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[Απόφαση της µε αριθ. 1/18.9.2003 της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Απόφαση της Συγκλήτου του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης µε αριθ.36/582/
25.9.2003, Θέµα B4]

1.

Στόχοι και σκοπός

Για να διατηρείται συνεχώς αλώβητος, να εξυπηρετείται πιστά, αλλά και για να εξυψωθεί ο θεσµός των ∆ιπλωµατικών Εργασιών, και µε δεδοµένο ότι εφαρµόζεται για
πρώτη φορά στο Τµήµα µας, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε, από τις πρώτες ακόµα ενέργειες διδασκόντων και διδασκοµένων, να προσδοθεί το ανάλογο για το
θεσµό κύρος και επιστηµονική βαρύτητα µε πρωταρχική µέριµνα και στόχο να
αποβούν οι Εργασίες αυτές συµπληρωµατικές, αλλά και ανταγωνιστικές όσων εκπονούνται στα άλλα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της χώρας µας, καθώς και στα
ισότιµα Ιδρύµατα του εξωτερικού, µε γνώµονα βεβαίως ότι και αυτά θα ικανοποιούν
όλους τους ως άνω στόχους.
Η θεµατολογία, οι τίτλοι και κυρίως το περιεχόµενο και η ουσία των θεµάτων θα
πρέπει να ανταποκρίνονται, από επιστηµονική-ερευνητική και κυρίως συνθετικήδηµιουργική άποψη σε ένα ολοκληρωµένο αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα το οποίο θα
αποτελεί το επιστέγασµα των µακρόχρονων προσπαθειών του φοιτητή και ταυτοχρόνως θα εκφράζει το απαύγασµα µίας επιµόρφωσης η οποία πηγάζει από τη συγκεντρωµένη γνώση που αποκτήθηκε ύστερα από σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου
πενταετούς διάρκειας και ενιαίας και αδιάσπαστης δοµής. Σκοποί της ∆ιπλωµατικής
Εργασίας είναι:
! να συµβάλλει στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του φοιτητή, ως νέου
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αρχιτέκτονα,
να τον εξοικειώσει στην συστηµατοποίηση και εφαρµογή των γνώσεων που
απέκτησε, να του δοθεί η ευκαιρία να εµβαθύνει σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο και γνωστικό αντικείµενο και τέλος
να εκπονήσει, παρουσιάσει και υποστηρίξει το πρώτο του σοβαρό αρχιτεκτονικό έργο µέσω σχεδίων, τεχνικών επιστηµονικών κειµένων και µεθοδολογίας
µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να είναι ικανό να εµπλουτίσει την σχετική µε την
επιστήµη του βιβλιογραφία αποβαίνοντας έτσι πρότυπο για την εκπαίδευση
των επερχόµενων φοιτητών ή συναδέλφων του.

Σηµασία και βαρύτητα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας στο Πρόγραµµα Σπουδών

Τόσο από τυπική όσο και ουσιαστική άποψη, οι ∆ιπλωµατικές Εργασίες ως αναπόσπαστο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών εντάσσονται στο 10ο Εξάµηνο και
καταλαµβάνουν, κατ’ ελάχιστον, όλες τις προβλεπόµενες σε αυτό 40 διδακτικές ώρες,
εκτός από το ότι πρόκειται για εργασίες υψηλού ερευνητικού και/ή συνθετικού επιπέδου οι διατριβές αυτές αποτελούν και την κορωνίδα µέσω της οποίας ολοκληρώνεται
και η εξειδίκευση που παρέχει στο φοιτητή το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. µέσω των µαθηµάτων κατεύθυνσης του 9ου
ακαδηµαϊκού Εξαµήνου και της εργασίας έρευνας, διατριβής, της υποχρεωτικής
διδακτικής ενότητας Ε.103: «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ερευνα – ∆ιάλεξη».
Για το λόγο αυτό η βαρύτητα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας στο εν γένει εκπαιδευτικό
έργο του Τµήµατος αντιστοιχεί σε 40 διδακτικές µονάδες. Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή
του βαθµού αξιολόγησής της στο γενικό βαθµό του ∆ιπλώµατος αυτή καθορίζεται από
τον Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος, όπως ισχύει κάθε φορά.
Κάθε ∆ιπλωµατική Εργασία αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Τµήµατος και για
την δηµοσίευση, αξιοποίηση και προβολή της απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος έως ότου αυτό
συσταθεί. Το θέµα της πρέπει να εµπίπτει σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος και να αποτελεί συµβολή στην επιστήµη, την έρευνα και τις
βασικές αρχές και στόχους της Αρχιτεκτονικής.

