ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την προετοιμασία και υποβολή των διπλωματικών εργασιών, της σχετικής περίληψης και της
σύνοψης θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:
Γλώσσα σύνοψης και περίληψης:
Έκταση σύνοψης:
Έκταση περίληψης:
Γλώσσα εργασίας:
Αριθμός αντιτύπων εργασίας:
Εξώφυλλο διπλωματικής:
Μέγεθος σελίδας:
Περιθώρια:
Αρίθμηση σελίδων:
Αρίθμηση κεφαλαίων-παραγράφων:
Αρίθμηση σχημάτων/πινάκων:
Αρίθμηση εξισώσεων:
Αρίθμηση αναφορών:
Γραμματοσειρά:
Μέγεθος στοιχείων:

Ελληνική και Αγγλική
200-300 λέξεις
2 σελίδες
Ελληνική
5 έντυπα και 1 ηλεκτρονικό αντίγραφο σε μορφή pdf
Βλέπε συνημμένο υπόδειγμα
Α4 (21 x 29.7 cm)
2 cm στην πάνω, κάτω και δεξιά πλευρά της σελίδας και
2.5 cm στην αριστερή πλευρά
Συνεχόμενη, στην κάτω-δεξιά πλευρά της σελίδας
Αραβικοί αριθμοί, μορφής:
«Κεφάλαιο.Ενότητα.Υποενότητα» (π.χ. 3.2.2)
Συνεχόμενη εντός κάθε κεφαλαίου (π.χ. σχήμα 5.3)
Συνεχόμενη εντός κάθε κεφαλαίου (π.χ. εξίσωση (5.3))
Ενιαία σε όλη την εργασία, της μορφής [1], [2] κλπ.
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