
 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Παρακαλούµε διαβάστε τον κανονισµό στην πίσω σελίδα) 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
(σηµειώστε µία √ ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

  
ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών Ηλεκτροοπτικής  & Ηλεκτρονικών Υλικών   
(σηµειώστε ένα √ ) Συστηµάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών   
 Σηµάτων, Ελέγχου & Ροµποτικής   
 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών   
 Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστηµάτων Πληροφορικής   
 Ηλεκτρικής Ισχύος   
 Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ∆ιατάξεων & Συστηµάτων Αποφάσεων   

  
ΘΕΜΑ (ενδεικτικά)  
  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
  

ΜΕΛΟΣ 1  ΜΕΛΟΣ 2  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑ 
 
 
 

 

   

(µην συµπληρώνετε κάτω από αυτή τη γραµµή) 

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ  ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7 ΜΑΘ.   
   

ΕΞΕΤΑΣΗ  ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ   ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΒΑΘΜΟΣ (ολογρ/αριθ)      

ΤΙΤΛΟΣ     

    
    
    
    

(Ον/µο Επιβλ.) (Ον/µο µέλους.) (Ον/µο µέλους.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η ∆ιπλωµατική εργασία (∆Ε) είναι µία εκτεταµένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που 
εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους µε σκοπό την 
ολοκλήρωση των γνώσεων τους και την παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην 
επεξεργασία αυτοτελών θεµάτων της Επιστήµης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών. 

Κάθε σπουδαστής επιλέγει ένα θέµα στο οποίο εκπονεί τη ∆Ε. Η σχετική αίτηση του 
σπουδαστή για ανάθεση θέµατος ∆Ε συνοδεύεται από τη γραπτή συγκατάθεση του 
µέλους ∆ΕΠ που είναι ο επιβλέπων της εργασίας  και µπορεί να γίνει στο τέλος του 8ου 
εξαµήνου. Τυπικά, η εκπόνηση αρχίζει στο τέλος του 9ου εξαµήνου υπό την προϋπόθεση 
ότι ο σπουδαστής δεν οφείλει περισσότερα των 7 µαθηµάτων του κανονικού 
προγράµµατος σπουδών. 

Η τριµελής εξεταστική επιτροπή προτείνεται από τον επιβλέποντα και επικυρώνεται από 
τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα στον οποίο ανήκει ο επιβλέπων. Η παρουσίαση και 
προφορική εξέταση της διπλωµατικής πραγµατοποιείται κατά προτίµηση την εβδοµάδα 
αµέσως µετά το τέλος των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και 
Φεβρουαρίου. Για να εξεταστεί ένας σπουδαστής πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα 
µαθήµατα του κανονικού προγράµµατος σπουδών και να έχει καταθέσει στη Γραµµατεία 
του Τµήµατος εκτός από την εργασία και ολιγοσέλιδη περίληψή της για να 
συµπεριληφθεί στο ετήσιο τεύχος περιλήψεων διπλωµατικών του αντίστοιχου τοµέα ή 
κατεύθυνσης. 

Σπουδαστής που αποτυγχάνει στις προφορικές εξετάσεις της ∆Ε έχει τη δυνατότητα να 
εξετασθεί µία ακόµη φορά σε επόµενη περίοδο µετά από αίτησή του. Αν αποτύχει και 
δεύτερη φορά, ο φοιτητής µε αίτησή του ζητά νέο θέµα ακολουθώντας από την αρχή τις 
σχετικές διαδικασίες. 