3.

∆ιαδικασία επιλογής και ανάθεσης της ∆ιπλωµατικής Εργασίας

Η καθοδήγηση ως προς την επιλογή των θεµάτων των ∆ιπλωµατικών Εργασιών θα
γίνεται από τους Τοµείς του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε όποιο τρόπο

∆. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

σελίδα 221.-

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

κρίνεται σκόπιµος και προσιτός, ακόµα και µε διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης, που
θα προβάλλει και θα επεξηγήσει στους φοιτητές τα θέµατα, τις ιδιοµορφίες τους και
τις κατευθυντήριες γραµµές για την επεξεργασία τους. Για την αρτιότερη εφαρµογή
του παρόντος Κανονισµού θα πρέπει να τηρείται ένα χρονοδιάγραµµα η τροποποίηση
του οποίου θα γίνεται µόνον µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος.
#
Οι Τοµείς καταθέτουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, το αργότερο µέχρι το
τέλος Απριλίου, κάθε διδακτικού έτους, τις προτάσεις των Εργαστηρίων τους σε ό,τι
αφορά τις επιστηµονικές περιοχές και τα θέµατα που είναι σε θέση να καλύψουν, τον
χαρακτήρα του κάθε θέµατος, καθώς και το βαθµό εµβάθυνσής του από ερευνητική
και συνθετική άποψη. Επισηµαίνεται ότι όλοι οι Τοµείς έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να προτείνουν και να αναθέτουν θέµατα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά προάγουν
την αρχιτεκτονική και τους συνθετικούς και θεωρητικούς προβληµατισµούς που την
απασχολούν ως επιστήµη. Για κάθε ένα ή περισσότερα από τα θέµατα αυτά οι Τοµείς
ορίζουν µε απόφασή τους, και µετά από πρόταση των ∆ιευθυντών των Εργαστηρίων,
τις Τριµελείς Συµβουλευτικές και Εξεταστικές Επιτροπές µε τη βοήθεια των οποίων
θα εκπονούνται και αξιολογούνται οι προτεινόµενες ∆ιπλωµατικές Εργασίες.
#
Οι Τριµελείς Συµβουλευτικές και Εξεταστικές Επιτροπές ορίζονται από τον
∆ιευθυντή του Εργαστηρίου, µε τη σύµφωνη γνώµη των µελών που τις συγκροτούν
και των φοιτητών που θα κατευθύνουν, το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά την ανακοίνωση της αποδοχής των θεµάτων των ∆ιπλωµατικών Εργασιών. Τα µέλη αυτά
θα πρέπει να είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου και εξειδίκευσης µε
την επιστηµονική περιοχή των θεµάτων που θα επιλεγούν· είναι, όµως, δυνατόν και
να ανήκουν σε διαφορετικούς Τοµείς και Εργαστήρια σε περίπτωση που αυτό κρίνεται
αναγκαίο για την άρτια ολοκλήρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, και µε γνώµονα το βαθµό συγγένειάς του µε το γνωστικό αντικείµενο και την
επιστηµονική περιοχή του θέµατος, επιλέγεται και το µέλος του διδακτικού προσωπικού το οποίο θα αναλάβει ως συντονιστής-επιβλέπων της Επιτροπής. Σε περίπτωση
διαφωνίας αποφασίζει σχετικώς η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
#
Ολα τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος, µέλη ∆.Ε.Π. και
συµβασιούχοι βάσει του Π.∆. 407/80 ή προσκεκληµένα µέλη ∆.Ε.Π., στους οποίους
έχουν ανατεθεί µαθήµατα έχουν δικαίωµα, αλλά και υποχρέωση, να συµµετέχουν στις
επιτροπές αυτές· όµως, κάθε ένα από αυτά δεν είναι δυνατόν να συµµετέχει σε
περισσότερες από τέσσερεις Επιτροπές ως µέλος και τρεις ως συντονιστής επιβλέπων.
#
Η επιλογή των θεµάτων θα γίνεται µε γνώµονα τις ως άνω προτάσεις των Τοµέων, αλλά και τυχόν άλλες συναφείς που θα προτείνονται από τους φοιτητές, σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες, και θα εκπονούνται από οµάδες δύο ή τριών φοιτητών
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από έναν φοιτητή. Το θέµα θα πρέπει να έχει την αναγκαία έκταση ώστε, κατά τεκµήριο, να είναι εφικτή η επεξεργασία και ολοκλήρωσή
του κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού Εξαµήνου πλήρους εκπαιδευτικής απα-
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σχόλησης ή κατόπιν µίας συστηµατικής απασχόλησης συνολικής διάρκειας 520 ωρών
ανά φοιτητή· διάρκεια δηλαδή που ισοδυναµεί µε την απασχόληση, επί 40 διδακτικές
ώρες-µονάδες εβδοµαδιαίως επί 13 συνεχείς εβδοµάδες. Η τελική επιλογή του θέµατος
θα αποδεικνύεται µε δήλωση σε ειδικό έντυπο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα δίνει
η Γραµµατεία του Τµήµατος, η δε αποδοχή της από τον Τοµέα και το Εργαστήριο θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου.
#
Μετά την οριστική επιλογή των θεµάτων, συνέρχονται οι Τοµείς, προκειµένου
να οριστικοποιηθούν οι συνθέσεις των Τριµελών Συµβουλευτικών και Εξεταστικών
Επιτροπών – σε περίπτωση που κριθεί ότι θα πρέπει αυτές να είναι συµβατές µε τα
γνωστικά αντικείµενα των θεµάτων που τελικώς θα εκπονηθούν – και ανακοινώνουν
τις τελικές επιλογές τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος το αργότερο µέχρι
τις 25 Σεπτεµβρίου.
Η τελική αποδοχή θα αποδεικνύεται µε δήλωση σε ειδικό έντυπο, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που θα δίνει η Γραµµατεία του Τµήµατος, θα εκδίδει ο Τοµέας και θα ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Τα θέµατα φέρουν προσωρινό τίτλο
ο οποίος διατυπώνεται µε την οριστική µορφή του κατά το πέρας της εκπόνησης της
∆ιπλωµατικής Εργασίας σε συνεννόηση µε την Επιτροπή και τη σύµφωνη γνώµη όλων
των µερών. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει σχετικώς η Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος.

