Οδηγίες και αρχές Διπλωµατικών Εργασιών (Διατριβών) του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών στη “Βιοστατιστική”
Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Κάθε φοιτητής µετά το τέλος του 3ου εξαµήνου επιλέγει θέµα Διπλωµατικής Εργασίας
από τον κατάλογο που εγκρίνει η Ε.Δ.Ε., µετά από συννενόηση µε τον προτείνοντα
Καθηγητή. Ολοι οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να έχουν επιλέξει θέµα το αργότερο
µέχρι 31 Μαϊου του 4ου εξαµήνου σπουδών τους. Οταν επιλεγεί το θέµα, συµπληρώνεται
και υποβάλλεται στην Γραµµατεία ειδικό έντυπο υπογεγραµµένο από τον Προτείνοντα
Καθηγητή και τον φοιτητή. Η Ε.Δ.Ε. στην αµέσως επόµενη Συνεδρίαση της ορίζει την
Τριµελή Επιτροπή. Ο Επιβλέπων πρέπει να είναι µέλος ΔΕΠ. Σε όλη τη διάρκεια
εκπόνησης της Διπλωµατικής Εργασίας πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε τον
Επιβλέποντα και την Τριµελή Επιτροπή.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι διπλωµατικές εργασίες µπορεί να έχουν ως αντικείµενο την ανάλυση δεδοµένων που
έχουν ήδη συλλεγεί (ενδεχοµένως στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού
προγράµµατος) ή την παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο της βασικής στατιστικής έρευνας
ή την ανασκόπηση ενός θέµατος σχετικού µε τη Βιοστατιστική. Είναι δυνατόν, αν η
διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο την ανάλυση δεδοµένων, ο σχεδιασµός της
έρευνας και η συλλογή τους να γίνει µε ευθύνη του φοιτητή, εφόσον αυτό είναι εφικτό
στο διαθέσιµο χρονικό πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση, ως τεκµήριο ποιότητας και καταλληλότητας µιας διπλωµατικής
εργασίας θεωρείται η δυνατότητα αποδοχής της για δηµοσίευση σε επιστηµονικά
περιοδικά του αντίστοιχου χώρου (Ιατρικά περιοδικά που δηµοσιεύουν εργασίες µε
στατιστική ανάλυση δεδοµένων ή περιοδικά που προάγουν τη βασική στατιστική γνώση)
ή για ανακοίνωση σε διεθνή ή ελληνικά (ιατρικά ή στατιστικά) Συνέδρια.
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1.

Διπλωµατικές εργασίες που έχουν αντικείµενο την ανάλυση δεδοµένων.

Στις εργασίες αυτές, η έµφαση θα δίνεται στη µεθοδολογία και στη σωστή χρήση των
στατιστικών µεθόδων. Θα γίνεται κριτική αξιολόγηση του σχεδιασµού της έρευνας και
της συλλογής των στοιχείων. Οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να
επεξηγούνται πλήρως (πχ να αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο, να περιλαµβάνονται
οι υποκείµενες υποθέσεις, τα πλήρη µοντέλα και η διαµόρφωσή τους, εναλλακτικές
λύσεις για τη στατιστική ανάλυση, υποστήριξη της χρήσης της συγκεκριµένης
µεθοδολογίας) και όταν είναι εφικτό να συγκρίνονται αποτελέσµατα από περισσότερες
µεθόδους ή µοντέλα (ανάλυση ευαισθησίας). Δεν απαιτείται να είναι πρωτότυπη η
µεθοδολογική προσέγγιση. Εργασίες που περιλαµβάνουν αποκλειστικά περιγραφική
στατιστική δεν είναι αποδεκτές. Ανάλυση δεδοµένων µε νέες, µη ευρέως διαδεδοµένες
τεχνικές (π.χ. bootstrap, Bayesian, nonparametric, κ.λ.π.) είναι αποδεκτές, αν
ενδείκνυται η χρήση τους, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζεται η µέθοδος, δηλαδή να
φαίνεται η κατανόηση της µεθόδου και όχι να γίνεται απλή χρήση του προγράµµατος ή
πακέτου.

