Εσωτερικός Κανονισµός Εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Οι φοιτητές του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων υποχρεούνται να εκπονήσουν
Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ). Η ΠΕ εκπονείται τυπικά κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαµήνου των σπουδών και
απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του φοιτητή τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάµηνο σπουδών. Η
εργασία αυτή είναι επιστηµονική και µπορεί να είναι ερευνητική, περιλαµβάνοντας εκτέλεση πειραµάτων σε
εργαστηριακούς ή υπαίθριους χώρους του Ιδρύµατος ή ακόµα και σε χώρους άλλων φορέων, ή µπορεί να
είναι µία εµπεριστατωµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Η τελική
βαθµολογία της ΠΕ συµβάλει στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του πτυχίου. Ισοδυναµεί µε οκτώ (8)
εξαµηνιαία µαθήµατα και παρέχει τριάντα (30) διδακτικές µονάδες µε συντελεστή βαρύτητας 12 (8x1.5).
Β.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. υποβάλλει για έγκριση στο Τµήµα τουλάχιστον πέντε (5) θέµατα ΠΕ για το τρέχον
ακαδηµαϊκό έτος, προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση των ενδιαφερόµενων φοιτητών. Το κάθε θέµα µπορεί
να το αναλάβει ένας ή µέχρι δύο φοιτητές έπειτα από αιτιολόγηση του επιβλέποντα.
Ο επιβλέπων θα πρέπει να προτείνει επιπλέον 2 µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων µε συναφές
προς το θέµα γνωστικό αντικείµενο, έτσι ώστε να συγκροτείται τριµελής εξεταστική επιτροπή.
Σε περιπτώσεις διεπιστηµονικών θεµάτων, που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος,
είναι δυνατή η συνεπίβλεψη ΠΕ από 2 µέλη ∆ΕΠ, έπειτα από σχετική αιτιολόγηση.
2. Τα θέµατα των ΠΕ κάθε ακαδηµαϊκού έτους παρουσιάζονται από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος σε
καθορισµένη ηµεροµηνία µετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου. Η διαδικασία αυτή
πραγµατοποιείται σε µία ηµέρα και απευθύνεται στους ενδιαφερόµενους φοιτητές του 4ου έτους. Τα
προτεινόµενα θέµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντοµη ανάλυση και περιγραφή των εργασιών του
φοιτητή, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ΠΕ. Επίσης, στις προτάσεις θα πρέπει να περιγράφεται
η σκοπιµότητα για την εκπόνηση της ΠΕ, όπως και ο µέγιστος αριθµός ατόµων, που µπορούν να
αναλάβουν το κάθε θέµα (µε ανώτερο όριο τους 2 φοιτητές για κάθε θέµα).
3. Τα προτεινόµενα θέµατα, καθώς και τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών, εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος όχι αργότερα από το τέλος Μαΐου. Η Γραµµατεία του Τµήµατος οφείλει να
ανακοινώνει τα εγκεκριµένα θέµατα και τα ονόµατα του επιβλέποντος και των µελών της εξεταστικής
επιτροπής, έως τις 15 Ιουνίου.
4. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έλθουν σε συνεννόηση µε τους επιβλέποντες των προτεινοµένων
θεµάτων για να επιλέξουν το θέµα της ΠΕ τους. Οι δηλώσεις των θεµάτων των ΠΕ από τους φοιτητές
(θέµα-επιβλέπων µέλος ∆ΕΠ) πραγµατοποιούνται στη Γραµµατεία του Τµήµατος όχι αργότερα από το τέλος
Σεπτεµβρίου.
5. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν υποβάλλει αίτηση για ΠΕ µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, δεν θα
έχει δυνατότητα εκπόνησης ΠΕ για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
τους οποίους µπορεί να επικαλεστεί ο φοιτητής σε πλήρως τεκµηριωµένη αίτησή του προς τη Γ. Σ. του
Τµήµατος, η οποία µπορεί να αναθέσει και εκπρόθεσµα ΠΕ.
6. Αλλαγή θέµατος ΠΕ για λόγους ανωτέρας βίας γίνεται µετά από επαρκώς αιτιολογηµένη αίτηση του
φοιτητή, την οποία συνυπογράφουν ο επιβλέπων και τουλάχιστον ένα από τα δύο µέλη της εξεταστικής
επιτροπής και εγκρίνεται απο το Τµήµα.
Γ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

