
Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Οι µεταπτυχιακοί  φοιτητέs  υποχρεούνται να  εκπονήσουν Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική 

εργασία, µε θέµα που άπτεται του γνωστικού πεδίου  του Π.Μ.Σ. Με το πέρας του Γ’ εξαµήνου 

οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα και τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., 

καταθέτουν στη Συντονιστική Επιτροπή   του   Π.Μ.Σ.   αίτηση   µε   το   όνοµα   του  επιβλέποντα,   

το   θέµα  της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και τα ατοµικά τους στοιχεία. Οι φοιτητές επισυνάπτουν 

στην αίτηση και συνοδευτικό υπόµνηµα για το προτεινόµενο θέµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Η Γραµµατεία οφείλει να  ενηµερώσει τη Συντονιστική Επιτροπή  αµέσως μετά την κατάθεση 

της αίτησης του κάθε φοιτητή. Η Συντονιστική Επιτροπή µε βάση την πρόταση του κάθε φοιτητή 

συγκροτεί τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή.Ο επιβλέπων ορίζεται απαραιτήτως µέλος της 

τριµελούς αυτής Επιτροπής. 

Η υποστήριξη της ∆ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται µε το πέρας του δ’ εξαµήνου. Για να 

έχει το δικαίωµα ο µεταπτυχιακός φοιτητής να υποστηρίξει Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική 

Εργασία, οφείλει να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα σεµιναριακά και εργαστηριακά 

µαθήµατα του Προγράµµατος. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Συντονιστικής 

Επιτροπής,  µπορεί  να  δοθεί  παράταση  στην  κατάθεση  και  την  υποστήριξη  της ∆ιπλωµατικής 

Εργασίας έως το µήνα Ιούνιο του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. Παράλληλα µε τη 

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία-καλλιτεχνικό έργο, ο φοιτητής υποχρεούται να 

παρουσιάσει θεωρητική εργασία συναφή µε το περιεχόµενο του εικαστικού θέµατος της 

διπλωµατικής του εργασίας (από 3.500 έως 5.000 λέξεις). 

H Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία, που συνοδεύεται και από την προαναφερόµενη 

θεωρητική εργασία, παρουσιάζεται από το φοιτητή δηµόσια ενώπιον των µελών 11µελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Τα µέλη της Συµβουλευτικής 

Επιτροπής ορίζονται απαραιτήτως µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα µέλη της Εξεταστικής 

Επιτροπής βαθµολογούν τη Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία µε βαθµολογική κλίµακα 0 – 

10 (µε κλασµατικό µέρος µισής µονάδας) και βάση το βαθµό 6. Ο τελικός βαθµός της 

∆ιπλωµατικής Εργασίας προκύπτει από το µέσο όρο βαθµολογίας των βαθµολογητών της 

Εξεταστικής Επιτροπής. 

Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία αξιολογείται από την Εξεταστική Επιτροπή πάνω 

στους άξονες του φιλοσοφικού προσανατολισµού του προγράµµατος που είναι: Η πορεία 

εξέλιξης και εµβάθυνσης του έργου, η πρωτοτυπία προσωπικού εκφραστικού ιδιώµατος, η 

επίγνωση του µεταπτυχιακού φοιτητή για τη µορφή και το περιεχόµενο του έργου του, η 

καινοτοµία της εικαστικής γλώσσας και ο ερευνητικός προσανατολισµός. 

Σε περίπτωση απόρριψής της από την Επιτροπή, ο υποψήφιος οφείλει να ολοκληρώσει 

τη ∆ιπλωµατική Εργασία του εντός 3 µηνών από την πρώτη εξέταση και να υποστεί δεύτερη και 



τελευταία εξέταση σε ηµεροµηνία που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση 

νέας απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραµµα, αλλά δικαιούται να λάβει 

βεβαίωση παρακολούθησης των µαθηµάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. 

 


