
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ 

με επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ …………………… 

 

 

Επώνυμο: ......................................................  

Όνομα: ..........................................................  

Πατρώνυμο: ..................................................  

Α.Μ. Τμήματος: ............................................  

Έτος Σπουδών: ……………………….. 

Τηλ.: .............................................................  

Κιν.: ..............................................................  

Email: ........................................... @upnet.gr 

 

Δηλώνω ότι έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την Διπλωματική Εργασία Ι και επιθυμώ να εκπονήσω 

Διπλωματική Εργασία ΙΙ με τίτλο1: 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. υπό την επίβλεψη του 

..................................................................................................... μέλους ΔΕΠ. 

 

Περίληψη Διπλωματικής Εργασίας (έως 200 λέξεις)2 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ .......................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

Ονοματεπώνυμο και 

ιδιότητα επιβλέποντος 

μέλους ΔΕΠ 

Τμήμα στο οποίο ανήκει ο 

επιβλέπων 

Υπογραφή αποδοχής της επίβλεψης από 

το μέλος ΔΕΠ με τους όρους που 

αναφέρονται στην άλλη όψη της αίτησης 

   

 

 O/H ΑΙΤ............................................................. 

 

 

 

 ………………………………………………….. 

 (Υπογραφή) 

                                                
1 Συμπληρώνεται από τον επιβλέποντα 



ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ  

ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι μια εκτεταμένη εργασία που εκπονείται από τους φοιτητές 

του Τμήματος κατά τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Επιστήμης των Υλικών ή άλλου Τμήματος και χωρίζεται σε δύο μέρη (Ι και ΙΙ).  Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εγγραφή και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι ο φοιτητής να έχει 

εξασφαλίσει:  

(α) τη δυνατότητα εγγραφής σε ειδικά μαθήματα επιλογής Επιστήμης των Υλικών στα 

αντίστοιχα εξάμηνα  (7ο και 8ο) και 

 (β) να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο της ΔΕ και ορίζονται από τον επιβλέποντα.  

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνονται τα προτεινόμενα θέματα, τα οποία συνοδεύονται από 

μία σύντομη περίληψη του θέματος.  Για την εγγραφή ενός φοιτητή σε Διπλωματική Εργασία 

απαιτείται η προσκόμιση στην Γραμματεία του Τμήματος, σε συγκεκριμένη προθεσμία, βεβαίωσης 

αποδοχής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.  Στην περίπτωση που ο επιβλέπων δεν 

είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ε.Υ. ο φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία συμπληρωμένο σχετικό 

έντυπο, το οποίο περιέχει τίτλο και σύντομη περίληψη της Δ.Ε. ενώ παράλληλα βεβαιώνεται η αποδοχή 

της επίβλεψης από το μέλος ΔΕΠ.  

Το παραδοτέο κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας Ι είναι μια σύνοψη (έως 5.000 λέξεις) της 

βιβλιογραφικής έρευνας που διεξάγει ο φοιτητής, όπου γίνεται σαφής τοποθέτηση του θέματος.  Το 

κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας Ι  κατατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf format σε οπτικό 

δίσκο), στη Γραμματεία του Τμήματος. Η επιτυχία ή αποτυχία του φοιτητή στην Διπλωματική Εργασία 

Ι καθορίζεται από τον επιβλέποντα της εργασίας, που καταθέτει σχετική βεβαίωση στην Γραμματεία 

του Τμήματος. Όσοι φοιτητές επιτύχουν στη Διπλωματική Εργασία Ι μπορούν να συνεχίσουν στη 

Διπλωματική Εργασία ΙΙ που αποτελεί το πειραματικό, ή υπολογιστικό ή θεωρητικό ερευνητικό μέρος 

του θέματος. Το κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ είναι το ολοκληρωμένο κείμενο της ΔΕ (θα 

περιέχει και τη σύνοψη της βιβλιογραφίας) και κατατίθεται τόσο στη Γραμματεία, όσο και στη 

βιβλιοθήκη του Τμήματος σε έντυπη (5 αντίτυπα) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf format σε οπτικό 

δίσκο).  Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προχωρήσει στην Διπλωματική Εργασία ΙΙ, η Διπλωματική 

Εργασία Ι θα βαθμολογείται από τον επιβλέποντα της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι 

Διπλωματικές Εργασίες Ι & ΙΙ θα έχουν έναν ενιαίο βαθμό.  

Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των Διπλωματικών Εργασιών Ι & ΙΙ θα καθορίζεται στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό των εκπονούμενων ΔΕ στο Τμήμα. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 η εξέταση προβλέπει 

δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της εργασίας από τον φοιτητή και βαθμολόγηση από τριμελή 

εξεταστική επιτροπή και τον επιβλέποντα της εργασίας.   


