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1. Ειςαγωγικά 
Η Διπλωματικι Εργαςία (Δ.Ε.) κατζχει ςθμαντικι κζςθ και ζχει εξαιρετικι βαρφτθτα 

ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων τθσ χολισ 
Γεωπονίασ και Σροφίμων του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου κακϊσ αποτελεί τόςο 
εφαρμογι των γνϊςεων που ζλαβε ο φοιτθτισ από το ςφνολο των κεωρθτικϊν και 
εργαςτθριακϊν μακθμάτων τα οποία διδάχκθκε, όςο και τθν αποτίμθςθ τθσ ικανότθτασ 
ςυνδυαςμοφ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του με ςτόχο τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και 
παρουςίαςθ των διαφόρων πτυχϊν ενόσ προχωρθμζνου επιςτθμονικοφ κζματοσ. 

Η Δ.Ε. ζχει τυπικά και ουςιαςτικά το περιεχόμενο και τθν ελάχιςτθ διάρκεια μιασ 
εργαςίασ υψθλοφ επιπζδουκαι εκπονείται από τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ ςτο τελευταίο 
ζτοσ (9ο και 10ο) εξάμθνο των ςπουδϊν τουσ και πιο ςυγκεκριμζνα: 

 το 9ο Εξάμθνο, Διπλωματικι Εργαςία Ι, Κωδικόσ ΕΣT 902, με 10 πιςτωτικζσ μονάδεσ 
(ECTS)  

 το 10ο  Εξάμθνο, Διπλωματικι Εργαςία ΙΙ, Κωδικόσ ΕΣT1003, με 20 πιςτωτικζσ 
μονάδεσ (ECTS)  

Η επιτυχισ εκπόνθςθτθσ Δ.Ε. αποτελεί απαραίτθτθ, ουςιαςτικι και τυπικι προχπόκεςθ για 
τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων τθσ χολισ Γεωπονίασ 
και Σροφίμων του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου.  
 

2. Αντικείμενο τησ Δ.Ε. 
Η διπλωματικι εργαςία πρζπει να αποτελεί προϊόν πρωτότυπου ςυνκετικοφ ζργου που να 
ςυμπυκνϊνει τθν εμπειρία και τθ γνϊςθ του/τθσ φοιτθτι/φοιτιτριασ από ζνα ι 
περιςςότερα γνωςτικά αντικείμενα του τμιματοσ και να ςτοχεφει ςτθν προαγωγι τουσ. Η 
Δ.Ε. εκπονείται ςε ςτενι ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα κακθγθτι και ο/θ φοιτθτισ/τρια 
οφείλει να τουσ ενθμερϊνει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα για τθν πρόοδο ι τα 
προβλιματα που ζχει ανακφψει. 
Ηεκπόνθςθ τθσ Δ.Ε. παρζχει τθν ευκαιρία ςτο/ςτθν φοιτθτι/φοιτιτρια για ςφνκεςθ και 
αξιοποίθςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςτο Σμιμα. Η 
Δ.Ε. μπορεί να αναφζρεται ς’ ζνα από τα εξισ είδθ: 

 ερευνθτικι εργαςία, 

 αντιμετϊπιςθ πρωτότυπου προβλιματοσ εφαρμογισ, 

 ςυςτθματικι και ςε βάκοσ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ενόσ κζματοσ. 
 

3. Δικαίωμα ανάληψησ Δ.Ε. 
1. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα να αναλάβουν Δ.Ε. μετά τθν ολοκλιρωςθ των οχτϊ 

(8) πρϊτων εξαμινων των ςπουδϊν τουσ και εφόςον ο αρικμόσ των μακθμάτων που 
οφείλουν δεν υπερβαίνει τα εννζα (9). τον αρικμό αυτό δεν προςμετροφνται τα 
μακιματα του 9ου και 10ουεξαμινου. 

2. Κάκε Δ.Ε. είναι ατομικι. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ο επιβλζπων μπορεί να ηθτιςει και 
να αιτιολογιςει τθν ανάκεςθ Δ.Ε. ςε ομάδα των δυο φοιτθτϊν πριν τθν ζναρξθ τθσ Δ.Ε. 

