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Σκοπός
Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εµπειρία στη
µεθοδολογία της έρευνας και στην ανάλυση και συγγραφή επιστηµονικών αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από ερευνητική εργασία σύµφωνα µε κοινά αποδεκτούς από την επιστηµονική κοινότητα
κανόνες. Επιδιώκεται να εµβαθύνει ο φοιτητής σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης
Υλικών (παρασκευή, ιδιότητες, χρήση και τεχνολογικές εφαρµογές) και να αναπτύξει κριτική σκέψη
και το αίσθηµα της συνεργασίας. Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στους προπτυχιακούς φοιτητές να
µετάσχουν σε ερευνητικές διαδικασίες βασιζόµενοι στη διεθνή βιβλιογραφία και να εµπλουτίσουν τις
γνώσεις και τις αναλυτικές τους δεξιότητες.
Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας
Στο τµήµα προσφέρεται ένα µάθηµα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Διπλωµατική Εργασία (ΕΤΥ-442),
διάρκειας δύο εξαµήνων.
Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές, που έχουν
σηµειώσει ικανοποιητική επίδοση στα µαθήµατα, µπορούν να υλοποιήσουν ερευνητική εργασία υπό
την καθοδήγηση καθηγητή – συµβούλου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος αλλά και σε
εργαστήρια άλλων ερευνητικών ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστήµια,
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, κ.α.).
Η διπλωµατική εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές στο 6ο εξάµηνο των σπουδών τους και
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαµήνου.
Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές µπορούν να εξασφαλίσουν 12 µονάδες ECTS, οι οποίες ανήκουν στις
µονάδες ECTS επιλογής του Τµήµατος.
Διαδικασία εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας
Κάθε φοιτητής επιλέγει τη θεµατική περιοχή της διπλωµατικής του εργασίας και έρχεται σε
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή προκειµένου να ορίσουν από κοινού το θέµα της, καθώς και
το χρονοδιάγραµµα των εργασιών.
Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει να εµπίπτει στα επιστηµονικά ενδιαφέροντα τόσο του
επιβλέποντα καθηγητή όσο και του φοιτητή και να εντάσσεται στο γνωστικό αντικείµενο της
Επιστήµης Υλικών και των εφαρµογών τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο και εφικτό. ο
µέγιστος εκτιµώµενος χρόνος εκπόνησης να µην ξεπερνά τα δύο εξάµηνα.
Οι φοιτητές που επιθυµούν να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία θα πρέπει να συµπληρώσουν
ηλεκτρονικά το έντυπο «Πρόταση Διπλωµατικής Εργασίας» και να το υποβάλλουν προς έγκριση στον
Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας,
µια σύντοµη περίληψη όπου θα συνοψίζονται οι στόχοι, η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της
προτεινόµενης εργασίας, ο χώρος (εργαστήριο) υλοποίησης και η χρονική διάρκεια εκπόνησης της
διπλωµατικής, καθώς και τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία, δηλώνουν αυτήν ως µάθηµα επιλογής
στη Γραµµατεία του Τµήµατος στην αρχή του εαρινού εξαµήνου, κατά την περίοδο των δηλώσεων
µαθηµάτων.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής καταγίνεται, υπό την καθοδήγηση
του επιβλέποντα, µε ένα συγκεκριµένο θέµα, δίνει ενηµερωτικές οµιλίες/παρουσιάσεις στην οµάδα που
υπάγεται, αναλύει τα πειραµατικά δεδοµένα που έχει συλλέξει κάνοντας συνδυαστική χρήση των
προπτυχιακών του γνώσεων, συγγράφει και υποβάλλει εργασία στην οποία παρουσιάζει τα
αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της δουλειάς του.
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Η συγγραφή της διπλωµατικής µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Ο φοιτητής
οφείλει να καταθέσει το πλήρες κείµενο της εργασίας του στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής το
αργότερο µία εβδοµάδα πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία εξέτασης.
Ο φοιτητής οφείλει να ενηµερώσει τη γραµµατεία για την ηµεροµηνία και ώρα παρουσίασης της
διπλωµατικής εργασίας, η οποία ακολούθως κοινοποιείται ως ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα µέλη του
Τµήµατος.
H κατοχύρωση της διπλωµατικής γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή
ενώπιον της διµελούς επιτροπής και σε ακροατήριο µελών Δ.Ε.Π., και µεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών. Η παρουσίαση της διπλωµατικής µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην
Αγγλική γλώσσα και η χρονική διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Με το πέρας της
παρουσίασης ακολουθούν ερωτήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα από το ακροατήριο, και εν συνεχεία
προφορική εξέταση από τη διµελή επιτροπή καθηγητών.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής αποχωρεί και τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής
απονέµουν, µετά από συζήτηση, βαθµό ο οποίος προκύπτει από συνυπολογισµό της επίδοσης του
φοιτητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας, της ποιότητας και αρτιότητας του
κειµένου, της αρτιότητας της προφορικής παρουσίασης, και της επαρκούς ανταπόκρισης στις
ερωτήσεις της επιτροπής.
