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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση λήψης του πτυχίου. Η
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το στάδιο της αποπεράτωσης των σπουδών
θεωρείται καίριας σημασίας για τη συγκρότηση της επιστημονικής ταυτότητας
του/της φοιτητή/ριας, καθώς του/της παρέχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει σε
θεωρητικό, πρακτικό είτε ακόμα και ερευνητικό επίπεδο τις γνώσεις που
προσέλαβε καθώς και τις ικανότητες και τις δεξιότητες που ανέπτυξε κατά τη
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του/της. Ο στόχος εκπόνησης της
πτυχιακής εργασίας είναι να εισαχθεί ο/η φοιτητής/ρια στον επιστημονικό τρόπο
διερεύνησης και παρουσίασης επιμέρους θεμάτων της δασολογικής επιστήμης,
της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.
Το θέμα της πτυχιακής 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. Επιλέγεται σε
γνωστικό πεδίο προτίμησης του/της φοιτητή/ριας με ευθύνη του επιβλέποντα
καθηγητή και η εργασία μπορεί να είναι είτε ερευνητική είτε συνθετική.

Στον παρόντα κανονισμό παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι διαδικασίες που
έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για
την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
2.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο/Η φοιτητής/ρια, εκπονώντας πτυχιακή εργασία, έχει τη δυνατότητα να
ασχοληθεί σε βάθος με ένα θέμα του ενδιαφέροντος του, να αξιοποιήσει και
εμβαθύνει τις σχετικές γνώσεις του, να αναπτύξει συνθετικές ικανότητες και να
αποκτήσει δεξιότητες που είναι σημαντικές για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προκλήσεων της μελλοντικής επαγγελματικής του/της ζωής.
Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο/η φοιτητής/ρια αναμένεται να
είναι σε θέση:

 να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που
έχει προσλάβει και αναπτύξει στο πλαίσιο των μαθημάτων του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών, για να διατυπώνει κατάλληλα ερωτήματα προς
διερεύνηση σχετικά με την δασολογική επιστήμη, την προστασία και διαχείριση
του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,

 να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα επιστημονικά δεδομένα για να επιλύει
προβλήματα, να τεκμηριώνει θέσεις, να δίνει επιστημονικά θεμελιωμένες
απαντήσεις, να υποστηρίζει παρεμβάσεις και να αναπτύσσει ολοκληρωμένη
δασολογική σκέψη.
3.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται και εκπονείται ατομικά από τους/τις
φοιτητές/ριες (όχι από ομάδες φοιτητών).
Οι πτυχιακές εργασίες εκπονούνται υπό την επίβλεψη των καθηγητών του
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Τμήματος, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη κατ' ανώτατο όριο έως
εφτά (7) πτυχιακών εργασιών ανά ακαδημαϊκό έτος.
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της
ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι το ένα εξάμηνο και ο
φόρτος εργασίας της ισοδυναμεί με 30 πιστωτικές μονάδες (30 ECTS).

Η πτυχιακή 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 του θέματος της πτυχιακής εργασίας και το όνομα του
επιβλέποντα καθηγητή του Τμήματος. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον
φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή (Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση που
κάποιος φοιτητής αδυνατεί να δηλώσει την πτυχιακή του εργασία στο ανωτέρω
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα οφείλει να υποβάλει αίτημα για εκπρόθεσμη
δήλωση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή και γνωστικού αντικειμένου μπορεί να γίνει μόνο
μία φορά και το αργότερο σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την αρχική δήλωση
αφού προηγηθεί διακοπή της πτυχιακής (Παράρτημα ΙΙ). Σε διαφορετική
περίπτωση απαιτείται η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Κατά την έναρξη της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ο επιβλέπων καθηγητής
και ο/η φοιτητής/τρια διαμορφώνουν από κοινού ένα πλαίσιο συνεργασίας, το
οποίο περιλαμβάνει το γενικό πλάνο και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της
εργασίας, καθώς και τη συχνότητα των συναντήσεών τους. Οι τελευταίες
αποσκοπούν στην ενημέρωση του επιβλέποντα για την πορεία της εργασίας,
στην επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την πορεία της
εργασίας και στην παροχή καθοδήγησης από μέρους του για τα επόμενα βήματα.