3. Η Δ.Ε. εκπονείται από τουσ φοιτθτζσ/τριεσςε γνωςτικό αντικείμενο τθσ επιλογισ τουσ, 
υπό τθν εποπτεία ενόσ μζλουσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του τμιματοσ του 
αντίςτοιχου αντικειμζνου. 
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4. Διαδικαςία Ανάθεςησ Δ.Ε. 
1. Κάκε μζλοσ διδακτικοφ προςωπικοφ του Σμιματοσ ζχει δικαίωμα και υποχρζωςθ 

εποπτείασ Δ.Ε. ςτθν περιοχι των μακθμάτων που διδάςκει και ςε ςυναφι 
επιςτθμονικά πεδία. Η ζκταςθ του κζματοσ πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε θ 
ολοκλιρωςι του να είναι κατ’ αρχιν εφικτι μζςα ςε ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο 
πλιρουσ εργαςίασ του φοιτθτι, αν και ο πραγματικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ 
εξαρτάται από τθν ανταπόκριςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτισ απαιτιςεισ του 
κζματοσ και το βακμό απαςχόλθςισ του με αυτό.  

2. Κάκε μζλοσ Δ.Ε.Π. ανακοινϊνει κζματα για τουλάχιςτον πζντε (5) φοιτθτζσ. Κάκε 
μζλοσ Δ.Ε.Π. είναι και ο επιβλζπων ςτο κζμα που ζχει προτείνει και ζνασ από τουσ 
τρεισ εξεταςτζσ. Σα κζματα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ ι ςτισ 
προςωπικζσ ςελίδεσ των μελϊν του. 

3. Η διπλωματικι εργαςία εκπονείται ςε ςτενι ςυνεργαςία και κακοδιγθςθ του 
φοιτθτι/τρια από τον επιβλζποντα κακθγθτι που μπορεί να είναι μζλοσ Δ.Ε.Π. ι 
ςυμβαςιοφχοσ διδάςκοντασ του ΠΔ 407/80 του Σμιματοσ Επιςτιμθσ και 
Σεχνολογίασ Σροφίμων. 

4. Ο επιβλζπων μπορεί να ορίηει ζνα ςυνεπιβλζποντα κατά τθν αίτθςθ ανάλθψθσ Δ. Ε. 
που μπορεί να είναι μζλοσ ΔΕΠ άλλου τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου ι ερευνθτισ ςε 
Ερευνθτικά Κζντρα και Ινςτιτοφτα που εποπτεφονται από τθ Γ.Γ.Ε.Σ. 

5. Για λόγουσ ομαλότθτασ των διαδικαςιϊν, ςε κζματα που επιβλζπονται από μζλθ 
που δεν ανικουν ςτο μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό του Σμιματοσ (όπωσ 
ςυμβαςιοφχοι διδάςκοντεσ Π.Δ. 407/80, μζλθ Δ.Ε.Π. άλλων Σμθμάτων) ορίηεται και 
ζνασςυνεπιβλζποντασ μζλοσ Δ.Ε.Π. του τμιματοσ κατά τθν αίτθςθ ανάλθψθσ Δ.Ε. 

6. Ο κακοριςμόσ του κζματοσ γίνεται:  
α) Με επιλογι από τον φοιτθτι μζςα από κατάλογο ςυγκεκριμζνων κεμάτων, 

που ανακοινϊνει το κάκε μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ του τμιματοσ 
ςτθν αρχι του κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου,  

β) Με απευκείασ ςυνεννόθςθ φοιτθτι και διδάςκοντα.  
γ) Με πρόταςθ του φοιτθτι, εφόςον γίνει δεκτι από τον επιβλζποντα κακθγθτι. 

7. Οι φοιτθτζσ που αναλαμβάνουν Δ.Ε. κατακζτουν ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ το 
ζντυπο ανάλθψθσ Δ.Ε. με τον τίτλο το οποίο ςυνυπογράφει ο επιβλζπων ι οι 
επιβλζποντεσ κακθγθτζσ. 

