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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

 

Η διπλωματική εργασία στο Σενάριο  είναι ατομική και αφορά ουσιαστικά δημιουργική, 
πρωτότυπη σεναριακή εργασία, ικανή να  τεκμηρώσει πως ο/η υποψήφιος φοιτητής/τρια 
κατέχει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και δεξιότητες για να ανταποκριθεί σε ανάλογες 
επαγγελματικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις. Συμπληρωματικά, συνοδεύεται από ένα 
κείμενο υποστήριξης, που συνήθως παρουσιάζει συνοπτικά την έρευνα και τη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε, ή/και διερευνά ένα θέμα του γνωστικού πεδίου. 
 
Ως γενικό πλαίσιο, το αντικείμενο της διπλωματικής σεναρίου μπορεί να είναι:  

α) η συγγραφή μίας μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας (πρωτότυπης),  

β) η συγγραφή δύο (2) πιλοτικών επεισοδίων δραματικής σειράς μιας ώρας (one hour 

drama series) (πρωτότυπων), 

γ) η συγγραφή τριών (3) πιλοτικών επεισοδίων δραματικής/κωμικής σειράς μισής ώρας 

(sitcom) (πρωτότυπων). 

Η συγγραφή είναι μια μοναχική δουλειά αλλά ο κινηματογράφος, μια ομαδική τέχνη. Έτσι 

δίνεται, επίσης, η δυνατότητα σε φοιτήτριες/ές που το επιθυμούν να καταθέσουν ως μέρος 

του φακέλου τους 

 δ) σενάριο μικρού μήκους ταινίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο συνεργασίας με 

άλλους/-ες φοιτητές/τριες που εκπονούν την αντίστοιχη διπλωματική τους εργασία σε 

άλλα γνωστικά αντικείμενα (σκηνοθεσία, μοντάζ, ήχο και μουσική, δ/νση φωτογραφίας, 

παραγωγή, σκηνογραφία-ενδυματολογία). Το εν λόγω σενάριο ωστόσο θα κριθεί 

καθ’εαυτό και ανεξάρτητα από την τελική μορφή της ταινίας και τις επιμέρους άλλες 

καλλιτεχνικές επιτεύξεις. Επιπρόσθετα, δε, σε αυτό, θα πρέπει να συγγράψουν και πιλοτικό 

επεισόδιο δραματικής σειράς μίας ώρας ή σεναριακή δουλειά ανάλογης αφηγηματικής 

έκτασης, ώστε η συνολική σεναριακή δουλειά τους να θεωρηθεί επαρκής και ισοδύναμη με 

τις περιπτώσεις α΄- γ΄.  

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκλιση από τις παραπάνω 

ελάχιστες προδιαγραφές θα πρέπει να αιτηθούν γραπτώς στην/ον επιβλέπουσα/οντα την 

διπλωματική τους, και να λάβουν την αντίστοιχη γραπτή έγκριση. 

 

Η θεματολογία, τα επιμέρους είδη και οι αφηγηματικοί τρόποι που θα χρησιμοποιηθούν 

είναι ελεύθερα. Εκείνο που βαραίνει, ωστόσο, είναι η αιτιολογημένη επιλογή κάθε φορά, 

και η συνειδητότητα στην αντιμετώπιση του συγγραφικού τους έργου. Τα σενάρια που θα 

δημιουργήσουν υπό την επίβλεψη των διδασκουσών/όντων είναι μεν πρωτότυπα αλλά θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι πιθανότατα εντάσσονται σε ευρύτερες θεματικές οικογένειες και 

ειδολογικά γένη που προϋπάρχουν αυτών. 

 

Προϋποθέσεις: Προκειμένου η/ο φοιτητρια/ής να αναλάβει διπλωματική εργασία στο 

Σενάριο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 10 από τα 

12 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα σεναρίου του προγράμματος σπουδών. 
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Επίσης, να μην υπάρχουν υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων και να έχουν συμπληρωθεί 

τουλάχιστον 220 μονάδες ECTS για δήλωση (βλ. σχετικά, άρ. 17 & 19 Κανονισμού). 

 

Διάρκεια: Η εργασία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί σε εννέα 

μήνες πλήρους απασχόλησης, προϋποθέτει σειρά δοκιμών και επανασυγγραφών (drafts) 

και αντιστοιχεί σε 60 ECTS.  

