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Διαδικαςία παρουςίαςησ ΜΔΕ 

 Η κατάκεςθ του τελικοφ κειμζνου τθσ ΜΔΕ ςτον επιβλζποντα, γίνεται ςτισ κακοριςμζνεσ 

θμερομθνίεσ ι ςε θμερομθνία που ανακοινϊνεται από τθν Γραμματεία, ϊςτε να υπάρχει αρκετόσ 

χρόνοσ για τυχόν επιμζρουσ διορκϊςεισ. Σασ υπενκυμίηουμε ότι ςτθν εκτφπωςθ τθσ ΜΔΕ, θ πρϊτθ 

ςελίδα όπου φαίνεται το λογότυπο του ΠΜΣ κα πρζπει να εκτυπωκεί ςε λευκό χαρτί. Η εμφάνιςθ 

μαηί με τθ δομι και το περιεχόμενο του δοκιμίου τθσ ΜΔΕ, είναι ζνα από τα 3 κριτιρια που 

βακμολογοφνται. Επιςθμαίνεται ότι θ ζκταςθ τθσ ΜΔΕ δε κα πρζπει να είναι μικρότερθ των 6.000 

λζξεων και προτιμθτζο να μθν είναι πάνω από 10.000 λζξεισ. 

Επίςθσ, οφείλετε να αποςτείλετε θλεκτρονικά τθν παρουςίαςι ςασ ςτθν Γραμματεία τουλάχιςτον τθν 

προθγουμζνθ τθσ διαδικαςίασ παρουςίαςθσ και να φροντίςετε να είναι διάρκειασ αυςτθρά 10min με 

χριςθ το πολφ 25 διαφανειϊν. Σε περίπτωςθ που ξεπεράςετε το χρόνο των 10min θ παρουςίαςθ κα 

διακόπτεται. Θα ακολουκεί ςυηιτθςθ 5min με ερωτιςεισ προσ τον παρουςιάηοντα κυρίωσ από τα 

μζλθ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Καλείςτε να είςτε ςυνδεδεμζνοι ςτο ςφςτθμα ςτθ 

διαδικτυακι διαδικαςία, μιςι με μία ϊρα πριν τθν οριςμζνθ ϊρα τθσ παρουςίαςισ ςασ. Τθν θμζρα 

τθσ παρουςίαςθσ τθσ ΜΔΕ κα παρουςιάςετε από τον προςωπικό ςασ υπολογιςτι, ςφμφωνα με τισ 

αναλυτικζσ οδθγίεσ που κα ςασ δοκοφν. Μετά τθν παρουςίαςθ και αφοφ ζχετε ςυμπεριλάβει ςτθ 

ΜΔΕ τυχόν διορκϊςεισ που ζχει προτείνει θ Τριμελισ Επιτροπι και μετά τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ 

κειμζνου από τον επιβλζποντα, οφείλετε να αποςτείλετε: 

 1 θλεκτρονικό ζντυπο ςε μορφι pdf ςτθ βιβλιοκικθ (θλ. δ/νςθ: libthesis@uth.gr - ςτο ςχετικό 

e-mail κα πρζπει να αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία του φοιτθτι (Όνομα, Επϊνυμο και 

Πατρϊνυμο), ενϊ για να γίνει αποδεκτό το αρχείο pdf (και να εκδοκεί θ ςχετικι βεβαίωςθ 

παραλαβισ) δεν κα πρζπει να είναι προςτατευμζνο με κωδικό πρόςβαςθσ, κακϊσ αυτό κα 

γίνει από τθ Βιβλιοκικθ ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ τεκμθρίωςθσ.)  

▪ Οι βεβαιϊςεισ παραλαβισ εργαςιϊν-διατριβϊν (όπωσ και αυτζσ μθ οφειλισ 

δανειςμζνου υλικοφ) που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του αντίςτοιχου τίτλου 

ςπουδϊν (πτυχίου), κα αποςτζλλονται επίςθσ θλεκτρονικά (είτε ςτουσ ίδιουσ τουσ 

φοιτθτζσ, είτε ςτισ αντίςτοιχεσ γραμματείεσ).  

▪ Σε περίπτωςθ που το αρχείο τθσ εργαςίασ-διατριβισ είναι ςχετικά μεγάλο (πάνω 

από λίγα Megabytes) μπορείτε να το υποβάλετε με τουσ εξισ τρόπουσ: 



Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Λάριςασ, Γραφεία Διευκυντϊν Κλινικϊν Νο. 28, 

Μεηοφρλο, 41110, Λάριςα Γραμματεία Ευδοκία Κοκότθ, Τθλ: 2413502012 e-

mail:pancreas@uth.gr α) μζςω τθσ υπθρεςίασ ανταλλαγισ αρχείων του ΠΘ, ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ που κα δείτε εδϊ: https://it.uth.gr/services/antallagi-arheionmeso-toy-

uploadusersuthgr ι β) μζςω δωρεάν εξωτερικισ υπθρεςίασ (π.χ. WeTransfer)  

 

 1 βιβλιοδετθμζνο ζντυπο ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ (ταχ. δ/νςθ: Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο 

Λάριςασ, Γραφεία Διευκυντϊν Κλινικϊν Νο. 28, Μεηοφρλο, 41110, Λάριςα, Γραμματεία 

Ευδοκία Κοκότθ, Τθλ: 2413502012)  

Σασ υπενκυμίηουμε ότι ο βακμόσ που κα προκφψει από τθ ΜΔΕ αντιςτοιχεί ςε 20 ECTS. 

Η ΜΔΕ βακμολογείται από μθδζν (0) ζωσ δζκα (10), με ελάχιςτο βακμό επιτυχίασ το πζντε (5). Σε 

περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ ΜΔΕ κακορίηεται από τθ ΣΕ νζα θμερομθνία αξιολόγθςθσ, τουλάχιςτον 

τρεισ (3) μινεσ μετά τθν πρϊτθ κρίςθ. Σε περίπτωςθ δεφτερθσ απόρριψθσ ο υποψιφιοσ διαγράφεται 

από το ΠΜΣ. 