8. Η διαδικαςία ανάκεςθσ ολοκλθρϊνονταιπριν τθν ζναρξθ του 9ου εξαμινου. 
9. Η γραμματεία ςυγκεντρϊνει και φζρνει για τελικι ζγκριςθ και κατανομι των Δ.Ε. 

τισ αιτιςεισ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. Η διαδικαςία ζγκριςθσ από τθν 
υνζλευςθ μπορεί να γίνει ςε χειμερινό και ςε εαρινό εξάμθνο μετά τθν περίοδο 
των εξετάςεων (εντόσ μθνϊν Ιουλίου, Οκτωβρίου και Μαρτίου). 

10. Η ςυνζλευςθ ορίηει υπεφκυνο που ςυγκεντρϊνει και διατθρεί αρχείο με τισ Δ.Ε. 
εργαςίεσ που εκπονοφνται ςτο Σμιμα και ςυνεργάηεται με τθν Επιτροπι 
Προγράμματοσ πουδϊν 

11. ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ αποφαςίςει να αλλάξει κζμα ι επιβλζποντα, κα 
πρζπει να προβεί ςε νζα αιτιολογθμζνθ αίτθςθ ανάλθψθ νζασ Δ.Ε.Για να γίνει αυτό 
κα πρζπει να ζχει μεςολαβιςειτουλάχιςτον ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο ανάμεςα ςε 
δυο διαδοχικζσ δθλϊςεισ Δ.Ε. του ίδιου φοιτθτι. 

 

5. Διάρκεια Εκπόνηςησ 
1. Η μζγιςτθ διάρκεια εκπόνθςθσ είναι δφο (2) ζτθ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί 

θ μζγιςτθ διάρκεια  να παρατακεί κατά ζξι (6) μινεσ με αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ του 
επιβλζποντα. 
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2. Μετά τθν πάροδο των δφο (ι δυόμιςθ) ετϊν θ Δ.Ε. κεωρείται ανεπιτυχισ και ο/θ 
φοιτθτισ/τρια πρζπει να ηθτιςει με αίτθςθανάκεςθ νζασ Δ.Ε. με τον ίδιο ι 
διαφορετικό επιβλζποντα. 

3. Η Δ.Ε. εκπονείται με ευκφνθ του φοιτθτι, με τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ-βοικεια 
του επιβλζποντοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ ο επιβλζπων μπορεί να 
παραχωριςει άδεια πρόςβαςθσ εκτόσ διδακτικϊν ωρϊν ςτονεργαςτθριακό 
χϊροτον οποίο εποπτεφει. τθν περίπτωςθ αυτι ο φοιτθτισ είναι υπεφκυνοσ για 
τθν ομαλι λειτουργία του εργαςτθρίου και τθν προςωπικι του αςφάλεια. 

4. Ο επιβλζπων τθσ Δ.Ε. μπορεί να ηθτιςει τθ διακοπι τθσ εκπόνθςθσ τθσ Δ.Ε. με 
αίτθςι του ςτο Σμιμα για ςαφείσ και εμπεριςτατωμζνουσ λόγουσ. Ενδεικτικοί λόγοι 
διακοπισ (αλλά όχι αποκλειςτικοί) για διακοπι τθσ εκπόνθςθσ Δ.Ε. είναι θ 
ςυςτθματικι απουςία του φοιτθτι, ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά και ζλλειψθ 
επαγγελματιςμοφ ςτουσ χϊρουσ, ςτον εξοπλιςμό του εργαςτθρίου, το προςωπικό 
των εργαςτθρίων, αντιακαδθμαϊκι ςυμπεριφορά κ.λπ. 

5. Για τθν αίτθςθ διακοπισ τθσ εκπόνθςθσ τθσ Δ.Ε.ενθμερϊνεται εγγράφωσ ο/θ 
φοιτθτισ/τριακαι μπορεί να εκκζςει τισ απόψεισ εγγράφωσ ςτο Σμιμα. 

