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Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής 
Εργασίας 

1. Όροι Ανάληψης 
 

Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω 

κριτήρια: 

- Έχουν ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών 

- Έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας 

- Δεν χρωστούν παραπάνω από 30 διδακτικές μονάδες από τα υπόλοιπα 

μαθήματα 

Το κάθε θέμα πτυχιακής δύναται να το αναλάβει ένας φοιτητής ή ομάδα δύο 

φοιτητών. 

2. Διαδικασία Ανάληψης Πτυχιακής 
 

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε διδακτικού εξαμήνου τα μόνιμα μέλη του ΕΠ 

(υποχρεωτικά) όπως και οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες 

(προαιρετικά) προτείνουν σειρά θεμάτων πτυχιακών εργασιών μετά από γραπτή 

πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να 

είναι συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 

επιβλέποντα. Λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε ο αριθμός των θεμάτων να 

υπερκαλύπτει το σύνολο του αριθμού των υποψήφιων για εκπόνηση πτυχιακής 

φοιτητών. 

Ο κατάλογος των θεμάτων αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων της 

γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ενώ εντός χρονικού πλαισίου μίας 

εβδομάδας οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τρία θέματα με σειρά 

προτεραιότητας και να καταθέσουν αντίστοιχο έντυπο στη γραμματεία. 

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή των 

δηλωθέντων θεμάτων στους φοιτητές. Σε περίπτωση που κάποιο θέμα έχει δηλωθεί 

από περισσότερους των δύο φοιτητών, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην ανάθεση 

του θέματος μετά από αιτιολογημένη απόφαση. Τέλος, η κατάσταση των φοιτητών 



με τα ανατιθέμενα θέματα κοινοποιείται στους πίνακες ανακοινώσεων της 

γραμματείας και την ιστοσελίδα του Τμήματος. 

3. Διαδικασία Εκπόνησης  
 

Μετά την κοινοποίηση της κατάστασης με τους φοιτητές και τα ανατιθέμενα 

θέματα, ο κάθε φοιτητής υποχρεούται άμεσα και με δική του ευθύνη να 

επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή ούτως ώστε να ενημερωθεί για τις 

λεπτομέρειες και τις προθεσμίες της υπό εκπόνησης εργασίας. Εάν ο φοιτητής δεν 

επικοινωνήσει άμεσα με το επιβλέποντα, τότε ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει την 

ανάκληση του θέματος από τη Γενική Συνέλευση. 

3.1 Χρονικά πλαίσια 

 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι ένα 

διδακτικό εξάμηνο και η παρουσίασή της ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής 

πραγματοποιείται στο αμέσως επόμενο. Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες 

συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι, είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια της 

ολοκλήρωσης της πτυχιακής για ακόμη ένα εξάμηνο μετά από πρόταση του 

επιβλέποντα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την πάροδο της 

παραπάνω προθεσμίας ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση της ανάθεσης 

θέματος και ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει νέο θέμα σε επόμενη ανάθεση. 

3.2 Οδηγίες Συγγραφής 

 

Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας ακολουθούνται οι οδηγίες και τα πρότυπα 

που διδάχθηκαν στα μαθήματα «Διαμόρφωση και Συγγραφή Επιστημονικής 

Εργασίας» του πρώτου έτους και «Μεθοδολογία Έρευνας» του τρίτου έτους. 

4. Παρουσίαση και Βαθμολόγηση Πτυχιακής 
 

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της πτυχιακής και μετά από έγκριση του 

επιβλέποντος καθηγητή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση κατάθεσης πτυχιακής στη 

γραμματεία του τμήματος συνοδευόμενη από τρία έντυπα αντίγραφα της εργασίας 

(πρόχειρη εκτύπωση) και τρία cd που περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό αρχείο της. 

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημερομηνία στην οποία παρουσιάζεται δημόσια η 

πτυχιακή εργασία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία αποτελείται 

από τακτικά μέλη ΕΠ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με το θέμα και εκ των 



οποίων ο ένας είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Στα μέλη της τριμελούς επιτροπής 

διαβιβάζονται τα τρία πρόχειρα αντίτυπα και τα cd. 

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί την πτυχιακή εργασία, εξετάζει 

προφορικά τον φοιτητή και είναι δυνατόν να υποδείξει διορθώσεις και άλλες 

παρατηρήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν διορθώσεις – παρατηρήσεις ή όταν αυτές 

διεκπεραιωθούν, η επιτροπή καταθέτει στη γραμματεία πρακτικό αξιολόγησης της 

πτυχιακής στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία του κάθε μέλους και ο μέσος όρος 

των τριών εξεταστών. Ο μέσος όρος αποτελεί και τον τελικό βαθμό της πτυχιακής 

εργασίας. 

Ο φοιτητής, μετά την κατάθεση του πρακτικού αξιολόγησης υποβάλλει ένα 

αντίγραφο της τελικής πτυχιακής και ένα cd με το τελικό ηλεκτρονικό αρχείο αυτής 

στη γραμματεία για το αρχείο του Τμήματος. 

 


