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Περιεχόµενο Διπλωµατικής  
Η διπλωµατική εργασία στη “σκηνοθεσία ταινίας µυθοπλασίας” αφορά στη 
δηµιουργία ταινίας µικρού µήκους (διάρκειας 15 έως 59 λεπτών)  που µπορεί να 
έχει αφηγηµατικό, µη αφηγηµατικό ή και πειραµατικό χαρακτήρα. Μπορεί 
επίσης να είναι ταινία εµψύχωσης (animation). Σ’ αυτή την περίπτωση η 
µικρότερη διάρκειά της είναι τα  5 λεπτά. 

Μαζί µε την ταινία η σκηνοθέτις ή ο σκηνοθέτης οφείλει να παραδώσει κείµενο, 
τουλάχιστον 3.000 λέξεων, στο οποίο θα παρουσιάζει την πορεία του συνολικού 
έργου. 
Στο κείµενο αυτό, αν και δεν πρόκειται για θεωρητικό δοκίµιο είναι απαραίτητη 
η παράθεση πηγών βιβλιογραφίας, φιλµογραφίας, άρθρων, µελετών, άλλων 
ταινιών, γενικά οπτικοακουστικού υλικού. 

Η διπλωµατική εργασία, µπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα διπλωµατική 
εργασία και άλλων κινηµατογραφικών ειδικοτήτων: Σενάριο, Διεύθυνση 
φωτογραφίας, Μοντάζ, Ήχος-Μουσική, Παραγωγή, Σκηνογραφία-
Ενδυµατολογία, Επαυξηµένη-Εικονική-Μεικτή Πραγµατικότητα. Αυτού του 
είδους η  συνεργασία, τόσο για λόγους ενδυνάµωσης του τελικού 
αποτελέσµατος, όσο και για τον ίδιο τον χαρακτήρα της τέχνης του 
κινηµατογράφου που είναι συλλογικός, ενδείκνυται και ενθαρρύνεται.  
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Η επιλογή του θέµατος και του κινηµατογραφικού είδους της ταινίας επαφίεται 
στην κρίση της φοιτήτριας ή του φοιτητή. Αυτό που είναι σηµαντικό ως τελικό 
αποτέλεσµα, είναι ο συνδυασµός προσωπικής µατιάς και επαγγελµατικής 
δεξιότητας να πιστοποιεί την επάρκεια των δηµιουργών της ταινίας για την 
αποφοίτηση και το πέρασµα τους στο επαγγελµατικό πεδίο. 

Η εργασία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί σε 
περίπου εννέα µήνες πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχεί σε 60 ECTS.  
Τα στάδια υλοποίσης της διπλωµατικής, συνοπτικά είναι τα παρακάτω:  
๏ Αρχική ιδέα 
๏ Σύνοψη (ή Treatment) 
๏ Έρευνα 
๏ Σενάριο 
๏ Προπαραγωγή 
๏ Γύρισµα 
๏ Μεταπαραγωγή  

Από τα παραπάνω, η Αρχική ιδέα, η Σύνοψη και το Σενάριο δεν είναι 
απαραίτητο να γίνουν από τον σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης µπορεί να εργαστεί 
πάνω σε σενάριο φοιτήτριας ή φοιτητή µέλους της οµάδας, που θα αποτελεί την 
διπλωµατική τής ή τού σεναριογράφου, ή να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο 
σενάριο. 

Η έρευνα που εκ των πραγµάτων διεξάγεται τόσο στο στάδιο της συγγραφής 
του σεναρίου όσο και της προπαραγωγής, θα αποτελέσει σηµαντικό µέρος του 
κειµένου υποστήριξης του καλλιτεχνικού έργου.  

Η ταινία παραδίδεται στην οριστική της µορφή (όχι ως έργο σε εξέλιξη) 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που εξειδικεύονται κατά περίπτωση. 
Παράλληλα παραδίδεται µία δεύτερη κόπια µε αγγλικούς υπότιτλους, αφίσα, 
σύνοψη και φωτογραφικό υλικό από την ταινία και την κατασκευή της.  