Ο βασικός ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή είναι να βοηθήσει αρχικά στην
επιλογή του θέματος και στη συνέχεια, κατά την εκπόνηση της πτυχιακής
εργασίας, να προτείνει κατευθύνσεις και μεθόδους εργασίας– είτε σε θεωρητικό
είτε σε ερευνητικό επίπεδο –να προτείνει διορθωτικές/βελτιωτικές παρεμβάσεις
στα κείμενα που του παραδίδουν οι φοιτητές και να διασφαλί σει την
απρόσκοπτη ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και την αντικειμενική
διεξαγωγή της διαδικασίας της αξιολόγησης.
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί τη γραπτή παρουσίαση:

α) της υλοποίησης μιας έρευνας που συνδυάζει μια θεωρητική μελέτη με ένα
συναφές πειραματικό μέρος (ερευνητική εργασία), είτε
β) της κριτικής ανασκόπησης και ανάλυσης της σχετικής με το θέμα
βιβλιογραφίας (συνθετική εργασία).

Το κείμενο πρέπει να τηρεί τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας και να
έχει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής εργασίας: καθορισμένη δομή,
πληρότητα, γλωσσική σαφήνεια, ακρίβεια και αντικειμενικότητα..
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Το κείμενο της πτυχιακής εργασίας απαρτίζεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα
μέρη:
1. Εξώφυλλα (τυποποιημένα σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙΙ&IV)
2. Εσώφυλλο (μπορεί να περιλαμβάνει αφιέρωση ή/και γνωμικό)
3. Πίνακας περιεχομένων

4. Περίληψη – Λέξεις κλειδιά
5. Abstract - Keywords
6. Πρόλογος

7. Εισαγωγή- Σκοπός της εργασίας

8. Μεθοδολογία

9. Αποτελέσματα

10. Συζήτηση και συμπεράσματα
11. Βιβλιογραφία

12. Παραρτήματα

Εάν η εργασία είναι συνθετική και δεν περιλαμβάνει πειραματικό ή ερευνητικό
μέρος, το σώμα του κειμένου μετά την εισαγωγή δομείται με βάση κριτήρια που
εξυπηρετούν την απάντηση στα επιστημονικά ερωτήματα που τέθηκαν στο
σκοπό της εργασίας.

Με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται
υποχρεωτικά για έλεγχο λογοκλοπής στην σχετική πλατφόρμα Turnitin ή
οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από το ΔΠΘ πλατφόρμα και διορθώνονται
ανάλογα τα κείμενά της, ώστε το ποσοστό ομοιότητας κειμένων (similarity index)
να είναι μικρότερο του 20%.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο επιβλέπων
καθηγητής κινεί τη διαδικασία αξιολόγησής της. Ειδικότερα, ανακοινώνει την
ημέρα και την ώρα παρουσίασής της, προεδρεύει στη διαδικασία εξέτασης της
εργασίας και καταθέτει το σχετικό πίνακα βαθμολογίας της πτυχιακής εργασίας
στη Γραμματεία του Τμήματος (ΠαράρτημαV), υπογεγραμμένο από το σύνολο των
μελών της εξεταστικής επιτροπής.
Όλες οι πτυχιακές εργασίες εξετάζονται και βαθμολογούνται από τριμελή
εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή προτείνεται από τον επιβλέποντα. Αποτελείται
δε από τον επιβλέποντα και δύο Καθηγητές του Τμήματος ή άλλων τμημάτων του
Δ.Π.Θ. ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13 Α του Νόμου 4310/2014 του ίδιου ή συναφούς γνωστικού
αντικείμενου.

Οι πτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται δημόσια. Η παρουσίαση-εξέταση
πραγματοποιείται την ημέρα και ώρα που ανακοινώνει ο επιβλέπων καθηγητής
και περιλαμβάνει την προφορική παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ενώπιον
της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος ορίζεται ως
προεδρεύων της εξεταστικής επιτροπής, εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή και την
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ολοκλήρωσή της: εξασφαλίζει τη διάθεση και τη λειτουργία της αναγκαίας υλικο τεχνολογικής υποδομής, φροντίζει για την τήρηση του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος (έως 20 λεπτά παρουσίασης και έως 20 λεπτά ερωτήσεων
αποκλειστικά από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής) και κηρύσσει το τέλος της
διαδικασίας παρουσίασης.
Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, ύστερα
από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή, για τη βαθμολογία. Κάθε μέλος
βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος αποτελεί το βαθμό της πτυχιακής εργασίας.
Ο επιβλέπων καθηγητής φροντίζει για την παράδοση του πίνακα βαθμολογίας της
πτυχιακής εργασίας (Παράρτημα V) με τις υπογραφές των μελών της εξεταστικής
επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος.
Για την αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω
κριτήρια, που εξειδικεύονται ανάλογα με το θέμα της εργασίας:

 η ικανότητα διαχείρισης του θέματος και των επιμέρους ζητημάτων που
ανακύπτουν κατά την εκπόνηση της εργασίας,

 η πληρότητα της θεωρητικής – βιβλιογραφικής πλαισίωσης του αντικειμένου
μελέτης,
 η καταλληλόλητα των μεθόδων και των εργαλείων συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων,

 η εξοικείωση με τη σχετική ορολογία και η ευχέρεια χρήσης της

 η δυνατότητα αυτόνομης επεξεργασίας των επιστημονικών δεδομένων και
εξαγωγής συμπερασμάτων,

 η ποιότητα της παρουσίασης και η ικανότητα διατύπωσης τεκμηριωμένων
απαντήσεων στις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής.
Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη του ελέγχου της τελικής εργασίας και
της έγκρισης της παρουσίασής της, με την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις για να λάβει προβιβάσιμο βαθμό (5). Η ανταπόκριση της
εργασίας στα προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης σε μεγαλύτερο βαθμό
οδηγεί σε υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 5 – 10.

6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας πρέπει να αναγράφονται με την
συγκεκριμένη σειρά τα παρακάτω στοιχεία (Παράρτημα ΙΙΙ):
1. Το Ίδρυμα
2. Η Σχολή

3. Το Τμήμα

4. Οι λέξεις «Πτυχιακή Εργασία» για να δηλώσουν το είδος της εργασίας
5. Ο/η Συγγραφέας και ο Αριθμός Μητρώου του/της

6. Ο Τίτλος

7. Ο Επιβλέπων Καθηγητής (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα)

8. Η Εξεταστική Επιτροπή (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα μελών της)
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9. Ο τόπος εκπόνησης

10. Το έτος εκπόνησης

Μετά τη σελίδα τίτλου στα ελληνικά ακολουθεί η σελίδα τίτλου στα αγγλικά, με το
ίδιο περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα.

Οι εργασίες είναι απαραίτητο να περιέχουν περίληψη στα ελληνικά και abstract
στα αγγλικά, καθώς και λέξεις-κλειδιά και στις δύο γλώσσες.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν ένα (1) αντίτυπο της πτυχιακής
εργασίας τους σε έντυπη μορφή και δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή
(CD/DVD), στη βιβλιοθήκη της Σχολής, καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική
μορφή στον επιβλέποντα καθηγητή.

Τα CD/DVD κατατίθενται σε ξεχωριστές θήκες στις οποίες υπάρχει εξώφυλλο
όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα για την αρχειοθέτηση από την Βιβλιοθήκη
στοιχεία. Εσωτερικά στα CD/DVDεπικολλείται ειδική στρογγυλή ετικέτα με τα
παραπάνω στοιχεία.

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να περιέχεται σε δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία–ένα
τύπου doc και ένα τύπου pdf. Για λόγους διατήρησης, τα αρχεία δεν πρέπει να είναι
με κανένα τρόπο κλειδωμένα.
Με την κατάθεση της εργασίας στη Βιβλιοθήκη οι φοιτητές συμπληρώνουνειδικό
έντυπο, στο οποίο δηλώνουν επιλογές πρόσβασης στην εργασία τους στη
βιβλιοθήκη και στο Αποθετήριο του ΔΠΘ, σύμφωνα με την Απόφαση
Συγκλήτου91/6/19 Φεβρουαρίου 2015.
7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας συνιστά μια σύνθετη και δημιουργική
επιστημονική προσπάθεια, η οποία απαιτεί συστηματική συνεργασία του/της
φοιτητή/τριας με τον επιβλέποντα καθηγητή και ανταπόκριση σε εντατικούς
ρυθμούς μελέτης και εργασίας.

