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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ‘ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ΄ 

 
 

Α. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το μάθημα ‘Σεμινάριο και Διπλωματική 
Εργασία γίνεται υποχρεωτικό μάθημα και διαρκεί δύο εξάμηνα. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Διπλωματικής και να εκπονήσουν Διπλωματική 
Εργασία σε αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την κατεύθυνση σπουδών που 
ακολούθησαν. Η Διπλωματική Εργασία συνιστά μια συστηματική προσέγγιση 
και ανάλυση ενός ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
και τα διαθέσιμα στοιχεία και αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε 
όλη τη διάρκεια των σπουδών. Ο κύριος σκοπός της Διπλωματική Εργασίας είναι 
να δώσει στον τελειόφοιτο σπουδαστή την ευκαιρία να: (α) αξιολογήσει τις 
γνώσεις του για την αντιμετώπιση πραγματικών ζητημάτων, (β) αναζητήσει τις 
κατάλληλες πηγές στοιχείων και βιβλιογραφίας (γ) αξιολογήσει ποιες από τις 
μεθόδους, τις απόψεις και τα στοιχεία είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για το 
ζήτημα που εξετάζει (δ) επεξεργάζεται, να αφαιρεί και να συνθέτει ένα ευρύ 
βιβλιογραφικό και εμπειρικό υλικό και τέλος (ε) να γράφει περιεκτικά, 
κατανοητά και προπαντός να μάθει να διαρθρώνει την εργασία σε Εισαγωγή- 
Ανάλυση-Συμπεράσματα. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Για να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να επιλέξουν το μάθημα «Σεμινάριο και 
Διπλωματική Εργασία» θα πρέπει: 

 

• Να φοιτούν στο 4ο έτος σπουδών και πάνω 
• Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα κορμού του Α΄ και 

Β΄ έτους σπουδών είτε να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 30 
συνολικά μαθήματα και να οφείλουν ένα μόνο μάθημα 
υποχρεωτικό των δύο πρώτων ετών. 

• το προς έρευνα αντικείμενο να έχει καλυφθεί ικανοποιητικά από το 
παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών και ο φοιτητής να έχει επαρκείς 
γνώσεις του θέματος. 

 
Για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει απαραίτητα 
να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Διπλωματικής στη θεματική περιοχή που 
θα επιλέξουν. Τα Σεμινάρια θα καλύπτουν μεθοδολογικά ζητήματα, όπως τον 
τρόπο συγγραφής μιας εργασίας, των αρθρογραφιών και βιβλιογραφικών 
πηγών κ.ά. 
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Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Η  διαδικασία  ανάθεσης  και  επιλογής  των  διπλωματικών  εργασιών  είναι  η 
ακόλουθη: 

 
• Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, 

κάθε μέλος ΔΕΠ υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος πέντε 
θεματικές περιοχές στις οποίες θα προσφέρει Σεμινάριο Διπλωματικής 
Εργασίας. 

 
• Ο συνολικός κατάλογος των θεματικών περιοχών ανακοινώνεται στους 

φοιτητές από το Eurolab τη δεύτερη εβδομάδα μετά την έναρξη των 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους. Δίνεται στους φοιτητές χρονικό 
περιθώριο μερικών ημερών (έως την ανακοίνωση των βαθμών της 
εξεταστικής του Σεπτεμβρίου) μέσα στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα 
διεξοδικότερης ενημέρωσης από κάθε μέλος ΔΕΠ για τις γνώσεις αλλά και 
τις απαιτήσεις που χρειάζεται να γνωρίζουν για κάθε θεματική περιοχή. 

 
• Ο φοιτητής/τρια δηλώνει (σε έντυπο) που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος πέντε, με σειρά προτίμησης, θεματικές περιοχές της 
αρεσκείας του που θα χαρακτηρίζονται ως: Α, Β, Γ, Δ, Ε. 

