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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας
Η μεταπτυχιακή εργασία (ΜΕ) είναι μια ατομική επιστημονική εργασία, την οποίαν
εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ), με σκοπό αφενός μεν τη
συστηματοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει από τις σπουδές
τους, αφετέρου δε την εμβάθυνση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η ΜΕ θα
πρέπει να είναι ένα ποιοτικό τεχνικό και επιστημονικό κείμενο, που αποδεικνύει την
κατανόηση του αντικειμένου και προάγει την γνώση. Είναι επιθυμητό η ΜΕ να
οδηγεί σε παρουσίαση σε συνέδριο ή/και δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με
κριτές. Ταυτόχρονα, η ΜΕ αποτελεί για τους ΜΦ την τελική εξέταση για την
ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης. Η ΜΕ ισοδυναμεί με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS και διαρκεί
τουλάχιστον ένα διδακτικό εξάμηνο.
2. Ανάθεση
Κάθε μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ ή εξωτερικός διδάσκων υποβάλλει στη
συντονιστική επιτροπή έως το τέλος Ιανουαρίου του πρώτου εξαμήνου σπουδών
θέματα ΜΕ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η Συντονιστική επιτροπή Ανακοινώνει
προς έγκριση στη ΓΣΕΣ τα θέματα αυτά. Η ΓΣΕΣ έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει, να
απορρίπτει ή να τροποποιεί τα θέματα των ΜΕ, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα τα
παραπάνω κριτήρια. Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει ανά ακαδημαϊκό έτος
τόσες ΜΕ όσα θεωρητικά τρίωρα έχει διδάξει στο ΠΜΣ κατά το τρέχων ακαδημαϊκό
έτος. Εξωτερικός διδάσκων δύναται να επιβλέψει το μέγιστο ένα θέμα, μετά από
σύμφωνη γνώμη του συντονιστή της ενότητας που διδάσκει και του Διευθυντή του
ΠΜΣ. Ο συντονιστής της ενότητας ορίζεται συνεπιβλέπων και μέλος της εξεταστικής
επιτροπής της ΜΕ που επιβλέπει ο εξωτερικός διδάσκων.
1. Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα συνοψίζεται στα παρακάτω 4 στάδια και θα οριστικοποιείται
ημερολογιακά με απόφαση της ΓΣΕΣ.
ΣΤΑΔΙΟ Ι
Μέσα σε 10 διδακτικές εβδομάδες από την αρχή του 2ου εξαμήνου και με καταλυτική
ημερομηνία το τέλος της 10ης εβδομάδας, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) θα
πρέπει να έχουν αναλάβει ΜΕ από τα διατιθέμενα θέματα ή ΜΕ με άλλο θέμα μετά
από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ).
ΑΝ τα παραπάνω δεν τελεσφορήσουν, οι ΜΦ επανέρχονται ένα έτος μετά.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ:
Μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου (ο οποίος ακολουθεί το τέλος
του 2ου εξαμήνου) θα πρέπει να έχει κατατεθεί η εγκεκριμένη από την ΣΕ πρόταση
του/της ΜΦ για την εκπόνηση της ΜΕ. Η πρόταση της ΜΕ θα αποτελείται από 3-5
σελίδες κειμένου (πλέον των αναφορών), όπου θα πρέπει να αναπτυχθεί
βιβλιογραφικά το θέμα της ΜΕ (state of the art), να αναφερθεί ο σκοπός και οι
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στόχοι της ΜΕ (beyond the state of the art) και τέλος, η μεθοδολογία της έρευνας
(τέσσερις ενότητες μαζί με την ενότητα αναφορών). Ο/Η ΜΦ σε συνεργασία με τον
ΕΚ και την ΣΕ έχουν τον χρόνο από την ανάληψη της ΜΕ απο τον/την ΜΦ , μέχρι
την τελευταία ημέρα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτέμβρη να τελειοποιήσουν την
πρόταση της ΜΕ του/της ΜΦ.
Αν η πρόταση ΜΕ του/της ΜΦ δεν γίνει αποδεκτή από την ΣΕ, ο/η ΜΦ με καινούργια
εγκεκριμένη πρόταση (όχι καινούργιο θέμα) επανέρχεται μετά από 13 εβδομάδες. Σε
αυτή την περίπτωση η όλη διαδικασία μετατίθεται κατά 13 εβδομάδες για τον/την ΜΦ.
Αν και για δεύτερη φορά η πρόταση του/της ΜΦ δεν τελεσφορήσει τότε ο/η ΜΦ
επανέρχεται στο ΣΤΑΔΙΟ Ι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ
Μετά την ανάθεση της ΜΕ στον/στην ΜΦ, ο ΕΚ ορίζει ένα εξεταστή και η ΣΕ ορίζει
τον δεύτερο εξεταστή. Εξεταστές μπορεί να είναι όσοι διδάσκουν και επιβλέπουν ΜΕ
στο ΠΜΣ. Ο ΕΚ ΔΕΝ μπορεί να είναι εξεταστής. Ορίζεται και ένα μέλος της ΣΕ ο
οποίος θα έχει το ρόλο του αναβαθμολογητή (σε περίπτωση που οι βαθμολογητές
δώσουν βαθμολογία πάνω από 2 βαθμών και το αιτηθεί ο/η φοιτητής/τρια. Η ΜΕ
μπορεί να εκπονηθεί σε 13 η 26 εβδομάδες. Μετά την πάροδο 7 η 20 εβδομάδων
κατατίθεται ενδιάμεση έκθεση στον ΕΚ.
