
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - Κατερίνη 

 

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 

1. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται σε ερευνητικά θέματα που εντάσσονται στο ευρύ-

τερο πλαίσιο της επιστήμης της εφοδιαστικής. Αποτελεί μία επιστημονική εργασία, που εμπεριέχει στοι-

χεία πρωτοτυπίας μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ.  

2. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ατομική και επιβλέπεται από ένα (ή το μέγιστο δύο) α-

καδημαϊκό μέλος που διδάσκει στο Π.Μ.Σ. Στόχος της εργασίας είναι η εξειδίκευση του φοιτητή στο ε-

ρευνητικό αντικείμενο που αυτός έχει επιλέξει και η ολοκλήρωση μιας πρωτότυπης ερευνητικής διαδι-

κασίας.  

3. Τα χρονικά ορόσημα κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι:  

(α) Παρουσίαση διαδικασίας ανάθεσης διπλωματικών εργασιών: Με την έναρξη των μαθημάτων 

του Β’ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τη διαδικασία ανά-

θεσης και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  

(β) Υποβολή Πρότασης Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Με ευθύνη των φοι-

τητών υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι το τέλος του Β’ Εξαμήνου (ημερομηνία ολοκλή-

ρωσης της διδασκαλίας του τελευταίου μαθήματος του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.)  ή το αργό-

τερο ως το τέλος Αυγούστου, η πρόταση εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στην 

ως άνω Πρόταση συμπεριλαμβάνονται: (α) Ενδεικτικός προτεινόμενος τίτλος της εργασίας, (β) περιλη-

πτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος, (γ) αιτιολόγηση της σπουδαιότητας του θέματος και κα-

ταγραφή των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου, (δ) ενδεικτική δομή περιε-

χομένων της εργασίας, (ε) περιγραφή των μεθόδων συλλογής δεδομένων και προτεινόμενη μεθοδολο-

γία, (στ) συσχέτιση του προτεινόμενου θέματος με συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις (μαθή-

ματα) του Π.Μ.Σ., (ζ) σύντομη παρουσίαση της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή οργανισμού (εάν υπάρ-

χει), και (η) τρεις προτεινόμενοι επιβλέποντες καθηγητές.  

(γ) Ανάθεση διπλωματικής εργασίας: Μέχρι το τέλος Ιουλίου, ή το αργότερο ως το πρώτο δεκαήμερο 

του Σεπτεμβρίου, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αναθέτει τον επιβλέποντα και την τριμελή 

εξεταστική επιτροπή κάθε Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στη συνέχεια, με ευθύνη της Γραμ-

ματείας του Π.Μ.Σ., οι φοιτητές ενημερώνονται για την ανάθεση του επιβλέποντα καθηγητή της εργα-

σίας τους. Οι φοιτητές οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες καθηγητές τους για την 

οργάνωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Προϋπόθεση για ανάθεση εργασίας είναι η ολοκλήρωση της 

παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον 9 μαθημάτων.  

(δ) Κατάθεση τελικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ο φοι-

τητής αποστέλλει στον επιβλέποντα καθηγητή την τελική έκδοση της μεταπτυχιακής διπλωματικής του 

εργασίας. Ο επιβλέπων, σε διάστημα ενός μηνός από την παραλαβή της, γνωστοποιεί στον φοιτητή/τρια 

τα σχόλιά του. Η οριστική υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται εντός 

15 ημερών μετά την παραλαβή των παραπάνω σχολίων.  



Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες επιστημονικής έ-

ρευνας, όπως αυτοί περιγράφονται στον «Οδηγό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών» 

που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.  

Σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, ο φοιτητής μπορεί να καταθέσει προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αί-

τημα παράτασης για την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας. Η εν λόγω παράταση 

μπορεί να έχει κατά μέγιστο διάρκεια έξι (6) μηνών. Με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, 

ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να εγκρίνει την αιτηθείσα παράταση της εργασίας. Με ευθύνη της Γραμ-

ματείας του Π.Μ.Σ., ο φοιτητής ενημερώνεται για τη νέα τελική ημερομηνία υποβολής της Μεταπτυχια-

κής Διπλωματικής Εργασίας.  

Για σοβαρούς λόγους και στην περίπτωση που η εξάμηνη παράταση δεν κρίνεται επαρκής για την ολο-

κλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί ετήσια αναστολή 

σπουδών. Το εν λόγω αίτημα εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Και στην περί-

πτωση αυτή, ο φοιτητής ενημερώνεται με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. για τη νέα τελική ημερο-

μηνία υποβολής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Προϋπόθεση για την αναστολή σπουδών 

είναι η τακτοποίηση των συνολικών οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φοιτητή.  

Στα παραπάνω χρονικά όρια συμπεριλαμβάνονται και τυχόν επανάληψη ή βελτίωση της τελικής εργα-

σίας ή ακόμη και αλλαγή θέματος.  

Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας απονέμεται βεβαίωση παρακολούθη-

σης και όχι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.  

(ε) Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πα-

ρουσιάσει την τελική Μεταπτυχιακή του Διπλωματική Εργασία στην τριμελή εξεταστική επιτροπή σε 

ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για την παρουσίαση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η κατάθεση αντιτύπου στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, η 

τακτοποίηση των συνολικών οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φοιτητή, καθώς επίσης και η 

επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

 

Συνοπτικά, οι ημερομηνίες ορόσημα για τους εισακτέους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι: 

• Αύγουστος 2021: Υποβολή πρότασης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

• Σεπτέμβριος 2021: Ανάθεση εκπόνησης εργασίας – Ορισμός επιβλέποντος καθηγητή και τρι-

μελούς συμβουλευτικής/εξεταστικής επιτροπής 

• Ιανουάριος 2022: Υποβολή της εργασίας στην εξεταστική επιτροπή προς αξιολόγηση 

• Φεβρουάριος 2022: Αρχική αξιολόγηση της εργασίας από την εξεταστική επιτροπή και προ-

τάσεις βελτίωσης 

• Φεβρουάριος 2022: Υποβολή της τελικής εργασίας στη Γραμματεία και στην εξεταστική επι-

τροπή 

• Μάρτιος 2022: Παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της εργασίας 