4.

Βασικές προϋποθέσεις για αποδοχή της επιλογής του θέµατος

Για να έχουν δικαίωµα οι φοιτητές να επιλέγουν ∆ιπλωµατική Εργασία και για να είναι
δυνατόν να εξασφαλίσουν την κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησης για εκπόνησή της, θα
πρέπει κάθε µέλος της οµάδας των φοιτητών να έχει ολοκληρώσει το 8ο ακαδηµαϊκό
Εξάµηνο σπουδών-4ο ακαδηµαϊκό Ετος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να εξασφαλίζονται
και οι ακόλουθες προϋποθέσεις.
#
Για την οριστική αποδοχή της ∆ιπλωµατικής Εργασίας από τον Τοµέα, και την
επίσηµη έναρξη εκπόνησής της, βασική προϋπόθεση είναι κάθε µέλος της οµάδας των
φοιτητών να µην οφείλει, µέχρι το τέλος του 9ου ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, περισσότερα από:
! τρία θέµατα, ετήσια ή εξαµηνιαία, από εκείνα που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια των 5ου, 6ου, 7ου και 8ου ακαδηµαϊκών Εξαµήνων στα µαθήµατα του
Τοµέα Γ', Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και Κατασκευών και του Τοµέα ∆',
Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού ή
! την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διδακτικής ενότητας Ε.103:
«Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ερευνα – ∆ιάλεξη» και δύο από τα θέµατα
των ως άνω ετών και Τοµέων.
#
∆εν τίθεται περιορισµός για τον αριθµό των θεωρητικών µαθηµάτων του Το-
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µέα Α' και του Τοµέα Β' που οφείλουν οι φοιτητές εκτός αν κάποιο από τα µαθήµατα
αυτά κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας τόσο κατά
το ερευνητικό όσο και το συνθετικό µέρος της.
#
Για την παρουσίαση, υποστήριξη και εξέταση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας,
την ανακοίνωση της βαθµολογίας της, και φυσικά την απονοµή του ∆ιπλώµατος Αρχιτέκτονα Μηχανικού, θα πρέπει κάθε µέλος της οµάδας των φοιτητών να έχει επιτύχει
σε όλα τα µαθήµατα που προβλέπονται από το Πρόγραµµα Σπουδών.
#
Προς διευκόλυνση των φοιτητών, προκειµένου να εκπληρώσουν το συντοµότερο δυνατόν όλες τις οφειλόµενες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, παρέχεται η
δυνατότητα σε όλους όσους οφείλουν τα ως άνω ετήσια ή εξαµηνιαία θέµατα να είναι
σε θέση να τα παραδίδουν σε κάθε µία από τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου,
Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, µετά το πέρας του 9ου ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, σύµφωνα
µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, όπως άλλωστε προβλέπεται και ισχύει σύµφωνα µε τη
σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου µας αναφορικώς µε τα οφειλόµενα µαθήµατα των φοιτητών όλων των Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

5.

