ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Η πηπρηαθή δηαηξηβή απνηειεί πξνυπφζεζε ιήςεο πηπρίνπ.
Τν ζέκα ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο πξέπεη λα εκπίπηεη ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηνκείο ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Μπνξεί λα είλαη
εξεπλεηηθή ή ζπλζεηηθή εξγαζία.
Οη πηπρηαθέο δηαηξηβέο εθπνλνχληαη απφ κεκνλσκέλνπο θνηηεηέο (φρη νκάδεο
θνηηεηψλ).
Διάρηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ην έλα εμάκελν.
Η πηπρηαθή δηαηξηβή πξέπεη λα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ
βξίζθνληαη ζην 7ν ή ζην 8ν εμάκελν ζπνπδψλ. Σηε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν
ελδεηθηηθφο ηίηινο ηεο δηαηξηβήο θαη ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ
Τκήκαηνο. Η δήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή.
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο αδπλαηεί λα δειψζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ δηαηξηβή
ζην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νθείιεη λα ππνβάιεη αίηεκα πξνο ηελ
Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο γηα λα ηελ δειψζεη ζε θάπνην απφ ηα επφκελα έηε ζπνπδψλ
ηνπ.
Αιιαγή επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία
θνξά θαη ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν κεηά ηελ αξρηθή δήισζε. Σε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο.
Όιεο νη πηπρηαθέο δηαηξηβέο εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή.
Η επηηξνπή πξνηείλεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Απνηειείηαη δε απφ ηνλ επηβιέπνληα
θαη δχν Καζεγεηέο ηνπ Τκήκαηνο ή άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Θ. ή άιινπ ΑΔΙ ή
εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α, Β, Γ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13 Α ηνπ Νφκνπ
4310/2014 ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθείκελνπ.
Τα κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο απνθαζίδνπλ, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληα Καζεγεηή, γηα ηε βαζκνινγία. Κάζε κέινο βαζκνινγεί
ρσξηζηά θαη ν κέζνο φξνο απνηειεί ην βαζκφ ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.
Σε πεξίπησζε πνπ κηα πηπρηαθή δηαηξηβή θξηζεί ειιηπήο, αλαπέκπεηαη γηα
ζπκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία, νπφηε επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο.
Οη πηπρηαθέο δηαηξηβέο δχλαηαη λα παξνπζηάδνληαη δεκφζηα κεηά απφ ηελ ζχκθσλε
γλψκε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
Κάζε Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο κπνξεί λα επηβιέπεη σο εθηά (7) θνηηεηέο αλά
αθαδεκατθφ έηνο γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ έλα (1) αληίηππν ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο
ηνπο ζε έληππε κνξθή θαη δύο ανηίηςπα ζε ηλεκηπονική μοπθή (cd/dvd-rom), ζηε
βηβιηνζήθε ηεο Σρνιήο, θαζψο θαη έλα αληίηππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ
επηβιέπνληα θαζεγεηή.

Σηελ ένηςπη μοπθή είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθνληαη ζην εμψθπιιν, αιιά θαη ζηε
ζειίδα ηίηινπ ηα εμήο:
1. Τν Ίδξπκα
2. Η Σρνιή
3. Τν Τκήκα
4. Τν είδνο ηεο εξγαζίαο (πηπρηαθή, κεηαπηπρηαθή, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή)
5. Ο/νη Σπγγξαθέαο/εηο θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ
6. Τίηινο
7. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο
8. Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή
9. Τφπνο
10. Χξφλνο
Μεηά ηε ζειίδα ηίηινπ ζηα ειιεληθά αθνινπζεί ε ζειίδα ηίηινπ ζηα αγγιηθά (φ,ηη
αθξηβψο πεξηέρεη ε πξψηε ζηελ αγγιηθή γιψζζα).
Ηλεκηπονική μοπθή: Τα CD/DVD-ROM θαηαηίζεληαη ζε μερσξηζηά πιαζηηθά
θνπηηά-ζήθεο ζην νπνία ππάξρεη σο εμψθπιιν ε ζκίθξπλζε ηεο ζειίδαο ηίηινπ ηεο
εξγαζίαο. Σηα CD/DVD-ROM(εζσηεξηθά) επηθνιιείηαη εηδηθή ζηξνγγπιή εηηθέηα κε
φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, φπσο ζηελ έληππε κνξθή.
Τν θείκελν ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε δύο ηλεκηπονικά απσεία –έλα
ηχπνπ doc θαη έλα ηχπνπ pdf. Δπίζεο, γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο, ην αξρείν δελ πξέπεη λα
είλαη κε θαλέλα ηξφπν θιεηδσκέλν.
Οη εξγαζίεο είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνπλ πεξίιεςε ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά (κέρξη
300-400ιέμεηο) θαη λέξειρ-κλειδιά θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Τέινο, κε ηελ θαηάζεζή ηεο
εξγαζίαο ζηε Βηβιηνζήθε νη θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ εηδηθφ έληππν, ζην νπνίν
επηιέγνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Σπγθιήηνπ
91/6/19 Φεβξνπαξίνπ 2015.

