
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Γενικά

Ο φοιτητής υποχρεούται κατά το Γ' εξάµηνο σπουδών να εκπονήσει ∆ιπλωµατική Εργασία.  Στις αρχές του Β'  εξαµήνου οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ
(µέλη ∆ΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών.  Στη συνέχεια αποστέλλουν τα θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών
(τίτλους,  περιλήψεις και επιβλέποντες) στη Γραµµατεία του ΠΜΣ.

 
2. Θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών

Τα θέµατα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η 
προτίµησή τους (1η, 2η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέµπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεµάτων µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του ΠΜΣ.  Την επιλογή επικυρώνει η Σ.Ε.

 
3. Συγγραφή και Παρουσίαση ∆ιπλωµατικής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και τη σύµφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώµη του Επιβλέποντος 
γίνεται η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ.  Η Συντονιστική Επιτροπή σε 
συνεδρίασή της ορίζει τριµελή εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συµπληρώνεται από δύο µέλη ∆ΕΠ σχετικού γνωστικού
αντικειµένου του Τµήµατος Βιολογίας και των συνεργαζόµενων φορέων.  Σε ειδικές περιπτώσεις η τριµελής Επιτροπή µπορεί να περιλαµβάνει και 
έναν εξωτερικό συνεργάτη. Η τριµελής Επιτροπή µε πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ηµεροµηνία εξέτασης ενηµερώνοντας εγγράφως: α) τον 
επιστηµονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ και β) τη  Γραµµατεία του ΠΜΣ.  Η ∆ιπλωµατική Εργασία παρουσιάζεται από τον ∆ιπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή 
συνεδρία µετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν.

 
4. Αξιολόγηση

Η επίδοση του φοιτητή βαθµολογείται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).  Η τριµελής Επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο 
υποβάλλει στη Γραµµατεία του ΠΜΣ.  Σε περίπτωση που η 3µελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική,  υποδεικνύει 
στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές.  Η διαδικασία υποστήριξης επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση αποτυχίας ο 
φοιτητής διαγράφεται. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της ∆ιπλωµατικής Εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά το χρονικό 
διάστηµα των 18 µηνών από την ανάθεση του θέµατος στο φοιτητή.  Παράταση µπορεί να δοθεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση 
του φοιτητή και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος.

 


