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Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών  (αποφ. 11η ς  ΓΣΤ 7-4-2011) 

Η ερευνητ ική εργασία αποσκοπε ί  στην   ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

φοιτητών/τρ ιών στην παραγωγή νέας γνώσης , στην εν ίσχυση της  

ερευνητ ικής ικανότητας και  της συγκρότησης μεθόδου,  στη δ ιαχε ίρ ιση της  

β ιβλιογραφίας καθώς και  στη δυνατότητα σύνταξης ενός θεωρητικού 

κε ιμένου που καλύπτε ι  της απα ιτήσε ις  συγγραφής επ ιστημονικής  εργασίας.  

Η εργασία περ ιλαμβάνε ι  τη δ ιατύπωση του ερευνητ ικού ερωτήματος ,  το  

θεωρητικό πλαίσιο,  την β ιβλιογραφική επ ισκόπηση, τη δ ιερεύνηση των 

μεθόδων, την τεκμηρίωση και  την ερμηνε ία των ευρημάτων,   και  το 

συμπέρασμα για το πώς τα παραπάνω συμβάλλουν στην απάντηση του 

κεντρικού θεωρητικού ερωτήματος .  Οι  θεματ ικές των ερευνητ ικών εργασιών 

αντλούνται  από όλο το εύρος των γνωστ ικών αντ ικε ιμένων του Τμήματος  

που εκτε ίνεται  από τα αμιγώς θεωρητ ικά μαθήματα έως τα πλέον 

εφαρμοσμένα. Η έρευνα μπορε ί  να ε ίνα ι  θεωρητ ική αλλά και  εργαστηρ ιακή.  

Οι παρουσιάσε ις  των ερευνητ ικών εργασιών πραγματοπο ιούνται  καθ’  όλη τη 

δ ιάρκε ια του ακαδημαϊκού έτους .  Παρουσιάζονται  περ ίπου 2 -3 δ ιαλέξε ις  την  

ημέρα στο δ ιάστημα 14.00 -15.00 και  19.00-20.00 (  ανάλογα με τον αριθμό 

τους κα ι  με σκοπό την μη δ ιασάλευση της  εκπαιδευτ ικής λε ιτουργίας  στο 

Τμήμα).    Διδακτ ικές Μονάδες  :  12   

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και  Προϋποθέσεις Έναρξης 

της Διαδικασίας  

Η εκπόνηση της Ερευνητ ικής Εργασίας  δ ιαρκε ί  το ένατο (χε ιμερ ινό)  

εξάμηνο.   Κατά τη δ ιάρκε ια των εγγραφών στο 9ο εξάμηνο, η ερευνητ ική 

εργασία οφείλε ι  να  περ ιληφθε ί  στα μαθήματα που δηλώνονται  γ ια  το  

εξάμηνο αυτό εφόσον υπάρχουν ο ι  προϋποθέσε ις  γ ια  την εκπόνησή της.   

Για να μπορε ί  ο φοιτητής να δηλώσει  την ερευνητ ική εργασία ως μάθημα 

του 9ου εξαμήνου κατά τη δ ιάρκε ια των εγγραφών, ούτως ώστε να μπορε ί  

να αρχίσε ι  την εκπόνησή της,  θα πρέπε ι  να έχε ι  συμπληρώσει  τουλάχιστον 

238 δ.μ .  μαθημάτων όλων των προηγουμένων εξαμήνων, δηλαδή να οφείλε ι  

το πολύ μέχρι  16 δ.μ . ,  επ ιπλέον των 30 δ .μ.  του ενάτου εξαμήνου,  στ ις  

οποίες  και  θα εγγραφε ί  κατά το εξάμηνο αυτό. Δίδετα ι  η δυνατότητα, ε ιδ ικά  

γ ια  τους φοιτητές  του ενάτου εξαμήνου,  να εξεταστούν σε μαθήματα και  

των δύο εξαμήνων (χε ιμερ ινού και  εαρινού) κατά τη χε ιμερ ινή περ ίοδο 

εξετάσεων. Ο φοιτητής που, γ ια οπο ιοδήποτε λόγο, δεν εξασφαλί ζε ι  τη 
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δυνατότητα έναρξης  της δ ιαδ ικασίας στο ένατο εξάμηνο, μπορε ί  να  

ξεκινήσε ι  τη δ ιαδικασία στο δέκατο (εαρινό)  εξάμηνο.  

Οι φοιτητές/  τρ ιες   κατά την εγγραφή τους στο 9ο εξάμηνο παράλληλα με  

τη δήλωση του μαθήματος   υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματε ία της 

Σχολής α ίτημα γ ια εκπόνηση ερευνητ ικής  εργασίας όπου αναφέρεται  ο 

επ ιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρ ια,  η ενυπόγραφη δήλωση   συγκατάθεσης του 

επ ιβλέποντος ,  το θέμα της  εργασίας  προσωρινό ή αρχικό συνοδευόμενο από 

περίληψη 150 λέξεων και  ο Τομέας (αν υπάρχε ι)  ή η επ ιστημονική περ ιοχή 

στην οπο ία πρόκε ιτα ι  να εκπονηθε ί  η  εργασία.  Ε ίνα ι  δυνατή η εκπόνηση 

ερευνητ ικής εργασίας από ομάδα φοιτητών/τρ ιών, η οποία όμως δεν μπορε ί  

να ξεπερνά τα δύο μέλη.  