1. Η ΠΕ εκπονείται στο 9ο και 10ο εξάµηνο, ενώ το ελάχιστο χρονικό διάστηµα για την εκπόνησή της είναι
ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Η εκπόνηση της ΠΕ πρέπει να γίνεται µε συνεχή, εντατικό και οργανωµένο
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και του φοιτητή και του επιβλέποντος
µέλους ∆.Ε.Π. καθώς και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης του εξοπλισµού των εργαστηρίων.
2. Ως χρονική διάρκεια της εκπόνησης της ΠΕ υπολογίζεται η περίοδος από την εκάστοτε έναρξη του
χειµερινού εξαµήνου µέχρι την 1η Ιουνίου του ακαδηµαϊκού έτους. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι το
ελάχιστο επιτρεπόµενο και µπορεί να επεκταθεί αυτοδίκαια µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου εάν οι δεδοµένες
συνθήκες, κατά την κρίση του επιβλέποντος µέλους ∆.Ε.Π. το απαιτήσουν για τη βελτιστοποίηση του
τελικού αποτελέσµατος.
3. Μετά την 1 Οκτωβρίου η εκπόνηση της ΠΕ συνεχίζεται µόνο µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του
επιβλέποντος προς το Τµήµα και σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον ενός εκ των δύο άλλων µελών της
εξεταστικής επιτροπής. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεται και το χρονικό διάστηµα παράτασης, το οποίο είναι
δεσµευτικό.
4. Στην περίπτωση που η εισήγηση του επιβλέποντος δεν υποβληθεί, η ΠΕ θεωρείται περατωµένη
ανεπιτυχώς και ο φοιτητής υποχρεούται εκ νέου να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής ΠΕ του νέου
ακαδηµαϊκού έτους. Η ανεπιτυχής εκπόνηση ΠΕ ανακοινώνεται στη Γ. Σ. του Τµήµατος µε σχετική έκθεση
που αναφέρει τους λόγους της αποτυχίας και συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα και ένα µέλος της
εξεταστικής επιτροπής.
∆.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η ΠΕ θεωρείται περατωµένη όταν µετά από σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα εκτυπωθεί και
παραδοθεί στον επιβλέποντα σε πέντε αντίτυπα (ένα για κάθε µέλος της εξεταστικής επιτροπής, ένα για τη
βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και ένα για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος). Η εκτύπωση των αντιτύπων για την
εξέταση του φοιτητή καλύπτεται από το εκτυπωτικό κέντρο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
2. Οι φοιτητές θα µπορούν να παρουσιάζουν τις ΠΕ τους µόνο αφού προσκοµίσουν στον επιβλέποντα

βεβαίωση από τη γραµµατεία ότι δεν οφείλουν κανένα µάθηµα.
3. Για να έχει το δικαίωµα της παρουσίασης της ΠΕ ένας φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει το κείµενο το
αργότερο 15 ηµέρες πριν το πέρας της εξεταστικής περιόδου στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής.
4. Οι παρουσιάσεις των ΠΕ θα πραγµατοποιούνται δηµόσια σε χώρο του Ιδρύµατος την πρώτη
εβδοµάδα µετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων του Σεπτεµβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου κάθε
ακαδηµαϊκού έτους. Για τη διασφάλιση ύπαρξης και τήρησης ενιαίων κριτηρίων βαθµολογίας και
επιστηµονικού επιπέδου των ΠΕ, οι παρουσιάσεις όλων των ΠΕ θα πραγµατοποιούνται την ίδια ηµέρα στο
αµφιθέατρο της Σχολής, ακολουθώντας ένα πρόγραµµα παρουσιάσεων µε τη µορφή ηµερίδας.
5. Οι επιβλέποντες των ΠΕ έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν σε τακτά διαστήµατα µε e-mail, την
εκάστοτε επιτροπή µελών ∆ΕΠ που θα συντονίζει τις παρουσιάσεις των ΠΕ, για τον αριθµό των φοιτητών
τους που θα παρουσιάσουν τις ΠΕ τους ώστε να είναι εφικτή η οριστικοποίηση της(-ων) ηµεροµηνίας(-νιών)
παρουσίασης
6. Η Γραµµατεία σε συνεργασία µε την εκάστοτε επιτροπή µελών ∆ΕΠ που θα συντονίζει τις
παρουσιάσεις των ΠΕ, υποχρεούται να αναρτά στους πίνακες ανακοινώσεων το πρόγραµµα των
παρουσιάσεων, στο οποίο θα αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή, το θέµα, ο επιβλέποντας, η
ηµεροµηνία και η ώρα παρουσίασης.
Ε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η βαθµολόγηση γίνεται σε συµφωνία των τριών µελών της εξεταστικής επιτροπής (επιβλέπων
καθηγητής και δύο µέλη). Σε εξαιρετική περίπτωση αδυναµίας του επιβλέποντα να παρευρεθεί στο Τµήµα
την χρονική περίοδο παρουσίασης της ΠΕ, η βαθµολόγησή της θα γίνεται από τα δύο µέλη της εξεταστικής
επιτροπής.
2. Ο βαθµός της ΠΕ προκύπτει από την αξιολόγηση δύο παραµέτρων: 1) το παραδοτέο κείµενο σε
ποσοστό 80 % και 2) την παρουσίαση/εξέταση σε ποσοστό 20 %. Ο µέγιστος βαθµός της θα είναι το 10
(100%).
α) Παραδοτέο κείµενο
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία µε τα άλλα δύο µέλη της επιτροπής θα αξιολογήσει το περιεχόµενο
της ΠΕ και θα την βαθµολογήσει µε µέγιστο το 80%. Η αξιολόγηση του παραδοτέου έργου θα διεξαχθεί
ελέγχοντας:

•

την επίδοση και εν γένει συνεργασία του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της
εργασίας µε τον κυρίως επιβλέποντα καθηγητή

•

τον βαθµό δυσκολίας
προγραµµατισµός κλπ.)

