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Άρθρο 1
Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
1.
Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Στους φοιτητές που εγγράφονται στο Δ΄
έτος σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.
2.
Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο μάθημα «Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι». Επιπλέον, οι φοιτητές που θα εκπονήσουν πτυχιακή
εργασία στην οποία θα απαιτείται στατιστική επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να
έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα «Περιγραφική Στατιστική»
3.
Στη σύνθεση του πτυχίου, η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 9 διδακτικές
μονάδες (12 ECTS) και ενέχει τη θέση τριών (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών
μαθημάτων.
Άρθρο 2
Διαδικασία εποπτείας
1.
Μπορούν να επιβλέπουν πτυχιακές εργασίες: α) Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ε.Π.Η., β) τα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων που διδάσκουν με ανάθεση στο
Τ.Ε.Ε.Π.Η. (εφόσον το επιθυμούν), γ) τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. που είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος, δ) οι διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 που είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος (εφόσον διδάσκουν στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. και στα δυο εξάμηνα
του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον το επιθυμούν), και ε) τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και οι
διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 ειδικών γνωστικών αντικειμένων (μουσική, αισθητική
αγωγή, θέατρο).
2.
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. (που απασχολείται αποκλειστικά στο
Τ.Ε.Ε.Π.Η.) έχει την υποχρέωση να εποπτεύσει, κάθε ακαδημαϊκό έτος, έως 5
πτυχιακές εργασίες. Εξαιρούνται –εφόσον το επιθυμούν- τα μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία
απουσιάζουν, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με εκπαιδευτική άδεια πάνω
από τρεις (3) μήνες.
3.
Στην 1η Γ.Σ. του Μαΐου κάθε έτους οι έχοντες δικαίωμα εποπτείας πτυχιακών
εργασιών υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γ.Σ. α) τα θέματα ή τις θεματικές
ενότητες πτυχιακών εργασιών που προτείνουν και σύντομη περιγραφή του θέματος ή
της ενότητας, καθώς και β) τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των
φοιτητών. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον κατάλογο των θεμάτων και αυτός αναρτάται στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Γ΄ έτους.
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4.
Εντός 45 ημερών, μετά την ανάρτηση του παραπάνω καταλόγου,
ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και κατατίθεται στη Γραμματεία
του Τμήματος η σχετική δήλωση «Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» υπογεγραμμένη
από τον επόπτη και τον φοιτητή.
5.
Η Γραμματεία του Τμήματος καταρτίζει τον κατάλογο των πτυχιακών εργασιών
που εκπονούνται και ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.
6.
Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου η Γ.Σ. ορίζει, για κάθε πτυχιακή εργασία 1
(ένα) μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο μαζί με τον Επόπτη της Πτυχιακής Εργασίας απαρτίζει
την Διμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σε επόμενη Γ.Σ. μπορεί να γίνει αλλαγή μέλους της
Διμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εφόσον απαιτηθεί.
Άρθρο 3
Εκπόνηση και περιεχόμενο πτυχιακών εργασιών
1.
Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά ή –σε περίπτωση συνεργασίας ( έως 2
φοιτητές) - προσδιορίζεται σαφώς η συμβολή κάθε φοιτητή.
2.
Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι μιας περιορισμένης έκτασης
βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια των γνωστικών
αντικειμένων που θεραπεύει το Τ.Ε.Ε.Π.Η.
3.
Μικρή τροποποίηση του θέματος της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει στη
διάρκεια εκπόνησής της.
Άρθρο 4
Δημόσια παρουσίαση – βαθμολόγηση
1.
Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής
παραδίδει 2 αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, τουλάχιστον
μια εβδομάδα πριν τη δημόσια παρουσίαση.
2.
Η ημέρα και η ώρα της δημόσιας παρουσίασης καθορίζεται από τη Γραμματεία
του Τμήματος, κατόπιν συνεννόησης, και αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων.
3.
Οι δημόσιες παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών λαμβάνουν χώρα: α)
εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του δεκαπενθήμερου που
προηγείται β) εντός της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου και του
δεκαπενθημέρου που έπεται, γ) εντός της εξεταστικής περιόδου του
Σεπτεμβρίου
και
του
δεκαπενθημέρου
που
έπεται.
Στις
δημόσιες
παρουσιάσεις των πτυχιακών μπορούν να παρίστανται διδάσκοντες και
φοιτητές του Τμήματος
4.
Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται σε κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 10
και με βάση το 5.
5.
Μετά το πέρας της δημόσιας παρουσίασης, τα μέλη της Διμελούς Επιτροπής
συσκέπτονται και αποφασίζουν για τη βαθμολογία. Συντάσσουν και υπογράφουν
Πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και τυχόν παρατηρήσεις, το οποίο
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με 1 (ένα) αντίγραφο της πτυχιακής
εργασίας σε έντυπη μορφή και 2 (δύο) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα
αντίγραφο (ηλεκτρονική μορφή) φυλάσσεται στο Αρχείο της Γραμματείας και δύο
αντίγραφα (ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη της
Σχολής. Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου της πτυχιακής εργασίας πρέπει να περιείχει
τα εξής στοιχεία: ονομασία Παν/μίου, Σχολής, Τμήματος, ονοματεπώνυμο(α)
φοιτητή(ών) που την εκπόνησε(αν), Αριθμό Μητρώου (Α.Ε.Μ.) τίτλο πτυχιακής
εργασίας, ονοματεπώνυμο επιβλέποντα καθηγητή, ονοματεπώνυμο δεύτερου μέλους
της Διμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τόπος και ημερομηνία εξέτασης. Κάθε
ηλεκτρονικό αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας θα δίνεται στη Γραμματεία σε
ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Κάθε ψηφιακός δίσκος θα περιέχει ένα αρχείο pdf με το
κείμενο της πτυχιακής εργασίας και ένα ξεχωριστό αρχείο doc. Το αρχείο doc θα έχει
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όλα τα στοιχεία της πτυχιακής εργασίας (σε ελληνικά και αγγλικά) δηλ. τα στοιχεία
που περιέχει το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας, περίληψη (μέχρι δεκαπέντε
γραμμές) και πέντε λέξεις-κλειδιά. Στο εξώφυλλο του ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) να
υπάρχει σμίκρυνση της σελίδας του τίτλου της πτυχιακής εργασίας.
6. Το πλήρες κείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι προσβάσιμο σε αναγνώστες
της Βιβλιοθήκης της Σχολής ή σε χρήστες του Διαδικτύου μόνο εφόσον υπάρξει
συναίνεση του(των) συγγραφέα(ων).
Άρθρο 5
Ακύρωση της δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται είτε
μετά από αίτηση του φοιτητή είτε μετά από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή
δύναται να ακυρωθεί η δήλωση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση
αυτή, ο φοιτητής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του, υποχρεούται να
εγγραφεί σε τρία (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Εκτός κι αν ο φοιτητής
επιθυμεί να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία σε άλλο γνωστικό αντικείμενο (θεματική
ενότητα) οπότε ακολουθείται η διαδικασία που ακολουθείται και για τους υπόλοιπους
φοιτητές (διάρκεια εκπόνησης 1 ακαδημαϊκό έτος). Οι αιτήσεις αυτής της μορφής
εξετάζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο.
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