Μαθησιακοί Στόχοι 
Στο τέλος της εκπόνησης της διπλωµατικής  τεκµηριώνεται ότι οι φοιτήτριες-τες 
µπορούν: 
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• Να αφηγούνται κινηµατογραφικά µια ιστορία κάνοντας επιτυχηµένη 
χρήση των κωδίκων του είδους στο οποίο ανήκει.  

• Να βρίσκουν και να εφαρµόζουν µε γνώση και επιτυχία το προσωπικό 
τους σκηνοθετικό ύφος. 

• Να συνεργάζονται µε άλλες ειδικότητες για την επίτευξη ενός κοινού 
αισθητικού αποτελέσµατος. 

• Να χρησιµοποιούν και να αξιοποιούν δηµιουργικά κινηµατογραφικό 
εξοπλισµό για την κατασκευή µιας ταινίας.  

• Να υποστηρίζουν προφορικά και γραπτά το έργο τους αξιοποιώντας το  
υλικό της έρευνάς τους και  χρησιµοποιώντας αναφορές σε αισθητικές 
κατηγορίες και έννοιες, καθώς και σε επιρροές από καλλιτεχνικά 
κινήµατα ή µεµονωµένους δηµιουργούς. 

Προγραµµατισµός  

Η φοιτήτρια-ής έρχεται σε επαφή µε τον επιβλέποντα και ζητάει προκαταρκτική 
συνάντηση αποστέλλοντας σε γραπτή µορφή:  
α. Σύνοψη της µελλοντικής ταινίας. 
β. Κείµενο προθέσεων της δραµατουργικής ανάπτυξης του σεναρίου και της 
σκηνοθετικής προσέγγισης. Στην περίπτωση που υπάρχει ολοκληρωµένο 
σενάριο η αποστολή συνοδεύεται από κείµενο προθέσεων καθώς και από 
οποιοδήποτε άλλο συναφές υλικό.  

Αν τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και εφόσον ο επιβλέποντας αποδεχτεί 
την πρόταση επίβλεψης, συνυπογράφεται η «αίτηση εκπόνησης διπλωµατικής 
εργασίας» και κατατίθεται στη γραµµατεία. 

Παράλληλα δίνονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ιδέας και της έρευνας, 
τόσο σε ο,τι αφορά στο θέµα όσο και στη µορφή της προτεινόµενης ταινίας. 

Στη συνέχεια η συνεργασία πραγµατοποιείται µε ιδιωτικές συναντήσεις (διά 
ζώσης ή διαδικτυακά) σε κοµβικά στάδια της παραγωγής.  
Στην περίπτωση οµαδικής διπλωµατικής ορίζονται οµαδικές συναντήσεις µε 
τους επιβλέποντες καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων.  
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Εφόσον ξεκινώντας η συνεργασία υπάρχει µόνον σύνοψη του µελλοντικού 
σεναρίου ακολουθεί η συγγραφή treatment έκτασης 2-10 σελίδων (ανάλογα µε 
τη διάρκεια της µελλοντικής ταινίας) .  

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου η/ο σεναριογράφος παίρνει 
ανατροφοδότηση από τον επιβλέποντα ώσπου αυτό να ολοκληρωθεί. 

Kοµβικό σηµείο της συνεργασίας είναι η παρουσίαση ενός χρονοδιαγράµµατος 
της κάθε φάσης της πραγµατοποίησης της ταινίας που δίνεται από τον 
παραγωγό. 

Κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων θα πραγµατοποιηθεί µία τουλάχιστον ακόµη 
συνάντηση ανατροφοδότησης πάνω στο υλικό.  
Ακολουθούν συναντήσεις στη φάση του µοντάζ, σίγουρα µετά το πρώτο και 
δεύτερο cut και πιθανότατα άλλες δύο φορές (µετά το µιξάζ, εταλονάζ και πριν 
την τελική κόπια).  