 

Χρήσιμο είναι η σεναριακή δουλειά να συνοδεύεται από logline, μία σύντομη συνόψη (<1 

σελ.) και ένα μικρό κείμενο προθέσεων και περιγραφής του τρόπου εργασίας (1-3 σελ.) 

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα: 

H επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής σημαίνει, ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει κατακτήσει τις 

απαραίτητες ικανότητες σεναριακής συγγραφής σε μυθοπλαστικό περιεχόμενο, και 

ειδικότερα, ότι έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις -σεναριακές, δραματουργικές και 

αφηγηματικές- ώστε να συνεχίσει επαγγελματικά και καλλιτεχνικά στη σεναριογραφία. 

Ακόμα, τεκμηριώνει τη δυνατότητά της/του να συνεργαστεί με την/τον επιβλέπουσα/οντα, 

να λάβει υπόψιν τις ανατροφοδοτήσεις και, γενικότερα, να δουλέψει με συγκέντρωση και 

στοχοπροσήλωση στο συγκεκριμένο πεδίο, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της/του. 

 
 

Προγραμματισμός 

Καταρχάς έρχεστε σε επαφή με την/τον επιβλέπουσα/οντα αποστέλλοντας την αρχική σας 

ιδέα (ή ιδέες), στο βαθμό που την/τις έχετε αναπτύξει, ώστε να προγραμματιστεί η 

προκαταρκτική συνάντηση. 

 

Αν τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (βλ. πιο πάνω) και εφόσον η/ο επιβλέπουσα/ων 

αποδεχτεί την πρόταση επίβλεψης, συνυπογράφεται η «αίτηση εκπόνησης διπλωματικής 

εργασίας» και κατατίθεται στη Γραμματεία. Παράλληλα, σας δίνονται κατευθύνσεις για την 

σεναριακή ανάπτυξη της ιδέας σας, τόσο σε ό,τι αφορά στο θέμα και το περιεχόμενο όσο 

και στη μορφή της προτεινόμενης σεναριακής εργασίας. 

 

Στη συνέχεια, η συνεργασία γίνεται με προσωπικές συναντήσεις (από κοντά ή διαδικτυακά) 

σε κομβικές στιγμές/ στάδια της συγγραφής. Συνολικά ο αριθμός των συναντήσεων θα 

εξαρτάται από τις ανάγκες του έργου, σε μια αναλογία περίπου μίας συνάντησης/ μήνα, 

και ανάλογα πάντα με τον χρόνο επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων και τη γενικότερη 

πρόοδο της δουλειάς σας. Σε γενικές γραμμές, οι κόμβοι στη σεναριακή ανάπτυξη 

περιλαμβάνουν ανάπτυξη της ιδέας και πρώτη σύντομη περίληψη - treatment – 

διορθώσεις και επανασυγγαφές treatment - πρώτο σενάριο (draft) και επανασυγγραφές, 

ανάλογα και με την εκτίμηση κάθε φορά της/του επιβλέπουσας/οντος. 
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Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την παρουσίαση, ο φάκελός σας θα πρέπει να 

αποστέλλεται στην ορισμένη επιτροπή αξιολόγησης.  

 

Αξιολόγηση εργασίας 

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

ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αποτελούμενη από την/τον επιβλέπουσα/οντα 

και δύο ακόμα μέλη του διδακτικού προσωπικού. 

 

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 30’. Η 

παρουσίαση μπορεί να συνοδεύεται από power point ή/και συμπληρωματικό 

οπτικοακουστικό υλικό. Οι βαθμολογήτριες/τές μπορούν να θέσουν πάσης φύσεως σχετικά 

ερωτήματα προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη. 

 

Σημαντικές πληροφορίες 

• Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών έπονται των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, 

Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. 

• Οι διπλωματικές εργασίες παραδίδονται ψηφιακά στη γραμματεία και τη βιβλιοθήκη 

του Τμήματος πριν από την ορκωμοσία.  

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

εμφανίζεται στο εξώφυλλο/πρώτη σελίδα του σεναρίου / -ων, το ίδιο και το όνομα 

της/του επιβλέπουσας/οντος καθηγητή. Η αντίστοιχη αναφορά, σύμφωνα και με τον 

Κανονισμό του Τμήματος, θα πρέπει να γίνεται και στους εναρκτήριους τίτλους, σε 

περίπτωση που το εν λόγω σενάριο ολοκληρωθεί ως ταινία ή οπτικοακουστική, 

ευρύτερα, παραγωγή. 

 
 
 
 


