Σχετικά με τον τρόπο Παρουσίασης και Υποβολής των Διπλωματικών Ερευνητικών
Εργασιών και των Διπλωματικών Εργασιών Σχεδιασμού.
Οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών Ερευνητικών Εργασιών και των Διπλωματικών Εργασιών
Σχεδιασμού, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων και σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται στο
ανακοινωθέν πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτυακών συνδέσεων και
τηλεδιασκέψεων.
Για τον λόγο αυτό, ζητείται η συνδρομή των Φοιτητών/ριων που θα παρουσιάσουν τις Εργασίες τους
ως προς τη διευκόλυνση και διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της διαδικασίας.

1) Διπλωματικές Ερευνητικές Εργασίες:
Οι Φοιτητές/ριες καλούνται, όπως γίνεται μέχρι τώρα, να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email) στον Β’ Εξεταστή/ρια το υλικό της εργασίας τους έτσι ώστε να μπορεί να το μελετήσει εκ των
προτέρων.
Το υλικό που θα αποσταλεί στον/ην β’ Εξεταστή/ρια πρέπει να περιλαμβάνει το σώμα του τελικού
κειμένου συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, της βιβλιογραφίας και των συνοδευτικών
εικόνων, σε μορφή αρχείου .pdf, δίχως να είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και
ο σχεδιασμός του Τελικού Εντύπου, το οποίο θα κατατεθεί μετά το πέρας της Εξέτασης.
Η Προθεσμία για την Αποστολή του Υλικού της Ερευνητικής Εργασίας στον/ην Β’ Εξεταστή/ρια είναι η
Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2020 έως τις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος
χρόνος μελέτης του μέχρι την ημέρα Παρουσίασης/Εξέτασης.
Το Διαμορφωμένο Τελικό Τεύχος της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας, πρέπει να αποσταλεί με
μορφή .pdf, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο οποίο θα αναγράφονται στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα, ο Τίτλος της Εργασίας, τα Ονόματα των Φοιτητών/ριων και το Όνομα του/ης
Επιβλέποντα/ουσας:
-στον/ην Επιβλέποντα/ουσα της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας (για το αρχείο του/της)
-στον κ. Ντίνο (Kωνσταντίνο) Παυλίδη, στη διεύθυνση: kpavli@arch.auth.gr προκειμένου να
αναρτηθεί στο «Ψηφιακό Αποθετήριο» του Τμήματος.
το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Ιουλίου του 2020 έως τις 12:00 το μεσημέρι.

2) Διπλωματικές Εργασίες Σχεδιασμού:
Οι Φοιτητές/ριες καλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στα μέλη της
Επιτροπή Εξέτασης τους, το υλικό της εργασίας τους, έτσι ώστε τα μέλη της Επιτροπής να
προετοιμαστούν καταλλήλως και εγκαίρως για τη διαδικασία Παρουσίασης/Εξέτασης.
Το υλικό που θα αποσταλεί, πρέπει να περιλαμβάνει ό,τι κρίνεται, από τους φοιτητές/ριες, ως κρίσιμο
και αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του θέματος και του περιεχομένου της εργασίας τους.
Προφανώς, δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται το σύνολο του υλικού που θα παρουσιαστεί
κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης/Εξέτασης.
[προτείνεται τα Αρχεία που θα αποσταλούν από κάθε ομάδα να έχουν την μορφή αρχείου/ων .pdf και
να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα σε αριθμό γίνεται (ενδεχομένως και ένα μοναδικό αρχείο .pdf) στα
οποία εμφανίζονται ομαδοποιημένα και με την προτεινόμενη σειρά ανάγνωσης τα επιμέρους κείμενα,
σχέδια, εικόνες, κλπ της εργασίας].
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί:
(i)
η πληρέστερη μελέτη των θεμάτων (κειμένων, σχεδίων, εικόνων) κατά τη διάρκεια της
Παρουσίασης/Eξέτασης· η ευκρινής και ανεμπόδιστη επίδειξη του σχετικού οπτικού
υλικού (δίχως προβλήματα π.χ. ανάλυσης των εικόνων και των σχεδίων, κ.α.)· η
ταυτόχρονη εποπτεία διαφορετικών μερών του εκπονηθέντος έργου κατά τη διάρκεια
της Παρουσίασης/Eξέτασης,· κ.ο.κ

(ii)

η ελαχιστοποίηση πιθανών τεχνικών δυσκολιών και αστοχιών και άλλων ανεπιθύμητων
αδυναμιών και επιπτώσεων στην επικοινωνία που μπορεί να προκύψουν στη
διαδικτυακή σύνδεση κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης/Eξέτασης· κ.ο.κ

Η Προθεσμία για την Αποστολή του Υλικού της Διπλωματικής Εργασίας Σχεδιασμού στην Επιτροπή
Εξέτασης είναι η Δευτέρα 6η Ιουλίου 2020 έως τις 12:00 το μεσημέρι προκειμένου να υπάρχει ο
κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας μέχρι την ημέρα Παρουσίασης/Εξέτασης.
Το Τελικό Υλικό της Παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας Σχεδιασμού, πρέπει να αποσταλεί, με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
-στον/ην Επιβλέποντα/ουσα της Διπλωματικής Εργασίας Σχεδιασμού (για το αρχείο του/της)
-στον κ. Ντίνο (Kωνσταντίνο) Παυλίδη, στη διεύθυνση: kpavli@arch.auth.gr προκειμένου να
αναρτηθεί στο «Ψηφιακό Αποθετήριο» του Τμήματος. (Για την αποστολή αυτή, στον κ. Παυλίδη, στο
επόμενο διάστημα θα οριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές)
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2020 έως τις 12:00 το μεσημέρι.

--Καλή Επιτυχία σε όλους/ες σας!

e-mail μελών των Επιτροπών Διπλωματικών εργασιών και Β’ Βαθμολογητών Ερευνητικών εργασιών:
Κονταξάκης: dkontaxa@arch.auth.gr
Χατζηγιαννόπουλος: chatzigiannopoulos@arch.auth.gr
Δούση: mdoussi@arch.auth.gr
Σακαντάμης: ksakanta@arch.auth.gr
Καλαρά: kalara@arch.auth.gr
Ιωαννίδης: kioannidis@arch.auth.gr
Γυιόκα: liayoka@arch.auth.gr
Χρυσαφίδης: chrysafides@yahoo.gr
Τσουκαλά: ktsouka@arch.auth.gr
Βιτοπούλου: avitopoulou@arch.auth.gr
Τσακαλίδου: vtsakalidou@arch.auth.gr
Καλφόπουλος: apokalfo@arch.auth.gr
Παπαδημητρίου: sip@arch.auth.gr
Φράγκος: difrang@arch.auth.gr
Πάκα: alkminip@arch.auth.gr
Conenna: cconenna@arch.auth.gr
Λεφάκη: slefaki@arch.auth.gr
Τέλλιος: ttellios@arch.auth.gr
Σακελλαρίδου: irenasak@arch.auth.gr
Αρακαδάκη: mararak@arch.auth.gr
Αθανασίου: evieath@arch.auth.gr
Χριστοδούλου: christodoulou@arch.auth.gr
Θωμόπουλος: dthomopoulou@arch.auth.gr
Τρατσέλα: mtrats@arch.auth.gr