Το κείµενο τεκµηρίωσης της έρευνας και γενικότερα της αποτύπωσης τής 
δηµιουργικής σκέψης και µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, αναπτύσσεται κατά 
τη διάρκεια όλων των σταδίων κατασκευής της ταινίας µέχρι την ολοκλήρωση 
των γυρισµάτων ενώ θα παίρνει την τελική µορφή του µε την ολοκλήρωση του 
µοντάζ, του µιξάζ και της χρωµατικής διόρθωσης (εταλονάζ) της ταινίας.  

Σε κάποιες συναντήσεις µπορούν να συµµετέχουν και άλλα µέλη της 
δηµιουργικής οµάδας.  

Αξιολόγηση εργασίας 
Η διπλωµατική εργασία αξιολογείται από τριµελή επιτροπή (µε συναφή 
αντικείµενα) που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 

Τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν από την παρουσίαση, η ταινία και το 
υποστηρικτικό κείµενο θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπόλοιπη οµάδα 
αξιολόγησης.  
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Η διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται δηµόσια σε µέρα και ώρα που ορίζονται 
από τη Συνέλευση. Μετά την προβολή της ταινίας στην επιτροπή και τους 
προσκεκληµένους ακολουθεί διάλογος και προφορική υποστήριξή της. 
Η διάρκεια της προφορικής υποστήριξης κυµαίνεται µεταξύ 25 έως 45 λεπτά 
ανάλογα µε την διάρκεια και το περιεχόµενο της ταινίας και µπορεί να 
συνοδεύεται από power point ή/και συµπληρωµατικό οπτικοακουστικό υλικό.  

Σηµαντικές πληροφορίες 
• Βασική προϋπόθεση παρουσίασης διπλωµατικής εργασίας είναι να µην 

υπάρχουν υπόλοιπα υποχρεωτικών µαθηµάτων και να έχουν συµπληρωθεί 
τουλάχιστον 230 µονάδες ECTS. Για την δήλωση της αρκούν οι 220 µονάδες 
ECTS 

• Οι διπλωµατικές εργασίες δύναται να αποτελέσουν συµπαραγωγή µε 
τρίτους φορείς (ΕΚΚ, ΕΡΤ ΑΕ κ.α).  

• Στην πραγµατοποίησή τους δύναται να συµµετέχουν καλλιτεχνικοί 
συντελεστές οι οποίοι δεν ανήκουν στο φοιτητικό δυναµικό της σχολής.  

• Η αναφορά του λογότυπου του Τµήµατος Κινηµατογράφου του ΑΠΘ, και 
του επιβλέποντος θα πρέπει να εµφανίζεται στους τίτλους της ταινίας και 
στο εξώφυλλο/πρώτη σελίδα του κειµένου υποστήριξης. Το λογότυπο του 
Τµήµατος Κινηµατογράφου θα πρέπει επίσης να υπάρχει και στο τυχόν 
προωθητικό υλικό της ταινίας. 

• Οι παρουσιάσεις των διπλωµατικών έπονται των εξεταστικών περιόδων 
Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου. 

• Οι διπλωµατικές εργασίες παραδίδονται ψηφιακά στη γραµµατεία και στη 
βιβλιοθήκη του Τµήµατος πριν από την ορκωµοσία.  

• Το Τµήµα Κινηµατογράφου δύναται αφού ενηµερώσει τον σκηνοθέτη, να 
προωθήσει την διπλωµατική εργασία σε κινηµατογραφικά φεστιβάλ, 
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συνέδρια, αφιερώµατα, προβολές και εν γένει εκδηλώσεις που κρίνει πως 
προβάλουν το έργο που γίνεται σε αυτό.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Καλή επιτυχία!
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