
 

 

 

 

Κανονισμός Διπλωματικών εργασιών  

 ( απόφαση ΓΣΤ 16-2-2011) 

Η διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην  η ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

φοιτητών/τριών στην αντιμετώπιση  συνθετικών θεμάτων σημαντικού βαθμού 

πολυπλοκότητας και απαιτήσεων σε συνδυασμό με την συγκρότηση ενός 

επαρκούς θεωρητικού υποβάθρου που στηρίζει τις συνθετικές επιλογές. Η εν 

λόγω εργασία συνιστά συγκερασμό και εμβάθυνση των γνώσεων και της 

εμπειρίας που αποκτήθηκε στα χρόνια των προπτυχιακών σπουδών και 

εστιάζεται στην εξειδίκευση συγκεκριμένων συνθετικών προτάσεων  

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται καθ’όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ύστερα από αίτημα του φοιτητή. 

Παρουσιάζονται περίπου 2-3 διπλωματικές εργασίες την ημέρα στο διάστημα 

14.00-15.00 και 19.00-20.00 ( ανάλογα με τον αριθμό τους και με σκοπό την μη 

διασάλευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας στη Σχολή). 

 

Διδακτικές Μονάδες : 30 

 

 

Επιλογή επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας -  

Οι φοιτητές/τριες έρχονται αρχικά σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα με 

τον οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν την διπλωματική τους εργασία και αφού 

εξασφαλίσουν την συγκατάθεσή του από κοινού προσδιορίζουν το αντικείμενο 

μελέτης. Η επιλογή του επιβλέποντος γίνεται με κριτήριο  το γνωστικό του 

αντικείμενο,  και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του ενδιαφέροντα. 

Αίτημα εκπόνησης διπλωματική εργασία - Αποδοχή 

Οι φοιτητες/τριες ύστερα από ανακοίνωση – πρόσκληση υποβάλλουν 

εγγράφως στη Γραμματεία της Σχολής αίτημα για εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας όπου αναφέρεται ο επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια και το θέμα της 

εργασίας και ο Τομέας (αν υπάρχει) ή η επιστημονική περιοχή στην οποία 

πρόκειται να εκπονηθεί η εργασία. Δικαίωμα να επιβλέψουν διπλωματικές 

εργασίες έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και τα εκλεγμένα από τα καταστατικά 

όργανα και τελούντα υπό διορισμό μέλη του διδακτικού προσωπικού.  

Είναι δυνατή η συγκρότηση ομάδας φοιτητών/τριών για την εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας υπό τον όρο ότι δεν ξεπερνά τα τρία μέλη. 



Δικαίωμα να επιβλέψουν ερευνητικές εργασίες έχουν μόνο  τα μέλη ΔΕΠ και τα 

εκλεγμένα από τα καταστατικά όργανα και τελούντα υπό διορισμόν μέλη του 

διδακτικού προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής/τρια οφείλει να 

ορίσει συνεπιβλέποντα/ουσα από τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Σε ειδικές 

περιπτώσεις όπου η διαθεματική προσέγγιση της εργασίας το επιβάλλει, ο 

επιβλέπων παραμένει ένας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σύμβουλοι από 

το σύνολο των διδασκόντων της Σχολής όπως και εξωτερικοί εξειδικευμένοι 

επιστήμονες. 

Η αποδοχή θέματος και επιβλέποντος/ουσας γίνεται πρώτα από τον Τομέα (αν 

υπάρχει)  και  τελικώς από τη ΓΣΤ όπου ελέγχεται η συνάφεια του θέματος με το 

γνωστικό αντικείμενο του  επιβλέποντος/ουσας και του Τομέα ή της 

επιστημονικής περιοχής στην οποία θα εκπονηθεί.  Κρίνεται σκόπιμο κάθε 

διδάσκων/ουσα να αναλαμβάνει περί τις πέντε διπλωματικές ανά εξάμηνο.   

Αίτημα υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας –οριστικοποίηση τίτλου και  

συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης. 

Παρουσιάσεις διπλωματικών  εργασιών πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές/τριες υποβάλουν εγγράφως στη 

Γραμματεία της Σχολής αίτημα για υποστήριξη διπλωματικής εργασίας ένα 

μήνα πριν την ημερομηνία εξέτασης. Στο αίτημα θα αναφέρεται ο 

οριστικοποιημένος τίτλος  της εργασίας  .  

Η κριτική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και δύο μέλη τα οποία επιλέγει η ΓΣΤ με κριτήριο την 

συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το θέμα της διπλωματικής 

εργασίας. Δικαίωμα να συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή των διπλωματικών 

εργασιών έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και τα εκλεγμένα από τα καταστατικά 

όργανα και τελούντα υπό διορισμό μέλη του διδακτικού προσωπικού. 

Επιδιώκεται η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης από 

διδάσκοντες/ουσες όλων των βαθμίδων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των διπλωματικών εργασιών είναι: 

- Α. Πρωτοτυπία στην επιλογή του θέματος – Ανάδειξη πρωτότυπων 

ερωτημάτων για τον σχεδιασμό                      

- Β. Ανάλυση :                           

Β1. Μεθοδολογία ανάλυσης 

Β.2. Πληρότητα  

Β.3.  Σαφήνεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων  

- Γ. Σύνθεση:   

 Γ.1.  Πρωτοτυπία  και σαφήνεια της κεντρικής ιδέας 

Γ.2 Διερεύνηση νέων συνθετικών μεθόδων και επιλογών  



Γ.3 Ικανότητα κα καταλληλότητα σύνδεσης της αναλυτικής προσέγγισης με τη 

συνθετική πρόταση 

Γ.4    Συνέπεια κεντρικής ιδέας και σχεδιαστικού αποτελέσματος 

Γ.5   Ποιότητα σχεδιασμού  

- Δ.     Ποιότητα της παρουσίασης      

Αισθητικό αποτέλεσμα των παραδοτέων. Επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα 

του σχεδιασμού και  της προφορικής  υποστήριξης της διπλωματικής  

 

Δημοσιεύσεις  

Οι φοιτητές/τριες και οι επιβλέποντες /ουσες των διπλωματικών εργασιών 

έχουν το δικαίωμα να προβούν σε δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας ή 

μέρους της ( σε έντυπα, συνέδρια κλπ)  υπό τον όρον ότι  αναφέρεται με 

ακρίβεια η σύνθεση της ομάδας, ο/η επιβλέπων/ουσα, το Τμήμα και ο χρόνος 

εκπόνησης της εργασίας. Απαγορεύεται ρητά, η  χρήση της διπλωματικής 

εργασίας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος.  

 


