
κανονισμός εκπόνησης και αξιολόγησης διπλωματικών εργασιών / συνεδρ.88η/16-03-2022    σελ. 1 

 

 

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Κανονισμός εκπόνησης και αξιολόγησης διπλωματικών εργασιών 

 

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) αποτελεί το επιστέγασμα των προπτυχιακών σπουδών, 

αντανακλά το εύρος και το βάθος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και 

εκπονείται μετά το ένατο εξάμηνο. Είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε 30 ECTS, εκπονείται 

κατά την πλήρη διάρκεια του δεκάτου 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 Δ.Ε. από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ολοκληρώνεται με την δημόσια παρουσίαση-υποστήριξη, ενώπιον της 

εξεταστικής επιτροπής. 

 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η συμπλήρωση 

τουλάχιστον διακοσίων σαράντα ECTS μετά και την εξεταστική περίοδο του ενάτου 

εξαμήνου σπουδών. 

 

1. Η δήλωση εκπόνησης Δ.Ε κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις δύο 

πρώτες εβδομάδες κάθε εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού). Στη δήλωση 

περιλαμβάνεται η γενικότερη γνωστική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος και κείμενο 

περιγραφής βασικών χαρακτηριστικών της Δ.Ε. Η δήλωση συνοδεύεται από την 

συναίνεση της προτεινόμενης επιβλέπουσας ή επιβλέποντος. Η Γενική Συνέλευση 

ενημερώνεται για τις δηλώσεις κατά την πρώτη συνεδρίαση του εξαμήνου. Την 

επόμενη εβδομάδα οργανώνεται δημόσια παρουσίαση των προτάσεων με την 

συμμετοχή των διδασκόντων και των φοιτητών του τμήματος.   

2. Η Δ.Ε. μπορεί να εκπονείται από ομάδες δύο φοιτητριών/των. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις η Δ.Ε. μπορεί να εκπονείται από μεγαλύτερες ομάδες μετά από σχετική 

εισήγηση του επιβλέποντα προς την Γ.Σ.   

3. Μεταξύ έκτης και όγδοης εβδομάδας από την ανάθεση των Δ.Ε. οργανώνεται 

προπαρουσίαση στους διδάσκοντες του Τμήματος με στόχο τον εποικοδομητικό 

σχολιασμό αλλά και την ενημέρωση όλων των φοιτητών. 
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4. Επιβλέπουσες ή Επιβλέποντες της Δ.Ε. 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 Δ.Ε. θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων. 

5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τυπικού ή ουσιαστικού προβλήματος κατά την ανάθεση 

ή την εκπόνηση της Δ.Ε. το ζήτημα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος, η οποία μεριμνά ανάλογα. 

6. 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 Δ.Ε. Η αποδοχή περισσοτέρων αιτήσεων 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων. 

7. Κατά την εκπόνηση της Δ.Ε. και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του θέματος, 

μπορούν να συνεπικουρούν την επίβλεψη Επιστημονικοί Σύμβουλοι (Ε.Σ.) από 

σχετικά επιστημονικά πεδία, μετά από σύμφωνη γνώμη της/του επιβλέπουσας/ντος. 

Οι Ε.Σ. δεν ορίζονται απαραίτητα κατά την ανάθεση της Δ.Ε. και δεν συμμετέχουν 

στην τελική αξιολόγηση. 

8. Κατά την εκπόνηση της Δ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Τμήματος. Η Δ.Ε. αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας, της καλλιέργειας των  συνεργασιών 

και των αρχών του ακαδημαϊκού διαλόγου.  

9. Οι περίοδοι παρουσίασης-υποστήριξης των Δ.Ε. ορίζονται στο τέλος κάθε 

εξεταστικής περιόδου και τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία 

ορκωμοσίας. Η υποστήριξη της Δ.Ε. είναι δημόσια, ανοιχτή, διαδικασία και 

διεξάγεται στον διαμορφωμένο χώρο του Τμήματος. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τρεις ημέρες πριν την από την υποστήριξη. 

10. Η Δ.Ε. κατατίθεται στα μέλη της τριμελούς Επιτροπής τουλάχιστον δέκα ημέρες 

πριν από την ημερομηνία  υποστήριξης. 

11. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας (Ε.Α.Δ.Ε.) συγκροτείται από 

τρείς διδάσκουσες/διδάσκοντες συμπεριλαμβανομένης, υποχρεωτικά, της 

επιβλέπουσας ή του επιβλέποντος. Η συγκρότηση της Ε.Α.Δ.Ε. γίνεται μετά από 

αιτιολογημένη πρόταση της επιβλέπουσας/επιβλέποντος πριν από την έναρξη της 

εξεταστικής περιόδου ως εξής: Προτείνονται τέσσερις διδάσκουσες/διδάσκοντες εκ 

των οποίων οι φοιτήτριες/φοιτητές της συγκεκριμένης Δ.Ε. επιλέγουν δύο 

προκειμένου να προκύψει η τελική τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Διπλωματικής 

Εργασίας. 
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12. Η βαθμολόγηση από τα μέλη της Επιτροπής γίνεται σε ακέραιες ή μισές μονάδες.  Ο 

τελικός βαθμός της Δ.Ε. προκύπτει από τον μέσο όρο και στρογγυλοποιείται στην 

επόμενη ακέραια ή μισή μονάδα. 

13. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Δ.Ε. συντάσσεται και κατατίθεται στη 

γραμματεία αιτιολογημένη έκθεση από την Ε.Α.Δ.Ε, η οποία περιλαμβάνει σχόλια 

των μελών, επιμέρους βαθμούς και την τελική βαθμολογία. 

14. Μετά το πέρας της διαδικασίας, και υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του εξαμήνου, 

κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ψηφιακό αντίγραφο της Δ.Ε., το οποίο 

μαζί με την αιτιολογημένη έκθεση φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, σε 

ειδικό Αρχείο Διπλωματικών Εργασιών. Κατατίθενται επίσης δύο τυπωμένα τεύχη 

μεγέθους Α3, το δεύτερο για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η δημοσιοποίηση των 

Δ.Ε. διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο του Ιδρυματικού αποθετηρίου Ολυμπιάς του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

15. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων οργανώνει σε ετήσια βάση Έκθεση Διπλωματικών 

Εργασιών στη πόλη των Ιωαννίνων. Οι Δ.Ε. εκτίθενται μετά από σύμφωνη γνώμη 

της επιβλέπουσας ή του επιβλέποντα και της φοιτήτριας ή του φοιτητή. Η Έκθεση 

περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις και διαλέξεις σχετικές με την αρχιτεκτονική 

εκπαίδευση. 


