Κανονισμός διπλωματικών εργασιών στο Εργαστήριο BCL
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών που ακολουθεί το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
(BCL) είναι η ακόλουθη:
1. Ανακοίνωση των θεμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του BCL και πρόσκληση σε συνάντηση
2. Παρουσίαση των θεμάτων σε συνάντηση δια ζώσης με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές
3. Ανακοίνωση των συνδέσμων περιγραφής των θεμάτων και της φόρμας αίτησης των ενδιαφερομένων για
ανάληψη διπλωματικής στο εργαστήριο BCL του ΒΕΤ.
4. Αξιολόγηση των φοιτητών και ειδοποίησή τους για συνέντευξη με τον επιβλέποντα καθηγητή μέσω e-mail
5. Ενημέρωση των επιλεγμένων φοιτητών και τελική αποδοχή της διπλωματικής εργασίας εκατέρωθεν
6. Ανάρτηση των θεμάτων διπλωματικών & επιλεγμένων φοιτητών στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου BCL
Πέραν της ως άνω διαδικασίας, οι επιλεγμένοι φοιτητές ακολουθούν κανονικά την ισχύουσα διαδικασία για τη
δήλωση της διπλωματικής τους εργασίας. Ισχύουν τα αναγραφόμενο στον κανονισμό διπλωματικών εργασιών όπως
εμπεριέχονται στον Οδηγό Σπουδών του ΒΕΤ.
Μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης εφαρμόζονται για την επιλογή των διπλωματικών φοιτητών του εργαστηρίου
ή/και των συνεργαζόμενων με αυτό εργαστηρίων όταν πρόκειται για συνεπίβλεψη. Τα γενικά κριτήρια εφαρμόζονται
σε όλους τους φοιτητές, ενώ τα ειδικά ανάλογα με το εκάστοτε θέμα. Η βαρύτητα των κριτηρίων διαφοροποιείται
ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας.
Γενικά κριτήρια
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Αριθμός ECTS που έχει συλλέξει ο φοιτητής
Μέσος όρος βαθμολογίας σε όλα τα διδακτέα μαθήματα του ΒΕΤ
Αριθμός και επίδοση στα μαθήματα που προσφέρονται από το Εργαστήριο (Βιοποικιλότητα & Κλιματική
Αλλαγή, Βιολογία Διατήρησης στην Πράξη, Οικολογία Πεδίου, Βιολογία Μεγάλων Χερσαίων Θηλαστικών,
Χερσαία πανίδα της Ελλάδας: ασπόνδυλα)
Ξένες γλώσσες και επίπεδο αυτών
Γνώση χρήσης ΗΥ και επίπεδο αυτού, γνώση GIS, R, στατιστικής
Δραστηριοποίηση στον περιβαλλοντικό κλάδο (συνέδρια, σεμινάρια, εθελοντισμός, συμμετοχή σε ΜΚΠΟ,
συμμετοχή σε δράσεις του Εργαστηρίου)
Κίνητρα και λόγοι αίτησης ανάληψης της διπλωματικής εργασίας

Ενδεικτικά ειδικά κριτήρια
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Πρότερη ερευνητική εμπειρία στο κάθε θέμα (συνέδρια, πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε δράσεις του BCL,
εθελοντισμός, εμπειρία πεδίου)
Άδεια οδήγησης
Διάθεση αυτοκινήτου / διάθεση τζιπ (αυτονομία μετακίνησης)
Ορειβατική εμπειρία, αυτονομία στην έρευνα πεδίου, καλή φυσική κατάσταση
Φωτογραφική εμπειρία/ διάθεση συναφούς φωτογραφικού εξοπλισμού
Οικονομική δυνατότητα κάλυψης εξόδων πεδίου όταν δεν υπάρχει κάλυψη από το BCL

Η φόρμα αίτησης περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία του ενδιαφερομένου/η φοιτητή/τριας και χωρία συμπλήρωσης
ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης ως άνω. Στη συνέντευξή του ο φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να προσκομίσει
βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία
Σημειώνεται ότι: (α) στα περισσότερα θέματα έρευνας πεδίου, η μη διάθεση αυτοκινήτου και ενίοτε τζιπ από τους
φοιτητές αποτελεί λόγο απόρριψης, καθώς δεν διατίθενται οχήματα για έρευνα από το Παν/ο Ιωαννίνων. (β) Τα
έξοδα μετακίνησης/διαμονής των φοιτητών δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των μελών
ΔΕΠ του Παν/ου Ιωαννίνων και βαρύνουν τους ίδιους, εκτός και αν τους έχει γνωστοποιηθεί η συμμετοχή τους σε
ερευνητικό πρόγραμμα. (γ) Σε όλα τα θέματα έρευνας πεδίου απαιτείται η συνοδεία είτε από άλλο
διπλωματικό/μεταπτυχιακό φοιτητή είτε από εθελοντές για λόγους ασφαλείας. Η εύρεση συνοδείας είναι ευθύνη
του διπλωματικού φοιτητή/τριας. (δ) Φοιτητές που έχουν προβλήματα υγείας δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν
θέματα έρευνας πεδίου. (ε) Η οδήγηση και η συντήρηση του αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα
πεδίου γίνεται με ευθύνη του διπλωματικού φοιτητή/τριας. (στ) Η συμπλήρωση της φόρμας αίτησης ενέχει την ισχύ
Υπεύθυνης Δήλωσης διενέργειας της έρευνας πεδίου με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας, με προτεραιότητα την
ασφάλεια των φοιτητών και των συνοδών τους.
Καθ. Βασιλική Κατή, Υπεύθυνη Εργαστηρίου

