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Διπλωματική εργασία  

Γνωστικά Αντικείμενα: Ιστορία & Θεωρίας Κιν/φου & 

Τηλεόρασης 

 

Περιεχόμενο Διπλωματικής & Μαθησιακοί Στόχοι 

Το 5ο έτος σπουδών στο Τμήμα Κινηματογράφου είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας. Όσον αφορά στα γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας & θεωρίας 

κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εκπονούν ακαδημαϊκή 

έρευνα, μελέτη και σύνταξη πρωτότυπου ακαδημαϊκού δοκιμίου έκτασης 10 έως 12,000 

λέξεων. Η διπλωματική εργασία στην ιστορία & θεωρία κινηματογράφου και 

τηλεόρασης είναι ατομική. 

 

Στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι: 

Α. η χρήση των εργαλείων (θεωρητικής και ιστορικής έρευνας, μεθοδολογίας, 

ακαδημαϊκής μελέτης, εφαρμογής θεωριών σε οπτικοακουστικά κείμενα, κ.λπ.) που 

έχουν διδαχθεί οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των οκτώ προηγούμενων 

εξαμήνων και  

Β. η παραγωγή ενός πρωτότυπου ακαδημαϊκού κειμένου.  

Προγραμματισμός  

Ο προγραμματισμός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: 

 

Τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θέματος (που 

ανακοινώνεται από τη γραμματεία), οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν υποβάλει στην 

καθηγήτρια που επιθυμούν πρόταση για την εργασία (οι οδηγίες σύνταξης της πρότασης 

βρίσκονται στο τέλος του κειμένου).  

 

Μετά την υποβολή της πρότασης, η φοιτήτρια/ο φοιτητής επικοινωνεί με τη 

διδάσκουσα και γίνεται συζήτηση. Μετά τη συμφωνία μεταξύ 

επιβλέπουσας/υποψήφιας, ορίζεται σχετικό χρονοδιάγραμμα.1 

 

Ένα γενικό χρονοδιάγραμμα (με βάση ένα ακαδημαϊκό έτος) έχει ως εξής: 

1. Οκτ/Νοε/Δεκ.: Αναζήτηση/μελέτη βιβλιογραφίας. Συνάντηση/επικοινωνία με 

επιβλέπουσα για λύση προβλημάτων, καθοδήγηση, ενημέρωση. 

2. Ιαν/Φεβ./Μάρ: Πρώτη Γραφή. Συνάντηση/επικοινωνία με επιβλέπουσα για λύση 

προβλημάτων, καθοδήγηση, ενημέρωση. 

                                                      
1 Η διδάσκουσα διατηρεί πάντα το δικαίωμα μη αποδοχής της πρότασης (λόγω μη συνάφειας, κ.λπ.). 
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3. Απρίλης/Μάης/Ιούν.: Διορθώσεις/Τελική Γραφή. Συνάντηση/επικοινωνία με 

επιβλέπουσα για λύση προβλημάτων, καθοδήγηση, ενημέρωση. 

4. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την παρουσίαση και εφόσον υπάρχει η έγκριση 

της κύριας επιβλέπουσας, η εργασία αποστέλλεται στην υπόλοιπη ομάδα 

αξιολόγησης.  

  

Αξιολόγηση μαθήματος 

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή (με συναφή αντικείμενα) 

που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια σε μέρα και ώρα που ορίζονται από τη 

Συνέλευση. Η διάρκεια της προφορικής παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20’. Η 

παρουσίαση μπορεί να συνοδεύεται από power point ή/και οπτικοακουστικό υλικό. 

 

Σημαντικές πληροφορίες 

 Βασική προϋπόθεση παρουσίασης διπλωματική εργασίας είναι να μην υπάρχουν 

υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων και να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 230 

μονάδες ECTS. 

 Η διπλωματική εργασία κατέχει 60 ECTS. 

 Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών έπονται των εξεταστικών περιόδων 

Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. 

 Οι διπλωματικές εργασίες παραδίδονται από ένα ανάτυπο σε γραπτή μορφή 

(εκτυπωμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) στη γραμματεία και τη 

βιβλιοθήκη του Τμήματος πριν από την ορκωμοσία.  

 Σε περίπτωση λογοκλοπής, η εργασία βαθμολογείται αυτομάτως με 0 (μηδέν), 

ανεξαρτήτως των προθέσεων του/της  φοιτητή/τριας. 

 Η αναφορά του λογότυπου του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ θα πρέπει να 

εμφανίζεται στο εξώφυλλο/πρώτη σελίδα. 
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Οδηγίες για τη Σύνταξη Πρότασης Διπλωματικής Εργασίας  
 
Η πρόταση θα πρέπει να κατατεθεί σε μορφή γραπτού κειμένου (.doc[x]), έκτασης 750-
1,000 λέξεων, το οποίο θα έχει την ακόλουθη μορφή: 
 
Α. Σελίδα Τίτλου  
(Προσωρινός Τίτλος – Όνομα Υποψήφιας/ου – Ακαδημαϊκό Έτος – Σχολή/Τμήμα) 
 
Β. Περιεχόμενα 
 

1. Εισαγωγή (σύντομη παρουσίαση θέματος  σε μορφή 
περίληψης/abstract). Η εισαγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
ερευνητικό ερώτημα/υπόθεση/θέμα [σε περίπτωση ιστορικής 
μελέτης], αιτιολόγηση επιλογής του θέματος και το βασικό 
θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο.  

250-350 
λέξεις 

2. Σύντομη παρουσίαση κύριων θεωρητικών όρων/μεθοδολογίας.  250-350 
λέξεις 

3. Σύντομη επισκόπηση ήδη υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας/ερευνητικής δραστηριότητας πάνω στο θέμα.  

200-300 
λέξεις 

4. Χρονοδιάγραμμα. - 

5. Αρχική Βιβλιογραφία (τουλάχιστον πέντε (5) ακαδημαϊκές 
πηγές. 

- 

 
Γ. Τεχνικές προδιαγραφές: 
 Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12pt 
 Διάστιχο: Μονό 
 Στοίχιση: Justified 
 


