
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου 

Κρήτης 

Χανιά, 21/02/2017 

Κανονισμός Παρουσίασης Ερευνητικών/Διπλωματικών Εργασιών (απόφαση 16ης/22-2-

2017 ΓΣΣ) 

1. Οι παρουσιάσεις των εργασιών γίνονται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. Σε περίπτωση 

αργίας ή άλλου κωλύματος, μετατίθεται αυτομάτως για την επόμενη Τετάρτη του ίδιου 

μήνα. Το πρόγραμμα αυτό θα αναρτηθεί από την Γραμματεία και ΔΕΝ πρόκειται για 

κανένα λόγο να μεταβληθεί στην πορεία του ακαδημαϊκού έτους. 

2. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιούνται στα 4 

Σχεδιαστήρια της Σχολής, τα οποία θα δεσμεύονται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.  

3. Οι παρουσιάσεις των ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα του 

κτιρίου Κ4 που θα καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (συσκότιση για προβολές, 

τεχνολογικός εξοπλισμός). Η αίθουσα θα προγραμματίζεται για κάθε εξάμηνο. 

4. Την συγκεκριμένη ημέρα δεν θα γίνονται διοικητικές ή άλλες ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες. Δεν θα γίνονται συνεδριάσεις ΓΣ αλλά και ούτε προπτυχιακά 

μαθήματα, αναπληρώσεις, διορθώσεις κλπ. από κανένα συνάδελφο της Σχολής ώστε να 

μπορούν να τις παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές. Οι 

παρουσιάσεις θα γίνονται από τις 11.00 και θα ολοκληρώνονται μέχρι τις 17.00. 

5. Δίνεται η δυνατότητα παράλληλων παρουσιάσεων σε περίπτωση μεγάλου αριθμού 

εργασιών, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι ώρες παρουσίασης και το 

συγκεκριμένο σχεδιαστήριο ή αίθουσα θα καθορίζεται ανάλογα με τις τριμελής 

επιτροπές, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. 

6. H Επιτροπή οφείλει να καταθέτει στην γραμματεία τη βαθμολογία. Η γραμματεία 

ανακοινώνει στον φοιτητή τον μέσο όρο βαθμολόγησής του (και όχι τους 3 βαθμούς 

ανά διδάσκοντα). 

7. Ο προγραμματισμός των παρουσιάσεων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας 

αποκλειστικώς από τη Γραμματεία. Η Γραμματεία καταρτίζει το πρόγραμμα και το 

κοινοποιεί σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημέρα της παρουσίασης.  

 

 

8. Υποχρεώσεις φοιτητών:  

 Oι φοιτητές που προτίθενται να παρουσιάσουν πρέπει να έχουν ενημερώσει τη 

Γραμματεία τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την παρουσίαση ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα της έγκαιρης κατάρτισης του προγράμματος των παρουσιάσεων από 

αυτήν. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, οι παρουσιάσεις των εργασιών θα 

μεταφέρονται αυτομάτως στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία 

παρουσιάσεων. 

 Η παράδοση των τευχών των ερευνητικών εργασιών, τα οποία προορίζονται για τα 

μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνεται 15 ημέρες πριν την 

παρουσίαση στη Γραμματεία.  

 


