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ΕΠΙΛΟΓΗ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από φοιτήτρια/τη αποτελεί η επιτυχής 

εξέτασή της/του σε μαθήματα του προγράμματος κορμού (υποχρεωτικά, ημι-υποχρεωτικά, 

επιλογής), με βάση και τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου, που να αντιστοιχούν σε 

τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS. 

Η διαδικασία ορισμού θέματος πτυχιακής εργασίας για κάθε ενδιαφερόμενη/ο φοιτήτρια/τη είναι η 

εξής: 

1. Οι Γ.Σ. των Τομέων συντάσσουν και προωθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι τις 15/5 

κάθε έτους, κατάλογο με τα γενικά θέματα και το είδος των πτυχιακών εργασιών (ερευνητική, 

βιβλιογραφική) που έχουν προτείνει τα μέλη ΔΕΠ, μόνα ή σε συνεργασία με διδάκτορα ΕΔΙΠ. 

Στον κατάλογο πρέπει να αναφέρεται για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας το εξάμηνο στο οποίο θα 

εκπονηθεί αυτή και το ειδικό κριτήριο για την εκπόνησή της (1 μάθημα με 10 μονάδες ECTS ή 2, 

το πολύ, μαθήματα του προγράμματος κορμού με συνολικά τουλάχιστον 10 μονάδες ECTS στα 

οποία πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς η/ο φοιτήτρια/τής που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή 

εργασία με το συγκεκριμένο θέμα). Κατά τη σύνταξη αυτών των καταλόγων θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει μέχρι 6 πτυχιακές εργασίες ανά 

ακαδημαϊκό έτος (4 από αυτές μπορούν να εκπονούνται στο ίδιο εξάμηνο) και ότι ο αριθμός των 

θεμάτων των πτυχιακών εργασιών πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των φοιτητριών/των που 

αναμένεται να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα του προγράμματος κορμού με συνολικά 90 

μονάδες ECTS όταν θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης θέματος πτυχιακής εργασίας. 

2. Η Γραμματεία του Τμήματος συντάσσει, με βάση τους επιμέρους καταλόγους που 

αποστέλλονται από τις Γ.Σ. των Τομέων, ενιαίο κατάλογο, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος πριν τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου. 

3. Οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία δηλώνουν την προτίμησή 

τους για τα θέματα που τις/τους ενδιαφέρουν (μέχρι 4 με σειρά προτεραιότητας), μετά τη λήξη 

της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και την ένταξή τους σε κατεύθυνση 

(κατά κανόνα από 15/7 έως 25/7). Tα τρία πρώτα από τα μέχρι 4 θέματα πτυχιακής εργασίας που 

μπορούν που δηλώνονται με σειρά προτίμησης από μια φοιτήτρια ή ένα φοιτητή πρέπει να 

προέρχονται υποχρεωτικά μόνο από τους καταλόγους των Εργαστηρίων του Τμήματος που 

υποστηρίζουν εκπαιδευτικά την κατεύθυνση της πρώτης προτίμησης της φοιτήτριας ή του φοιτητή 

στην αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε κατεύθυνση. 

4. Σε περίπτωση που για ένα θέμα εκδηλώνουν ενδιαφέρον περισσότερες/οι από μια/ένα 

φοιτήτριες/τές και αυτές/οί ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

με το συγκεκριμένο θέμα, ενεργοποιείται η διαδικασία κατάταξής τους σε σειρά με βάση τα μόρια 

που συγκεντρώνουν από: 

α. την επιτυχή εξέταση και την επίδοσή τους στο μάθημα ή τα μαθήματα του ειδικού κριτηρίου 

(εάν τα μόρια αντιστοιχούν σε περισσότερες από 10 μονάδες ECTS γίνεται αναγωγή τους στις 

10 μονάδες ECTS ώστε αυτά να κυμαίνονται μεταξύ 50 και 100). 

β. την επιτυχή εξέταση σε υποχρεωτικά μαθήματα, ημι-υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα 

επιλογής κορμού (τα μόρια αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των μονάδων ECTS από τα πιο 

πάνω μαθήματα και κυμαίνονται μεταξύ 22,5 και 45). 



γ. το μέλος του διδακτικού προσωπικού που έχει προτείνει το θέμα και θα επιβλέψει την 

πτυχιακή εργασία (μέχρι 10 μόρια) στην περίπτωση που δυο ή περισσότερες/οι φοιτήτριες/τές 

έχουν συγκεντρώσει μόρια από τα α) και β) που δεν εμφανίζουν διαφορά μεγαλύτερη από 10 

μόρια. 

5. Ο κατάλογος με τα γενικά θέματα των πτυχιακών και το είδος αυτών, τα ονοματεπώνυμα των 

μελών ΔΕΠ ή Δρ ΕΔΙΠ και ΔΕΠ που θα τις επιβλέψουν, το εξάμηνο στο οποίο θα εκπονηθούν 

αυτές και τα ονοματεπώνυμα των φοιτητριών/τών που πρόκειται να τις εκπονήσουν αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος κατά το πρώτο 10ήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. 

6. Οι φοιτήτριες/τές που δεν επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά το 4ο έτος των 

σπουδών με θέμα διαφορετικό από αυτά της αρχικής προτίμησής τους ή δεν ικανοποιούν την 

αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (επιτυχής εξέταση σε μαθήματα 

κορμού με συνολικά 90 ECTS) έχουν το δικαίωμα υποβολής ανάλογης δήλωσης, ως τεταρτοετείς 

πλέον, μετά τη λήξη της εξεταστικής του Ιουνίου του 4ου έτους των σπουδών τους. 

 


