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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,   ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

του (της) φοιτ-ητή (-ήτριας) ..................................................................................... 
 
        
Σήμερα,  στις ........................... , ημέρα ............................ και ώρα .......................... 
πραγματοποιήθηκε η δημόσια παρουσίαση-εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας του (της) 
φοιτ-ητή (-ήτριας) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής                                       
κ. ................................................    
 
    Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της Διμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κ.κ.: 
 
1.  ................................................................................... (Επιβλέπων Καθηγητής) 

 
2.  ....................................................................................(Συνεξεταστής) 

 
 
Ο (Η) φοιτ-ητής (-τρια)  κ. ......................................................................., ανέπτυξε το θέμα της 
διπλωματικής του (της) εργασίας, με τίτλο: «................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................» 
 
Στην συνέχεια υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τους 
άλλους παρευρισκόμενους, προκειμένου να διαμορφώσουν σαφή άποψη για το περιεχόμενο 
της εργασίας.  Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας παρουσίασης, αποχώρησαν όλοι πλην της 
Εξεταστικής Επιτροπής η οποία παρέμεινε και συνεδρίασε για την τελική αξιολόγηση της 
Εργασίας. 

Με βάση τον Κανονισμό Ανάθεσης και Αξιολόγησης Διπλωματικών Εργασιών, η αξιολόγηση 
και η βαθμολόγηση της εργασίας από τους δύο εξεταστές έγινε στη βάση των παρακάτω 
κριτηρίων: 

1. Ποιότητα της εργασίας και βαθμός εκπλήρωσης των στόχων της όπως αυτοί 
καθορίστηκαν κατά την έναρξη της εργασίας.  (βάρος κριτηρίου: 60%) 

2. Χρονικό διάστημα εκπόνησής της (βάρος κριτηρίου: 15%).  Το κριτήριο αυτό 
βαθμολογείται με άριστα μόνον όταν η ΔΕ έχει εκπονηθεί σε διάστημα μικρότερο του 
1.5 χρόνου (εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αν έχει παραταθεί σε συμφωνία 
με τον Επιβλέποντα Καθηγητή).   

3. Ποιότητα και πληρότητα του κειμένου της εργασίας και των υπολοίπων παραδοτέων 
της (βάρος κριτηρίου: 15%).    

4. Ποιότητα της παρουσίασης (βάρος κριτηρίου: 10%). 
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Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα αναφερόμενα στα παραπάνω 
κριτήρια, βαθμολόγησαν ως εξής: 
 
 Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 

Επιβλέπων Καθηγητής 
 
κ. ...................................................... 

    

Συνεξεταστής 
 
κ. ..................................................... 

    

 
Μέσος όρος κριτηρίου 

    

 
 
Με βάση τις βαθμολογίες στα επιμέρους κριτήρια και τα βάρη αυτών των κριτηρίων, ο τελικός 

βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας του (της) κ. ................................................................... 

είναι ίσος με ............. 

Στην συνέχεια η Εξεταστική Επιτροπή κάλεσε τον(την) φοιτ-ητή (-ήτρια) και του(της) 
ανακοίνωσε τον βαθμό της εργασίας. Επίσης, του(της) παρέδωσε τυχόν παρατηρήσεις και 
διορθώσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στην τελική έκδοση της εργασίας. 

Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας θα κατατεθεί στη Γραμματεία του ΤΜΗΥΠ μετά την 
κατάθεση εκ μέρους του(της) φοιτ-ητή (-ήτριας), σε ηλεκτρονική μορφή, του τελικού 
αντιτύπου της εργασίας, της παρουσίασής της και του κώδικα που τυχόν αναπτύχθηκε στο 
πλάισιο της. 

 
 
                           Η Εξεταστική Επιτροπή 
 
        1) 
 
 
        2) 
 
 
 
                                                                                                                    Πάτρα ............................................ 
 


