
Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες 
Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας

1. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας στο Τμήμα μας διαρκεί 20 λεπτά. Ακολουθούν: 
(α) έως 5 λεπτά μια επίδειξη λειτουργίας (αν υπάρχει demo), και (β) ερωτήσεις.

2. Η  παρουσίαση  αποτελείται  από  1η διαφάνεια  με  τίτλο,  όνομα  επιβλέποντος  και  μέλη 
εξεταστικής επιτροπής, ημερομηνία και Τμήμα.

3. Η 2η διαφάνεια παρουσιάζει το περίγραμμα της παρουσίασης.

4. Ακολουθούν  15 διαφάνειες “καθαρού περιεχομένου παρουσίασης”. Σε αυτό τον αριθμό 
δεν  προσμετρούνται  συνδετικές  διαφάνειες  (π.χ.  διαφάνειες   με  μόνο  τίτλο  όπως 
“Ακολουθεί  η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος”  ή  διαφάνειες  που  επαναλαμβάνουν  το 
περίγραμμα της παρουσίασης).

5. Από τις 15 διαφάνειες, το πολύ 5 διαφάνειες αποτελούν την εισαγωγή, την παρουσίαση του 
προβλήματος και το θεωρητικό υπόβαθρο, δηλαδή υλικό που προϋπήρχε της διπλωματικής 
εργασίας και δε δημιουργήθηκε από το φοιτητή.

6. Οι υπόλοιπες  10 διαφάνειες, αφορούν την εργασία του φοιτητή, δηλαδή το έργο που έχει 
κάνει.  Ενδεικτικά,  αλγόριθμος,  κύκλωμα,  προσομοίωση,  πειράματα,  μετρήσεις, 
συμπεράσματα, φωτογραφίες κυκλώματος, μελλοντικές επεκτάσεις.

7. Μετά τις παραπάνω διαφάνειες, μπορεί να τοποθετηθεί κάποια βιβλιογραφία (αν υπάρχει 
λόγος) ή διαφάνεια με acknowledgements (ομοίως, αν υπάρχει λόγος).

8. Προτείνεται να υπάρχει αρίθμηση σε όλες τις διαφάνειες.
9. Το κείμενο στις διαφάνειες να είναι λιτό και ουσιαστικό. Κατά την παρουσίαση δεν είναι 

σωστό ο φοιτητής να κάνει απλή ανάγνωση του κειμένου, αλλά θα πρέπει να προσθέτει 
περισσότερες πληροφορίες ή να επαναδιατυπώνει τις έννοιες με δικές του εκφράσεις.

10. Ο τίτλος  της  διαφάνειας  να  είναι  ουσιαστικός  και  να δηλώνει  την  κεντρική  έννοια  της 
διαφάνειας. Ο σωστός τίτλος μιας διαφάνειας, δίνει απάντηση στην ερώτηση “Τι θα ήθελα 
να θυμούνται από αυτή τη διαφάνεια” ή “Αν χρησιμοποιούσα μια πρόταση για αυτή τη 
διαφάνεια αυτή θα ήταν....”.

11. Δεν επιτρέπονται τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
12. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον μια φορά πιο πριν, πρόβα την παρουσίαση, 

στην οποία θα την έχει χρονομετρήσει, για να βεβαιωθεί ότι ολοκληρώνεται σε 20 λεπτά.
13. Κατά την ημέρα της εξέτασης, το αρχείο της παρουσίασης να είναι ταυτόχρονα και σε PPT 

και σε PDF (λόγω πιθανότητας μη συμβατότητας του αρχείου PPT/PPTX).
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