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ΗΜΥ 711/712/751/752 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 
 
Τα μαθήματα της αυτόνομης μελέτης έχουν ως στόχο να δώσουν την ευκαιρία για μελέτη θεμάτων 
μεταπτυχιακού επιπέδου σχετικών με τον κλάδο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται αλλού στη σειρά μαθημάτων του προγράμματος. Τα 
μαθήματα αυτόνομης μελέτης συνήθως ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις ατομικής μελέτης αλλά 
μπορεί, όπου αρμόζει, να επεκταθούν σε μικρές ομάδες μελέτης. Γίνονται υπό την επίβλεψη ενός 
υπεύθυνου καθηγητή.  
 
Η διαδικασία εγγραφής, συμπλήρωσης και αξιολόγησης του μαθήματος της  “Επιβλεπόμενης 
Μελέτης” δίνεται πιο κάτω: 
 

1. Ο φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή, συμπληρώνει το Μέρος Α του 
παρόντος εντύπου. 

2. Το συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο (Μέρος Α) παραμένει με τον υπεύθυνο καθηγητή 
και αντίγραφο του αποστέλλεται στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή/τριας 
και την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν 
την ημερομηνία εγγραφής. 

3. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο υπεύθυνος καθηγητής συμπληρώνει το Β Μέρος του 
εντύπου και στέλνει αντίγραφο στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή/τριας και 
την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, το αργότερο μια εβδομάδα μετά το 
τέλος του εξαμήνου. 

4. Τον βαθμό του φοιτητή/τριας ορίζει ο υπεύθυνος καθηγητής και καταχωρεί στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ο Πρόεδρος του Τμήματος. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συμπληρωμένο έντυπο καταχωρείται στα αρχεία 
του Τμήματος. 
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Επιβλεπόμενη Μελέτη 
Μέρος Α (Να συμπληρωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία εγγραφής) 

Όνομα Φοιτητή:  

Επίπεδο: □ Προπτυχιακό          □  Μάστερ   □ Διδακτορικό 

Υπεύθυνος Καθηγητής (ΥΚ): 

Αριθμός Μαθήματος:  Διδακτικές Μονάδες:  
 
Στόχοι του Μαθήματος 
 

Περιεχόμενα 
 

Βιβλιογραφία 
 

Τρόπος Αξιολόγησης 
 

 

Ημερομηνία:  Ημερομηνία:  

Υπογραφή Φοιτητή/τριας  Υπογραφή ΥΚ:  
 
 
 

Μέρος Β (Να συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος) 
 
Ο φοιτητής/τρια:  

□ Συμπλήρωσε με επιτυχία τις απαιτήσεις του μαθήματος. 
□ Δεν συμπλήρωσε τις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 

Βαθμός:    

Ημερομηνία:  Υπογραφή ΥΚ:  
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