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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας, 05/04/2017) 

Από τον Πρόεδρο του Τμήματος ορίζεται Επιτροπή ετήσιας θητείας, υπεύθυνη για τις 

Διπλωματικές Εργασίες, που απαρτίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε Τομέα, δύο μέλη 

ΕΔΙΠ, τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή οι οποίοι ορίζονται 

από τα Δ.Σ. των αντίστοιχων συλλόγων. 

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών από τους Τομείς την 

πρώτη εβδομάδα του Απριλίου και τα ανακοινώνει την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 

στις ανακοινώσεις του Τμήματος στο e-class. Επίσης, ορίζεται η χρονική περίοδος 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φοιτήτριες και φοιτητές και συνέντευξης σε μέλη ΔΕΠ που 

προτείνουν τα θέματα. 

Δεν επιτρέπεται προσθήκη νέου θέματος ύστερα από την αρχική ανακοίνωση των θεμάτων. 

Κάθε φοιτητής (6ου εξαμήνου και άνω) υποβάλλει μόνο μία αίτηση με όλα τα θέματα που 

τον ενδιαφέρουν, ο αριθμός των οποίων πρέπει να κυμαίνεται από τρία (3) μέχρι έξι (6), 

ακόμη και αν αυτά προέρχονται από περισσότερους από έναν Τομείς. Η αίτηση 

υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Καταρτίζεται κατάλογος με όλες οι αιτήσεις 

και δημοσιοποιείται στις ανακοινώσεις του Τμήματος στο e-class. 

Αν κάποιος φοιτητής δεν επιλεγεί στον Τομέα 1ης προτίμησης, η αίτηση του διαβιβάζεται 

μέσω του εκπροσώπου του Τομέα στον Τομέα 2ης προτίμησης κ.ο.κ. 

Η επιλογή των φοιτητών στις προτεινόμενες Διπλωματικές Εργασίες ολοκληρώνεται μέχρι 

το τέλος του Ιουνίου. Ο τελικός συνολικός κατάλογος εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος 

και δημοσιοποιείται στις ανακοινώσεις του Τμήματος στο e-class. 

Συνιστάται σε κάθε μέλος ΔΕΠ να ανακοινώνει τουλάχιστον δύο (2) θέματα Διπλωματικής 

Εργασίας για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Συνιστάται, επίσης, ο μέγιστος αριθμός Διπλωματικών 

Εργασιών να είναι πέντε (5) ανά μέλος ΔΕΠ, που μπορεί να ανέλθει συνολικά σε επτά (7) 

εφ’ όσον εξασφαλίζεται συν-επίβλεψη με μέλη ΕΔΙΠ σε δύο (2) Διπλωματικές Εργασίες, για 

τη σωστή άσκηση των φοιτητών.  

Δεν μπορεί δύο φοιτητές να έχουν το ίδιο θέμα. Αν αυτό απαιτείται για ειδικούς 

πειραματικούς λόγους, τότε οι φοιτητές αυτοί παίρνουν παρόμοια θέματα αλλά με 

διαφοροποίηση που να επιτρέπει ανεξάρτητη πειραματική εργασία και ανεξάρτητη 

συγγραφή θεωρητικού μέρους. 

Η Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητική εργασία με στόχο την εκμάθηση τεχνικών, τη 

διεξαγωγή ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας, την ανάλυση και αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων. Αν το απαιτεί η έρευνα, ανακοινώνονται και θεωρητικές ερευνητικές 

Διπλωματικές Εργασίες. 
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Αναπροσαρμογή του τίτλου της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει κατά την 

ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, αν απαιτηθεί από την πορεία της έρευνας και τα 

αποτελέσματα αυτής. 

Ως διάρκεια ουσιαστικής εργαστηριακής παρουσίας για τη διεξαγωγή της Διπλωματικής 

Εργασίας ορίζεται ελάχιστος χρόνος εννέα (9) μηνών και μέγιστος χρόνος δώδεκα (12) 

μηνών. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα χρόνου, τη λύση δίνει ο οικείος Τομέας και η Επιτροπή 

Διπλωματικών Εργασιών παρουσία του υπευθύνου μέλους ΔΕΠ. 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών είναι η επιτυχής παρακολούθηση των απαιτούμενων για κάθε 

Διπλωματική Εργασία μαθημάτων και συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών από το μέλος 

ΔΕΠ που έχει ορίσει τα θέματα. Το μέλος ΔΕΠ ενημερώνει την Επιτροπή μέσω του 

Εκπροσώπου του Τομέα για τους φοιτητές που επέλεξε να εργαστούν στα θέματα που 

πρότεινε. 

Για κάθε Ακαδημαϊκό έτος πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός Διπλωματικών 

Εργασιών. Επειδή η Διπλωματική Εργασία αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο του 

Τμήματος, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να καλύπτονται οι ανάγκες σε θέματα. Σε 

περίπτωση έλλειψης θεμάτων, η επιτροπή αναζητά λύση για όλους τους φοιτητές που 

διανύουν το 4ο έτος σπουδών. 

Κάθε Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται δημόσια μετά από ανακοίνωση του υπεύθυνου 

μέλους ΔΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος και του αντίστοιχου Τομέα, και 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα. Κάθε φοιτητής παραδίδει υποχρεωτικά ένα 

αντίτυπο της Διπλωματικής του εργασίας στο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και προαιρετικά την 

καταθέτει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΚΠΑ «Πέργαμος». Η υποβολή Διπλωματικής 

Εργασίας στην Πλατφόρμα «Πέργαμος» ή Γκρίζα βιβλιοθήκη συνοδεύεται με σχετικό 

έγγραφο (από τη Γραμματεία του Τμήματος). 

Η Διπλωματική Εργασία, ως υποχρεωτικό μάθημα, διεξάγεται στο Τμήμα Βιολογίας. Κατ’ 

εξαίρεση, σε περίπτωση συνεργασίας μέλους ΔΕΠ με Επιστήμονες Δημοσίων Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Κλινικών ή Νοσοκομείων, το πρακτικό μέρος 

μπορεί να γίνει στον αντίστοιχο ερευνητικό χώρο. Συνιστάται κάθε μέλος ΔΕΠ να μην 

περιορίζεται μόνο στην επίβλεψη εξωτερικών Διπλωματικών Εργασιών. 


