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Σελίδα Τίτλου (Title Page)
Σελίδα με τη σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής υπογεγραμμένη από τον Ερευνητικό Σύμβουλο. Να αναφερθούν τα
3 ονόματα και ο τίτλος όλων των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής (επιβεβαιώστε τον ακριβή τίτλο, ορθογραφία
κλπ), καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης του τεύχους. Σε περίπτωση που υπήρχε και τέταρτο μέλος της επιτροπής ή
άλλος/ή ειδικός σύμβουλος για την έρευνα σας, να αναφερθεί το όνομα/τίτλος του/της.
Μετά να ακολουθεί Περίληψη (Abstract) στα Ελληνικά έκτασης 500 λέξεων και περίληψη και σε μια Διεθνή Γλώσσα.
Εδώ πρέπει να συνοψίζονται τα κύρια ερωτήματα που σας απασχόλησαν στη Διπλωματική εργασία σας.
Ευχαριστίες (Acknowledgements) - προαιρετικό
Περιεχόμενα (Contents)
Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων / Εικόνων (List of Figures)
Κυρίως μέρος: Tο κείμενο μπορεί να χωριστεί σε Κεφάλαια (Chapters) αλλά πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα
πιο κάτω.
Κείμενο μαζί με σχέδια, σχεδιαγράμματα κτλ, που να εξηγεί τη διαδικασία της αναζήτησης (έρευνας/σχεδιασμού)
σας. Συμβουλευθείτε τον κύριο/α επιβλέποντα/ουσα σας για τη φύση και το εύρος της περιγραφής αυτής. Το
κείμενο αυτό πρέπει να υποστηρίζεται από οπτικό υλικό που παράχθηκε όλη τη χρονιά.
Κείμενο μαζί με σχέδια που να περιγράφει την τελική σχεδιαστική σας πρόταση. Αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι
βασισμένο στην τελική σας παρουσίαση και τα πανέλα σας, και πρέπει να περιλαμβάνει α) ένα καλογραμμένο
κείμενο 2000 (μέχρι 2500-3000 το πολύ, εάν το εγκρίνει ο σύμβουλος σας), και β) τα σχέδια της τελικής σας
παρουσίασης. [Συμβουλή: Στην πιο σύντομη μορφή του, γύρω στις 2000 λέξεις, ένα τέτοιο κείμενο και οι
παραπομπές που θα κάνει στα σχέδια σας μπορεί να καθοδηγήσει και την 20λεπτη τελική προφορική σας
παρουσίαση]
Σχεδιαστικές αναφορές και βιβλιογραφία.
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Το τεύχος να είναι μεγέθους Α3 ή Α4 (συμβουλευθείτε τον κύριο/α επιβλέποντα/ουσα σας) και να είναι
βιβλιοδετημένο. Θα πρέπει να παραδοθούν στον κύριο σύμβουλο της Διπλωματικής δυο (2) βιβλιοδετημένα αντίτυπα
και δύο (2) CD επικολλημένα στο τεύχος.
Δέσιμο: Μαύρο δερμάτινο εξώφυλλο. Είτε είναι Α3 είτε Α4, το δέσιμο να γίνεται από την πλευρά που είναι 30cm. Στη
ράχη του βιβλίου να φαίνεται το επίθετο του φοιτητή/τριας και η ακαδημαϊκή χρονιά (π.χ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2010-11)
Στο εξώφυλλο της Διπλωματικής υπάρχει το έμβλημα του Πανεπιστημίου σε αυτό το μέγεθος:

Η δακτυλογράφηση να γίνεται με 1 ½ διάστημα, μέγεθος γραμμάτων αντίστοιχο με Times 12 και περιθώρια
καθορισμένων διαστάσεων (το πάνω, κάτω και δεξί περιθώριο θα είναι 2 εκατοστά, ενώ το αριστερό 3,5 εκατοστά).
Το κόστος του δεσίματος επιβαρύνει τον φοιτητή.
Η τελική παράδοση θα πρέπει να γίνει ΜΕΤΑ από την τελική ΕΓΚΡΙΣΗ του/της συμβούλου καθηγητή/τριας, και
οπωσδήποτε ΠΡΙΝ την προκαθορισμένη ημερομηνία υποβολής της διπλωματικής εργασίας.