Σε οποιαδήποτε φάση της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, αν ο/η
φοιτητής/ρια ή ο επιβλέπων καθηγητής ή και τα δύο μέρη κρίνουν ότι, παρά την
προσπάθεια που κατέβαλαν, η συνεργασία και ο ρυθμός προόδου της εργασίας
δεν εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωσή της, ενημερώνουν σχετικά τη ΓΣ του
Τμήματος με γραπτό αιτιολογημένο αίτημα διακοπής, το οποίο υπογράφεται από
τον επιβλέποντα καθηγητή και τον/τους φοιτητή/τές (Παράρτημα ΙΙ). Στη
συνέχεια ο/η φοιτητής/ρια πρέπει να προχωρήσει σε συνεννόηση με άλλον
επιβλέποντα και να ξεκινήσει εκ νέου πτυχιακή εργασία με νέο θέμα, η οποία και
πρέπει να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες.

Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και σε
ευρήματα που παρουσιάζονται αντικειμενικά. Οποιαδήποτε παραποίηση ή
αλλοίωση στοιχείων, η αντιγραφή στοιχείων ή άλλου υλικού από άλλες πηγές,
χωρίς αναφορά σε αυτές (λογοκλοπή) συνιστά σημαντική παραβίαση των
κανόνων δεοντολογίας, θεωρείται σοβαρό πλήγμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας
και οδηγεί άμεσα στην απόρριψη της εργασίας. Σε περίπτωση που ζητήματα
λογοκλοπής εντοπιστούν μετά την εξέταση της πτυχιακής εργασίας ή ακόμη και
μετά την απονομή του πτυχίου, το Τμήμα μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση του
πτυχίου.
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Ο παρών κανονισμός έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (καθώς και
για τους φοιτητές που θα επιλέξουν θέμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-21) και
αναθεωρείται με βάση προτάσεις των καθηγητών του Τμήματος, οι οποίες
υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά την ετήσια
συνεδρίαση αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ: Αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ:………………………………….
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ……………Α.Μ…….. ΤΗΛ ΚΙΝ……………….....
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………...………………..
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:………………………………………...
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ……./…../……….
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:Αίτηση διακοπής πτυχιακής εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ:………………………………….
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ……………Α.Μ…….. ΤΗΛ ΚΙΝ……………….....
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………...………………..
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:………………………………………...
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………….

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ……./…../……….

Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ:Εξώφυλλο-Σελίδα Τίτλου πτυχιακής διατριβής (ελληνικά)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

HELLENICREPUBLIC

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

DEMOCRITUSUNIVERSITY OF TRHACE
SCHOOL OF AGRICULTURAL AND
FORESTRY SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

DEPARTMENT
OF FORESTRY AND MANAGEMENT
OF THE ENVIRONMENT AND
NATURAL RESOURCES

ΤΜΗΜΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΘΕΜΑ
………………………………………………………….
Όνομα Φοιτητή
Α.Μ.: …….
Επιβλέπων:
………………………………
Βαθμίδα

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:

Μέλος:

Μέλος:

Όνομα

Όνομα

Όνομα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Ίδρυμα

Ίδρυμα

Ίδρυμα

Ορεστιάδα Έτος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

HELLENICREPUBLIC

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

DEMOCRITUSUNIVERSITY OF TRHACE
SCHOOL OF AGRICULTURAL AND
FORESTRY SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

DEPARTMENT
OF FORESTRY AND MANAGEMENT
OF THE ENVIRONMENT AND
NATURAL RESOURCES

ΤΜΗΜΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙV:Εξώφυλλο-Σελίδα Τίτλου πτυχιακής διατριβής (αγγλικά)

DISSERTATION
TOPIC
…………………………………………………………………………
……………………………….
R.N.: …..

Supervisor:
……………….
….

Examination Committee:
Επιβλέπων:

Μέλος:

Μέλος:

Όνομα

Όνομα

Όνομα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Ίδρυμα

Ίδρυμα

Ίδρυμα

Orestiada Έτος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV:Πίνακας Βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ:
ΤΜΗΜΑ:

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Αύξων Αριθμός Φύλλου: …..

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Αριθμός
Μητρώου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ……………………………………

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΔΕΠ

…………………………………….

«…………….……………………………………..»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αριθ.
Ολογράφως

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Αριθ.
Ολογράφως

Ορεστιάδα, …./ ….. / 20…..
Η Επιτροπή

……………………….

……………………….

……………………….
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