6. Η αίτθςθ διακοπισ εκπόνθςθσ τθσ Δ.Ε. εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθστου 
Σμιματοσ και ενθμερϊνεται ο υπεφκυνοσ των Δ.Ε. 

 
 
 

6. Κείμενο τησ Δ.Ε. 
Σο κείμενο ςτθν Δ.Ε. κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από πλθρότθτα και επιςτθμονικότθτα, 
δομι και οργάνωςθ, γλωςςικι ςαφινεια και ακρίβεια, πρωτοτυπία και δθμιουργικότθτα. Η 
εργαςία αναμζνεται να ςυνιςτά ζνα λογικά οργανωμζνο κείμενο με μεγάλθ εςωτερικι 
ςυνοχι και πρωτοτυπία. 
Σο όλο κείμενο καλείται να χαρακτθρίηεται από επιςτθμονικι προςζγγιςθ και τεκμθρίωςθ.  
Απαραίτθτθ είναι θ απουςία γραμματικϊν, ορκογραφικϊν και ςυντακτικϊν λακϊν, ςε 
βακμό που να μπορεί να ειπωκεί πωσ, ωσ γραπτό κείμενο, θ εργαςία ζχει δθμοςιεφςιμο 
επίπεδο. 
Σο κείμενο τθσ Δ.Ε. κα πρζπει να ακολουκεί τισ παρακάτω οδθγίεσ: 

1. Η ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Αν 
ςυντρζχει ιδιαίτεροσ λόγοσ για να γραφτεί ςτα Αγγλικά (π.χ. ανϊτερεσ ςπουδζσ ςε 
ξζνο Πανεπιςτιμιο), τότε κα πρζπει να γίνει αιτιολογθμζνθ αίτθςθ προσ τθ Γενικι 
υνζλευςθ του Σμιματοσ.  

2. Η βιβλιογραφία να ακολουκεί ζνα διεκνζσ πρότυπο (π.χ. ΑΡΑ). 
3. Όλεσ οι απαραίτθτεσ αναφορζσ ςτο κείμενο παρουςιάηονται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ 

ςτο ειδικό τμιμα που ονομάηεται «Βιβλιογραφία». 
4. Όταν χρθςιμοποιοφνται διαγράμματα, εικόνεσ ι πίνακεσ τα οποία δεν προκφπτουν 

από τα αποτελζςματα τθσ Δ.Ε., πρζπει να αναφζρεται και θ πθγι τουσ. 
Η δομι του κειμζνου είναι θ εξισ: 

1. Εξϊφυλλο. Σο εξϊφυλλο τθσ εργαςίασ δεν ακολουκεί κάποιο ςχεδιαςτικό πρότυπο. 
Θα πρζπει όμωσ να αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω πλθροφορίεσ: 
Πανεπιςτιμιο, Σμιμα, “Διπλωματικι Εργαςία”, τίτλοσ ςτα Ελλθνικά, όνομα 
φοιτθτι, μινασ και ζτοσ εκτφπωςθσ/παρουςίαςθσ, πόλθ, όνομα επιβλζποντα.  

2. Μια ςελίδα τίτλου, που επαναλαμβάνει τα ίδια ςτοιχεία με το εξϊφυλλο ςτα 
Αγγλικά. 

3. ελίδα μθ λογοκλοπισ 
4. ελίδα Πνευματικϊν Δικαιωμάτων. 
5. Προαιρετικά ακολουκοφν ευχαριςτίεσ, αφιζρωςθ. 
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6. Περίλθψθ ςτα ελλθνικά (το πολφ μια ςελίδα), και λζξεισ κλειδιά. 
7. Περίλθψθ ςτα αγγλικά (το πολφ μια ςελίδα), και λζξεισ κλειδιά. 
8. ελίδα περιεχομζνων (προτείνεται θ αυτόματθ δθμιουργία των περιεχομζνων με το 