Υποχρεώσεις κατά την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας

Κατά την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που τους αναλογούν τα οποία θα πρέπει να τηρούν και
να ασκούν µε συνέπεια προκειµένου να επιτευχθούν όλοι οι επιδιωκόµενοι και
αναφερόµενοι στην ως άνω παράγραφο ∆-VI.1 στόχοι και ο σκοπός της. Ειδικότερα:
#
Ο φοιτητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιτυχή εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας του, αφού στόχος της, εκτός όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, είναι να αναπτυχθούν τα αναγκαία και απαραίτητα εκείνα
κριτήρια τα οποία θα του επιτρέψουν να παράγει αυτοδύναµο αρχιτεκτονικό έργο και,
κυρίως, να σηµατοδοτηθεί ο βαθµός της δικής του πρωτοβουλίας είτε ως αυτοδύναµου
ερευνητή-µελετητή είτε ως µέλους µίας οµάδας οµολόγων συναδέλφων του.
Η παρουσίαση και εξέταση γίνεται σύµφωνα µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο σε
τακτές περιόδους οι οποίες πρέπει να συµπίπτουν µε αυτές των τµηµατικών εξετάσεων:
Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου. Η συµµετοχή του φοιτητή σε µία από αυτές
τις περιόδους εξασφαλίζεται µετά από πρόταση-δήλωσή του και µε σύµφωνη γνώµη
του συντονιστή-επιβλέποντα της Επιτροπής η οποία υποβάλλεται στην Γραµµατεία του
Τµήµατος ένα µήνα πριν από την έναρξη των περιόδων αυτών. Αν για διαφόρους
λόγους δεν πραγµατοποιηθεί η συµµετοχή στην εξέταση, αυτή µετατίθεται για την
αµέσως επόµενη εξεταστική περίοδο. Η Γραµµατεία ανακοινώνει, το αργότερο 20
εργάσιµες ηµέρες πριν την προκαθορισµένη από την Γενική Συνέλευση ηµεροµηνία
εξέτασης τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων διπλωµατούχων και το πρόγραµµα µε
τις ακριβείς ηµεροµηνίες εξέτασής τους. Η τελική παράδοση γίνεται το αργότερο
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5 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή.
Ο πλήρης φάκελος, δηλαδή το σώµα της διατριβής, περιλαµβάνει τεχνική έκθεση
και αναλύσεις, σκαριφήµατα και προπλάσµατα εργασίας, τα οποία έγιναν κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης της µελέτης, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες και γενικώς κάθε
στοιχείο που επιλέγεται από τον φοιτητή ως κατάλληλο για να αποδώσει και να
εκφράσει καλύτερα το αποτέλεσµα του έργου του. Υποβάλλεται τουλάχιστον σε
τέσσερεις πρωτότυπες σειρές, µία για κάθε µέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής και
Εξεταστικής Επιτροπής και µία για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής
Σχολής, καθώς και σε ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή το οποίο κατατίθεται στον
Τοµέα. Σε περίπτωση που κατά την τελική εξέταση παρουσίαζεται και τελικό
πρόπλασµα τότε παραδίδεται µία σειρά χαρακτηριστικών φωτογραφιών του σε
τέσσερα αντίτυπα και το πρόπλασµα φυλάσσεται από τον φοιτητή, µε µέριµνα και
ευθύνη του, θα πρέπει όµως να είναι στη διάθεση του Τµήµατος όποτε τούτο του
ζητηθεί.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής επιθυµεί αλλαγή του θέµατος η οποία συνεπάγεται
