροατές. Προτιμήστε τον ελεύθερο λόγο, μιας 

και εσείς είστε οι καλύτεροι γνώστες της ερευνητικής σας προσπάθειας και συνεπώς, η 

δική σας, ελεύθερη – αλλά οργανωμένη – περιγραφή των πεπραγμένων σας είναι αυτή 

που έχει τη μεγαλύτερη αξία.  

• Μετά την παρουσίαση της εργασίας σας ακολουθούν ερωτήσεις από την Τριμελή Εξετα-

στική Επιτροπή αλλά και τους ακροατές, αν κάποιος από αυτούς το επιθυμεί.  

• Δε χρειάζεται να έχετε άγχος κατά την απάντηση των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις έχουν 

ως βάση τους το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον των εξεταστών και δε στοχεύ-

ουν να σας φέρουν «σε δύσκολη θέση», αλλά αντίθετα, να σας βοηθήσουν να αναδείξετε 

τις σημαντικότερες πτυχές της εργασίας σας. Εσείς έχετε εκπονήσει την εργασία και εσείς 

γνωρίζετε το περιεχόμενό της καλύτερα από τον καθένα! 


