ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Η πτυχιακή εργασία στοχεύει να δώσει στον φοιτητή την ευκαιρία να εμβαθύνει
σε ένα ειδικό θέμα του ενδιαφέροντός του. Ειδικότερα, μέσα από την πτυχιακή
εργασία ο φοιτητής θα εξασκηθεί σε τρόπους προσέγγισης δύσκολων
προβλημάτων που θα συναντήσει στην αγορά εργασίας και η λύση των οποίων
θα απαιτήσει ειδική έρευνα βιβλιογραφίας, ερευνητικές πρωτοβουλίες κ.λπ.
Ευκταία επιδίωξη από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι να αποτελέσει
τον θεμέλιο λίθο στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση σε θέσεις του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

•

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και οι πιστωτικές
μονάδες (ECTS) που της αντιστοιχούν είναι 20.

•

Για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι: α) οι
φοιτητές να μην οφείλουν περισσότερα του 2/3 (29) του συνόλου των
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Στα οφειλόμενα μαθήματα
δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα ξένης γλώσσας β) ο φοιτητής να βρίσκεται
τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο σπουδών και γ) να έχει εξετασθεί τουλάχιστον στο
80% των μαθημάτων ειδικότητας της κατεύθυνσής του.

•

Η παρουσίαση (προσοχή!! όχι η κατάθεση) της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται
εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις του για τη
λήψη του πτυχίου, δηλαδή την επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων
και την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.

•

Η

κατάθεση-παράδοση

της

πτυχιακής

στη

Γραμματεία,

εφόσον

έχει

ολοκληρωθεί, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα έτος, ανεξάρτητα
αν ο φοιτητής συγγραφέας της οφείλει μαθήματα ή τη πρακτική του άσκηση.
•

Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας είναι δημόσια και ανοικτή και μπορούν
να την παρακολουθήσουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες. Κατά συνέπεια, οι
παρουσιάσεις

πτυχιακών

εργασιών

πραγματοποιούνται

μόνο

κατά

τις

περιόδους διδασκαλίας μαθημάτων και όχι κατά τις περιόδους των διακοπών.
•

Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι
μικρότερη της εξαμηνιαίας διάρκειας διδασκαλίας (13 εβδομάδες, κατ’ ελάχιστο)
και λογίζεται από την ημερομηνία έγκρισης της ανάθεσής της.
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•

Η διαπίστωση φαινομένων λογοκλοπής* κατά την εκπόνηση πτυχιακής
εργασίας

επισύρει

σοβαρές

πειθαρχικές

επιπτώσεις.

Σε

περιπτώσεις

εκτεταμένης λογοκλοπής μπορεί να επιβληθεί, μεταξύ άλλων, η ποινή της
ακύρωσης της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση των αποφοίτων, η
διαπίστωση λογοκλοπής μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αφαίρεση του
πτυχίου τους.
•

Ο φοιτητής/τρια που επιθυμεί να αναλάβει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας,
μπορεί να επιλέξει ένα θέμα από τα εκάστοτε εγκεκριμένα και ανακοινωθέντα
θέματα από το Τμήμα, αφού επικοινωνήσει με τον εισηγητή -επιβλέποντα
Εκπαιδευτικό.

•

Κατόπιν οφείλει να υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με fax, αφού συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα
Εκπαιδευτικό για να προσυπογράψει και αυτός την αίτηση.

•

Αφού η αίτηση εγκριθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο φοιτητής/τρια,
ξεκινά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και έχει δικαίωμα να την
παραδώσει-καταθέσει ολοκληρωμένη εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους.

* Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και αντιγραφή υλικού από εργασίες τρίτων, εκτεταμένη αντιγραφή χωρίς
αναφορά των πηγών, βοήθεια από τρίτα πρόσωπα, παραβίαση των κανόνων της επιστημονικής
δεοντολογίας κ.λπ.
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