και αλλαγή της Επιτροπής υποβάλλει σχετική αίτηση στον αρµόδιο Τοµέα αναφέροντας συγχρόνως και τους λόγους που υπάρχουν. Για την αλλαγή απαιτείται η γνώµη της
Επιτροπής καθώς και η σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος.
#
Το Τµήµα, για να επιτευχθεί ο ως άνω σκοπός και να είναι σε θέση ο φοιτητής
να εργαστεί απρόσκοπτα και απερίσπαστα, απαλλαγµένος από τεχνικές δυσκολίες και
έλλειψη τεχνογνωσίας, παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την άνετη πρόσβαση
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Αρχείο Φοιτητικών Εργασιών του Τµήµατος ή των Εργαστηρίων και κυρίως στο Υπολογιστικό Κέντρο του
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τον επιστηµονικό µηχανογραφικό εξοπλισµό
του και τα προγράµµατα λογισµικού που διαθέτει, καθώς και τη δυνατότητα για άνετη
σύνδεση µε τις σχετικές για την εργασία του σελίδες του ∆ιαδικτύου.
Η κάλυψη των δαπανών για την ολοκλήρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και
πάντοτε εφόσον εξασφαλίζονται οι ανάλογες πιστώσεις και δυνατότητες χρηµατοδότησης του Τµήµατος από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος.
#
Η Τριµελής Συµβουλευτική και Εξεταστική Επιτροπή έχει καθήκον να
καθοδηγεί τον φοιτητή, να τον παρακολουθεί και να τον συνδράµει, κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα µε υποδείξεις και διορθώσεις σε ό,τι έχει σχέση µε την πρόοδο της
εκπόνησης των απαραίτητων κειµένων και σχεδίων· επιπροσθέτως, έχει και την
αποκλειστική ευθύνη να προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγησή της σε δηµόσια
παρουσίαση και ανοιχτή συγκέντρωση ενώπιον των διδασκόντων και των φοιτητών,
συνεκτιµώντας τόσο τις προσπάθειες που κατέβαλε ο φοιτητής, είτε αυτοδυνάµως είτε
ως µέλος µίας οµάδας, όσο και τις τυχόν παρατηρήσεις, υποδείξεις, και κριτική των
παρισταµένων µελών του Τµήµατος. Κατά την παρουσίαση δεν επιτρέπεται να
παρευρίσκονται άτοµα τα οποία δεν ανήκουν στην πανεπιστηµιακή κοινότητα του
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Τµήµατος, εκτός και αν έχουν προσκληθεί ειδικώς από τα µέλη της Επιτροπής.
Τα µέλη της Επιτροπής έχουν την υποχρέωση να προσυνεννοούνται ώστε να
ταυτίζουν και να συγκεράζουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες
γραµµές και τις οδηγίες τους προς τον φοιτητή προκειµένου να µην προκαλούνται
ανεπιθύµητες συγχύσεις, παρερµηνείες και παρανοήσεις. Ο συντονιστής-επιβλέπων
έχει, επιπροσθέτως, την υποχρέωση να επισηµαίνει εγκαίρως στον φοιτητή κάθε
ολιγωρία ή απόκλιση από το χρονοδιάγραµµα για την οποία κρίνει ότι αποβαίνει σε
βάρος της ποιότητας της εργασίας του και της χρονικής διάρκειας εκπόνησής της,
καθώς επίσης και να διαπιστώνει το βαθµό συµµετοχής και προσφοράς του σε αυτήν,
στις περιπτώσεις που είναι ενταγµένος σε οµάδα µελέτης, και να ενηµερώνει σχετικώς
τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και τα άλλα µέλη της Επιτροπής προκειµένου να
αποφασίσουν για την διαφοροποίηση της αξιολόγησης των µελών της οµάδας των
φοιτητών αναλόγως της προσφοράς τους .

