Διαδικασία Ανάθεσης, Εκπόνησης, Υποβολής και
Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
(ΜΔΕ)

1. Αρχικά οι φοιτητές διαμορφώνουν ένα πρόπλασμα θέματος διπλωματικής
εργασίας σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ και τα αντίστοιχα
των διδασκόντων στο ΠΜΣ: Παντελή Κυμίζογλου, Ευστάθιου Κύρκου,
Γεώργιου Παπαδιοδώρου, Βαγή Σαμαθρακή, Γεώργιου Τέγου, Χρήστου
Καζαντζή, Δημητρίου Μυλωνά, Χαράλαμπου Σπαθή, Ευρίκλειας
Χατζηπέτρου, Γεωργίας Μπόσκου και Μαρίας Τσιπουρίδου. Τα γνωστικά
αντικείμενα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα όλων των διδασκόντων του
ΠΜΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
2. Στη συνέχεια οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τους διδάσκοντες για
διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης του συγκεκριμένου θέματος ΜΔΕ.
3. Εφόσον προκύψει μια πρώτη, μη δεσμευτική, συνεννόηση, ο φοιτητής
υποβάλλει μόνο στον διδάσκοντα (όχι στη Γραμματεία) το ΕΝΤΥΠΟ1
«Υποβολή πρότασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας» σύμφωνα με
το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος και βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
4. Ο διδάσκων εξετάζει την πρόταση ΜΔΕ και την αποδέχεται ή την απορρίπτει.
Σε περίπτωση αποδοχής ο διδάσκων υποβάλλει για κάθε πρόταση ΜΔΕ το
έντυπο ορισμού του επιβλέποντα καθηγητή καθώς και των μελών της
εξεταστικής επιτροπής στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία τα εισηγείται στη
Συνέλευση του Τμήματος και αν υπάρξει θετική απόφαση επικυρώνονται από
αυτήν. Με την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, της ανάθεσης
θέματος ΜΔΕ καθώς και των μελών της εξεταστικής επιτροπής, ο φοιτητής
μπορεί να ξεκινήσει την εκπόνησή της. Σε περίπτωση απόρριψης ο φοιτητής
είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει άλλη πρόταση στον ίδιο διδάσκοντα ή
κάποια άλλη σε διαφορετικό διδάσκοντα.
5. Σε περίπτωση που φοιτητής δεν έχει εξασφαλίσει επόπτη για την ΜΔΕ του,
τότε και μόνο τότε, καταθέτει εγκαίρως στη γραμματεία το ΕΝΤΥΠΟ2
«Αίτηση ορισμού επόπτη», στην οποία αναγράφει τα γνωστικά αντικείμενα
στα οποία επιθυμεί να εκπονήσει την ΜΔΕ κατά σειρά προτεραιότητας. Στη
συνέχεια η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον επόπτη της ΜΔΕ, ο οποίος και
αναθέτει συγκεκριμένο θέμα ΜΔΕ στο φοιτητή.
6. Η διαδικασία αναθέσεων ΜΔΕ ολοκληρώνεται εντός της περιόδου από την
17η Φεβρουαρίου έως την 16η Μαρτίου.
7. Ο Επιβλέπων παρακολουθεί τη ΜΔΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της.
Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει τακτικές συναντήσεις με τον Επιβλέποντα της

ΜΔΕ του (τουλάχιστον μία το μήνα). Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του για δύο συνεχόμενους μήνες, ο Επιβλέπων
μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της ΜΔΕ.
8. Η ΜΔΕ εκπονείται επίσημα κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου. Η διάρκεια
εκπόνησης εκτιμάται σε όχι λιγότερο από τρεις (3) μήνες και όχι περισσότερο
από έξι (6) μήνες συνεχούς και αποκλειστικής ενασχόλησης. Περαιτέρω
επέκταση, συγκεκριμένου όμως διαστήματος και όχι μεγαλύτερου των έξι
μηνών, μπορεί να δοθεί μόνο μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φοιτητή
και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και της ΣΕ.
9. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, όταν θεωρήσει ότι έχει ολοκληρώσει την
μεταπτυχιακή του εργασία, την υποβάλει στον Επιβλέποντα, για έλεγχο και
διορθώσεις. Ο Επιβλέπων διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, ο φοιτητής
προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις/βελτιώσεις και στη συνέχεια
υποβάλλει ξανά την εργασία του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί
μέχρι ο επιβλέποντας να δώσει την τελική του έγκριση.
10. Στη συνέχεια η εργασία υποβάλλεται για κρίση στην Εξεταστική Επιτροπή. Η
ΜΔΕ υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής Τέλος ένα CD με το αρχείο της εργασίας υποβάλλεται
στη βιβλιοθήκη του ΔΙΠΑΕ. Επίσης, ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή
κατατίθεται στη γραμματεία του ΜΠΣ. Εντός χρονικού διαστήματος μιας
εβδομάδας ανακοινώνεται από τον Επιβλέποντα και με σύμφωνη γνώμη των
λοιπών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής η ημερομηνία υποστήριξης. Η
ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος
ελέγχου της εργασίας από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ημερομηνία
εξέτασης-υποστήριξης της ΜΔΕ ορίζεται το νωρίτερο δύο (2) εβδομάδες μετά
την κατάθεση του τελικού κειμένου.
11. Η εξέταση των ΜΔΕ διεξάγεται σε δύο περιόδους τον Ιούνιο και τον
Σεπτέμβριο και εξαιρετικές περιπτώσεις αν έχει προκύψει περαιτέρω
παράταση μετά τη λήξη της παράτασης.
12. Η Διπλωματική Εργασία εξετάζεται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή,
την προκαθορισμένη ημερομηνία. Η υποστήριξη της ΜΔΕ είναι δημόσια. Ο
φοιτητής αρχικά παρουσιάζει την εργασία του. Στη συνέχεια απαντά σε
ερωτήσεις που διατυπώνουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και το κοινό.
ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
ερωτήσεων, το κοινό αποχωρεί και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
βαθμολογούν την εργασία. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον υποψήφιο και
το πρακτικό με τη βαθμολογία κοινοποιείται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
13. Σε περίπτωση όπου κατά την αξιολόγηση της ΜΔΕ διαπιστωθεί λογοκλοπή, η
ΜΔΕ απορρίπτεται άμεσα και ο φοιτητής παραπέμπεται στη Συνέλευση του
Τμήματος για τον καθορισμό της τελικής ποινής.

