
Αγαπητέ φοιτητή/τρια  
 

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία 
του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά (προσωπικά ή ταχυδρομικά):  
 

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
"ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους"  

Πανεπιστημιούπολη  
69100 Κομοτηνή 

−  
Τηλέφωνο 25310 39665, 25310 39622 

 

Δικαιολογητικά:  

 Αίτηση 
 Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη για οφειλή βιβλίων (Θα ζητηθεί υπηρεσιακά από τη Γραμματεία. Στην περίπτωση 

που έχετε δανειστεί και δεν επιστρέψατε βιβλία καλείστε να μεριμνήσετε για την άμεση επιστροφή τους )  

Επιστροφή: 

 Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  

!!! Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής σας Ταυτότητας πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία τη δήλωση 
απώλειας που κάνατε στην Αστυνομία. 

 

************** 

Επιπρόσθετα  

Οι φοιτητές που έχουν εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) πρέπει να καταθέσουν: 

1. Ένα  (1) αντίτυπο δερματόδετο (σε μπορντό χρώμα) της Μ.Δ.Ε.  
2. Κατάθεση δύο (2) ηλεκτρονικών αντιγράφων της Μ.Δ.Ε. (pdf αρχείο) σε ψηφιακό δίσκο (2 CD) 
3. Δήλωση σχετική με την Έγκριση Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Μ.Δ.Ε. 
4. Κατάθεση του επιστημονικού άρθρου ή του σύντομου επιστημονικού άρθρου (short paper) με την 

αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό ή το επιστημονικό συνέδριο. 
5. Κατάθεση βεβαίωσης του Κύριου Επιβλέποντα Καθηγητή σχετικά με το περιεχόμενο της δημοσίευσης 

του επιστημονικού άρθρου 
6. ΑΡΧΕΙΟ EXCEL, προς συμπλήρωση κατάλογος με τις επιστημονικές  εργασίες, ανακοινώσεις ή 

δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. (αποστολή στο  email: 
leitourgiki@phyed.duth.gr ) 

Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) πρέπει να καταθέσουν: 

1. Κατάθεση του επιστημονικού άρθρου ή του σύντομου επιστημονικού άρθρου (short paper) με την 
αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό ή το επιστημονικό συνέδριο. 

2. Κατάθεση βεβαίωσης του Κύριου Επιβλέποντα Καθηγητή σχετικά με το περιεχόμενο της δημοσίευσης 
του επιστημονικού άρθρου 

3. ΑΡΧΕΙΟ EXCEL, προς συμπλήρωση κατάλογος με τις επιστημονικές  εργασίες, ανακοινώσεις ή 
δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της Π.Α. (αποστολή στο  email: 
leitourgiki@phyed.duth.gr ) 
 

 
Προσοχή!!! 

Προϋπόθεση για την έκδοση του Διπλώματός σας είναι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών: 


