Αναθεωρημένος Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΠΣΕ-ΠΣΠ-ΠΣΧ
1. Φοιτητές που μπορούν να εκπονήσουν ΔΕ
Μπορούν να εκπονήσουν ΔΕ οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις 4 υποχρεωτικές
ΘΕ, ή έχουν επιλέξει μία ΘΕ (την τελευταία) και ΔΕ ή σύμφωνα με τις προβλέψεις αποφάσεων
της Σχολής.
2. ΣΕΠ που έχουν δυνατότητα επίβλεψης ΔΕ
Δυνατότητα επίβλεψης ΔΕ έχουν ο ΔΠΣ, άλλα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, οι ΣΕΠ που έχουν
αναλάβει τμήμα στις ΘΕ και οι ΣΕΠ που έχουν επιλεγεί από τις τριμελείς επιτροπές
αξιολόγησης ως εντός αντικειμένου στις ΘΕ και ικανοποιούν τις τυχόν ρήτρες που έχουν οριστεί
στους πίνακες κατάταξης. Η ανάθεση επίβλεψης ΔΕ σε ΣΕΠ δεν προσδιορίζεται από την σειρά
κατάταξης των ΣΕΠ από τις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης, αλλά από το γνωστικό τους
αντικείμενο. Ο κάθε επιβλέποντας αναλαμβάνει ΔΕ μόνο στο ακριβές ερευνητικό του
αντικείμενο. Ο κάθε επιβλέποντας ΔΕ θα αναλαμβάνει ισόποσο, στα πλαίσια του δυνατού,
αριθμό ΔΕ ως Β’ αξιολογητής. Ο ΔΠΣ μπορεί να είναι Γ’ αξιολογητής σε όλες τις ΔΕ.

3. Διαδικασία επιλογής τίτλου/ανάθεσης
Από τις κατατάξεις των τριμελών επιτροπών, ο ΔΠΣ καθορίζει έναν κατάλογο δυνητικών
επιβλεπόντων, δηλαδή ΣΕΠ των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα αντιστοιχούν στα γνωστικά
αντικείμενα και τους στόχους του ΠΣ και των ΘΕ, και τους ζητά να του στείλουν μέχρι 5
προτεινόμενους τίτλους στην αρχή του κάθε ημερολογιακού έτους. Γίνεται η σύνθεσή τους και
αναρτώνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Αναρτάται επίσης ένα αρχείο με τα στοιχεία και τα
γνωστικά αντικείμενα των δυνητικών επιβλεπόντων.
Οι φοιτητές επικοινωνούν με τους ΣΕΠ για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για
τους προτεινόμενους τίτλους και στη συνέχεια δηλώνουν ηλεκτρονικά μέχρι 3 επιθυμητούς
τίτλους καθώς και έναν επιθυμητό επιβλέποντα ανά τίτλο. Ο ΔΠΣ εγκρίνει το θέμα και κάνει την
κατανομή ΣΕΠ/φοιτητών μέχρι πριν την αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή ανατίθεται
ο Α’ και ο Β’ αξιολογητής. Οι φοιτητές, μετά από επικοινωνία με τον ΣΕΠ που τους έχουν
ανατεθεί ως επιβλέποντας (μόνο τον Α’), συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τον τελικό τίτλο ΔΕ.

4. Κριτήρια τίτλων (και περιεχομένου) ΔΕ
Οι προτεινόμενοι τίτλοι πρέπει να είναι ακριβείς και όχι γενικοί τίτλοι, στα γνωστικά
αντικείμενα και τους σκοπούς των Προγραμμάτων και ΘΕ των ΠΣΕ/ΠΣΠ/ΠΣΧ, πρωτότυπα,
ερευνητικά, να μπορούν δυνητικά να δημοσιευτούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή να
παρουσιαστούν σε διεθνή συνέδρια, να έχουν μία συνεισφορά στην επιστήμη, τεχνική, κτλ.,
πρέπει να έχουν οπωσδήποτε κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον και να αντιστοιχούν στα
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ερευνητικά αντικείμενα των ΣΕΠ. Οι τίτλοι δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε κεφάλαια βιβλίων, να
είναι μόνο μία βιβλιογραφική σύνθεση, μελέτες τεχνικών γραφείων ή μόνο μελέτες
περιπτώσεων.
Στην περίπτωση εκπόνησης για 2η χρονιά, ο ΔΠΣ, συνεκτιμώντας την επίδοση του
φοιτητή και του επιβλέποντα, κρίνει αν θα συνεχιστεί το ίδιο θέμα με τον ίδιο επιβλέποντα ή
θα γίνει αλλαγή θέματος ή/και επιβλέποντα.