2. Εργασίες ανάπτυξης νέας στατιστικής µεθοδολογίας
Στις εργασίες αυτές ο υποψήφιος, έχοντας ως έναυσµα κάποιο πρόβληµα προερχόµενο
κυρίως από το χώρο της βιοστατιστικής, επιχειρεί να αναπτύξει νέα στατιστική
µεθοδολογία προάγοντας έτσι τη γνώση στη βασική στατιστική έρευνα. Οι νέες τεχνικές
µπορούν να είναι είτε τροποποιήσεις ήδη υπαρχόντων, είτε συνδυασµός άλλων
αποδεκτών τεχνικών, είτε εντελώς νέες προσεγγίσεις συγκεκριµένων θεµάτων. Εργασίες
της κατηγορίας αυτής θα µπορούσαν να αποτελέσουν το προκαταρκτικό στάδιο
διδακτορικής διατριβής.
3.

Εργασίες ανασκόπησης

Στις εργασίες αυτές, ο υποψήφιος προβαίνει σε εκτεταµένη ανασκόπηση µιας
συγκεκριµένης αλλά ευρείας περιοχής της εφαρµοσµένης στατιστικής δίνοντας έµφαση
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σε θέµατα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστήµες της υγείας. Μπορεί
να έχει τη µορφή συνθετικής εργασίας στην οποία συνδυάζονται τα αποτελέσµατα
διαφόρων δηµοσιεύσεων για την παραγωγή µιας ολοκληρωµένης παρουσίασης
συγκεκριµένου θέµατος. Δεν γίνονται αποδεκτές εργασίες οι οποίες κάνουν παρουσίαση
των αποτελεσµάτων ενός (ή µικρού αριθµού) άρθρων χωρίς να προβαίνουν σε κριτική
ανάλυση αυτών και σε διαµόρφωση µιάς ολοκληρωµένης µελέτης της περιοχής (ή του
προβλήµατος) στην οποία αναφέρεται το υπό µελέτη πρόβληµα.
Β. ΜΟΡΦΗ
1. Η διατριβή θα πρέπει να πληρεί τους βασικούς κανόνες παρουσίασης ενός
επιστηµονικού άρθρου (ή µιας διδακτορικής διατριβής) όπως αυτοί παρουσιάζονται
στο µάθηµα “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
1.1 Ο τίτλος να έχει σχέση µε το περιεχόµενο
1.2 Να έχει περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική
1.3 Να έχει εισαγωγή µε το σκοπό της διατριβής και την περιγραφή των επόµενων
κεφαλαίων. Τα κεφάλαια να έχουν τίτλους.
1.4 Να έχει πλήρεις και σωστές αναφορές στο κείµενο και στη βιβλιογραφία, οι
παραποµπές σε βιβλία να δίνουν σελίδες, κ.λ.π. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής µπορεί
να συµβουλευτεί καταλόγους σηµείων ελέγχου (checklists) για άρθρα που
υποβάλλονται στα ιατρικά επιστηµονικά περιοδικά.
1.5 Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται στο τέλος της διπλωµατικής
εργασίας – και όχι στο τέλος κάθε κεφαλαίου – κατά προτίµηση µε αλφαβητική
σειρά (σύστηµα Harvard) µαζί ξενόγλωσσες και ελληνικές.
2

Όπου παρουσιάζονται µοντέλα, τύποι κ.λ.π., θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως
(τι σηµαίνουν τα σύµβολα, ποιες είναι οι τυχαίες µεταβλητές, ποιες οι
παράµετροι) και να επιδιώκεται καθιερωµένος συµβολισµός και ορολογία.
Παράλληλα να δίνεται και η αγγλική ορολογία. Οι συντοµογραφίες θα πρέπει να
επεξηγούνται την πρώτη φορά που εµφανίζονται.

3

Δεν θα πρέπει να δίνει την εντύπωση ενός βιαστικά ή πρόχειρα γραµµένου
κειµένου.

6

Ακολουθούν ειδικές οδηγίες για τη µορφή των αρχικών και τελευταίων σελίδων.
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1.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ:
ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Όνοµα υποψηφίου (κεφαλαία)

Τίτλος Διπλωµατικής Εργασίας π.χ. Διερεύνηση της σχέσης του
καταρράκτη και της έκθεσης σε ηλιακό φως.

