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ΠΡΟΣ: 1) Μέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος.
2) Σύλλογο Φοιτητών του Τµήµατος.

ΘΕΜΑ: Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών των φοιτητών του Τµήµατος.
ΣΧΕΤ.: α) Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος.
β) Το µε αριθ. πρωτ. 963/26.2.2013 έγγραφο της οριζόµενης Τριµελούς
Επιτροπής.
Η Συνέλευση του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του ∆.Π.Θ. στην αριθ. 6/26.6.2013 συνεδρίασή της, αφού
έλαβε υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, αποφάσισε οµόφωνα την ισχύ των
παρακάτω για την εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών των φοιτητών του
Τµήµατος:
1. Η διπλωµατική εργασία αποτελεί προϋπόθεση λήψης πτυχίου.
2. Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας πρέπει να εµπίπτει σε γνωστικό
αντικείµενο που σχετίζεται µε τους τοµείς της δασολογικής επιστήµης,
της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων. Μπορεί να είναι ερευνητική ή συνθετική εργασία.
3. Οι διπλωµατικές εργασίες µπορούν να εκπονούνται από µεµονωµένους
φοιτητές ή από οµάδες δύο φοιτητών µε ταυτόχρονη κατανοµή εργασίας.
4. Η διπλωµατική εργασία πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά από τους
φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο ή στο 8ο εξάµηνο σπουδών. Στη
δήλωση πρέπει να αναφέρεται το γνωστικό αντικείµενο και το όνοµα του
επιβλέποντα καθηγητή, µέλους ∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Η δήλωση πρέπει
να υπογράφεται από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή.
5. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αδυνατεί να δηλώσει την
διπλωµατική του εργασία στο ανωτέρω προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα
οφείλει να υποβάλει αίτηµα προς την Συνέλευση του Τµήµατος για να την
δηλώσει σε κάποιο από τα επόµενα έτη σπουδών του.
6. Αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή και γνωστικού αντικειµένου µπορεί να
γίνει µόνο µία φορά και σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο µετά την αρχική
δήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της
Συνέλευσης του Τµήµατος.
Πληροφορίες: Συµεωνίδης Άγγελος
Τηλέφωνο: 25520 41173
Τηλεοµοιοτυπία: 25520 41192
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: asimeoni@ores.duth.gr

Information: Simeonidis Angelos
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7. Όλες οι διπλωµατικές εργασίες εξετάζονται και βαθµολογούνται από
τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον επιβλέποντα και δύο µέλη
∆.Ε.Π. του Τµήµατος ή άλλων τµηµάτων του ∆.Π.Θ. του ίδιου ή
συναφούς γνωστικού αντικείµενου.
8. Τα µέλη της επιτροπής εξέτασης της διπλωµατικής εργασίας
αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή, για τη
βαθµολογία. Σε περίπτωση που µια διπλωµατική εργασία κριθεί ελλιπής,
αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται
η διαδικασία υποβολής της.
9. Οι διπλωµατικές εργασίες δύναται να παρουσιάζονται δηµόσια µετά από
την σύµφωνη γνώµη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής.
10. Η υποβολή της διπλωµατικής εργασίας πρέπει να γίνεται σε τέσσερα (4)
έντυπα αντίτυπα, τρία (3) για τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής και µία
(1) για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Επίσης, πρέπει να υποβάλλεται και
σε ηλεκτρονική µορφή µόνο στον επιβλέποντα καθηγητή.
11. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος µπορεί να επιβλέπει ως πέντε (5)
φοιτητές ανά ακαδηµαϊκό έτος για την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας.
12. Χρόνος έναρξης εφαρµογής των παραπάνω ορίζεται το ακαδηµαϊκό έτος
2013-2014 χωρίς αναδροµική ισχύ για τους φοιτητές παρελθόντων ετών.
13. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησης όλων των παραπάνω είναι ο
εκάστοτε επιβλέπων καθηγητής και η Γραµµατεία του Τµήµατος.
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