ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Ο Φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση Κατάθεσης Πτυχιακής Εργασίας την
οποία παραλαμβάνει από τη Γραμματεία (το έντυπο υπάρχει και στην
ιστοσελίδα) και την οποία συνυπογράφει ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός.
2. Ο Φοιτητής/τρια για να παρουσιάσει την Πτυχιακή του Εργασία θα πρέπει
να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη
λήψη πτυχίου, καθώς και την Πρακτική του Άσκηση.
3. Μαζί με την αίτηση καταθέτει τέσσερα (4) έντυπα αντίγραφα της
Πτυχιακής βιβλιοδετημένα ή σε σπιράλ, όπου κάθε αντίτυπο θα περιέχει
στις προκαταρκτικές σελίδες του περίληψη της εργασίας. Η πτυχιακή με
την περίληψη υποβάλλονται επίσης υποχρεωτικά και σε μορφή PDF που
περιέχονται σε πέντε (5) οπτικούς δίσκους (CD/DVD). Τα CD/DVD θα
τοποθετούνται σε χάρτινη συσκευασία και τα 4 από αυτά θα
επικολλούνται, κάθε ένα χωριστά, μπροστά από το οπισθόφυλλο του κάθε
αντίτυπου της πτυχιακής εργασίας. Το πέμπτο CD/DVD θα παραδίδεται
με χάρτινη ή πλαστική συσκευασία (θήκη) ανεξάρτητα.
4. Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου οι
φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να
συμπεριλαμβάνουν στις προκαταρκτικές σελίδες της εργασίας τους
κείμενο Δήλωσης Λογοκλοπής υπογεγραμμένο από τους ίδιους. Το σχετικό
έντυπο υπάρχει στα έντυπα της πτυχιακής.

5. O ορισμός της ημερομηνίας, ώρας και αίθουσας της παρουσίασης, καθώς
και η Τριμελής Επιτροπή ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
μέσα σε χρόνο μεταξύ μιας(1) έως τεσσάρων(4) εβδομάδων.
6. Οι εξεταστές καθώς και ο φοιτητής/τρια ειδοποιούνται από τη Γραμματεία
ή τον επιβλέποντα διδάσκοντα για την ώρα και ημέρα της παρουσίασης.
7. Η ημερομηνία παρουσίασης δεν μπορεί να γίνει σε λιγότερες από πέντε
εργάσιμες (5) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της πτυχιακής.
8. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να παραλάβει από τη Γραμματεία το
Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής το οποίο και επιστρέφει
συμπληρωμένο και υπογραμμένο από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
9. Η παρουσίαση δημοσιοποιείται με την ανάρτηση του εγγράφου
παρουσίασης στον Πίνακα ανακοινώσεων ή/και στο Διαδίκτυο.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο φοιτητής/τρια οφείλει να ολοκληρώσει της εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας του και
να την παραδώσει-καταθέσει εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους, από την ημερομηνία
ανάληψης-έγκρισης. Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (13
διδακτικές εβδομάδες), επομένως νωρίτερα του ενός διδακτικού ακαδημ. εξαμ. από την
ημερομηνία ανάληψης-έγκρισης δεν θα γίνεται δεκτή κατάθεση πτυχιακής εργασίας.
Παράταση του χρόνου της εκπόνησης και κατάθεσης πτυχιακής εργασίας γίνεται μόνο
από αυστηρές προϋποθέσεις και επιτρέπεται μόνο μία φορά και για διάστημα έως έξι (6)
μηνών, μετά τη λήξη του ενός(1) έτους και κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντα
Εκπαιδευτικού.
Ο φοιτητής/τρια δύναται να παραδώσει την πτυχιακή του εργασία ανεξάρτητα αν
οφείλει μαθήματα ή πρακτική άσκηση. Η παρουσίαση, όμως της εργασίας θα
πραγματοποιηθεί, μόνο, όταν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά του, καθώς και
την Πρακτική Άσκηση.

