
 

 

 

Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας 2020-2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 Όσον αφορά στο «Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας» ανακοινώνονται στους φοιτητές τα 
εξής:  
 
Oι φοιτητές που έχουν καλύψει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 καλούνται να κάνουν 
αίτηση για συμμετοχή σε "Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας". Το θέμα της πτυχιακής εργασίας 
που θα εκπονήσουν θα εμπίπτει στην θεματική περιοχή του σεμιναρίου και θα εξειδικευτεί 
κατά τη διάρκεια του. Το σεμινάριο στο οποίο θα ενταχθούν θα έχει τη μορφή ομάδας 
εργασίας που θα αποτελείται από μικρό αριθμό φοιτητών. Η ομάδα αυτή θα συναντιέται με 
τον υπεύθυνο καθηγητή είτε δια ζώσης σε ώρα και αίθουσα που θα σας ανακοινωθεί 
αργότερα, είτε διαδικτυακά. Ο βαθμός του μαθήματος θα εξαρτάται άμεσα από το βαθμό της 
πτυχιακής εργασίας που θα εκπονηθεί ως το τέλος του μαθήματος.  
 
2. Το "Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας" και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας που απορρέει 
από αυτό είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2011-2012 ή 
μεταγενέστερο.  
 
3. Το "Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας" και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας 
ολοκληρώνονται με την εξέταση της διπλωματικής εργασίας τον Ιούνιο του 2021. Μόνο οι 
φοιτητές που πριν από την συμμετοχή τους στο Σεμινάριο έχουν ήδη εξεταστεί με επιτυχία 
σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου μπορούν να 
εξεταστούν τον Ιανουάριο του 2021.  
 

3. Aιτήσεις για λήψη θέματος διπλωματικής μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές που 
βρίσκονται τουλάχιστον στο 4ο έτος σπουδών και που: 

 είτε έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα  τα υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων 
ετών, 

  είτε έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε  30 μαθήματα και οφείλουν μόνο ένα (1)  
μάθημα υποχρεωτικό των δύο πρώτων ετών . 
 

Όσοι φοιτητές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να επιλέξουν, με σειρά 
προτίμησης, 5 θεματικές περιοχές από την παρακάτω λίστα, να συμπληρώσουν την αίτηση 
που επισυνάπτεται και να την στείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 
Οκτωβρίου 2020 στο deossecr@aueb.gr.  

 
  