ςχετικό εργαλείο που ζχει κάκε ςφγχρονοσ επεξεργαςτισ κειμζνου). 
9. Επεξιγθςθ ςυντομογραφιϊν 
10. Κατάλογοσ πινάκων, ςχθμάτων, διαγραμμάτων και εικόνων 
11. Κεφάλαια κεματικϊν ενοτιτων. 
12. Παραρτιματα. 
13. Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ (βιβλιογραφία) 

 

7. Παράδοςη Παρουςίαςη και Εξζταςη τησ Δ.Ε. 
1. Η παρουςίαςθ και εξζταςθ τθσ Δ.Ε. είναι προφορικι και δθμόςια. 
2. H παρουςίαςθ και προφορικι εξζταςθ ςτθ Δ.Ε. γίνεται από τριμελι Εξεταςτικι 

Επιτροπι. που αποτελείται από τον επιβλζποντα και δφο μζλθ ΔΕΠ με ςυγγενι 
εξειδίκευςθ. Μζλοσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ μπορεί να είναι ΔΕΠ άλλου 
τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου ι άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων ι ερευνθτισ ςε Ερευνθτικϊν Κζντρων και Ινςτιτοφτων που 
εποπτεφονται από τθ Γ.Γ.Ε.Σ. 

3. Η παρουςίαςθ και εξζταςθ τθσ Δ.Ε. γίνεται ςε θμερομθνίεσ που κακορίηονται, μετά 
τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου, Ιουνίου και επτεμβρίου.Η 
υνζλευςθ του Σμιματοσ διατθρεί το δικαίωμα να ορίηει επιπλζον θμερομθνίεσ 
Ημερίδων Εξζταςθσ Διπλωματικϊν Εργαςιϊν. 

4. Η τελικι παράδοςθ τθσ Δ.Ε. γίνεται το αργότερο δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν εκάςτοτεκακοριηόμενθ θμερομθνία εξζταςθσ. 

5. Για τηνπαράδοςη τησ Δ.Ε. απαιτείται η ςφμφωνη γνώμη του επιβλζποντα 
καθηγητή.Εννοείται ότι ζχει προθγθκεί θ διόρκωςθ του κειμζνου τθσ Δ.Ε. από τον 
επιβλζποντα κακθγθτι. 

6. Η Δ.Ε. υποβάλλεται ςτθν Γραμματεία του Σμιματοσ, ςε ηλεκτρονική μορφήκαι 
διαβιβάηεται αμζςωσ ςτα τρία μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ διατθροφν το δικαίωμα να ηθτιςουν αντίγραφο Δ.Ε. ςε ζντυπθ μορφι). 

7. Μαηί με το αντίγραφο τθσ Δ.Ε. υποβάλλεται και ςχετικι αίτθςθ για εξζταςθ 
υπογεγραμμζνθ από τον φοιτθτι και τον επιβλζποντα. 

8. Η παρουςίαςθ και εξζταςθ των Δ.Ε. γίνεται ςε ςυγκεκριμζνεσ αίκουςεσ του 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ του Αντικάλαμου, αφοφ 
προθγουμζνωσ ενθμερωκοφν ζγκαιρα όλα τα μζλθ του τμιματοσμζςω ςχετικισ 
ανακοίνωςθσ (e-mail ςτθ λίςτα μελϊν και φοιτθτϊν του Σμιματοσ ΕΠΙ.ΣΕ.ΣΡΟ. ι 
ζγγραφθ ανακοίνωςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Γραμματείασ) το αργότερο 
τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν παρουςίαςθ. 

9. Ο/Η φοιτθτ/τριασ και ο επιβλζπων κακθγθτισ ςυμμετζχουν δια ηϊςθσ ςτθν 
διαδικαςία τθσ παρουςίαςθσ και εξζταςθσ ενϊ τα υπόλοιπα μζλθ τθσ εξεταςτικισ 
επιτροπισ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία εξ αποςτάςεωσ. 

10. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρουςίαςθσ και εξζταςθσ τθσ Δ.Ε. θ Εξεταςτικι 
Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό εξζταςθσ τθσ Δ.Ε. ςτο οποίοαναγράφεται θ 
βακμολογία τθσ Δ.Ε. ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 9. 

