
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. Διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας 

Οι φοιτητές/ήτριες του Ζ΄ εξαμήνου που επιθυμούν να αναλάβουν πτυχιακή 

εργασία στο Η΄ εξάμηνο θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 

1. Ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος για τις θεματικές ενότητες που 

έχουν προτείνει οι εν δυνάμει επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/ήτριες και 

επικοινωνούν μαζί τους, μέσω email, προκειμένου να δηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μαζί τους. 

2. Η πτυχιακή εκπονείται από έναν ή δύο φοιτητές/ήτριες. 

3. Συνεννοούνται με τους/τις εν δυνάμει επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/ήτριες για 

συνάντηση, στην οποία, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ φοιτητή/ήτριας-

επιβλέποντα/ουσας για τη συνεργασία μεταξύ τους, συνδιαμορφώνουν το θέμα 

της πτυχιακής στα πλαίσια της θεματικής που έχουν επιλέξει. 

4. Στη συνάντηση αυτή έχουν μαζί τους εκτυπωμένη την Ατομική Αίτηση Ανάληψης 

Πτυχιακής Εργασίας (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 

5. Συμπληρώσουν την Αίτηση, η οποία υπογράφεται επί τόπου από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια και τον/την φοιτητή/ήτρια.  

6. Καταθέτουν την Αίτηση στη γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του 

κοινού, το αργότερο μέχρι τη λήξη  των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.  

7. Ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος για την τελική έγκριση 

ανάληψης της πτυχιακής από τη Γενική Συνέλευση. 

8. Δηλώνουν την πτυχιακή εργασία στη δήλωση μαθημάτων του Η΄ Εξαμήνου. 

 

Β. Διαδικασία εξέτασης πτυχιακής εργασίας 

Οι πτυχιακές εργασίες εξετάζονται μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων 

Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, στις αμέσως επόμενες δυο (2) εβδομάδες. 

Οι φοιτητές/ήτριες αφού ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους πρέπει να 

ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 

1. Καταθέτουν στη γραμματεία ΑτομικήΑίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας (η 

οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος), η οποία θα φέρει την 

υπογραφή του/της επιβλέποντα/ουσας ότι η πτυχιακή εργασία έχει 

ολοκληρωθεί.  



2. Μαζί με την αίτηση, καταθέτουν 3 έντυπα αντίγραφα της πτυχιακής (ένα για τον 

κάθε εξεταστή) και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο (CD). Ταυτόχρονα, στέλνουν στο 

e-mail των εξεταστών το σώμα της πτυχιακής.  

3. Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των εξαμήνων (χειμερινού-εαρινού). 

4. Ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης και οι φοιτητές ενημερώνονται με email από τη 

γραμματεία τόσο για την ημερομηνία όσο και για τα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής εξέτασης. 

5. Κατά την εξέταση, γίνεται σύντομη παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας από 

τους φοιτητές, στο τέλος της οποίας τα μέλη της επιτροπής εξέτασης υποβάλουν 

ερωτήσεις. 

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

συνεδριάζουν και την αξιολογούν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:  

 Οργάνωση - Σχεδιασμός  

 Τεχνική και θεωρητική κατανόηση  

 Ανάλυση, σύνθεση και επίτευγμα  

 Αποτελέσματα και Συμπεράσματα  

 Παρουσίαση  

7. Το κάθε μέλος της επιτροπής καταθέτει αναλυτικά τη βαθμολογία του στο 

έγγραφο «Πρακτικό Βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας». Ο τελικός βαθμός είναι 

ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών εξεταστών. 

8. Ο/η επιβλέπων/ουσα καταθέτει το Πρακτικό στη Γραμματεία του Τμήματος.  

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Οι φοιτητές που πρόκειται να πάρουν πτυχίο ΤΕΙ είναι υποχρεωμένοι να 

εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. 

2. Οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και εντεύθεν, 

για να αναλάβουν πτυχιακή εργασία θα πρέπει στο μάθημα «Μεθοδολογία 

Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας» του Α΄ εξαμήνου να έχουν βαθμολογία 

τουλάχιστον 7,5. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το 

μάθημα «Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία ΙΙ» του Ζ΄ εξαμήνου. 

3. Για οποιοδήποτε θέμα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 

πτυχιακής, οι φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται να ενημερώσουν πρώτα τον/την 

επιβλέποντα/ουσα ο/η οποίος/α, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, επικοινωνεί με 

την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών για εξεύρεση λύσης. 

 

 

 



 


