ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΣΕΤΧΟΤ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
1) Το τεφχοσ τθσ Μ.Δ.Ε. κα πρζπει να μορφοποιθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω:
Γραμματοςειρά Times New Roman ι Arial, Μζγεκοσ Γραμματοςειράσ 12, Διάςτιχο 1,5
2) Στθν αρχι του τεφχουσ κα πρζπει να υπάρχουν τα Περιεχόμενα ενϊ ςτο τζλοσ του Περίλθψθ,
Abstract κακϊσ και Βιβλιογραφία Harvard ι Vancouver.
3) Το Εξϊφυλλο κα πρζπει να είναι Κιτρινωπό (μπλε για τις διδακτορικζς διατριβζς) και οι 4 πρϊτεσ
ςελίδεσ να είναι ςφμφωνα με το δείγμα.
4) Στθ ράχθ του τεφχουσ κα αναγράφεται επάνω «ΜΔΕ» («Δ.Δ.» για τισ διδακτορικζσ διατριβζσ), ςτθ
μζςθ το Ονοματεπϊνυμο του Μεταπτυχιακοφ Φοιτθτι/υποψιφιου διδάκτορα και κάτω «ΑΘΗΝΑ
και θ χρονολογία».
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ υπάρχουν ςτον
αναρτθμζνο Εςωτερικό Κανονιςμό του ΠΜΣ ςελ 6 παρ. 3.
 Αφοφ κακοριςτεί θ θμερομθνία παρουςίαςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ, με
μζριμνα του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, ενθμερϊνεται θ Γραμματεία του ΠΜΣ ϊςτε να γίνει κράτθςθ
αίκουςασ για τθν παρουςίαςθ.
 Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κατά τθν θμζρα τθσ παρουςίαςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ
Εργαςίασ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα εξισ:
- Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κατά τθν θμζρα τθσ παρουςίαςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ
Εργαςίασ κα πρζπει να ζχει μαηί του:
1. Ζνα (1) τεφχοσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ (επιπλζον των τριϊν για τα μζλθ τθσ
Εξεταςτικισ Επιτροπισ), για τθ Γραμματεία
2. Ζνα (1) ζντυπο Πρακτικοφ Κρίςθσ ΜΔΕ για να ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί από τθν Εξεταςτικι
Επιτροπι.
3. Ζνα (1) ςυμπλθρωμζνο ζντυπο Δελτίου Παρακολοφκθςθσ για Απονομι Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ για να υπογραφεί από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι και τον Μεταπτυχιακό
Φοιτθτι.
4. Μια (1) Αναλυτικι Βακμολογία των μακθμάτων από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ για να
υπογραφεί από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι και τον Μεταπτυχιακό Φοιτθτι.
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5. Ζνα (1) CD που κα περιζχει τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςε θλεκτρονικι μορφι και κα
φζρει ετικζτα που κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του φοιτθτι και ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ για τθ
Γραμματεία του Τμιματοσ.

Όλα τα παραπάνω μετά το πζρασ τθσ παρουςίαςθσ κα παραδίδονται ςτθν Γραμματεία του ΠΜΣ
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