ΑΘΗΝΑ, ΕΤΟΣ
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2. 1ο ΦΥΛΛΟ (Εσώφυλλο) (1η βεβαίωση)
Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στη

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

που απονέµει η Ιατρική Σχολή και το Τµήµα Μαθηµατικών του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εγκρίθηκε την………………………. από την εξεταστική επιτροπή:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

π.χ.
Ε. ΚΟΥΝΙΑΣ (Επιβλέπων)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

………………

Α. ΛΙΝΟΥ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

……………….

Α. ΤΖΩΝΟΥ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

………………..
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3.

2ο ΦΥΛΛΟ
Αφιέρωση/-εις (προαιρετικά)

4.

3ο ΦΥΛΛΟ
Ευχαριστίες (προαιρετικά)

5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ο

1.1 ..............

1

1.2 ..............

6

1.3...............

.......

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 ..............

......

2.2 ..............

......

κ.ο.κ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ελληνικά
Αγγλικά
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
1. Οι Διπλωµατικές Εργασίες παρουσιάζονται σε τακτές ηµεροµηνίες που ορίζονται
στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους από την Ε.Δ.Ε. Οι ηµεροµηνίες είναι 4 στη
διάρκεια κάθε ακαδηµαϊκού έτους και τοποθετούνται χρονικά περίπου στις αρχές
Οκτωβρίου, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Απριλίου και τέλος Ιουνίου. Συνήθως θα
είναι ηµέρα Δευτέρα. Η ώρα καθορίζεται από τη Γραµµατεία µε σύµφωνη γνώµη
της Τριµελούς Επιτροπής και του Υποψηφίου.
2. Η παρουσία όλων των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών στις παρουσιάσεις
Διπλωµατικών Εργασιών είναι υποχρεωτική. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει
παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 παρουσιάσεις Διπλωµατικών Εργασιών (όπως
πιστοποιείται από τα δελτία παρουσιών) κατά τη διάρκεια των σπουδών του,
ώστε να έχει το δικαίωµα να παρουσιάσει τη Διπλωµατική του εργασία.
3. Ο φοιτητής που θέλει να παρουσιάσει τη Διπλωµατική Εργασία του σε κάπoια
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, θα πρέπει να παραδίδει το τελικό κείµενο
τουλάχιστον 1 µήνα πριν στα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής.
4. Η παρουσίαση γίνεται µε τη βοήθεια διαφανειών σε Η/Υ ή επιδιαφανοσκόπιο. Η
διάρκεια της παρουσίασης πρέπει να είναι περίπου 30 λεπτά. Οι διαφάνειες που
παρουσιάζονται να είναι διαµορφωµένες για την παρουσίαση (όχι κατευθείαν
αναπαραγωγή των σελίδων της διπλωµατικής εργασίας).
5. Πριν από την παρουσίαση, ο φοιτητής πρέπει να παραδίδει στη Γραµµατεία ένα
αντίτυπο της Διπλωµατικής Εργασίας µε ένα cd και ένα αντίγραφο της σελίδας
που φαίνεται παρακάτω:
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Π.Μ.Σ. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Συµµετέχοντα Τµήµατα:
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών
Mαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η µεταπτυχιακή φοιτήτρια ……………………… ολοκλήρωσε τη διπλωµατική εργασία
του µε τίτλο ………………………………………………………………………………… στα
πλαίσια των σπουδών του για το Διατµηµατικό Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στη
“Βιοστατιστική” των Τµηµάτων Μαθηµατικών και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
Την εργασία αυτή παρουσίασε σε δηµόσια διάλεξη στις …………….. στο Τµήµα
…………………….. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Μετά από προφορική εξέταση που ακολούθησε τη διάλεξη, η τριµελής εξεταστική επιτροπή,
ενέκρινε οµόφωνα τη διπλωµατική αυτή εργασία.
Η Εξεταστική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

Βαθµίδα

Υπογραφή

1. …,……….. ………………………

…………….. ….

…………………….

2. …….…………………………………….

………………….

……………….

3. …………………………………………..

………………….

……………..
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