11. ε περίπτωςθ που θ Εξεταςτικι Επιτροπι κρίνει ότι απαιτοφνται 
ςθμαντικζσδιορκϊςεισ ςτο κείμενο τθσ Δ.Ε. ςυντάςςει πρακτικό εξζταςθσ χωρίσ 
βακμολογία, που αναφζρει τουσ λόγουσ μθ βακμολόγθςθσ, και το παραδίδεται 
ςτθν Γραμματεία. Όταν ο/θ φοιτθτισ/τρια παραδϊςει ςτθ Εξεταςτικι Επιτροπι, 
εντόσ του προκακοριςμζνου χρόνου, το διορκωμζνο κείμενο τθσ Δ.Ε. ςυντάςςεται 
νζο πρακτικό επανεξζταςθσ και βακμολογεί τθνΔ.Ε. 
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12. Σο τελικό αντίγραφο, μετά τισ προτεινόμενεσ διορκϊςεισ, κατατίκεται υποχρεωτικά 
ςτθ Γραμματεία ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι θ οποία ενθμερϊνει το αρχείο 
(θλεκτρονικό αποκετιριο) των Δ.Ε. από όπου είναι διακζςιμεσ για δανειςμό ςε 
κάκε ενδιαφερόμενο. 

13. ε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια δενεπιτφχειςτισ προφορικζσ εξετάςεισ τθσ Δ.Ε. 
μπορεί να εξεταςτείμια ακόμα φορά ςε επόμενθ περίοδο, μετά από αίτθςι του. Αν 
αποτφχει και δεφτερθ φορά, με αίτθςι του/τθσ ηθτά  ανάκεςθνζασ Δ.Ε. τθν οποία 
κα εκπονιςει από τθν αρχι, κα εξεταςκεί ςε επόμενθ περίοδο εξετάςεων Δ.Ε. 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 4. 

 

8. Κριτήρια Αξιολόγηςησ τησ Δ.Ε. 
Σα κυριότερα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ Δ.Ε. είναι τα εξισ:  

 Η απόκτθςθ ειδικϊν δεδομζνων με διεξαγωγι εργαςτθριακϊν πειραμάτων ι 
αποτελζςματα κεωρθτικϊν υπολογιςμϊν ι με αξιολόγθςθ πολλαπλϊν δεδομζνων από 
τθ διεκνι βιβλιογραφία.  

 Η δομι τθσ Δ.Ε. και θ γραπτι παρουςίαςι τθσ, π.χ. θ ςυνοχι του κειμζνου, θ ςωςτι 
χριςθ τθσ ορολογίασ και τθσ γλϊςςασ, θ ακριβισ διατφπωςθ των εννοιϊν, θ 
επιςτθμονικι ορκι τεκμθρίωςθ των ςυμπεραςμάτων, κ.λπ.  

 Η ενθμζρωςθ ςτθν υπάρχουςα γνϊςθ με αντίςτοιχθ βιβλιογραφικι διερεφνθςθ.  

 Η πρωτοτυπία τθσ Δ.Ε.  

 Η παρουςίαςι τθσ και θ τελικι εξζταςθ (οργάνωςθ και αποτφπωςθ των κρίςιμων 
ςθμείων ςε διαφάνειεσ, ευχζρεια παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων και επεξιγθςθσ του 
επιςτθμονικοφ τουσ περιεχομζνου, επιςτθμονικό περιεχόμενο και βάκοσ των 
απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ των εξεταςτϊν, πρωτοβουλία και ιδζεσ του εξεταηόμενου 
ςε ςχζςθ με τθν μελλοντικι εξζλιξθ του κζματοσ κ.λπ). 