6.

∆ιάρκεια εκπόνησης

Η διάρκεια εκπόνησης της ∆ιπλωµατικής Εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ενός ακαδηµαϊκού Εξαµήνου ούτε να υπερβαίνει τα τρία. Μεγαλύτερη καθυστέρηση,
για λόγους ανωτέρας βίας ή ουσιαστικών αλλαγών των δεδοµένων του θέµατος γίνεται
δεκτή µόνο κατ’ εξαίρεση και µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση από την Τριµελή
Συµβουλευτική και Εξεταστική Επιτροπή και έγκριση από την Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος µετά από σύµφωνη γνώµη του Τοµέα. Σε περίπτωση που η ∆ιπλωµατική
Εργασία δεν ολοκληρώνεται ούτε και µε την τυχούσα παράταση του µέγιστου χρόνου
διάρκειας, τότε πρέπει να γίνεται νέα δήλωση η οποία, σε καµία περίπτωση, δεν
δεσµεύεται από την προηγούµενη. Οι περίοδοι παρουσίασης, όπως ορίστηκαν ως άνω,
δηλαδή του Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, θεωρούνται και καταληκτικές για
τον προσδιορισµό της διάρκειας του µέγιστου χρόνου εκπόνησης.

7.

Αξιολόγηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και της εξέτασης που γίνεται, σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, ως άνω στην παράγραφο ∆-VI.5, τα µέλη της
Τριµελούς Συµβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής προβαίνουν σε αιτιολογηµένη
αξιολόγηση και βαθµολόγηση του έργου του φοιτητή ή κάθε ενός ιδιαιτέρως εκ των
µελών της οµάδας µελέτης των φοιτητών λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα
κριτήρια:
! Κατάρτιση και εµβάθυνση σε όλα τα δεδοµένα και τις παραµέτρους του
θέµατος και βιβλιογραφική ενηµέρωση.
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Βαθµός δυσκολίας και πολυπλοκότητας του θέµατος.
! Οργάνωση του κτιριολογικού προγράµµατος και διατύπωση των βασικών
αρχών της επιδιωκόµενης σύνθεσης ή διάρθρωση των επιδιωκόµενων βασικών στόχων και ζητούµενων της έρευνας.
! Βαθµός πρωτοτυπίας στην τελική πρόταση της σύνθεσης ή στο ερευνητικό
αποτέλεσµα.
! Ποιότητα της µεθοδολογίας κατά την ανάλυση, της βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης και των σηµειώσεων
! Ποιοτική στάθµη της όλης εργασίας από συνθετική ή/και ερευνητική άποψη.
! Τρόπος και µεθοδολογία παρουσίασης των παραδοτέων σχεδίων, κειµένων
και προπλασµάτων.
! Βαθµός ανταπόκρισης και µεταδοτικότητας του φοιτητή κατά την προφορική
παρουσίαση, υποστήριξη και εξέταση.
Οι συντελεστές βαρύτητας ή ο αριθµός των κριτηρίων αυτών ποικίλλουν, κατά την
κρίση της Επιτροπής, αναλόγως του είδους και του χαρακτήρα του θέµατος· θα πρέπει
πάντως να είναι εκ των προτέρων γνωστοί στον φοιτητή. Ο βαθµός (βν) για κάθε κριτήριο (ν) θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του πραγµατικού βαθµού αξιολόγησης (Β, από 10 έως 0) επί τον συντελεστή βαρύτητας (σ.β.), και για παράδειγµα:
Βxσ.β.=βν ή β1=10,00x0,30=0,30.
Ο τελικός βαθµός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας προκύπτει ως ο µέσος όρος των
βαθµών και των τριών µελών της Επιτροπής, µε στρογγύλευση προς την πλησιέστερη
