Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Κλάδος λογιστικής:
Πως επιλέγεται ένα θέμα διπλωματικής εργασίας;
Ένα από τα πιο κρίσιμα χρονικά σημεία στη λήψη ενός πτυχίου είναι η επιλογή θέματος στη
διπλωματική εργασία, που πολλές φορές είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση
των σπουδών ενός φοιτητή. Η δυσκολία εύρεσης και επιλογής ενός θέματος έγκειται κυρίως στην
προφανή απειρία ενός φοιτητή σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης μιας πτυχιακής, στον περιορισμένο
χρόνο για τη συγγραφή της και στις ακαδημαϊκές προτιμήσεις του εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή
όσον αφορά το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί η πτυχιακή.
Τα πρώτα βήματα στην έρευνα θέματος
Το πρώτο βήμα στην εύρεση του θέματος μιας διπλωματικής εργασίας είναι η συνεννόηση
με τον επιβλέποντα καθηγητή, προκειμένου να περιοριστεί το εύρος της έρευνας ως προς αυτό.
Για παράδειγμα, το εύρος αναζήτησης θέματος περιορίζεται στη θεματική ενότητα «φορολογία
νομικών προσώπων» ή «διοικητική λογιστική – managerial accounting» παρά σε όλο τον κλάδο της
λογιστικής ή της φορολογίας που είναι αχανή.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει έρευνα τόσο μέσω διαδικτύου για όλη την Ελλάδα όσο και
στη βιβλιοθήκη του εκάστοτε Πανεπιστημίου ως προς το ποια θέματα της συγκεκριμένης ενότητας
έχουν ήδη δημοσιευθεί και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, με στόχο να μην επιλεγεί ένα θέμα που ήδη
είναι πολύ-ειπωμένο και ευρέως διαδεδομένο και το οποίο πιθανόν δεν θα εγκριθεί από τον
επιβλέποντα καθηγητή. Ας μην ξεχνάμε, ότι το θέμα στην πτυχιακή εργασία είναι η πρωτογενής
δημιουργία γνώσης μέσω συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου ο φοιτητής να
καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Από ποιες πηγές αντλούνται ιδέες
Από την έρευνα που έχει προηγηθεί στις ήδη υπάρχουσες διπλωματικές εργασίες, ο φοιτητής
έχει σίγουρα καταλήξει με ποια θέματα δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Από εκεί και ύστερα, υπάρχουν
διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και έμπνευση σχετικά με ένα
πιθανό θέμα πτυχιακής εργασίας:



Πανεπιστημιακά άρθρα και ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και μάλιστα σε ξένη γλώσσα, τα

οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και μπορούν να προσφέρουν αρκετή γνώση πάνω στο
εξειδικευμένο αντικείμενο που αναζητά ο φοιτητής, ενώ στο τέλος αφήνουν διάφορα αναπάντητα
ερωτήματα για τους αναγνώστες προκειμένου να προάγουν περαιτέρω την εν λόγω έρευνα.
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Περιοδικά, εφημερίδες και οτιδήποτε είναι δημοσιευμένο στον Τύπο. Η συγκεκριμένη πηγή

είναι χρήσιμη όταν επιλέγεται εφημερίδα ή περιοδικό που να έχει συνάφεια με το πεδίο αναζήτησης
ώστε να έχει εξειδικευμένο και χρήσιμο περιεχόμενο. Μάλιστα, προτείνεται η αναζήτηση και
ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων στον Τύπο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πληθώρα διαθέσιμων
δεδομένων.



Διαδίκτυο. Αφορά ίσως τη μεγαλύτερη και πιο εύκολη μηχανή αναζήτησης θέματος πτυχιακής

εργασίας, υπό τις εξής προϋποθέσεις: οι πηγές να είναι έγκυρες και χρονικά έγκαιρες. Αυτό σημαίνει
ότι όποια πληροφορία αντληθεί μέσω ίντερνετ θα πρέπει να είναι από μια γνωστή και αξιόπιστη
ιστοσελίδα και δημοσιευμένη σχετικά πρόσφατα, ώστε να είναι νομοθετικά ακόμα σε ισχύ η
πληροφόρηση που αντλείται.



Διαπροσωπική επαφή με επαγγελματίες του κλάδου. Ίσως μια από τις πιο

εμπεριστατωμένες και στοχευμένες πηγές είναι η επαφή και συζήτηση με έναν επαγγελματία του
κλάδου, που έχει προσωπική πείρα και γνώση επί του θέματος. Για παράδειγμα, για την αναζήτηση
ενός θέματος πτυχιακής στον τομέα της κοστολόγησης, ενδιαφέρουσα είναι η συζήτηση με ένα
κοστολόγο από ένα λογιστήριο βιομηχανίας, ακόμα και εάν δεν είναι γνωστός, που έχει άμεση επαφή
και εμπειρία με το αντικείμενο και μπορεί να προτείνει, να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει το
σπουδαστή.
Τι θα πρέπει να προσέχει ένας φοιτητής
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θέματος στη διπλωματική εργασία θα πρέπει να γίνει με
γνώμονα την κατανόηση αυτού από το σπουδαστή, ώστε να μπορεί να φέρει εις πέρας την εργασία
χωρίς να χάνει χρόνο ή με επιπλέον κόπο. Επίσης, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι υπάρχουν
διαθέσιμες πηγές από τις οποίες θα αντλήσει βιβλιογραφικές πληροφορίες και δεδομένα,
διαφορετικά θα δυσκολευτεί εξαιρετικά να στηρίξει το θέμα του και να ολοκληρώσει την εργασία του.
Τέλος, ο στόχος μιας πτυχιακής όπως ήδη αναφέρθηκε είναι η δημιουργία επιπλέον γνώσης
από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Συνεπώς, η επιλογή δύσκολων θεμάτων που απαιτούν
εξειδικευμένη έρευνα και στόχο έχουν να εντυπωσιάσουν είναι αρκετά κουραστική και χρονοβόρα
διαδικασία, που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την πρώτη στιγμή επιλογής του θέματος ώστε
ο φοιτητής να έχει εξαρχής πλήρη επίγνωση.
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