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Η διπλωματικι εργαςία αποτελεί μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και απαραίτθτο ςτοιχείο 
για τθν ολοκλιρωςθ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) που εκπονοφνται από 
το Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ.  
 
Κατά τθ διάρκεια του προτελευταίου εξαμινου ςπουδϊν, το αργότερο, ο/θ μεταπτυχιακόσ 
φοιτθτισ/τρια κα πρζπει να κατακζςει ζνα προκαταρκτικό περίγραμμα ζρευνασ για τθν 
εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ. Σε αυτό το προκαταρκτικό περίγραμμα κα  
πρζπει να προςδιορίηεται το κζμα που κα αναλυκεί, θ μεκοδολογία ζρευνασ που κα 
ακολουκθκεί κακϊσ και θ αρκρογραφία-βιβλιογραφία που κα χρθςιμοποιθκεί. Η αποδοχι τθσ 
ερευνθτικισ πρόταςθσ γίνεται με κριτιρια τθ ςυνάφεια του κζματοσ με το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, τθ ςυμβολι ςε αναμενόμενα οφζλθ κακϊσ και τα ςτοιχεία πρωτοτυπίασ ςτθν 
ερευνθτικι προςζγγιςθ. 
 
Ακολοφκωσ, για κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι ορίηεται από τθν Συνζλευςθ του Τμιματοσ, φςτερα 
από πρόταςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ, ο επιβλζπων κακθγθτισ. Ο επιβλζπων κακθγθτισ 
πρζπει να ανικει ςτουσ διδάςκοντεσ ςτο εν λόγω Π.Μ.Σ. και να είναι μζλοσ ΔΕΠ του Τμιματοσ 
Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι μζλοσ ΔΕΠ άλλου Τμιματοσ ΑΕΙ (που διδάςκει ςτο εν λόγω 
Π.Μ.Σ.) ι Ειδικόσ Επιςτιμονασ (π.δ. 407/1980) κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ που διδάςκει 
ςτο Π.Μ.Σ. ι εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ με εκτεταμζνθ επαγγελματικι εμπειρία (που διδάςκει ςτο 
Π.Μ.Σ.) ι άλλο επιςτθμονικό πρόςωπο (που διδάςκει ςτο Π.Μ.Σ.) ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ.  
 
Η Συντονιςτικι Επιτροπι και ο επιβλζπων κακθγθτισ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ και 
ελζγχου τθσ πορείασ και προόδου του/τθσ μεταπτυχιακοφ/κισ φοιτθτι/τριασ. Η γλϊςςα 
ςυγγραφισ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ελλθνικι. Υπάρχει, ωςτόςο, θ 
δυνατότθτα ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα μετά τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ του επιβλζποντα και τθν ζγκριςθ τθσ Συνζλευςθσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ 
μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςυντάςςεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ο υποψιφιοσ πρζπει να 
ςυμπεριλάβει εκτεταμζνθ περίλθψθ τθσ εργαςίασ του ςτθν ελλθνικι. Για τθν εξζταςθ τθσ 
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ ορίηεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Τριμελισ 
Επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν ο επιβλζπων και δφο (2) άλλα μζλθ που προζρχονται από 
μζλθ ΔΕΠ ι Ειδικοφσ Επιςτιμονεσ (π.δ. 407/80) κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι Ομότιμουσ 
Κακθγθτζσ (υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν, μετά τον χρόνο ςυνταξιοδότθςθσ ι/ και απονομισ 
του τίτλου του Ομότιμου Κακθγθτι, ικανό αρικμό δθμοςιεφςεων ςε ζγκριτα διεκνι επιςτθμονικά 
περιοδικά των γνωςτικϊν αντικειμζνων που κεραπεφονται από το Π.Μ.Σ.) που διδάςκουν ςτο εν 
λόγω Π.Μ.Σ. του Τμιματοσ. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι 
επιςτθμονικι ειδικότθτα με το γνωςτικό αντικείμενο του προγράμματοσ και να διδάςκουν ςτο εν 
λόγω Π.Μ.Σ. Σε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια ηθτιςει εγγράφωσ και με αιτιολογθμζνθ 
ζκκεςθ τθν αλλαγι του επιβλζποντα κακθγθτι, αποφαςίηει ςχετικά θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, 
μετά από ειςιγθςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ.  



Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ, εφόςον, εγκρικοφν και βακμολογθκοφν από τθν 
τριμελι εξεταςτικι επιτροπι αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτον ςχετικό διαδικτυακό τόπο (ψθφίδα) 
τθσ Βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ. Για να εγκρικεί και να βακμολογθκεί θ διπλωματικι εργαςία ο/θ 
μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/τρια οφείλει να τθν υποςτθρίξει, δθμόςια, ενϊπιον τθσ εξεταςτικισ 
επιτροπισ.  
 
Η διπλωματικι εργαςία αξιολογείται ωσ προσ: τθν επιςτθμονικι ποιότθτα (τοποκζτθςθ και 
επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των ςτόχων ςε ςχζςθ με τα τεκταινόμενα ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, 
ςχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και εκτζλεςθ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ, επεξεργαςία, ερμθνεία και 
κριτικι αποτίμθςθ αποτελεςμάτων, διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων και δθμιουργία αιτιολογθμζνων 
προτάςεων για περαιτζρω μελζτθ), τθν αρτιότθτα τθσ ςυγγραφισ τθσ εργαςίασ (εμφάνιςθ 
κειμζνου και διαγραμμάτων, ςυνοχι κειμζνου, ςωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τθσ επιςτθμονικισ 
ορολογίασ, ςωςτι παράκεςθ αναφορϊν). Ο τελικόσ βακμόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι ο 
μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν εξεταςτϊν ςτρογγυλοποιθμζνοσ ςτθν πλθςιζςτερθ ακζραια 
μονάδα. 
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν αν χρθςιμοποίθςαν το ζργο και τισ 
απόψεισ άλλων. Η αντιγραφι κεωρείται ςοβαρό ακαδθμαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπι κεωρείται 
θ αντιγραφι εργαςίασ άλλου/άλλθσ, κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ άλλου/άλλθσ– 
δθμοςιευμζνθσ ι μθ–χωρίσ τθ δζουςα αναφορά. Η παράκεςθ οποιουδιποτε υλικοφ 
τεκμθρίωςθσ, ακόμθ και από μελζτεσ του/τθσ ίδιου/ίδιασ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι/τριασ, χωρίσ 
ςχετικι αναφορά, μπορεί να ςτοιχειοκετιςει απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ ακόμα και 
για διαγραφι του/τθσ. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ και μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ 
του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ Κακθγθτι/τριασ, θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ μπορεί να αποφαςίςει 
τθ διαγραφι του/τθσ εν λόγω μεταπτυχιακοφ φοιτθτι/τριασ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 
λογοκλοπι μετά τθ λιψθ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, ο τίτλοσ που ζχει απονεμθκεί, 
ανακαλείται με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ και ςφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του 
Ιδρφματοσ. 


