Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται ότι με το τέλος της διπλωματικής τους
εργασίας θα υποβάλουν στο Τμήμα γραπτή αναφορά, ως μερική ικανοποίηση των κριτηρίων
που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Η έκταση και το περιεχόμενο της
αναφοράς θα πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο και την
εξεταστική επιτροπή κάθε φοιτητή. Αυτός ο οδηγός περιγράφει τα ελάχιστα απαιτούμενα
κριτήρια για τις γραπτές αναφορές.
Κάθε γραπτή αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα μέρη με την σειρά που
αναφέρονται στον Πίνακα 1. Η αναφορά μπορεί να είναι γραμμένη στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα. Η περίληψη της αναφοράς (abstract) πρέπει να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και
στην Αγγλική γλώσσα. Η αναφορά πρέπει να δοθεί στο Τμήμα σε ηλεκτρονική μορφή
(αρχείο .pdf) για να μπορεί να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Πίνακας 1. Μέρη γραπτής αναφοράς
Αρχική σελίδα
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Για σκοπούς ομοιομορφίας της γραπτής αναφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πιο
κάτω κατευθυντήριες γραμμές:
Γραμματοσειρά: Times New Roman 12 pt για το κείμενο και 14 pt με έντονα γράμματα
(bold) για τους τίτλους των κεφαλαίων. Για τους τίτλους των σχεδιαγραμμάτων η
γραμματοσειρά μπορεί να είναι 10 pt. Για κώδικα προγραμματισμού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Courier.
Απόσταση μεταξύ γραμμών: 1.5 (δεν ισχύει για το κείμενο στους πίνακες)

Αρίθμηση σελίδων: Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες στο κάτω κέντρο της σελίδας.
Οι σελίδες πριν το κυρίως κείμενο πρέπει να αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς (π.χ. (i),
(ii)) ενώ οι σελίδες του κυρίως κειμένου, της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων με
αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1, 2). Στις πρώτες δυο σελίδες (αρχική και σελίδα έγκρισης) δεν
πρέπει να φαίνεται ο αριθμός, αλλά να προσμετρείται στην αρίθμηση.
Περιθώρια: 3.81 cm ή 1.5 in στην αριστερή πλευρά και 2.54 cm ή 1 in στις υπόλοιπες
πλευρές.
Αξιολόγηση
Οι εργασίες βαθμολογούνται από διμελή ή τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας
προτείνεται από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο σε συνεννόηση με τον φοιτητή και υποβάλλεται
για ενημέρωση στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. Στην επιτροπή μπορεί να
συμμετάσχει και ένα εξωτερικό μέλος από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, άλλα
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ή από την βιομηχανία. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος προεδρεύει της
εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή προτείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου, έκαστου
έτους.
Για την βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται από την εξεταστική
επιτροπή το “Έντυπο Αξιολόγησης Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας”. Η αξιολόγηση
βασίζεται στη γραπτή αναφορά και την παρουσίαση (ή επίδειξη) της εργασίας. Τα
συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης υποβάλλονται στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
μαζί με την προτεινόμενη βαθμολογία του φοιτητή. Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
επικυρώνει την τελική βαθμολογία των εργασιών.

Παράρτημα Α: Αρχική σελίδα γραπτής αναφοράς για διπλωματική εργασία
Παράρτημα Β: Σύνθεση Εξεταστικής Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Όλες οι
πληροφορίες πρέπει
να είναι στο κέντρο
της σελίδας και να
έχουν αποστάσεις
διπλής γραμμής.

Ο τίτλος πρέπει να
είναι με κεφαλαία
γράμματα και να
ξεκινά 7 cm από την
κορυφή της σελίδας.

Να αρχίζει 12.6 cm
από την κορυφή.

<TΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ>

από τον/την
<Όνομα Επίθετο Φοιτητή/Φοιτήτριας>

Να αρχίζει 19.9 cm
από την κορυφή.
Να συμπληρωθεί
είτε με τη φράση
“Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού” είτε
“Μηχανικού
Υπολογιστών”.
Να υπάρχει
διάστημα δυο
διπλών γραμμών
από το τέλος της πιο
πάνω πρότασης.

Υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μερική συμπλήρωση των
απαιτήσεων για την απόκτηση Πτυχίου <να συμπληρωθεί>

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
<Μήνας Χρόνος>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Όλες οι
πληροφορίες πρέπει
να είναι στο κέντρο
της σελίδας και να
έχουν αποστάσεις
διπλής γραμμής.

Ο τίτλος πρέπει να
είναι με κεφαλαία
γράμματα και να
ξεκινά 7 cm από την
κορυφή της σελίδας.

Να αρχίζει 12.6 cm
από την κορυφή.

<TITLE OF SENIOR PROJECT>

by
<Name Surname of student>

Να αρχίζει 19.9 cm
από την κορυφή.
Να συμπληρωθεί
είτε με τη φράση
“Electrical
Engineering” είτε
“Computer
Engineering”.
Να υπάρχει
διάστημα δυο
διπλών γραμμών
από το τέλος της πιο
πάνω πρότασης.

Submitted to the University of Cyprus in partial fulfillment
of the requirements for the degree of Bachelor of Science in <to be completed>

Department of Electrical and Computer Engineering
<Month Year>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ο τίτλος πρέπει να
είναι με κεφαλαία
γράμματα και να
ξεκινά 5.1 cm από
την κορυφή της
σελίδας.

<ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ>

Να αρχίζει 8.9 cm
από την κορυφή.

από τον/την
<Όνομα Επίθετο Φοιτητή/Φοιτήτριας>

Να αρχίζει 13.4 cm
από την κορυφή.
Μονές αποστάσεις
γραμμής από αυτό
το σημείο και μετά.
Μια μονή γραμμή
διάστημα μεταξύ
τους.
Αν υπάρχει τρίτο
μέλος.

Εξεταστική επιτροπή:
< Όνομα Επίθετο>
<Τίτλος (π.χ. Επ. Καθηγητής), Τμήμα ΗΜΜΥ, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος>
<Όνομα Επίθετο>
<Τίτλος (π.χ. Λέκτορας), Τμήμα Προέλευσης, Μέλος Επιτροπής>
<Όνομα Επίθετο>
<Τίτλος (ή θέση στον οργανισμό), Οργανισμός, Μέλος Επιτροπής>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ο τίτλος πρέπει να
είναι με κεφαλαία
γράμματα και να
ξεκινά 5.1 cm από
την κορυφή της
σελίδας.

<TITLE OF SENIOR PROJECT>

Να αρχίζει 8.9 cm
από την κορυφή.

by
<Name Surname of student>

Να αρχίζει 13.4 cm
από την κορυφή.
Μονές αποστάσεις
γραμμής από αυτό
το σημείο και μετά.
Μια μονή γραμμή
διάστημα μεταξύ
τους.

Αν υπάρχει τρίτο
μέλος.
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