ακέραια ή µισή µονάδα. Ο βαθµός κάθε εξεταστή θα αποτελεί το άθροισµα των
βαθµών (βν) που αξιολογήθηκε ο φοιτητής για κάθε ένα από τα ως άνω κριτήρια,
δηλαδή: Βεξ=(β1+β2+...βν). Ως κατώτερος τελικός βαθµός επιτυχίας θεωρείται το πέντε
και µισό (5,50).
Φοιτητής που απέτυχε στην ως άνω εξέταση διατηρεί το δικαίωµα να εξεταστεί σε
µία επόµενη εξεταστική περίοδο. Αν και πάλι αποτύχει έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
νέο θέµα στον ίδιο ή σε άλλο Τοµέα και Εργαστήριο προκειµένου να εξεταστεί εκ νέου
σε επόµενη περίοδο.
Ο βαθµός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας µπορεί να βελτιωθεί, µετά από αίτηµα του
φοιτητή, ή της οµάδας των φοιτητών, στην αµέσως επόµενη εξεταστική περίοδο υπό
την προϋπόθεση ότι θα συµµορφωθεί µε τις πρόσθετες παρατηρήσεις και υποδείξεις
της Τριµελούς Συµβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής και θα παρουσιάσει εκ
νέου και µε πρόσθετα στοιχεία την εργασία του.
Η τελική βαθµολογία της ∆ιπλωµατικής Εργασίας θα κατατίθεται στη Γραµµατεία
του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε ειδικό έντυπο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα
που θα δίνει η Γραµµατεία του Τµήµατος, στο οποίο θα περιλαµβάνονται, αναλυτικώς,
ολα τα σχετικά µε την αξιολόγηση του φοιτητή στα ως άνω επιµέρους κριτήρια. Η
κατάθεση αυτή θα γίνεται µετά από έγγραφη διαβεβαίωση του αρµόδιου τµήµατος της
Γραµµατείας ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία όλο τον κύκλο προπτυ!
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χιακών µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών, συµπεριλαµβανόµενης και της
διατριβής της υποχρεωτικής διδακτικής ενότητας Ε.103: «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ερευνα – ∆ιάλεξη» και έχει συγκεντρώσει το ελάχιστο απαιτούµενο σύνολο
των διδακτικών µονάδων.

8.

Υπολογισµός των ∆ιπλωµατικών Εργασιών στο διδακτικό έργο

Η Σύγκλητος, αφού έλαβε υπόψη:
α) το αριθ. Πρωτ. 291/1-10-2003 (Α 902/ 3-10-2003) έγγραφο του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
β) την αριθ. 22/536/13-5-1998 απόφασή της, και µετά από συζήτηση,
αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για τροποποίηση της αριθ. 22/536/13-5-1998
απόφασης της Συγκλήτου και να εγκρίνει τη θεώρηση της επίβλεψης µίας (1) έως
τριών (3) ∆ιπλωµατικών Εργασιών ως ισοδύναµης µε τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά
εβδοµάδα για τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής ως προς τους επιβλέποντες, ενώ
ειδικά για το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εγκρίνει τη θεώρηση της επίβλεψης
των ∆ιπλωµατικών Εργασιών ως ισοδύναµης µε τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδοµάδα και τη θεώρηση της επίβλεψης τεσσάρων (4) έως έξι (6) ∆ιπλωµατικών Εργασιών ως ισοδύναµης µε έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδοµάδα για το σύνολο των
µελών της εισηγητικής επιτροπής.
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