
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΟΤ

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ   ΣΟΤ  (Γ.. 433/13-03-12) Α.Π.Θ.  

 
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (ΔΠΙΛΟΓΗ): 8 Πιζηωηικέρ Μονάδερ 

 

Διζαγωγή-κοπόρ 

Σην λέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ (2008-) πεξηιακβάλεηαη ε πξναηξεηηθή εθπόλεζε 

Δηπισκαηηθήο Εξγαζίαο (ΔΕ). Η ΔΕ κπνξεί λα είλαη πεηξακαηηθή θαη όρη βηβιηνγξαθηθή 

εξγαζία, επί ελόο ζέκαηνο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελόο (1) εμακήλνπ κε δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο γηα δύν επηπιένλ εμάκελα, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ππνβάιινληαη πξνο 
αμηνιόγεζε ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

Η ΔΕ εθπνλείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 7νπ εμακήλνπ θαη νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα 

ηελ επηιέμνπλ ζηε ζέζε δύν θαη’ επηινγή καζεκάησλ, ηνπ 8νπ εμακήλνπ ζπνπδώλ. Σε 

θάζε θνηηεηή αλαηίζεηαη ε εθπόλεζε ΔΕ ζηελ αξρή ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ. Σθνπόο ηεο 

ΔΕ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ θνηηεηή, αθελόο λα ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη λα εθαξκόζεη ηηο 

γλώζεηο ηνπ πνπ απέθηεζε από ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη αθεηέξνπ λα εκβαζύλεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν. 

Δπιλογή- ανάθεζη θέμαηορ- εκπόνηζη ΓΔ  

Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ εθπόλεζε ΔΕ, από ηα κέιε ΔΕΠ ηνπ Τκήκαηνο, 
ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε αθαδεκατθή επίδνζε ηνπ θνηηεηή.   

Τν θάζε κέινο ΔΕΠ αλαθνηλώλεη ηηο ζέζεηο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηα νπνία 

κπνξνύλ λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπόλεζε ΔΕ νη θνηηεηέο. Δελ ππάξρεη 

πεξηνξηζκόο, γηα ηνλ αξηζκό ησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ, πνπ κπνξεί λα επηβιέςεη  ην 

θάζε κέινο ΔΕΠ (κε εμαίξεζε ησλ πεξηνξηζκώλ, ιόγσ ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ, νξγάλσλ, αλαισζίκσλ θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ θ.α). Κάζε 
ζέκα κπνξεί λα εθπνλείηαη από έλαλ θνηηεηή. 

Μεηά ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θνηηεηώλ από ηα κέιε ΔΕΠ, ηνπ αληίζηνηρνπ 

εξγαζηεξίνπ/εηδηθόηεηαο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε γξακκαηεία γξαπηή απνδνρή ηνπ 

θνηηεηή από ηα κέιε ΔΕΠ ζε ηππνπνηεκέλν έληππν κε ην ζέκα ηεο ΔΕ. Η γξακκαηεία 

απνζηέιιεη ζε θάζε ηνκέα θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ επηβιεπόλησλ.      

Οη θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ ηε ΔΕ, είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επηβιέπνληα, ν νπνίνο ζα ειέγρεη ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο ηνπο δίλνληαο ηελ ηειηθή 

έγθξηζε γηα ηελ εθηύπσζε θαη ηελ εμέηαζή ηεο. Επηζεκαίλεηαη όηη, εάλ ε ΔΕ δελ έρεη 

ππνζηεξηρζεί κέζα ζηα πξνβιεπόκελα ηξία (3) εμάκελα, ν επηβιέπσλ απνδεζκεύεηαη 

γηα ηε ζπλέρηζή ηεο θαη ν θνηηεηήο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενύηαη λα επηιέμεη δύν 
(2) καζήκαηα επηινγήο, από απηά ηνπ νγδόνπ (8) εμακήλνπ.   

Ο θνηηεηήο ππνβάιιεη ζε (2) δύν έληππα αληίγξαθα ηε ΔΕ, ην έλα αληίγξαθν 

θαηαηίζεηαη ζηνλ επηβιέπνληα θαη ην δεύηεξν αληίγξαθν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

Επηπιένλ, θαηαηίζεηαη έλα αληίγξαθν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε Γξακκαηεία ηνπ 
Τκήκαηνο. 

 

 



Δξέηαζη-Βαθμολόγηζη-Παποςζίαζη 

Η εμέηαζε ηεο ΔΕ ζα γίλεηαη από ην αξκόδην κέινο ΔΕΠ πνπ ηελ επηβιέπεη θαη ε 

αμηνιόγεζή ηεο ζα γίλεηαη κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: α) βαζκόο αληαπόθξηζεο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο, β) πνηόηεηα πεξηερνκέλνπ θαη εκθάληζεο ηεο ΔΕ, γ) 

βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο, δ) ζπλέπεηα εξγαζίαο θαη θαιή 
εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή θαηά ηελ εθπόλεζή ηεο.  

Γηα ηελ παξάδνζε βαζκνινγίαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, ηζρύεη ε ίδηα δηαδηθαζία, 

πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηα άιια καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (έληππν 

βαζκνιόγην ή ειεθηξνληθή ππνβνιή). Η εμέηαζε ηεο ΔΕ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ εμεηαζηηθώλ πεξηόδσλ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο.  

Η παξνπζίαζε θαη ε εμέηαζε ηεο ΔΕ γίλεηαη δεκόζηα, θαηά ηηο νξηδόκελεο εκεξνκελίεο 

θάζε εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, παξνπζία ηνπ επηβιέπνληνο ΔΕΠ ή θαη άιισλ κειώλ ΔΕΠ, 

θνηηεηώλ θαη νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξνκέλνπ. Η νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο γίλεηαη κε 
επζύλε ηνπ επηβιέπνληα κέινπο ΔΕΠ.   

Γενικέρ Γιαηάξειρ  

Κάζε ζέκα πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη δελ 

πξνβιέπεηαη από απηόλ, δηεπζεηείηαη από ην ΔΣ ηνπ Τκήκαηνο. Τέινο, νπνηεζδήπνηε 

ηξνπνπνηήζεηο ή πξνζζήθεο ζηνλ παξόληα θαλνληζκό, απνθαζίδνληαη από ηε Γ.Σ ηνπ 

Τκήκαηνο. 

 