 
• Το Eurolab αφού συγκεντρώσει τις δηλώσεις των φοιτητών/τριών τις 

παραδίδει στον Συντονιστή του μαθήματος που ορίζεται από την Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος 

 
• Στη συνέχεια ο συντονιστής του μαθήματος προβαίνει στη κατανομή των 

φοιτητών σε Σεμινάρια  Διπλωματικής. Το ακριβές θέμα  της 
Διπλωματικής Εργασίας αποφασίζεται στη διάρκεια του Σεμιναρίου σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή. Για την αντικειμενικότερη 
κατανομή των φοιτητών σε Σεμινάρια Διπλωματικής χρησιμοποιούνται 
τα παρακάτω κριτήρια που προκύπτουν από την αναλυτική βαθμολογία 
που θα υποβάλλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο της δήλωσης των 
θεματικών περιοχών: 

 
1. Τη σειρά προτίμησης των θεματικών περιοχών 
2. Τον μέσο όρο της βαθμολογίας του 

 
 
 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής των φοιτητών σε Σεμινάρια 
Διπλωματικής ακολουθεί η παρακολούθηση του Σεμιναρίου σε ώρες και μέρες 
που θα οριστούν από τον υπεύθυνο Καθηγητή και η εκπόνηση της 
Διπλωματικής Εργασίας. Η καλή και αρμονική σχέση μεταξύ του υποψήφιου 
φοιτητή  και  του  μέλους  ΔΕΠ  που  καλείται  να  επιβλέψει    την  εργασία  είναι 
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καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβασή της. Η έκταση  της 
Διπλωματικής Εργασίας είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις εργασίες που 
αναλαμβάνονται στα πλαίσια άλλου μαθήματος, δεν θα πρέπει όμως να τείνει να 
φθάσει την έκταση και το βάθος μιας μεταπτυχιακής εργασίας. Η εργασία θα 
πρέπει να είναι περίπου 10000 λέξεις δηλαδή εκτάσεως 25-30 
δακτυλογραφημένων σελίδων (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
πινάκων αλλά όχι των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας) διαστήματος 1,5 
γραμματοσειράς τύπου Courier μεγέθους 10, και με περιθώρια 2,5 εκατοστών 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Εργασίες που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις 
δεν θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 
Για τους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και έχουν 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου πλην  της 
Διπλωματικής Εργασίας, προβλέπεται διαδικασία συμμετοχής σε Εντατικό 
Σεμινάριο Διπλωματικής στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 
με διαδικασία επιλογής θεματικής ενότητας και εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας αντίστοιχη με αυτή που περιγράφεται σε αυτήν και στην παραπάνω 
ενότητα. 
 

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΕ ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 
Ταχύρυθμό σεμινάριο διπλωματικής εργασίας προβλέπεται υπό τις παρακάτω 
προϋποθέσεις. 
 

• Οι φοιτητές να φοιτούν στο 4ο έτος σπουδών και πάνω 
• Οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί σε OΛΑ τα υ π ό λ ο ι π α  μαθήματα 

επιτυχώς και να οφείλουν  μόνο την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας. 

• Το προς έρευνα αντικείμενο να έχει καλυφθεί ικανοποιητικά από το 
παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών και ο φοιτητής να έχει επαρκείς 
γνώσεις του θέματος. 
 

Μόνο για τους φοιτητές που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις η  
διαδικασία  επιλογής  Σεμιναρίου Διπλωματικής Εργασίας και ανάθεσης   
διπλωματικών  εργασιών  που περιγράφεται παραπάνω θα πραγματοποιείται στις 
αρχές και των δύο εξαμήνων.  Το σεμιναρίο θα ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια 
ενός εξαμήνου και μετά από έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή η εργασία θα 
μπορεί να εξεταστεί στην εξεταστική που ακολουθεί στο τέλος του εξαμήνου. 



2  

 
 

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στη 
Γραμματεία του Τμήματος μόνο ύστερα από έγκριση του επιβλέποντος μέλους 
Δ.Ε.Π. Οι εργασίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο 
κατά την τελευταία ημέρα μαθημάτων του κάθε εξαμήνου. Εργασίες που 
περατώνονται κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, παραδίδονται το αργότερο 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου. 

