ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στην αρχή του 9ου εξαμήνου σπουδών ο κάθε φοιτητής μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση της
διπλωματικής του εργασίας (ΔΕ). Η ΔΕ είναι μια εργασία που αντιστοιχεί σε 36 ECTS και 55
Διδακτικές Μονάδες. Η επιτυχής ολοκλήρωση, παρουσίαση και βαθμολόγηση της εργασίας
αυτής αποτελούν προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος. Παρακάτω παρέχονται οι
σχετικές πληροφορίες και περιγράφονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην
επιτυχή διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας:
1. Ανάθεση και δήλωση της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ)1
1.1. Ο φοιτητής – μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή ή λέκτορα που επιθυμεί επιλέγει το θέμα της (ΔΕ)
1.2. Ο φοιτητής κάνει δήλωση στη Γραμματεία χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο
«Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας» το οποίο υπογράφει και ο καθηγητής ή
λέκτορας που θα την επιβλέψει. Όταν ένας φοιτητής αλλάζει θέμα ή/και
επιβλέποντα τότε οφείλει να προσκομίσει νέα δήλωση στην οποία φαίνεται ότι
έλαβε γνώση της αλλαγής ο προηγούμενος επιβλέπων
1.3. Οι φοιτητές εκπονούν διπλωματικές εργασίες σε θέματα σχετικά με τον Τομέα ή
την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που επιθυμούν να
εκπονήσουν την εργασία τους σε διαφορετικό Τομέα, οφείλουν να ενημερώσουν
τον Τομέα της επιλογής τους και να λάβουν την υπογραφή του διευθυντή του
πριν την κατάθεση της δήλωσής τους στη Γραμματεία
2. Εκπόνηση και περιεχόμενο της (ΔΕ)
2.1. Η εκπόνησης της (ΔΕ) γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή ή
λέκτορα
2.2. Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο η (ΔΕ) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας με στόχο την αναφορά αλλά και την κριτική
συνθετική θεώρηση του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα το οποίο
πραγματεύεται
 Ανάλυση του θέματος, όπου θα αναπτύσσεται το προς αντιμετώπιση
πρόβλημα και θα περιγράφονται η μεθοδολογία επίλυσης, οι πειραματικές
ή/και αναλυτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, τα πειραματικά ή/και
υπολογιστικά εργαλεία, κλπ.
 Αποτελέσματα της εργασίας, τα συμπεράσματα που προέκυψαν και
προτάσεις για την επέκταση της εργασίας
 Κατάλογο των χρησιμοποιηθέντων βιβλιογραφικών πηγών
2.3. Το τελικό κείμενο της (ΔΕ) θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει: α. περιλήψεις
μίας (1) σελίδας στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, β. πίνακα
περιεχομένων και γ. κατά περίπτωση, πίνακες συμβόλων, τίτλων εικόνων και
σχημάτων, τίτλων πινάκων, κλπ.
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Η περιγραφόμενη διαδικασία ανάθεσης και δήλωσης της (ΔΕ) θα αρχίσει να ισχύει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

3. Παρουσίαση και βαθμολόγηση των (ΔΕ)
3.1. Η παρουσίαση και βαθμολόγηση της (ΔΕ) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο
φοιτητής έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα
μαθήματα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών
3.2. Τα στοιχεία των φοιτητών που έχουν το δικαίωμα παρουσίασης των εργασιών
τους περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο που εκδίδεται από την Γραμματεία
3.3. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται τρεις (3)
φορές το χρόνο μετά τις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου, Ιουνίου και
Φεβρουαρίου
3.4. Οι παρουσιάσεις γίνονται σε προκαθορισμένες ανοικτές ειδικές συνεδριάσεις
των Τομέων σε ημερομηνίες και με πρόγραμμα που καθορίζονται από τους
αντίστοιχους διευθυντές
3.5. Σε κάθε ειδική συνεδρίαση τα παρόντα μέλη του Τομέα επιλέγουν τις καλύτερες
διπλωματικές εργασίες. Οι καλύτερες διπλωματικές εργασίες όλων των Τομέων
ανακοινώνονται σε συνεδρίαση του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος
3.6. Η δομή της παρουσίασης κάθε (ΔΕ) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
περιγραφή του προβλήματος – τρόπος επίλυσης – αποτελέσματα συμπεράσματα – προτάσεις για την επέκταση της εργασίας
3.7. Στον χώρο παρουσιάσεων γίνεται έκθεση των αποτελεσμάτων των
διπλωματικών σε μορφή poster μεγέθους Α3.
3.8. Ο βαθμός της (ΔΕ) κατατίθεται στην γραμματεία από τον επιβλέποντα καθηγητή
ή λέκτορα. Τα συνοδευτικά έγγραφα είναι τα εξής:
 Βαθμολόγιο
 Περίληψη της (ΔΕ) σε έντυπη μορφή
 Έντυπο παρουσίασης που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή ή
λέκτορα και τουλάχιστον δύο (2) άλλα μέλη του Τομέα που
παρακολούθησαν την παρουσίαση της (ΔΕ)
 Διαβιβαστικό από το διευθυντή του τομέα
 Ένα (1) CD που περιέχει:
Περίληψη της (ΔΕ) σε μορφή αρχείου .pdf και με ονομασία:
DT_Abstract_Επώνυμο_Όνομα_Α.Μ.,
- Τη (ΔΕ) σε μορφή αρχείου .pdf, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και με
ονομασία: DT_M_Επώνυμο_Όνομα_Α.Μ.,
Poster με τα αποτελέσματα της (ΔΕ) σε μέγεθος Α3 και σε μορφή
αρχείου .pdf με ονομασία: DT_Poster_Επώνυμο_Όνομα_Α.Μ.
3.9. Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου, τα posters των διπλωματικών
εργασιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