Επιλογή επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας    

Οι φοιτητές/τρ ιες  έρχονται  αρχικά σε συνεννόηση με τον δ ιδάσκοντα/ουσα 

με τον οπο ίο επ ιθυμούν να εκπονήσουν την ερευνητ ική  τους εργασία  και  

εξασφαλ ίζουν την συγκατάθεσή του. Η επ ιλογή του επ ιβλέποντος  γ ίνεται  με  

κρ ιτήριο   το γνωστικό του αντ ικε ίμενο και  τα ιδ ια ίτερα αρχ ιτεκτονικά του 

ενδιαφέροντα.  

Δικαίωμα να επ ιβλέψουν ερευνητ ικές εργασίες  έχουν μόνο   τα μέλη ΔΕΠ και  

τα εκλεγμένα από τα καταστατ ικά όργανα και  τελούντα υπό δ ιορ ισμόν μέλη 

του δ ιδακτ ικού προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση ο φο ιτητής/τρ ια 

οφείλε ι  να ορίσε ι  συνεπ ιβλέποντα/ουσα από τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ της  

Σχολής.  Σε ε ιδ ικές  περ ιπτώσεις  όπου η δ ιαθεματ ική προσέγγ ιση της  

εργασίας το επ ιβάλλε ι ,  ο επ ιβλέπων παραμένε ι  ένας αλλά μπορε ί  να 

χρησιμοποιηθούν σύμβουλοι  από το σύνολο των δ ιδασκόντων της Σχολής  

όπως κα ι  εξωτερικο ί  εξε ιδ ικευμένοι  επ ιστήμονες .  

Κρίνεται  σκόπιμο κάθε δ ιδάσκων/ουσα να αναλαμβάνε ι  περ ί  τ ις  πέντε  

ερευνητ ικές εργασίες  ανά εξάμηνο.   

Αίτημα υποστήριξης της ερευνητικής εργασίας – οριστικοποίηση 

τίτλου και   συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών.  

Παρουσιάσε ις  ερευνητ ικών εργασιών πραγματοποιούντα ι  καθ’  όλη τη 

δ ιάρκε ια του ακαδημα ϊκού έτους.  Οι  φοιτητές/τρ ιες  υποβάλουν εγγράφως 

στη Γραμματε ία της Σχολής  α ίτημα γ ια υποστήριξη ερευνητ ικής εργασίας  

ένα μήνα πριν την ημερομην ία εξέτασης .  Στο α ίτημα θα αναφέρετα ι  ο 

ορ ιστ ικοπο ιημένος τ ίτλος της εργασίας   καθώς και  περ ίληψη 200 λέξεων.  

Η εξεταστ ική επ ιτροπή συγκροτε ίτα ι  από την ΓΣΤ. Ε ίνα ι  τρ ιμελής και  

αποτελε ίτα ι  από τον/την επ ιβλέποντα/ουσα και  δύο μέλη τα οποία επ ιλέγε ι  
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η ΓΣΤ με κρ ιτήριο τη συνάφεια του γνωστικού τους αντ ικε ιμένου με το  

θέμα της ερευνητ ικής εργασίας .  Δικα ίωμα να συμμετέχουν στην κρ ιτ ική 

επ ιτροπή των ερευνητ ικών εργασιών έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και  τα 

εκλεγμένα από τα καταστατ ικά όργανα κα ι  τελούντα υπό δ ιορ ισμό μέλη του 

δ ιδακτ ικού προσωπικού.  Επ ιδ ιώκετα ι  η  συγκρότηση των επ ιτροπών 

αξ ιολόγησης από δ ιδάσκοντες/ουσες  όλων των βαθμίδων.  

Παράδοση εργασίας   -  Υποστήριξη της ερευνητικής εργασίας   – 

δημόσια διάλεξη  

Η παράδοση της εργασίας περ ιλαμβάνε ι  τεύχος,  ψηφιακό υλικό  κα ι  δημόσια 

δ ιάλεξη.  

Το τεύχος περ ιλαμβάνε ι  ε ικονογραφημένο κε ίμενο μέχρ ι  10.000 λέξεων των   

υποσημε ιώσεων κα ι   παραρτημάτων μη συμπεριλαμβανομένων.   Η συγγραφή 

της εργασίας πρέπε ι  να ακολουθε ί  τους κανόνες συγγραφής επ ιστημονικού 

πονήματος .  (μέθοδος,  αναφορά πηγών, β ιβλιογραφία ,  κλπ) όπου ιδ ια ίτερη 

προσοχή θα δοθε ί  σε  θέματα λογοκλοπής (p lag iar i sm) η οποία  αποτελε ί  

αδίκημα γ ια παραβ ίαση πνευματ ικής ιδ ιοκτησίας .  