Σα παραπάνω κριτιρια ομαδοποιοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει 
τον δικό τθσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ ςτον τελικό βακμό τθσ Δ.Ε. υγκεκριμζνα οι κατθγορίεσ 
αυτζσ είναι οι εξισ:  
Πρώτη Κατηγορία (Επιςτημονικό Περιεχόμενο): Αφορά τθν πρωτοτυπία τθσ Δ.Ε., τθν 
απόκτθςθ ειδικϊν δεδομζνων με διεξαγωγι εργαςτθριακϊν πειραμάτων ι αποτελζςματα 
κεωρθτικϊν υπολογιςμϊν ι ςυλλογι βιβλιογραφικϊν δεδομζνων,τθν λογικι επεξεργαςία 
των αποτελεςμάτων,τθν ορκι τεκμθρίωςθ των ςυμπεραςμάτων και τθν ενθμζρωςθ ςτθν 
υπάρχουςα γνϊςθ με αντίςτοιχθ βιβλιογραφικι διερεφνθςθ. (ςυντελεςτήσ 
βαρφτητασ:50%.). 
Δεφτερη Κατηγορία (Δομή, φνταξη, Γραπτό Κείμενο):Αφορά τθ δομι τθσ Δ.Ε. και τθ 
γραπτι παρουςίαςθ (ςυνοχι κειμζνου, τθ ςωςτι χριςθ τθσ ορολογίασ και τθσ γλϊςςασ, 
τθν ακριβι διατφπωςθ των εννοιϊν, επιςτθμονικι απόδοςθ του κειμζνου 
κ.λπ.).(ςυντελεςτήσ βαρφτητασ: 20%.). 
Σρίτη Κατηγορία (Παρουςίαςη και Σελική Εξζταςη):Αφορά τθν παρουςίαςι τθσ και τθν 
τελικι εξζταςθ (οργάνωςθ και αποτφπωςθ των κρίςιμων ςθμείων ςε διαφάνειεσ, ευχζρεια 
παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων και επεξιγθςθσ του επιςτθμονικοφ τουσ περιεχομζνου, 
επιςτθμονικό περιεχόμενο και βάκοσ των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ των εξεταςτϊν, 
πρωτοβουλία και ιδζεσ του εξεταηόμενου ςε ςχζςθ με τθν μελλοντικι εξζλιξθ του κζματοσ 
κ.λπ). (ςυντελεςτήσ βαρφτητασ: 30%). 

 Ο βακμόσ τθσ Δ.Ε. είναι ενιαίοσ χωρίσ να αναφζρεται αναλυτικά ςτθν επιμζρουσ 
βακμολόγθςθ των παραπάνω κατθγοριϊν. 
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9. Βαθμολογία τησ Δ.Ε. 
Η τελικι βακμολογία τθσ Δ.Ε. προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ των τελικϊν βακμϊν των τριϊν 
εξεταςτϊν οι οποίοι βακμολογοφν ςε κάκε μία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ κριτθρίων. Η 
βακμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθ δεκαδικι κλίμακα (0-10) με δυνατότθτα δεκαδικϊν 
ψθφίων ανά 0,5 (π.χ. 9,5, 8,5) και με κατϊτερο βακμό επιτυχίασ το 5.  
Με το τζλοσ τθσ εξζταςθσ ςυντάςςεται το ςχετικό Πρακτικό Εξζταςθσ Δ.Ε. το οποίο 
υπογράφεται και από τουσ τρεισ εξεταςτζσ και παραδίδεται ςτθν Γραμματεία του 
Σμιματοσ. 
 

10. Θζματα ερμηνείασ του παρόντοσ κανονιςμοφ 
Θζματα ερμθνείασ του παρόντοσ κανονιςμοφ εκπόνθςθσ Διπλωματικϊν Εργαςιϊν (Δ.Ε.) 
κατά τθν εφαρμογι του, κακϊσ και κζματα που δεν καλφπτονται από αυτόν κα 
αντιμετωπίηονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. 
Οι φοιτθτισ/φοιτιτριεσ μποροφν να απευκφνονται ςτον φμβουλο πουδϊν για κζματα 
ερμθνείασ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Θζματα που δεν μποροφν να λυκοφν από τον 
φμβουλο πουδϊν, διαβιβάηονται ςτον Πρόεδρο και ςτθν υνζλευςθ του Σμιματοσ. 


