
Συνοπτικές οδηγίες για τη διπλωματική εργασία 

 

 

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με την εκπόνηση και την βαθμολόγηση της 

διπλωματικής εργασίας. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας (πριν την 

εξεταστική του Φεβρουαρίου), στα σημεία περί λογοκλοπής, καθώς και στο πρότυπο που θα πρέπει να 

ακολουθήσετε κατά την συγγραφή. 

 

α) Το άρθρο του εσωτερικού κανονισμού που αφορά τη διπλωματική εργασία είναι το 7.6, συνοπτικά 

αναφέρουμε ότι:  

8. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες για τους φοιτητές του Γ’ εξαμήνου και του Δ’ εξαμήνου 

της παράτασης θα υποβάλλονται με την λήξη των 13 εβδομάδων του χειμερινού / εαρινού εξαμήνου, 

αντίστοιχα, και πριν την έναρξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου, και θα εξετάζονται εντός δεκαπέντε 

ημερών από την λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. 

9. Η βαθμολογία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου 

της παράτασης δύναται να υποστεί μείωση, σε περίπτωση που η παράταση είναι αναίτια ή δεν οφείλεται σε 

σοβαρά αίτια. Η μείωση αυτή επιβάλλεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και την τριμελή εξεταστική 

επιτροπή.. 

 

β) Όπως αναφέρει το άρθρο 7.3.1. «....... Η αξιολόγηση επιδόσεων γίνεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10). 

Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και για 

τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία........»  

 

γ) Όσον αφορά τη λογοκλοπή το άρθρο 7.7.  «....... β) Διπλωματική εργασία Με απόφαση της ΕΔΕ (μετά 

από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας) φοιτητής που διαπιστώνεται ότι 

υποπίπτει σε εκτεταμένο βαθμό λογοκλοπής κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής του 

εργασίας αποβάλλεται από το ΔΠΜΣ. Εάν έχει ήδη αποφοιτήσει ανακαλείται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης και προωθείται το θέμα στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων 

νομικών διαδικασιών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη λογοκλοπή μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα 

https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B

9%CE%BA%CE%AC-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1- 

%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%AE?qt-

tabs_copyright=1#qt-tabs_copyright) 

 

δ) Ακολουθήστε το πρότυπο που έχει το ΔΠΜΣ και μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα έντυπα 

https://deps.csd.auth.gr/documents/ 
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