Ο φοιτητής/τρ ια  παραδίδε ι  στη Γραμματε ία:  

Έντυπη μορφή  

τέσσερα ανάτυπα της εργασίας του σε  έντυπη μορφή (  ένα γ ια κάθε μέλος 

της εξεταστ ικής επ ιτροπής και  ένα γ ια τη β ιβλιοθήκη του Τμήματος) .  Τα 

τεύχη ε ίνα ι  σε μορφή Α4 (γ ια την αρχε ιοθέτηση) και  περ ιλαμβάνουν 

στοιχε ία: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ μαζί  με το λογότυπο του Ιδρύματος – 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ   -  ΟΝΟΜΑ 

ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ, ΧΑΝΙΑ και  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

Ηλεκτρονική μορφή  

-  το τεύχος σε μορφή PDF  

-  περίληψη έκτασης 200 περίπου λέξεων μαζί  με το εξώφυλλο σε  ελληνικά 

και  αγγλικά γ ια την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Σχολής.   

Τα παραπάνω παραδ ίδονται  μ ια εβδομάδα πριν την ημερομην ία της  

δημόσιας  υποστήριξης   στην Γραμματε ία   του Τμήματος,  η οπο ία  

υποχρεούτα ι  να δ ιανε ίμε ι  τα τεύχη στα μέλη της τρ ιμελούς επ ιτροπής  

αξ ιολόγησης εντός  δύο ημερών από την παραλαβή τους.  

Η δημόσια δ ιάλεξη ε ίνα ι  ανο ικτή και  δ ιαρκε ί  μέχρι  30 λεπτά. Στην 

παρουσίαση γ ίνεται  χρήση power  po int  και  κάθε μορφής  οπτ ικοακουστικού 
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υλικού που δ ιαθέτε ι  ο εξοπλισμός του Τμήματος (αν ο εξεταζόμενος το 

επ ιθυμε ί) .  

 

 

Διαδικασία.   

Ο/Η επ ιβλέπων/ουσα προεδρεύε ι  στην δ ιαδ ικασία κα ι  κάνε ι  την ε ισαγωγή 

αναφερόμενος /η επ ιγραμματικά   στο θέμα. Ακολουθε ί  η παρουσίαση από 

τον /την εξεταζόμενο. Στη συνέχε ια,   του/της επ ιβλέποντος/ουσας  

προεδρεύοντος/ουσας,  γ ίνοντα ι  ερωτήσε ις  από την εξεταστ ική επ ιτροπή 

προς τον εξεταζόμενο και  ακολουθούν ο ι  ερωτήσε ις  του κοινού.  

Ακολουθούν ο ι  τοποθετήσε ις  της εξεταστ ικής επ ιτροπής και  η δ ιαδικασία 

ολοκληρώνετα ι  με  την τοποθέτηση του επ ιβλέποντος /ουσας.  

Ο συνολικός χρόνος της δημόσιας δ ιάλεξης δεν μπορε ί  να υπερβα ίνε ι  τα 45 

λεπτά.  

Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών  – Βαθμολόγηση  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών εργασιών  ε ίνα ι :  

Α. Πρωτοτυπία στην επ ιλογή του θέματος – Ανάδε ι ξη πρωτότυπων 

ερευνητ ικών ερωτημάτων  

Β. Μέθοδος  

Γ. Κρ ιτ ική προσέγγιση του θέματος  

Δ. Επαρκής   βιβλ ιογραφική ανασκόπηση  

Ε. Σαφήνε ια  στη δ ιατύπωση  

ΣΤ. Τήρηση των κανόνων συγγραφής επ ιστημονικών εργασιών  

Ζ. Παρουσίαση εντύπου  

Η. Προφορική παρουσίαση  

Μετά την ολοκλήρωση της δ ιαδικασίας και  αφού προηγηθε ί  σύντομη 

σύσκεψη της εξεταστ ικής επ ιτροπής κάθε μέλος της βαθμολογε ί  την 

ερευνητ ική εργασία και  δ ίνε ι  τον βαθμό του στη Γραμματε ία .  Σε  περ ίπτωση 

περισσότερων του ενός  επ ιβλεπόντων δ ίδεται  εκ μέρους των ένας βαθμός.  

Οι  τυχόν σύμβουλοι  δεν έχουν δυνατότητα βαθμολόγησης.   

Ο τελικός βαθμός εξάγεται  ως ο μέσος  όρος των βαθμών των τρ ιών 

βαθμολογητών.  

Δημοσιεύσεις     

Οι φοιτητές/τρ ιες  και  ο ι  επ ιβλέποντες /ουσες των ερευνητ ικών εργασιών 

έχουν το δ ικα ίωμα να προβούν σε δημοσίευση της ερευνητ ικής εργασίας  ή 
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μέρους της (  σε έντυπα, συνέδρια κλπ)   υπό τον όρο ότ ι   αναφέρεται  με  

ακρίβε ια η σύνθεση της ομάδας ,  ο/η επ ιβλέπων/ουσα, το  Τμήμα κα ι  ο 

χρόνος εκπόνησης  της  εργασίας.  Απαγορεύεται  ρητά, η   χρήση της 

ερευνητ ικής   εργασίας  στο πλαίσιο ερευνητ ικού προγράμματος.   

 


