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Κάθε φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια του 

8ου εξαμήνου των σπουδών του με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την 

Πρακτική Άσκηση και σε αντικείμενα συμβατά με το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος. 

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά από ένα (1) φοιτητή ή συλλογικά από δυο 

(2) φοιτητές, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Η έναρξη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας γίνεται αφού προηγηθούν οι ακόλουθες 

διαδικασίες.  

Διαδικασίες ανάληψης 

Αμέσως με την έναρξη του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, ο υπεύθυνος κάθε Τομέα 

καλεί τα μέλη ΕΠ του οικείου Τομέα, εντός δέκα (10) ημερών, να καταθέσουν 

ηλεκτρονικά στον ίδιο δύο (2) έως πέντε (5) θέματα πτυχιακών εργασιών που είναι 

σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει, ή τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι εναρμονισμένα με το περιεχόμενο του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Θέματα μπορούν να καταθέτουν και τα μέλη 

του έκτακτου προσωπικού που διαθέτουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα. 

Οι Υπεύθυνοι Τομέων αφού συγκεντρώνουν τα θέματα συγκαλούν άμεσα Γ.Σ. Τομέα 

προκειμένου να συζητηθούν, τροποποιηθούν αν αυτό κρίνει η πλειοψηφία της Γ.Σ. 

και τελικά επικυρωθούν. Το αντίστοιχο πρακτικό της Γ.Σ. του Τομέα υποβάλλεται 

στη Γραμματεία του Τμήματος υπό μορφή πίνακα. Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερώναπό την έναρξη του χειμερινού ή εαρινού 

εξαμήνου. 

Κάθε φοιτητής, οφείλει να επιλέξει ένα θέμα από τη λίστα των προτεινόμενων 

θεμάτων και να έρθει σε συνεννόηση με το μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού που 

έχει προτείνει το αντίστοιχο θέμα. Συντάσσεται από τον φοιτητή/ές, με τη βοήθεια 

του επιβλέποντα μια σύντομη περίληψη του θέματος (μέχρι 200 λέξεις), η οποία 

πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, και τους στόχους της εργασίας και συγχρόνως 

υποβάλλεται «αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας» στη Γραμματεία προκειμένου η 

Γενική Συνέλευση Τομέα να επικυρώσει την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας και να 

ορίσει την τριμελή επιτροπή εξέτασης. Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός δυο (2) μηνών από την έναρξη του χειμερινού ή εαρινού 

εξαμήνου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμιά αίτηση δεν γίνεται 

δεκτή από την Γραμματεία, παρά μόνο στην αντίστοιχη περίοδο του επομένου 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Η Γενική Συνέλευση Τομέα σε τακτική συνεδρίαση επικυρώνει την ανάληψη των 

πτυχιακών εργασιών εξετάζοντας ατομικά κάθε θέμα και ορίζει την τριμελή επιτροπή 

εξέτασης κάθε πτυχιακής εργασίας. Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον 
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επιβλέποντα και από δυο επιπλέον μέλη Ε.Π. χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση ένα 

μέλος Ε.Π. της τριμελούς να ανήκει σε άλλο Τμήμα της Σχολής ή ακόμη και του ΤΕΙ 

Αθήνας. 

Τέλος η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει συνοπτικά τα θέματα στις σχετικές 

ιστοσελίδες του Τμήματος (Τίτλος θέματος – όνομα ή ονόματα φοιτητών – 

επιβλέπων και τριμελής επιτροπή). 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης 

Η διαδικασία υποβολής περιέχει τα παρακάτω στάδια:  

Συμπλήρωση από τον φοιτητή αίτησης εξέτασης πτυχιακής εργασίας και κατάθεσή 

της στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τρία αντίγραφα της εργασίας για την 

τριμελή επιτροπή.  

Η τριμελής επιτροπή παραλαμβάνει τα αντίγραφα της εργασίας από τη Γραμματεία 

και ορίζει, σε συνεννόηση με τον φοιτητή, ημέρα, ώρα και τόπο εξέτασης 

συντάσσοντας σχετική ανακοίνωση η οποία πρέπει να δημοσιοποιείται ανάλογα. 

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε η ημερομηνία και η ώρα παρουσίασης των 

πτυχιακών εργασιών να μην παρεμποδίζει το εκπαιδευτικό έργο.  

Κατά την εξέταση γίνεται σύντομη παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας από τον ή 

τους φοιτητές στο τέλος της οποίας τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης υποβάλουν 

ερωτήσεις. 

Μετά την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 

συνεδριάζουν και την αξιολογούν βάσει κριτηρίων. Το κάθε μέλος της επιτροπής 

καταθέτει τον τελικό του βαθμό στο «Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής 

Εργασίας». Ο τελικός βαθμός για τον φοιτητή είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας 

των εξεταστών. Ο επιβλέπων καθηγητής και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής 

κοινοποιούν στη συνέχεια τον τελικό βαθμό στον φοιτητή. Αν η πτυχιακή εργασία 

έχει εκπονηθεί από ομάδα φοιτητών και η βαθμολογία διαφοροποιείται για κάποιον ή 

κάποιους από τους φοιτητές τότε η επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει για κάθε 

φοιτητή διαφορετικό πρακτικό. Το «Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής 

Εργασίας», υπογεγραμμένο από τα μέλη της τριμελούς, κατατίθεται από τον 

επιβλέποντα στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευμένο από τόσα αντίγραφα της 

εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (CD) όσα είναι οι φοιτητές που την εκπόνησαν +1 

ώστε να τοποθετηθούν στο Φάκελό τους. 
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