Η βεβαίωση εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας και η τελική βαθµολογία προσκοµίζονται στη
γραµµατεία του Τµήµατος.
Ο φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν υποδείξεις των µελών της εξεταστικής επιτροπής και
ακολούθως να παραδώσει την εργασία του, σε έντυπη µορφή, στη γραµµατεία του Τµήµατος. Η δαπάνη
εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της διπλωµατικής εργασίας επιβαρύνει το φοιτητή.
Γενικές οδηγίες και κανονισµοί
Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας είναι ο ατοµικός Δείκτης
Προόδου, η επίδοσή τους (µέσος όρος βαθµολογίας) σε όλα τα µαθήµατα που έχουν παρακολουθήσει
αλλά και σε συναφή µε το θέµα της διπλωµατικής εργασίας µαθήµατα, καθώς και επιπλέον κριτήρια
που κατά την κρίση του επιβλέποντος απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της προτεινόµενης
εργασίας.
Τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι µέλος Δ.Ε.Π του Τµήµατος, ενώ
είναι δυνατόν το άλλο µέλος να προέρχεται από άλλο τµήµα ή ίδρυµα ή να είναι ερευνητής
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή µέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος το οποίο κατέχει διδακτορικό
δίπλωµα. Σε κάθε περίπτωση, επιβλέπων καθηγητής είναι το µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος. Τα µέλη της
επιτροπής ορίζονται από τον Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας του Τµήµατος κατόπιν πρότασης του
επιβλέποντος καθηγητή.
Αν ένα µέλος Δ.Ε.Π. έχει εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη του εξαµήνου δεν µπορεί να αναλάβει την
επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας.
Η έκταση της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να ποικίλει, καθώς εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων
όπως το θέµα, η προτεινόµενη µεθοδολογία, ανάλυση αποτελεσµάτων κ.α. Όλες όµως οι διπλωµατικές
εργασίες θα πρέπει να τεκµηριώνουν επαρκώς το θέµα της διπλωµατικής και να παρουσιάζουν µια
σύντοµη περίληψη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, µια σύντοµη αλλά περιεκτική εισαγωγή
του ερευνητικού προβλήµατος, τους επιδιωκόµενους στόχους, τη µεθοδολογία/προσέγγιση που
ακολουθήθηκε, την ανάλυση των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Επίσης, στο τέλος του κειµένου θα πρέπει να αναφέρεται η
βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εκπονηθεί η συγκεκριµένη εργασία.
Αλλαγή θέµατος διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αλλαγή
κοινοποιείται, µε αίτηµα του φοιτητή και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα, στον Υπεύθυνο
Διπλωµατικής Εργασίας.
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Διακοπή της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που
τεκµηριώνονται µε αίτηµα του φοιτητή και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή προς τον
Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας. Διακοπή της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να εισηγηθεί και ο
επιβλέπων καθηγητής, εφόσον ο φοιτητής δεν συµµορφώνεται στο χρονοδιάγραµµα εργασιών που έχει
οριστεί και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.
Δηµοσιεύσεις
Τη διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από διπλωµατική εργασία έχει ο επιβλέπων καθηγητής. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή
του φοιτητή στη συγγραφική οµάδα, εφόσον προκύψει δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή
πρακτικά συνεδρίου, αποφασίζεται από τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας, σύµφωνα µε
κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την ερευνητική και επιστηµονική δεοντολογία, τη διαφάνεια
των δραστηριοτήτων και την αµεροληψία κατά τη λήψη αποφάσεων.
Δηµοσίευση φοιτητή σε έγκυρο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά πάγιου
διεθνούς συνεδρίου µε κριτές, θεωρείται ισοδύναµη µε ένα ειδικό µάθηµα και προσδίδει στο φοιτητή
πέντε (5) µονάδες ECTS κατηγορίας Επιλογής, χωρίς βαθµό. Στο αρχείο καταγράφεται µε κωδικό 9I1
(όπου Ι = 0,1,…,9) και µε όνοµα, «Δηµοσίευση 1». Εάν υπάρξει και δεύτερη δηµοσίευση από τον ίδιο
φοιτητή, καταγράφεται µε κωδικό 9I2 (όπου Ι = 0,1,…,9) και µε όνοµα, «Δηµοσίευση 2».
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