5. Εκπόνηση ΔΕ
Οι φοιτητές εγγράφονται και ξεκινούν τη ΔΕ. Η πρώτη περίοδος είναι η βιβλιογραφική
επισκόπηση, όπου πρέπει να παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή της θεωρίας (5-10
σελίδες), τι έκαναν οι προηγούμενοι ερευνητές διεθνώς, τι κενά ή προβληματικά σημεία
υπάρχουν, τι θα καλύψει η ΔΕ και πως. Η διάρκειά της είναι περίπου 2 μήνες μετά την έναρξη
της ΔΕ, πρέπει να έχει έκταση περίπου 20-30 σελίδες και τουλάχιστον 20-30 σχετικές διεθνείς
αναφορές.
Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα κατατίθενται 3 ενδιάμεσες αναφορές. Η 1η περιέχει την
πρόταση δομής και χρονοδιαγράμματος της ΔΕ, καθώς και την βιβλιογραφική επισκόπηση. Η
2η και η 3η αναφορά κατατίθενται περίπου κάθε δίμηνο, συνεκτιμώντας το συνολικό
χρονοδιάγραμμα των ΘΕ των ΜΠΣ ΠΣΕ/ΠΣΠ/ΠΣΧ. Η κάθε αναφορά περιέχει την εργασία που
έχει ολοκληρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και είναι ολοκληρωμένο και μορφοποιημένο κείμενο.
Η αναφορά αναρτάται αφού έχει ενημερωθεί ο επιβλέποντας και έχουν ενσωματωθεί τα
σχόλιά του. Η κατάθεση των αναφορών είναι υποχρεωτική και αν κάποιος φοιτητής δεν έχει
καταθέσει κάποια αναφορά δε μπορεί να προσέλθει στην τελική εξέταση. Σε περίπτωση
σοβαρών λόγων (εγκυμοσύνη, σοβαρά προβλήματα υγείας, …) μπορεί να μην εφαρμοστεί ο
προηγούμενος περιορισμός μετά από εισήγηση του επιβλέποντα και έγκριση του ΔΠΣ.
Σε κάθε αναφορά, όπως και στο τελικό κείμενο, πραγματοποιείται έλεγχος λογοκλοπής
και λαμβάνονται από τους επιβλέποντες και τον ΔΠΣ τα κατάλληλα μέτρα αν παρατηρηθεί
υψηλό ποσοστό λογοκλοπής.
6. Τελικό κείμενο
Το τελικό κείμενο πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την
Σχολή ή το ΕΑΠ. Επιπλέον, η έκταση του κειμένου δε μπορεί γενικά να είναι λιγότερο από 130150 σελίδες. Η εργασία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 50 σχετικές διεθνείς βιβλιογραφικές
αναφορές. Η εργασία επίσης πρέπει να περιέχει μετά τα περιεχόμενα και πριν την εισαγωγή:
- μία σελίδα με 5 φράσεις με τα σημαντικότερα σημεία της εργασίας (highlights) έκτασης
μέχρι 100 χαρακτήρων (με τα κενά) το καθένα,
- μία σελίδα με μία παράγραφο 5-10 σειρών που θα αναφέρεται η συνεισφορά της
εργασίας,
- ένα πόστερ μίας σελίδας,
- ένα άρθρο, μορφής άρθρου επιστημονικού περιοδικού, με ειδική μορφοποίηση που θα
αναρτά ο ΔΠΣ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Η εργασία πρέπει επίσης να περιέχει μετά τα συμπεράσματα ένα κεφάλαιο με:
-ένα υποκεφάλαιο με τα αναπάντητα ερωτήματα και τις αδυναμίες της εργασίας
-ένα υποκεφάλαιο με προτάσεις για μελλοντική έρευνα
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-ένα υποκεφάλαιο με πιθανές θεωρητικές ή/και πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων της
εργασίας.

