Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κανονισμός εκπόνησης και αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητριών και των
φοιτητών στην παραγωγή νέας γνώσης, την ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων, την
συγκρότηση μεθόδου, την διαχείριση βιβλιογραφίας καθώς και την δυνατότητα σύνταξης
ενός θεωρητικού κειμένου που καλύπτει τις απαιτήσεις συγγραφής επιστημονικής
εργασίας. Η εργασία περιλαμβάνει τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, το
θεωρητικό πλαίσιο, την βιβλιογραφική επισκόπηση, την διερεύνηση των μεθόδων, την
τεκμηρίωση και την ερμηνεία των ευρημάτων, καθώς και το συμπέρασμα για τη συμβολή
των παραπάνω στην απάντηση του κεντρικού θεωρητικού ερωτήματος. Η θεματική της
ερευνητικής εργασίας αντλείται από όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το οποίο εκτείνεται από μαθήματα θεωρητικά έως
και εφαρμοσμένα.
Η Ερευνητική Εργασία (Ερευνητική) εκπονείται κατά τη διάρκεια του ενάτου εξαμήνου
σπουδών, στο τέλος του οποίου γίνεται η παρουσίαση.
Η Ερευνητική είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε 12 ECTS, και εκπονείται κατά την πλήρη
διάρκεια του ένατου εξαμήνου σπουδών υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού
προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και συνδέεται προγραμματικά με
τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα. Η εκπόνηση της
Ερευνητικής από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ολοκληρώνεται με την δημόσια παρουσίαση-υποστήριξη, υπό μορφή δημόσιας διάλεξης
μέγιστης διάρκειας 30’, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Προϋπόθεση έναρξης εκπόνησης της Ερευνητικής είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον
εκατόν ενενήντα (190) ECTS μετά και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου πριν την
εγγραφή στο 9ο εξάμηνο σπουδών, εκ των οποίων τα τριάντα αφορούν σε μαθήματα
ιστορίας και θεωρίας σύμφωνα και με τον Οδηγό Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας του
Τμήματος.
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1. Η αίτηση εκπόνησης Ερευνητικής κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, μετά
την ολοκλήρωση δήλωσης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Στην αίτηση
περιλαμβάνεται η γενικότερη γνωστική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος και
κείμενο περιγραφής βασικών χαρακτηριστικών της Ερευνητικής. Η αίτηση
συνοδεύεται από την συναίνεση της προτεινόμενης επιβλέπουσας ή επιβλέποντος.
Η Συνέλευση ενημερώνεται για τις αιτήσεις κατά την πρώτη συνεδρίαση του
εξαμήνου.
2. Η Ερευνητική μπορεί να εκπονείται από ομάδες δύο φοιτητριών/των.
3. Επιβλέπουσες ή Επιβλέποντες της Ερευνητικής είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, οι συμβασιούχοι διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80 και οι πανεπιστημιακοί
υπότροφοι, με την πρόβλεψη ότι η Ερευνητική θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των
συμβατικών τους υποχρεώσεων.
4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τυπικού ή ουσιαστικού προβλήματος κατά την
ανάθεση ή την εκπόνηση της Ερευνητικής το ζήτημα παραπέμπεται στη Συνέλευση
του Τμήματος, η οποία μεριμνά ανάλογα.
5. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, Δ.Ε.Π. και οι συμβασιούχοι,
είναι υποχρεωμένοι, στο βαθμό που υποβληθούν σχετικά αιτήματα, να
αποδεχθούν την εποπτεία τουλάχιστον πέντε Ερευνητικών. Η αποδοχή
περισσοτέρων αιτήσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων.
6. Κατά την εκπόνηση της Ερευνητικής και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του
θέματος, μπορούν να συνεπικουρούν την επίβλεψη Επιστημονικοί Σύμβουλοι από
σχετικά

επιστημονικά

πεδία,

μετά

από

σύμφωνη

γνώμη

της/του

επιβλέπουσας/ντος. Οι Επιστημονικοί Σύμβουλοι δεν ορίζονται απαραίτητα κατά
την ανάθεση της Ερευνητικής.
7. Κατά την εκπόνηση της Ερευνητικής οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, μπορούν να
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Τμήματος. Η Ερευνητική
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας, της καλλιέργειας των
συνεργασιών και των αρχών του ακαδημαϊκού διαλόγου.
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Αξιολόγηση - Δημοσιοποίηση
1. Όταν η πορεία της Ερευνητικής έχει οριστικοποιηθεί και σε συνεννόηση με την/τον
επιβλέπουσα/οντα, η/ο φοιτήτρια/τής συμπληρώνει «Αίτηση Αξιολόγησης
Ερευνητικής Εργασίας» στο οποίο αναφέρονται ο τίτλος και η ημερομηνία
παρουσίασης. Η αίτηση κατατίθεται στην Γραμματεία υπογεγραμμένη από την/τον
επιβλέπουσα/οντα. Την αίτηση θα συνοδεύει κείμενο περίληψης έως εκατόν
πενήντα λέξεων με πέντε λέξεις/κλειδιά καθώς επίσης και αναφορά (Οriginality
Report) από το λογισμικό ανίχνευσης αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών
εργασιών Τurnitin.
2. Η Ερευνητική κοινοποιείται ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία υποστήριξης.
Ταυτόχρονα, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ψηφιακό αντίγραφο της
Ερευνητικής το οποίο, μαζί με την αιτιολογημένη έκθεση, φυλάσσεται στη
βιβλιοθήκη του Τμήματος, σε ειδικό Αρχείο Ερευνητικών Εργασιών. Κατατίθενται
επίσης δύο τυπωμένα τεύχη, το δεύτερο για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η
δημοσιοποίηση των Ερευνητικών διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο του Ιδρυματικού
αποθετηρίου Ολυμπιάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το τεύχος παράδοσης της
Ερευνητικής

