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ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες που απαιτεί και τις οποίες στοχεύει  να οξύνει 
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες

• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα

• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 

• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας

• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)

• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου

• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό
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Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      
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• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες στις οποίες στοχεύει  
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες


• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα

• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 

• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας

• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)

• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου

• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες στις οποίες στοχεύει  
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες

• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα


• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 

• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας

• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)

• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου

• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες στις οποίες στοχεύει  
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες

• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα

• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 


• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας

• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)

• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου

• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες στις οποίες στοχεύει  
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες

• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα

• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 

• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας


• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)

• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου

• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες στις οποίες στοχεύει  
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες

• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα

• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 

• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας

• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)


• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου

• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Διπλωματική Εργασία
Ένα εξάμηνο από μόνη της: 30 ECTS 

Ικανότητες και δεξιότητες στις οποίες στοχεύει  
(η λίστα περιέχει προαιρετικούς στόχους) 

  
• Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις

• Ικανότητα για ομαδική εργασία (*)

• Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων (*)

• Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (*)

• Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα

• Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη

• Ικανότητα για έρευνα 

• Ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και τεχνικών σε νέες καταστάσεις και συνθήκες

• Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα

• Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας 

• Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας

• Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (*)

• Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου


• Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)


(*): Προαιρετικό


ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Παρουσίαση 
και  
Βαθμολόγηση  
Διπλωματικής 
Εργασίας 

Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία

Ανακοίνωση  
Προσφερομένων  
Θεμάτων και 
Θεματικών  
Διπλωματικών  
Εργασιών

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Η πρόταση πρέπει να περιέχει και τα 3 κομβικά σημεία  
στις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που φαίνονται εδώ: 

1. Εκθέσεις προόδου στο τέλος του 1ου και 2ου διμήνου  
      με συγκεκριμένα παραδοτέα 
2. Τελικό κείμενο διπλωματικής εργασίας 

(Οι εκθέσεις προόδου κατατίθενται στην γραμματεία του ΔΠΜΣ 15 ημέρες  
μετά την παρέλευση της περιόδου στην οποία αφορά).

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Κατάθεση  
Πρότασης  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν ενυπόγραφες 
από όλα τα μέρη έως και την 24η Ιουλίου 2020. 

Οι προτάσεις κατατίθενται στην γραμματεία του 
ΔΠΜΣ.

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Σε ένα διδάσκοντα /μια διδάσκουσα μπορεί να ανατεθεί έως το  
30% των διπλωματικών του έτους

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Σε ένα διδάσκοντα /μια διδάσκουσα μπορεί να ανατεθεί έως το  
30% των διπλωματικών του έτους

Μια φοιτήτρια / ένας φοιτητής μπορεί να αναλάβει μόνο μια διπλωματική εργασία

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Ανάληψη και  
Ανάθεση  
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Σε ένα διδάσκοντα /μια διδάσκουσα μπορεί να ανατεθεί έως το  
30% των διπλωματικών του έτους

Μια φοιτήτρια / ένας φοιτητής μπορεί να αναλάβει μόνο μια διπλωματική εργασία

Καταληκτική ημερομηνία λήψης απόφασης από την Ε.Δ.Ε του ΔΠΜΣ:  
8η Σεπτεμβρίου 2020 

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      



Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Εκπόνηση 
Διπλωματικής  
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”



Βασική διαδικασία
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Παρουσίαση 
και  
Βαθμολόγηση  
Διπλωματικής 
Εργασίας 

Βασική διαδικασία
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Παρουσίαση 
και  
Βαθμολόγηση  
Διπλωματικής 
Εργασίας 

Βασική διαδικασία

Η παρουσίαση είναι δημόσια, 
εντός εξεταστικής περιόδου,  

παρουσία των 3 μελών  
της συμβουλευτικής επιτροπής. 

Περιλαμβάνει παρουσίαση 30’ της  
εργασίας, 

ερωτήσεις από τους  
παρευρισκόμενους, 

ερωτήσεις από την επιτροπή, 
συζήτηση και βαθμολόγηση. 

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”
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Περιλαμβάνει παρουσίαση 30’ της  
εργασίας, 

ερωτήσεις από τους  
παρευρισκόμενους, 

ερωτήσεις από την επιτροπή, 
συζήτηση και βαθμολόγηση. 

Οι διπλωματικές εργασίες αναρτώνται υποχρεωτικά 
στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ 

και  

στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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Εξαιρετικές περιπτώσεις
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Εκπόνηση 
Διπλωματικής 
Εργασίας 

Εξαιρετικές περιπτώσεις

Αν η εργασία κριθεί ανεπαρκής αυτή  
αναπέμπεται με σχόλια και διορθώσεις 

από την επιτροπή, προς επανεξέταση εντός 3 μηνών και όχι 
λιγότερο από 1 μήνα. 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Σπουδών περί 
αναστολής φοίτησης και συνολικού χρόνου φοίτησης. 

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”
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Ευχαριστώ. 

Καλή πρόοδο και επιτυχία  
στο τελικό και  
σημαντικότατο  

στάδιο των σπουδών σας!

ΔΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                                      


