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ΠΩΣ ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ;
Με την τελική εργασία θα θέσετε σε εφαρμογή τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, αλλά και την κριτική ικανότητα που προϋποθέτει η κοινωνιολογική προσέγγιση
των προβλημάτων που αφορούν στις σχέσεις των δύο φύλων. Κατά την εκπόνηση της εργασίας
σας:
(α) πρέπει να αναπτύξετε τις δικές σας, πρωτότυπες ιδέες και σκέψεις πάνω στο θέμα που επιλέξατε. Τις απόψεις σας αυτές θα τις στηρίζετε στο μέτρο του δυνατού με λογικά ή και επιστημονικά επιχειρήματα (προς επίρρωσιν των απόψεών σας ή κατάρριψη άλλων απόψεων που έχουν
διατυπωθεί για το ίδιο κοινωνικό θέμα).
(β) πρέπει να υπάρχει πλήρης βιβλιογραφική υποστήριξη των απόψεων άλλων συγγραφέων
που παραθέτετε στο κείμενό σας. Κάθε επιστημονικό επιχείρημα ή πόρισμα πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύεται από την αναφορά του ονόματος του συγγραφέα/των συγγραφέων που το διατύπωσε.

ΜΟΡΦΗ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
(1) Η εργασία σας πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 15 σελίδες, που θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες (σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε γραφομηχανή) με διπλό διάστιχο (double
line spacing). Πρέπει να έχει γίνει από μέρους σας έλεγχος τυχόν τυπογραφικών, γραμματικών
και συντακτικών λαθών. Η εργασία σας θα αξιολογηθεί πρωτίστως για το περιεχόμενό της (για
την ακρίβεια και τον ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίον εκφράζετε τις απόψεις σας). Οπωσδήποτε όμως θα προσμετρηθεί και η τελική μορφή της εργασίας (π.χ. τα επαναλαμβανόμενα ορθογραφικά λάθη εκλαμβάνονται ως τεκμήριο προχειρότητας).
(2) Για τη βιβλιογραφική υποστήριξη της εργασίας σας, είναι απαραίτητη η χρήση και η παραπομπή
τουλάχιστον έξι (6) πηγών. Από αυτές, οι τρεις τουλάχιστον πηγές πρέπει να είναι βιβλιογραφικές (δηλαδή να αναφέρονται σε βιβλίο ή άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό). Οι υπόλοιπες παραπομπές σας μπορούν να είναι ηλεκτρονικές ή δημοσιογραφικές.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ –ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(1) Οι παραπομπές σε βιβλία και άρθρα γίνονται μέσα στο κείμενο σε παρένθεση (όνομα συγγραφέα, έτος έκδοσης και σελίδα).
(2) Οι υποσημειώσεις παρατίθενται στο υποσέλιδο. Οι δείκτες των υποσημειώσεων (οι αριθμοί)
πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο στη λέξη μετά το σημείο στίξης. Παράδειγμα: Κοινωνιολογία των έμφυλων σχέσεων,7
(3) Η βιβλιογραφία θα παρατεθεί στο τέλος της εργασίας σας, σε χωριστή σελίδα. Τα ονόματα των
συγγραφέων παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά (βάσει του επιθέτου του κάθε συγγραφέα).
(*) Η παράθεση βιβλίου αναγράφεται με την εξής σειρά: Συγγραφέας (ή συγγραφείς), έτος δημοσίευσης, τίτλος βιβλίου σε πλάγια γράμματα (italics), τόπος, εκδοτικός οίκος. Για παράδειγμα:
Συμεωνίδου Χ., Β. Δουληγέρης, Χ. Καππή, Μ. Μαγδαληνός, Λ. Μαράτου, Δ. Μπαλούρδος, Π. Παππάς
και Μ. Σαμαρτζή. 1992. Κοινωνικο-οικονομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Γονιμότητας στην Ελλάδα: Ανάλυση για την Περιοχή της Πρωτεύουσας, τόμος Α´. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
(*) Η παράθεση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό γίνεται ως εξής: Συγγραφέας, έτος, τίτλος άρθρου
σε εισαγωγικά (χωρίς παρένθεση), τίτλος περιοδικού σε πλάγια γράμματα, αριθμός τεύχους, σελίδες:
Τσαούση-Χατζή, Α. 2002. “Η Κοινωνική Ασφάλιση των Διαζευγμένων Γυναικών στην Ελλάδα: Προβληματισμοί Μετά το Ν. 1329/83 και Νέες Κατευθύνσεις”, Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως 8: 561-577.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Την εργασία σας μπορείτε να την παραδώσετε το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2006. Θα δεχτώ την
εργασία σας εκπρόθεσμα μόνο για κάποιον έκτακτο σοβαρό (ιατρικό ή προσωπικό) λόγο.

