ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Η διπλωµατική εργασία είναι προαιρετική και πιστώνεται µε 12 µονάδες ECTS (αντιστοιχεί
δηλαδή σε δύο µαθήµατα επιλογής), εκτός εάν το Τµήµα αποφασίσει διαφορετικά για
συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Η απόφαση γνωστοποιείται έγκαιρα στους φοιτητές.
2. Η διπλωµατική εργασία έχει διάρκεια δύο εξάµηνα και είναι διαθέσιµη µόνο κατά το 4ο έτος, στο
7ο και 8ο εξάµηνο σπουδών.
3. Ο αριθµός φοιτητών ανά µέλος ΔΕΠ δεν δύναται να υπερβαίνει τους 5 ανά έτος. Ένα µέλος ΔΕΠ
δύναται να ορίσει µικρότερο αριθµό φοιτητών, όχι όµως µικρότερο από 3.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο µέσος όρος βαθµολογίας του φοιτητή µέχρι και το έκτο
εξάµηνο να είναι τουλάχιστον 7.5. Το Τµήµα µπορεί να αποφασίσει αύξηση ή µείωση του
απαιτούµενου µέσου όρου για συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή χρονιά ή µείωση για συγκεκριµένο
φοιτητή. Κάθε µέλος ΔΕΠ δύναται να καθορίζει επιπρόσθετα κριτήρια, κατά την ευχέρειά του,
τα οποία οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στους φοιτητές.
5. Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές επικοινωνούν µε τα µέλη ΔΕΠ και υποβάλλουν πρόταση συγγραφής
διπλωµατικής εργασίας, κατά προτίµηση µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους. Η πρόταση µπορεί
να περιλαµβάνει προσχέδιο (abstract) 200-400 λέξεων και ενδεικτική βιβλιογραφία. Η περαιτέρω
διαδικασία επίβλεψης επαφίεται στον κάθε επιβλέποντα.
6. Εναπόκειται στο κάθε µέλος ΔΕΠ να αποδεχθεί να επιβλέψει µία προτεινόµενη διπλωµατική
εργασία. Ειδικοί επιστήµονες δεν µπορούν να είναι επιβλέποντες διπλωµατικών εργασιών.
Μπορούν να είναι µέλη επιτροπής εξέτασης (ένας σε κάθε επιτροπή κατά µέγιστο αριθµό).
7. Η διπλωµατική εργασία θα έχει έκταση 10,000 – 13,000 λέξεις. Στο όριο λέξεων δεν
περιλαµβάνονται οι υποσηµειώσεις, ο πίνακας περιεχοµένων, η βιβλιογραφία ή τυχόν
παραρτήµατα .
8. Ηµεροµηνία υποβολής είναι η 15η Μαϊου και ώρα 23:59µµ εκάστου έτους, εκτός εάν το Τµήµα
αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριµένο έτος. Η απόφαση γνωστοποιείται εγκαίρως στους
φοιτητές. Θέµατα παράτασης ρυθµίζονται από τους υφιστάµενους κανόνες που ισχύουν για
εργασίες.
9. Οι διπλωµατικές εργασίες υποβάλλονται µέσω e-mail στον επιβλέποντα Καθηγητή και στη
Γραµµατεία του Τµήµατος ταυτόχρονα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής ή επανυποβολή
της εργασίας δύναται να συνεπάγεται µείωση βαθµού, ανάλογα µε την περίπτωση.
10. Οι φοιτητές θα κάνουν προφορική παρουσίαση της εργασίας διάρκειας 10’-15’και θα
υποβάλλονται σε προφορική εξέταση διάρκειας 20’-30’ ενώπιον διµελούς ή τριµελούς επιτροπής
αποτελούµενης από το επιβλέπον και τουλάχιστον ένα ακόµη µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος,
ανάλογα µε το θέµα της διπλωµατικής εργασίας. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι επί θεµάτων
που θίγει η εργασία. Μπορούν, ωστόσο, να τίθενται και ερωτήσεις επί βασικών πτυχών του
ευρύτερου γνωστικού πεδίου στο οποίο εµπίπτει η διπλωµατική εργασία.
11. Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, το Τµήµα δύναται να ορίσει µέλος ΔΕΠ ως συντονιστή για
τις διπλωµατικές εργασίες.
12. Οι κανόνες αυτοί δύναται να τροποποιηθούν µε απόφαση του Συµβουλίου Τµήµατος.

	
  
	
  

