
                                            

     Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα ξεκινά διερευνητικά στο 1ο εξάμηνο ενώ η επίσημη 
έναρξη της θα πραγματοποιείται στο δεύτερο και θα ολοκληρώνεται στο 3ο εξάμηνο. 

 Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  (άρθρο 34, παρ. 4 του 
Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου (στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται  
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας), ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί 
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  (συμπεριλαμβανομένου και του επιβλέποντος). Τα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι αναθέσεις επίβλεψης των διπλωματικών θα 
κατανέμονται ισοδύναμα στα μέλη ΔΕΠ των μαθημάτων 1ου και 2ου και 3ου εξάμηνου.  
Αναλυτικότερα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα μέλη ΔΕΠ ενημερώνουν για τον αριθμό των 
μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να απασχολήσουν και ορίζουν τα θέματα των 
διπλωματικών . Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά διδάσκοντα είναι 2 (εκτός εξαιρέσεων ). 
Σύμφωνα με την διαδικασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει περάσει τα μαθήματα του Α 
εξαμήνου και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία θα έχει πρώτος την δυνατότητα να επιλέξει τον 
επιβλέποντα που επιθυμεί και ακολουθούν αντίστοιχα oι υπόλοιποι   με κριτήριο 
προτεραιότητας την καλύτερη βαθμολογία. Η διαδικασία ανάθεσης επιβλέποντα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
καθορισμό του επιβλέποντα είναι να αποδεχθεί την επιλογή του φοιτητή.    
 Κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής (μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος) αν 
υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (π.χ. παραίτηση, ασθένεια κ.λ.π.),. 
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία γράφεται σε πέντε (5) αντίτυπα τουλάχιστον και ένα 
από αυτά κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του τμήματος προς αρχειοθέτηση. Περιλαμβάνει τον 
Πρόλογο, την Εισαγωγή, το Αντικείμενο και σκοπό, τα όργανα και τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, το Πειραματικό μέρος τα αποτελέσματα, την Συζήτηση, τα Συμπεράσματα 
και την Βιβλιογραφία. Επίσης περιλαμβάνει περίληψη στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το 
κείμενο γράφεται με γραμματοσειρά Times New Roman Gr, μεγέθους 12 και διάστιχο  1,5.  

 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΜΣ) υποστηρίζεται 
ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη 
Σ.Ε. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό 
τόπο της οικείας Σχολής. H βαθμολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται 
σε ακέραιες μονάδες από το 0 έως και 10 με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 6. Σε περίπτωση 
λήψης βαθμού μικρότερου από 6, η παρουσίαση της διορθωμένης διατριβής επαναλαμβάνεται 
μετά από δίμηνο. Σε περίπτωση διαφωνίας των βαθμολογητών, τόσο στα μαθήματα όσο και 
στη μεταπτυχιακή διατριβή, ορίζεται από τη Σ.E. αναβαθμολογητής ο οποίος βαθμολογεί 
τελεσίδικα ύστερα από εξέταση (γραπτή ή προφορική) του υποψηφίου. 
 