περιλαμβάνει

κείμενο

περί

τις

8.000

λέξεις,

πέραν

των

υποσημειώσεων και παραρτημάτων. Η συγγραφή της Ερευνητικής πρέπει να
ακολουθεί τους κανόνες συγγραφής επιστημονικού πονήματος: μέθοδος,
αναφορά πηγών, βιβλιογραφία, και αποφυγή λογοκλοπής.
3. Μετά την παρουσίαση της Ερευνητικής, με την αρωγή του Τμήματος και με
μέριμνα της/του φοιτήτριας/τη, κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, για
το αρχείο εκπαιδευτικού έργου, το κείμενο και τα σχετικά αρχεία της παρουσίασης
(pptx ή .pdf) και σχετικό ακουστικό, ή οπτικοακουστικό υλικό (ενδεικτικά: ένταξη
ηχογράφησης στο αρχείο .pptx, ηχητικό αρχείο, ή και αρχείο audio-visual της
δημόσιας παρουσίασης, εφόσον υπάρχει)
4. Οι περίοδοι παρουσίασης/υποστήριξης των Ερευνητικών ορίζονται στο τέλος κάθε
εξεταστικής περιόδου. Η υποστήριξη της Ερευνητικής είναι δημόσια, ανοιχτή,
διαδικασία και διεξάγεται στον διαμορφωμένο χώρο του Τμήματος. Σχετική
ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τρεις ημέρες
πριν την από την υποστήριξη.
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5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ερευνητικής Εργασίας (Ε.Α.Ε.Ε.) συγκροτείται από τρεις
διδάσκουσες/ντες συμπεριλαμβανομένης, υποχρεωτικά, της επιβλέπουσας/ντος.
Η συγκρότηση της Ε.Α.Ε.Ε. γίνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της
επιβλέπουσας/επιβλέποντος πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου ως
εξής: Προτείνονται τέσσερεις διδάσκουσες/διδάσκοντες εκ των οποίων οι
φοιτήτριες/φοιτητές της συγκεκριμένης Ερευνητικής επιλέγουν δύο, προκειμένου
να προκύψει η τελική τριμελής Επιτροπή.
6. Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών εργασιών είναι η πρωτοτυπία, η
μέθοδος, η επαρκής βιβλιογραφική επισκόπηση, η σαφήνεια διατύπωσης, η
τήρηση των κανόνων συγγραφής επιστημονικών εργασιών, η παρουσίαση του
εντύπου και η προφορική υποστήριξη.
7. Η αναγκαία εικονογράφηση (σχέδια, φωτογραφίες, πίνακες, διαγράμματα, κ.ά.)
θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας και συνεκτιμάται στο επίπεδο της
μεθόδου και της σχετικής αναγκαίας τεκμηρίωσης και παρουσίασης του θέματος.
8. Η σχεδίαση του τεύχους είναι ελεύθερη, με βάση και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του
θέματος. Στο εξώφυλλο αναγράφονται: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Πολυτεχνική
Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ακαδημαϊκό έτος, τίτλος ερευνητικής
εργασίας, όνομα επιβλέπουσας/οντος, όνομα συμβούλου και πλήρης σύνθεση της
ομάδας φοιτητριών/των. Κατά τα λοιπά, προτείνεται η παρακολούθηση του
Οδηγού Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας του Τμήματος.
9. Η βαθμολόγηση από τα μέλη της Επιτροπής γίνεται σε ακέραιες ή μισές μονάδες.
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο και στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραια ή μισή μονάδα.
10. Για την αξιολόγηση της Ερευνητικής συντάσσεται και κατατίθεται στη γραμματεία
αιτιολογημένη έκθεση από την Ε.Α.Ε.Ε, η οποία περιλαμβάνει σχόλια των μελών,
επιμέρους βαθμούς και την τελική βαθμολογία.
11. Στο πλαίσιο της προβολής του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος οι Ερευνητικές
Εργασίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις σχετικές δραστηριότητες (εκθέσεις,
ημερίδες, τεύχη, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις κ.ά.), μετά από σύμφωνη γνώμη της
φοιτήτριας ή του φοιτητή, η οποία κατατίθεται εγγράφως μαζί με την Ερευνητική.
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