
Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών 

Σκοποί της διπλωματικής εργασίας είναι: 

 να εξοικειωθεί ο φοιτητής / η φοιτήτρια με την επιστημονική μεθοδολογία και 

  να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να πραγματευτεί ένα συγκεκριμένο 
επιστημονικό ζήτημα, έστω κι αν η πραγμάτευσή του δεν είναι εξολοκλήρου 
πρωτότυπη 

Ειδικές διατάξεις 
1. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική. Οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να αναλαμβάνουν διπλωματική εργασία από το 
6ο εξάμηνο των σπουδών του και μετά, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός κύκλου 
σπουδών – «επί πτυχίω», αναλόγως του προγράμματος που ο κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια του Τμήματος διαμορφώνει για τον εαυτό του /της.  

2. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας που αναλαμβάνει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 
πρέπει να ανήκει στα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης την οποία έχει 
επιλέξει. 

3. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αναγράφεται υποχρεωτικά στους επίσημους 
τίτλους που χορηγεί το Τμήμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, δηλαδή στα 
αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. 

4. Η επίβλεψη διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος. Την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας μπορεί να αναλάβει και ειδικός 
επιστήμονας που διδάσκει κατ’ ανάθεση στο Τμήμα, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. 
του Τμήματος. Η επίβλεψη διπλωματικής εργασίας αναγνωρίζεται ως διδακτικό 
έργο. 

5. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια έστω και ενός 
εξαμήνου, καθώς και ειδικοί επιστήμονες που έχουν ανάθεση διδασκαλίας για ένα 
μόνο εξάμηνο, δεν μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας. 

6. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ή ειδικός επιστήμονας μπορεί να επιβλέπει την εκπόνηση μέχρι 
και τριών (3) διπλωματικών εργασιών. 

7. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος εισηγούνται έγκαιρα στο Τμήμα τα θέματα των 
διπλωματικών εργασιών που επιθυμούν να προσφέρουν για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά. Τα προσφερόμενα θέματα, αφού εγκριθούν από τη Γ.Σ. του 
Τμήματος, ανακοινώνονται συγκεντρωτικά το αργότερο ως τις 15 Μαΐου κάθε 
ακαδημαϊκής χρονιάς. 

8. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διανύουν το 6ο ή το 8ο εξάμηνων σπουδών ή 
βρίσκονται εκτός κύκλου σπουδών και επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική 
εργασία υποβάλλουν στο Τμήμα το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου ειδική αίτηση. Οι 
εισηγητές των θεμάτων μπορούν να καλέσουν τους / τις  ενδιαφερόμενους /ες σε 
προφορική συνέντευξη, και στη συνέχεια προτείνουν στο Τμήμα τις αναθέσεις για 
την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. 

9. Οι αναθέσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας γίνονται με απόφαση της Γ.Σ. του 
Τμήματος το αργότερο ως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Αλλαγή 
θέματος διπλωματικής εργασίας  που έχει ήδη ανατεθεί επιτρέπεται το αργότερο 
έως τις 30 Νοεμβρίου της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς. Την αλλαγή του θέματος 
εισηγείται ο επιβλέπων με έγγραφη πρότασή του προς τη Γ.Σ. του Τμήματος, την 
οποία όμως υπογράφει υποχρεωτικά και ο /η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής 
/φοιτήτρια. Η νέα ανάθεση γίνεται και πάλι με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. 

10. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός/μιάς  φοιτητή / φοιτήτριας εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για το ίδιο θέμα διπλωματικής εργασίας, η επιλογή γίνεται από τον 
εισηγητή με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) το μ.ό.  βαθμολογίας του/της 
φοιτητή/φοιτήτριας σε όλα τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου του εξαμήνου 
κατά το οποίο προσφέρεται το συγκεκριμένο θέμα, β) το μ.ό. βαθμολογίας στα 



μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής /φοιτήτρια, γ) το 
επίπεδο γνώσεων ξένης γλώσσας, το οποίο ελέγχει ο εισηγητής και δ) το 
αποτέλεσμα της προφορικής συνέντευξης. 

11. Στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου της ακαδημαϊκής χρονιάς κατά την οποία ο/η 
φοιτητής/φοιτήτρια ανέλαβε τη διπλωματική εργασία, ο επιβλέπων υποχρεούται 
να καταθέσει στο Τμήμα αναλυτική έκθεση σχετικά με την πρόοδο του/της φοιτητή 
φοιτήτριας στην προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας την οποία έχει 
αναλάβει. Αν η έκθεση είναι θετική, η Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από πρόταση του 
επιβλέποντα, συγκροτεί επιτροπή η οποία θα παρακολουθήσει την παραπέρα 
πορεία του/της φοιτητή/φοιτήτριας και θα εξετάσει τελικά τη διπλωματική 
εργασία. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος 
Δ.Ε.Π. ή ειδικό επιστήμονα που διδάσκει κατ’ ανάθεση στο Τμήμα, αλλά δικαιούται 
να επιβλέπει διπλωματικές εργασίες. Αν η έκθεση του επιβλέποντα είναι αρνητική, 
τότε η Γ.Σ. του Τμήματος με ειδική απόφασή της αφαιρεί την ανάθεση εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας. 

12. Ο φοιτητή ή η φοιτήτρια που έχει αναλάβει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
δικαιούται οποτεδήποτε το επιθυμήσει να παραιτηθεί από τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η ανάθεση υποβάλλοντας απλή αίτηση στο Τμήμα. 

13. Η διπλωματική εργασία, εφόσον γίνει αποδεκτή από την εξεταστική επιτροπή, 
κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και σε ένα (1) δακτυλογραφημένο και 
βιβλιοδετημένο αντίτυπο, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Το πλήρες κείμενο μιας εγκεκριμένης 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του φοιτητή ή της φοιτήτριας που την εκπόνησε και σχετική 
υπεύθυνη δήλωση ότι το κείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι δικό του/της. Το 
Τμήμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταρτίσει πλήρη κατάλογο με τους τίτλους 
των μέχρι τώρα εγκεκριμένων διπλωματικών εργασιών και να τον αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που μέρος ή όλον μιας διπλωματικής 
εργασίας δημοσιευθεί, το όνομα του φοιτητή ή της φοιτήτριας που την εκπόνησε 
αναφέρεται υποχρεωτικά στη σελίδα τίτλου. 

14. Οι διπλωματικές εργασίες υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών 
περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου, εφόσον έχουν κατατεθεί πριν 
από την έναρξή τους. Η ημερομηνία της υποστήριξης καθορίζεται από τον 
επιβλέποντα και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

15. Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών γίνεται ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής. Την υποστήριξη μπορούν να παρακολουθήσουν τα μέλη Δ.Ε.Π., οι 
διδάσκοντες και οι φοιτητές του Τμήματος. Η υποβολή ερωτήσεων στον 
εξεταζόμενο από το ακροατήριο επιτρέπεται μόνο γραπτώς και μέσω της 
εξεταστικής επιτροπής. 

16. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από την εξεταστική επιτροπή στην κλίμακα 
του δέκα (10) και αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα, ένα Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογή 
(ΥΕ) και ένα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο στο 
οποίο εκπονήθηκε η διπλωματική εργασία. 

17. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι από 10.000 έως 30.000 λέξεις 
ως κατώτερο και ανώτερο όριο.  


