
Μάρτιος 2008 
 
Προς τους διπλωματικούς φοιτητές (προπτυχιακούς και ΜΔΕ) και τους υποψήφιους διδάκτορες 

του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής οι οποίοι έχουν επιστημονικό υπεύθυνο των εργασιών 
τους τον Καθ. κ. Λ.Χ. Μαργαρίτη και την Επικ. Καθ. κ. Ι.Σ. Παπασιδέρη 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι 
 
 

Με σκοπό τη σωστή διεξαγωγή και καθοδήγηση του ερευνητικού έργου, οι υποψήφιοι 
διδάκτορες και οι διπλωματικοί φοιτητές που βρίσκονται υπό την επιστημονική καθοδήγηση 
των προαναφερόμενων καθηγητών του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, θα 
πρέπει να παραδίδουν ανά δίμηνο γραπτή έκθεση πεπραγμένων σχετικών με την ερευνητική 
τους εργασία στον επιβλέποντα καθηγητή σε ειδικό dossier, κατά προτίμηση, με κρίκους. Στο 
ίδιο dossier θα συμπληρώνεται η επόμενη έκθεση και θα υπάρχουν καταχωρημένες οι τυχόν 
παρατηρήσεις. 

Οι συγκεκριμένες άτυπες «εκθέσεις προόδου» καλό είναι να περιλαμβάνουν: 
1. τον τίτλο της εργασίας 
2. τον επιστημονικό υπεύθυνο ή/και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (στην 

περίπτωση διπλωματικών ΜΔΕ) καθώς και τον επιβλέποντα της πορείας των 
πειραμάτων της εργασίας, στην περίπτωση που αυτή εκτελείται εκτός του Τομέα 
Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής.  

3. τον αύξοντα αριθμό της έκθεσης (πχ. τέταρτη δίμηνη έκθεση πεπραγμένων) 
4. εισαγωγική παράγραφο και γενικό σκοπό της εργασίας (στην πρώτη έκθεση), 

καθώς και επιμέρους σκοπό των πεπραγμένων κάθε φάσης (προηγούμενης και 
επόμενης).  

5. Αποτελέσματα της φάσης που ολοκληρώθηκε (με εικόνες όπου κρίνεται 
απαραίτητο), κριτική και ανάλυσή τους (σαν σύντομη συζήτηση). 

6. Προγραμματισμός πειραμάτων επόμενης φάσης. 
7. Τυχόν σχόλια γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την πορεία της εργασίας, 

δυσκολίες ή ερωτήματα που προκύπτουν κλπ και 
8. ενυπόγραφη επιστολή του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πειραματικής 

πορείας στην περίπτωση εξωτερικών διπλωματικών (που εκτελούνται εκτός του 
Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής), η οποία να βεβαιώνει ότι έλαβε 
γνώση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε κάθε έκθεση προσθέτοντας 
παράλληλα και αξιολόγηση του μέχρι τότε έργου καθώς και χρονική αλλά και 
πειραματική πρόβλεψη ολοκλήρωσης. 

  
Η διαδικασία αυτή,  εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τόσο στην καλύτερη επαφή του 

επιβλέποντα με τον φοιτητή, όσο και στην μεθοδικότερη παρακολούθηση της πορείας της 
εργασίας από τον ίδιο το φοιτητή και στην καλύτερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

 
 

Καθ. Λ.Χ. Μαργαρίτης 
Επίκ. Καθ. Ι.Σ. Παπασιδέρη 

 