6. Ολοκλήρωση ΔΕ
Η παρουσίαση μίας ΔΕ γίνεται αφού έχει την έγκριση του επιβλέποντα και έχουν
ενσωματωθεί τα σχόλια του Α’ και Β’ επιβλέποντα. Η παρουσίαση γίνεται δημόσια χωρίς ο
φοιτητής να διαβάζει κάποιο κείμενο. Η διάρκεια της παρουσίασης είναι 20’ και μέχρι 10’
διαρκούν οι ερωτήσεις των παρευρισκομένων. Στη συνέχεια, η εργασία βαθμολογείται από
τους αξιολογητές.

7. Βαθμολογία ΔΕ
Η παρακάτω βαθμολογία εφαρμόζεται:
- 10: ΔΕ που να δημοσιεύεται σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό ή άλλο αντίστοιχο
μέσο. Η εργασία πρέπει να χαρακτηρίζεται εξαιρετική για μεταπτυχιακό επίπεδο
σπουδών και να έχει ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας και πρωτοτυπίας.
- 9: ΔΕ που δημοσιεύεται σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο. Εξαιρετική στις
περισσότερες πτυχές εργασία, η εργασία δεν έχει παραλείψεις ή ελαττώματα, έχει
δουλευτεί λεπτομερώς και με αυστηρότητα. Η ερευνητική διαδικασία έχει
δημιουργηθεί και εκτελεστεί πολύ καλά.
- 8: ΔΕ που δημοσιεύεται σε αναγνωρισμένο εθνικό περιοδικό ή συνέδριο. Πολύ καλή ή
καλή στις πιο πολλές πτυχές της εργασίας, λίγες ή καθόλου σημαντικές παραλείψεις ή
αδυναμίες, καλά επεξεργασμένη λεπτομερώς και με αυστηρότητα. Η ερευνητική
διαδικασία έχει δημιουργηθεί και εκτελεστεί καλά στις περισσότερες πτυχές της.
- 7: καλή, αλλά μη δημοσιεύσιμη εργασία. Συνολικά ικανοποιητική στις πιο πολλές
πτυχές του έργου. Μπορεί να παρουσιάσει κάποιες αδυναμίες. Η εργασία δείχνει
σημάδια προσοχής στη λεπτομέρεια. Η ερευνητική διαδικασία έχει δημιουργηθεί και
εκτελεστεί μερικώς.
- 6: μέτρια εργασία. Συνολικά αποδεκτή, έχοντας πολλές αδυναμίες, αλλά όχι σε
σημαντικά θέματα. Η ερευνητική διαδικασία έχει δημιουργηθεί και εκτελεστεί με
ελλείψεις, αλλά παραμένει αποδεκτή.
- 5: οριακή εργασία. Συνολικά αποδεκτή, πληρώντας όμως μόνο τις ελάχιστες
απαιτήσεις. Δείχνει ορισμένες σημαντικές αδυναμίες ή παραλήψεις.
Αποκλίσεις από την παραπάνω βαθμολογία μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις
μετά από εισήγηση του επιβλέποντα και έγκριση του ΔΠΣ.

8. Δημοσιεύσεις
Σε περίπτωση δημοσίευσης εφαρμόζεται οι εξής σειρά των συγγραφέων: φοιτητής,
άλλοι συνεργάτες (ή ο Β’ επιβλέποντας), επιβλέποντας. Δεν μπορεί να δημοσιευτούν τα
αποτελέσματα κάποιας ΔΕ μόνο με το όνομα του φοιτητή, ούτε μόνο του επιβλέποντα, ούτε
χωρίς το όνομα του φοιτητή ή χωρίς το όνομα του επιβλέποντα.
Ως affiliation δηλώνεται:
Φοιτητής = ΕΑΠ
ΣΕΠ = ΕΑΠ + ίδρυμά του
Άλλοι συνεργάτες = ίδρυμά τους ή ΕΑΠ αν δεν ανήκουν σε άλλο Ίδρυμα.
Και ειδικά για το ΕΑΠ είναι:
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