Ο ΕΚ μπορεί μετά την μελέτη της ενδιάμεσης έκθεσης να παραπέμψει τον/την ΜΦ
σε κατάθεση της ΜΕ μόνο μετά από 26 εβδομάδες. Ο/Η ΜΦ μπορεί να καταθέσει
την ΜΕ μετά από 13 η 26 εβδομάδες μόνο μετά από την έγκριση του ΕΚ.
ΑΝ η διαδικασία αυτή δεν τελεσφορήσει, ο/η ΜΦ επανέρχεται στο ΣΤΑΔΙΟ Ι, με την
υποχρέωση να καταβάλει ξανά τα δίδακτρα εξαμήνου.
ΣΤΑΔΙΟ IV:
Η ΜΕ κατατίθεται στον ΕΚ και στους δύο εξεταστές σε ηλεκτρονική μορφή σε 13 η
26 εβδομάδες από την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η εξέταση γίνεται
δημόσια μετά από 4 εβδομάδες από την 13η η 26η εβδομάδα. Η ΜΕ βαθμολογείται
για το κείμενο το οποίο κατετέθη μετά από 13 η 26 εβδομάδες και για την
παρουσίαση της.
ΑΝ η διαδικασία αυτή δεν τελεσφορήσει, ο/η ΜΦ επανέρχεται στο ΣΤΑΔΙΟ Ι, με την
υποχρέωση να καταβάλει ξανά τα δίδακτρα εξαμήνου.
Για το κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της ΓΣΕΣ για
τον/την κάθε ΜΦ.
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ. ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17 ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
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4. Κριτήρια αξιολόγησης
Το Τμήμα διασφαλίζει την ύπαρξη και τήρηση ενιαίων κριτηρίων βαθμολογίας και
επιστημονικού επιπέδου των ΜΕ. Η βαθμολόγηση των ΜΕ γίνεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
 Στοιχεία πρωτοτυπίας και/ή συνεισφορά στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της
«Κατεύθυνσης» του ΠΜΣ
 Μεθοδολογία έρευνας
 Επεξεργασία δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 Ερευνητική πληρότητα
 Αρτιότητα κειμένου, επιμέλεια και εμφάνιση
 Προφορική παρουσίαση και εξέταση.
Η εξέταση της ΜΕ δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο εφ' όσον ο υποψήφιος έχει
εκπληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα.
5. Πνευματικά και οικονομικά δικαιώματα
Η ΜΕ αποτελεί προϊόν συνεργασίας του/της ΜΦ και του μέλους ΔΕΠ, που επιβλέπει
την εκπόνησή της στο ΔΠΘ. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά
δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ΜΕ σε επιστημονικά περιοδικά.
Στις δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία. Οι δαπάνες για την
εκπόνηση της ΜΕ καλύπτονται, κατά κανόνα, από το ΠΜΣ. Όμως, είναι δυνατή η
χρηματοδότηση μίας ΜΕ και από άλλες πηγές, π.χ. άλλοι εθνικοί φορείς, κοινοτικά
προγράμματα, ιδιωτικές εταιρίες.
6. Ειδικές διατάξεις
Φοιτητές που οφείλουν έως 2 μαθήματα μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τους
διπλωματική εργασία αλλά υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα
αυτά πριν οριστική υποβολή αυτής.
Κατά την εξέταση, γίνεται δημόσια προφορική παρουσίαση της ΜΕ με τη χρήση του
λογισμικού PowerPoint σε ανοικτή συγκέντρωση σε ημερομηνία, η οποία
καθορίζεται σε συνεννόηση με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και ανακοινώνεται
με ευθύνη του επιβλέποντος στα μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ του Τμήματος. Το έντυπο
βαθμολογίας υπογράφεται από κάθε μέλος της επιτροπής ξεχωριστά και
αποστέλλεται στην Γραμματεία.
Τα σχόλια των εξεταστών ενσωματώνονται στο τελικό κείμενο και ο/η ΜΦ
υποβάλλει την ΜΕ σε έντυπη τελική μορφή σε 5 αντίτυπα (ένα για τον επιβλέποντα,
ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, ένα για τη Γραμματεία του ΠΜΣ και
ένα για τη βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής). Ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική
μορφή κατατίθεται επίσης στην Γραμματεία του ΠΜΣ και ένα στον επιβλέποντα
Καθηγητή. Η δαπάνη εκτυπώσεως και βιβλιοδεσίας βαρύνει τον/την ΜΦ.
Τα δικαιώματα από τυχόν οικονομικά οφέλη, που θα προκύψουν από εμπορικές ή
άλλες εφαρμογές των αποτελεσμάτων των ΜΕ, καθορίζονται με βάση την κείμενη
νομοθεσία (Νόμος 2121/1993, ΦΕΚ Α΄25/4.3.1993).
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