•
•

τον βαθµό επεξεργασίας των στοιχείων

(απαίτηση

εκµάθησης

ειδικών

γνώσεων,

χρήση

οργάνων,

την παρουσίαση των αποτελεσµάτων

β) Παρουσίαση - εξέταση
Για την παρουσίαση της ΠΕ απαιτείται, όπως αναφέρεται παραπάνω, η βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης
όλων των µαθηµάτων. Για την παράδοση της ΠΕ στην επιτροπή δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση.
Κατά την δηµόσια παρουσίαση - εξέταση, ο προπτυχιακός φοιτητής αναπτύσσει τη ΠΕ του, εντός είκοσι
(20) λεπτών (15 λεπτά παρουσίαση και 5 λεπτά ερωτήσεις) δηµόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η
οποία κρίνει τον τρόπο παρουσίασης, την ευχέρεια επεξηγήσεων/απαντήσεων και τη γενική γνώση του
θέµατος.
3. Η τελική βαθµολογία της ΠΕ κατατίθεται από τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραµµατεία του
Τµήµατος το αργότερο µέσα σε τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία της δηµόσιας παρουσίασής της.
ΣΤ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η ΠΕ αποτελεί προϊόν συνεργασίας του/των φοιτητή/τών και του µέλους ∆.Ε.Π. που επιβλέπει την
εκπόνησή της στο Τµήµα ∆.Π.Φ.Π. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευµατικά δικαιώµατα στη
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ∆ιπλωµατικής Εργασίας σε επιστηµονικά περιοδικά. Στις
δηµοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστηµονική δεοντολογία.
Ζ.

ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Στα πλαίσια της κατάθεσης της ΠΕ ο προπτυχιακός φοιτητής ετοιµάζει και παραδίδει στη Γραµµατεία
του Τµήµατος τα παρακάτω:
1. Τεύχος ΠΕ σε 5 αντίτυπα
2. Ηλεκτρονική µορφή της ΠΕ (σε 1 CD)
3. Παρουσίαση της ΠΕ (σε ηλεκτρονική µορφή - αρχείο ppt).
2. Το τεύχος της ΠΕ αποτελείται γενικά από τα παρακάτω µέρη:

•

Εξώφυλλο (θα πρέπει να είναι κοινό σε όλες τις ΠΕ και σε αυτό θα αναφέρονται τα: Πανεπιστήµιο,
Τµήµα, Τίτλος ΠΕ, ΠΕ, Ονοµατεπώνυµο φοιτητή, Επιβλέπων, Τριµελής, Αγρίνιο, Έτος).

•
•
•

Πρόλογος (Αφιερώσεις – Ευχαριστίες)

•

Κεφ. 1 Εισαγωγή - Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση – Σκοπός ΠΕ

Περιεχόµενα
Περίληψη (περίπου 1 σελίδα στην οποία αναφέρονται συνοπτικά ο σκοπός της ΠΕ, η δουλειά που
έγινε κατά την εκπόνησή της, τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν). Η περίληψη θα αναρτάται µε
τη µορφή pdf στην ιστοσελίδα του Τµήµατος

•
•
•
•
•

Κεφ. 2 Μεθοδολογία
Κεφ. 3 Αποτελέσµατα
Κεφ. 4 Συζήτηση – Συµπεράσµατα
Παραρτήµατα (δεδοµένα µετρήσεων, χάρτες, προγράµµατα Η/Υ, κ.α.)

Βιβλιογραφία
3. Για την αναγραφή των αναφορών µέσα στο κείµενο και της βιβλιογραφίας, προτείνεται να
χρησιµοποιείται το παρακάτω πρότυπο:
Στο κείµενο της ΠΕ, χρησιµοποιείται η µέθοδος αναφοράς συγγραφέας - χρονιά π.χ. (Helander, 2000). Αν
είναι δύο οι συγγραφείς (Pedersen & Pedersen, 2007) και αν είναι περισσότεροι των δύο (Heck et al.,
2001). Αν γίνεται ταυτόχρονη αναφορά σε περισσότερες από µία αναφορές, τότε στο κείµενο
παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά ως εξής: (Heck et al., 2001; Kajitvichyanukul & Suntronvipart, 2006;
Pedersen & Pedersen, 2006; Pedersen et al., 2007). Η αναφορά µέσα στο κείµενο σε ευρήµατα
συγκεκριµένου ερευνητή ή ερευνητών παρουσιάζεται ως εξής: «gοι Lee et al. (2005) παρουσίασαν έναν
καταλύτη g».
Όλες οι αναφορές του κειµένου αναγράφονται στο τέλος της ΠΕ (στο κεφάλαιο Βιβλιογραφία) µε αλφαβητική
σειρά ανάλογα µε την πηγή. Πρώτα θα παρατίθεται η ξενόγλωσση βιβλιογραφία και στην συνέχεια η
ελληνική βιβλιογραφία.