 
Το μάθημα «Διπλωματική Εργασία» εξετάζεται στις περιόδους Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου. Σπουδαστές που δεν εξετάζονται στο μάθημα αυτό κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που το έχουν δηλώσει, υποχρεούνται να το 
δηλώσουν και πάλι κατά το ακαδημαϊκό έτος στη διάρκεια του οποίου 
επιθυμούν να εξετασθούν. 

 
Κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου μπορούν να 

εξεταστούν στο μάθημα της διπλωματικής εργασίας: 

-οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το σχετικό σεμινάριο προηγούμενη 

ακαδημαϊκή χρονιά και 

οι φοιτητές που έχουν λάβει θέμα τον Οκτώβριο ενώ έχουν εξεταστεί με 

επιτυχία σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου μαθήματα πριν την 

έναρξη του σεμιναρίου. 

 
Κάθε εργασία παραδίδεται σε τρία συναρμολογημένα αντίτυπα και περιέχει τα 
εξής: 

 
1. Στην πρώτη σελίδα: Τον τίτλο της εργασίας, το ονοματεπώνυμο του 
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φοιτητή/τριας (όπως αναγράφεται στο μητρώο εγγραφής τους), το 
ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος και η ημερομηνία εκπόνησης της 
διπλωματικής. (βλέπε δείγμα) 

2. Στη δεύτερη σελίδα: Περίληψη 300 λέξεων όπου συνοψίζονται οι 
κύριες πλευρές του ζητήματος που εξετάστηκε και τα βασικά 
συμπεράσματα. 

3. Στην τρίτη σελίδα: Πίνακα περιεχομένων. Μετά ακολουθεί το κείμενο 
της εργασίας. Στο τέλος παρατίθενται τυχόν παραρτήματα,  ο 
κατάλογος με τις βιβλιογραφικές αναφορές και οι πηγές των στοιχείων. 

 
Η εξέταση του μαθήματος θα ορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος μέσα 
στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος της εξεταστικής περιόδου του 
ΙΟΥΝΙΟΥ και ή δυνατόν μετά το τέλος των εξετάσεων. 

 
Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται και εξετάζεται προφορικά ενώπιον 
επιτροπής που αποτελείται από τον Επιβλέποντα και μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Π.,ή 
Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος. Η εργασία βαθμολογείται από 0-10 και ο 
επιβλέπον έχει δικαίωμα διπλού βαθμού: ένα βαθμό για τη γενικότερη 
επιμέλεια και συνεργασία που επέδειξε ο φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης της μελέτης και ο δεύτερος βαθμός, όπως και εκείνος του 
συνεξεταστή, θα αναφέρεται στην παρουσίαση και γνώση  του θέματος. Σε 
όρους βαρύτητας το μάθημα ως ετήσιο μάθημα (Δ’ έτος Α & Β εξάμηνο) θα έχει 
διπλή βαρύτητα, δηλαδή θα συγκεντρώνει 12 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 
Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να επιλέξει 
διαφορετική εργασία το επόμενο εξάμηνο, εκτός εάν ο επιβλέπων κρίνει ότι η 
εργασία μπορεί να διορθωθεί και επανεξετασθεί. Η βαθμολογία υποβάλλεται 
από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία η οποία συντάσσει τον τελικό κατάλογο 
κάθε περιόδου. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, συμπεριλαμβανομένων και των 
τριών εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, ο 
σπουδαστής του οποίου η διπλωματική εργασία βαθμολογείται με τον 
υψηλότερο βαθμό βραβεύεται  από το  Τμήμα με τιμητική διάκριση και 
υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (εάν ο 
σπουδαστής επιθυμεί να παρακολουθήσει αυτό το Πρόγραμμα). Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, η επιλογή της διπλωματικής εργασίας που θα βραβευθεί γίνεται 
από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του 
Τμήματος, τον Συντονιστή των Διπλωματικών Εργασιών και ένα μέλος Δ.Ε.Π. 
που ορίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος. Οι αποφάσεις της επιτροπής 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

 
 
 

Κατσίμη  Μαργαρίτα
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