ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική και πιστώνεται με 12 μονάδες ECTS
(αντιστοιχεί δηλαδή σε δύο μαθήματα επιλογής).
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.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή μέχρι και το
έκτο εξάμηνο να είναι τουλάχιστον 7.5. Το Συμβούλιο του Τμήματος μπορεί να
αποφασίσει αύξηση ή μείωση του απαιτούμενου μέσου όρου για συγκεκριμένη
ακαδημαϊκή χρονιά. Η Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων μπορεί να
αποφασίσει αποδοχή φοιτητή με μικρότερο μέσο όρο, όχι όμως μικρότερο από 7.0,
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του προτεινόμενου επιβλέποντος.
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. Κάθε φοιτητής οφείλει να έχει, με δική του πρωτοβουλία, τουλάχιστον
δύο και όχι περισσότερες από τέσσερις καταγεγραμμένες συναντήσεις με τον
επιβλέποντα ανά εξάμηνο. Με το πέρας κάθε συνάντησης, ο φοιτητής θα στέλνει εντός
δύο ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβλέποντα ένα σύντομο πρακτικό της
συνάντησης με τα θέματα που συζητήθηκαν και ο επιβλέπων θα το εγκρίνει, αφού
κάνει τις αλλαγές που κρίνει απαραίτητες.
6. Επισκέπτες Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες, καθώς και μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε
σαββατική άδεια, δεν μπορούν να είναι επιβλέποντες διπλωματικών εργασιών.
Μπορούν να είναι μέλη επιτροπής εξέτασης (ένας σε κάθε επιτροπή κατά μέγιστο
αριθμό).
7. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, το Συμβούλιο του Τμήματος δύναται να ορίσει
μέλος ΔΕΠ ως συντονιστή για τις διπλωματικές εργασίες. Σε αντίθετη περίπτωση,
συντονιστής είναι ο πρόεδρος του Τμήματος. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για
πρακτικά ζητήματα, ιδίως για τη διαμόρφωση του προγράμματος προφορικής
παρουσίασης και εξέτασης των διπλωματικών εργασιών.
8. Η διπλωματική εργασία έχει ανώτατο όριο 13,000 λέξεις. Στο όριο λέξεων δεν
περιλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, ο πίνακας περιεχομένων, η βιβλιογραφία ή τυχόν
παραρτήματα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου μέχρι 1300 λέξεις επιβάλλεται
αυτόματη μείωση 0.5 βαθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου από 1301 μέχρι
2600 λέξεις επιβάλλεται αυτόματη μείωση 1.0 βαθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης του
ορίου περισσότερο από 2600 λέξεις η εργασία βαθμολογείται με βαθμό 0.
9. Ημερομηνία υποβολής είναι η 10η Μαΐου και ώρα 23:59μμ εκάστου έτους, εκτός εάν
η Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος αποφασίσει διαφορετικά
για συγκεκριμένο έτος. Η απόφαση γνωστοποιείται εγκαίρως στους φοιτητές. Θέματα
παράτασης ρυθμίζονται από τους υφιστάμενους κανόνες που ισχύουν για εργασίες. Σε
περίπτωση καθυστερημένης υποβολής μέχρι 2 ώρες επιβάλλεται αυτόματη μείωση 0.5
βαθμού. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής από 2 ώρες μέχρι και 24 ώρες

επιβάλλεται αυτόματη μείωση 1.0 βαθμού. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των 24
ωρών και μέχρι 3 ημέρες επιβάλλεται αυτόματη μείωση 1.0 βαθμού ανά μέρα
καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των 3 ημερών η εργασία
βαθμολογείται με 0.
10. Οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται μέσω e-mail στον επιβλέποντα Καθηγητή,
στη Γραμματεία του Τμήματος και στα μέλη της επιτροπής εξέτασης ταυτόχρονα.
Επίσης, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στις θυρίδες των μελών της Επιτροπής
Εξέτασης κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 14:00.
11. Οι φοιτητές θα κάνουν προφορική παρουσίαση της εργασίας διάρκειας 10-15 λεπτών
και θα υποβάλλονται σε προφορική εξέταση διάρκειας 30-40 λεπτών ενώπιον διμελούς
ή τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τον επιβλέποντα καθηγητή 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.
12. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, πριν το δεύτερο εξάμηνο της εκπόνησης της
εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει σύντομη γραπτή αξιολόγηση της
προόδου του φοιτητή προς το συντονιστή του Τμήματος για τις διπλωματικές εργασίες
η οποία κοινοποιείται και στο φοιτητή. Στην αξιολόγηση δίνεται βαθμός Ι=
Ικανοποιητική ή Κ= Μη Ικανοποιητική.
13. Γλώσσα συγγραφής είναι η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή Σπουδών και
Φοιτητικών Θεμάτων μπορεί να δεχτεί αίτημα φοιτητή για συγγραφή και/ή προφορική
παρουσίαση και εξέταση στην αγγλική γλώσσα, με τη σύμφωνη γνώμη του
επιβλέποντος.
14. Η προφορική παρουσίαση και η προφορική εξέταση αντιστοιχούν στο 30% του
βαθμού. Το 70% του βαθμού αντιστοιχεί στο γραπτό κείμενο. Ο βαθμός για το γραπτό
κείμενο τίθεται από την επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη της προφορικής
διαδικασίας και γνωστοποιείται στο συντονιστή ή, αν δεν έχει οριστεί συντονιστής,
στον Πρόεδρο του Τμήματος.
15. Οι κανόνες αυτοί δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος.

