
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Το Τμήμα ανακοινώνει δύο φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους   

(κατά την έναρξη του εξαμήνου) το ακαδημαϊκό ημερολόγιο , όπου αναφέρονται 

οι σημαντικές ημερομηνίες σε σχέση με τις πτυχιακές εργασίες δηλαδή οι 

ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανάθεση (αρχή διαδικασίας) , παράδοσής 

πτυχιακής (ενδιάμεσο στάδιο  διαδικασίας) και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας  

2. Οι καθηγητές του Τμήματος προτείνουν τα θέματα για εκπόνηση πτυχιακής 

εργασίας τα οποία και ανακοινώνονται. 

3. Οι φοιτητές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ορίζεται στην ανακοίνωση) 

κάνουν την Δήλωση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας (υπάρχει στα Έντυπα -

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 

4. Στη συνέχεια ανακοινώνονται οι αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών ( ιστοσελίδα 

Τμήματος ) με  τα στοιχεία των αιτούντων φοιτητών (ΑΜ) και την  ανάθεση 

θέματος και το όνομα του επιβλέποντα  καθηγητή. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή 

με τον επιβλέποντα καθηγητή για την έναρξη της εκπόνησης της εργασίας. 

5. Η ανάθεση γίνεται  μια φορά. Αν κάποιος φοιτητής θέλει να αλλάξει το θέμα που 

του ανατέθηκε, αυτό θα γίνει με νέα αίτηση στην αρχή του επόμενου εξαμήνου. 

6. Δίνεται η δυνατότητα άτυπης ανάθεσης σε φοιτητές από το 7ο  εξάμηνο και μετά 

που έχουν συμπληρώσει 170 ΔΜ (χωρίς  απαραίτητα να έχουν περάσει όλα τα 

υποχρεωτικά μαθήματα). Ακολουθεί κανονική ανάθεση στο επόμενο εξάμηνο  και 

παρουσίαση στο τέλος του εξαμήνου της κανονικής ανάθεσης . 

7. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και με την έγκριση του 

επιβλέποντα  οι φοιτητές αποστέλλουν  με e-mail  (library@logistics.ihu.gr) την 

εργασία ( σε μορφή word) παράλληλα με την αίτηση παράδοσης πτυχιακής 

εργασίας (υπάρχει στα Έντυπα - Αιτήσεις στη σελίδα του Τμήματος). 

8. Η παρουσίαση γίνεται μέσω  της πλατφόρμας zoom ( όσο διαρκούν τα έκτακτα 

μέτρα) . Η ημερομηνία ορίζεται από την επιτροπή καθηγητών  

9. Μετά την Παρουσίαση ο φοιτητής λαμβάνει από τον επιβλέποντα καθηγητή τις 

διορθώσεις που τυχόν προκύψουν μετά την εξέταση και αφού κάνει τις διορθώσεις 

αυτές αποστέλλει την τελική γραπτή  εργασία  που πρέπει να είναι εκτυπωμένη με 

βάση  το πρότυπο που έχει ορίσει ο Τμήμα συνοδευόμενο από την αίτηση τελικής 

παράδοσης και 4 CD (όταν είναι δύο φοιτητές   5 CD) 



Όλες οι Πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα του Τμήματος 

 στην Οργάνωση Σπουδών   > >Πτυχιακή Εργασία 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα /mail καθηγητών 

 Τηλέφωνο Βιβλιοθήκης 2351047865 

 Mail βιβλιοθήκης (library@logistics.ihu.gr 

 

 Mail Καθηγητών θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο 

http://logistics.teicm.gr/images/logisticsdocs/Teacher_Email.pdf  


