Οδηγίες για την παρουσίαση διπλωματικής
εργασίας στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών Α.Λ.ΜΑ.

Τα βήματα που απαιτούνται για την παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Λ.ΜΑ. είναι, κατά σειρά, τα
εξής:
Α. Ορισμός τριμελούς επιτροπής και θέματος διπλωματικής.
Απαιτεί συμπλήρωση των:
Α1: αίτημα του φοιτητή για διπλωματική εργασία (με υπογραφή φοιτητή)
Α2: αίτημα του φοιτητή για ορισμό τριμελούς (με υπογραφή επιβλέποντα)
Τα έγγραφα Α1 και Α2 είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
http://alma.di.uoa.gr/sites/default/files/2018-10/orismos_trimelous.pdf
Προκειμένου να οριστεί τριμελής επιτροπή ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει τα έγγραφα
A1, Α2 υπογεγραμμένα στη Γραμματεία του Α.Λ.ΜΑ.. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Ε. του προγράμματος θα εξετάσει το αίτημα του φοιτητή.
Β. Ανακοίνωση Παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας.
Απαιτεί αποστολή ηλ. μηνύματος στην ηλ. διεύθ.
κάτω στοιχεία (στα ελληνικά και στα αγγλικά):

με τα παρα-

1. Ονοματεπώνυμο φοιτητή
2. Ημερομηνία και ώρα παρουσίασης
3. Αίθουσα παρουσίασης
4. Τίτλος παρουσίασης
5. Σύνοψη Παρουσίασης
6. Τριμελής Επιτροπή
Το παραπάνω μήνυμα πρέπει να σταλεί μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση της
Διπλωματικής ώστε να αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του Α.Λ.ΜΑ. στο σύνδεσμο:
http://alma.di.uoa.gr/el/posts
Γ. Επιτυχής παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.
Πιστοποιείται από το έγγραφο Γ1, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής και ο φοιτητής οφείλει να έχει μαζί του στην παρουσίαση της
διπλωματικής του εργασίας:
Γ1: βεβαίωση παρουσίασης (με υπογραφές από την τριμελή επιτροπή)

Το έγγραφο Γ1 είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
http://alma.di.uoa.gr/sites/default/files/2018-12/Bebaiosi_parousiasis.pdf
Δ. Ανάρτηση του .pdf της Διπλωματικής Εργασίας* .
Αμέσως μετά την επιτυχή υποστήριξη ο φοιτητής πρέπει να στείλει το .pdf της Διπλωματικής του στην ηλ. διεύθ.:
προκειμένου αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Λ.ΜΑ. στο σύνδεσμο:
http://alma.di.uoa.gr/theses
Ε. Επιτυχής ηλεκτρονική καταχώρηση Διπλωματικής Εργασίας* στην πλατφόρμα «Πέργαμος»** .
Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική καταχώρηση ο φοιτητής πρέπει να τυπώσει το
έγγραφο:
Ε1: Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης διπλωματικής εργασίας (υπογράφεται
από την βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ)
Επίσης από την βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ παραλαμβάνεται και το
έγγραφο:
Ε2: Βεβαίωση περί μη οφειλής βιβλίων (υπογράφεται από την βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ)
Προκειμένου να καταθέσει ο φοιτητής την διπλωματική του εργασία θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα Γ1, Ε1, Ε2 (υπογεγραμμένα) στη Γραμματεία του Α.Λ.ΜΑ..

* Η διπλωματική εργασία πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκονται στον σύνδεσμο:
http://alma.di.uoa.gr/node/197.
** Για να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα «Πέργαμος» ο φοιτητής πρέπει πρώτα να
έχει αποκτήσει λογαριασμό στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών (περισσότερες πληροφορίες:
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/dhmioyrgia-kai-diaxeirish-logariasmoy.html).

