
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Πτυχιακή Εργασία 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) γίνεται 

Υποχρεωτική κατ’ Επιλογή (δεν είναι πλέον υποχρεωτική προϋπόθεση για την 

απόκτηση πτυχίου ΤΠΤΕ).  

Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, τους 

χρεώνεται ως μάθημα Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογή και πιστώνεται με εννιά (9) 

Διδακτικές Μονάδες. 

Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει αναδρομική ισχύ και καλύπτει όλους τους φοιτητές του 

ΤΠΤΕ, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής τους. 

 

Διάρκεια 

 

Η εγγραφή στην ΠΕ γίνεται με δήλωση του φοιτητή στη Γραμματεία κατά την 

εγγραφή του στο 7ο ή μεταγενέστερο Εξάμηνο Σπουδών. Η ελάχιστη διάρκεια της ΠΕ 

είναι 2 εξάμηνα. 

 

Προϋποθέσεις 

 

Για την έναρξη της ΠΕ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 6 εξάμηνα 

σπουδών. 

 

 

Επιλογή Θέματος  

 

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια εκτεταμένη μελέτη / εφαρμογή σε πεδίο συναφές 

με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντος, που 

συνδυάζει τη θεωρητική έρευνα με την πειραματική εφαρμογή. Η πτυχιακή εργασία 

προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους, να εξελίξουν τις προσωπικές τους 

δεξιότητες, και να ασχοληθούν/δοκιμαστούν σε εφαρμογές σχετικές με την 

επαγγελματική κατεύθυνση του ενδιαφέροντός τους. 

 

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να 

εκπονήσουν την εργασία τους σε συνεργασία με το Σύμβουλο Σπουδών. Συνιστάται 

οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν ΠΕ  ήδη κατά τη διάρκεια του τρίτου 

έτους να συνεργάζονται με το Σύμβουλο Σπουδών για τη επιλογή θέματος και 

πιθανού επιβλέποντος της εργασίας τους, είτε με βάση τα θέματα που έχουν 

ανακοινωθεί από πλευράς διδασκόντων (στις προσωπικές σελίδες των διδασκόντων), 

είτε μετά από επικοινωνία με τον πιθανό επιβλέποντα και διερεύνηση των ιδεών, 



δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων του φοιτητή.  Εφόσον το θέμα της πτυχιακής 

εργασίας είναι διεπιστημονικό μπορεί να οριστεί Συνεπιβλέπων. 

 

Στην περίπτωση που το θέμα της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας δεν εντάσσεται 

στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του διδάσκοντος ή ένας διδάσκων έχει ήδη αναλάβει 

το μέγιστο αριθμό πτυχιακών εργασιών που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, τότε ο 

διδάσκων μπορεί να αρνηθεί να αναλάβει την πτυχιακή εργασία. Στην περίπτωση 

αυτή ο φοιτητής σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Σπουδών θα πρέπει να αναζητήσει 

νέο επιβλέποντα / ή και θέμα πτυχιακής εργασίας σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία. 

 

Στα θέματα πτυχιακών εργασιών που ανακοινώνει κάθε διδάσκοντας, έχει τη 

δυνατότητα να ορίσει τις γνώσεις / δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

πτυχιακής εργασίας. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη προσέλευση για το ίδιο θέμα, για την επιλογή των 

φοιτητών λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω κριτήρια (ενδεικτικά): 

 συνολική ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή 

 ακαδημαϊκή επίδοση στα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας μαθήματα 

 καλές προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις στη συγκεκριμένη επιστημονική 

περιοχή 

 

Συλλογική πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονήσει ομάδα από 2 ως 3 φοιτητές. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ο αριθμός μπορεί να υπερβεί τα 3 άτομα, με ευθύνη του 

επιβλέποντα. Σε κάθε περίπτωση ο επιβλέπων θα πρέπει να διασφαλίσει τον διακριτό 

χαρακτήρα της συμβολής του κάθε φοιτητή χωριστά στην εργασία.    

 

Η δήλωση της πτυχιακής στο Δελτίο Εγγραφής Μαθημάτων από το φοιτητή, γίνεται 

στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή του στο 7ο (ή μεταγενέστερο) 

εξάμηνο σπουδών. Η δήλωση της πτυχιακής εργασίας για δεύτερη (και άνω) φορά 

από το φοιτητή είναι επιπλέον του μεγίστου αριθμού δηλωθέντων μαθημάτων. Η 

πτυχιακή εργασία δηλώνεται υποχρεωτικά από το φοιτητή και πέρα των οκτώ (8) 

πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, κατά την περίοδο ανανεώσεων 

εγγραφών εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου.  

 

Η Γραμματεία, μετά το τέλος της περιόδου των ανανεώσεων εγγραφών, 

ενημερώνεται από τους διδάσκοντες - επιβλέποντες για το συνολικό αριθμό ΠΕ που 

έχουν αναλάβει να επιβλέψουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο και συγκροτεί 

συνολικό κατάλογο Π.Ε. με τα θέματα και τους επιβλέποντες – συνεπιβλέποντες. Η 

Συνέλευση του ΤΠΤΕ ενημερώνεται από τη Γραμματεία μέσω του συνολικού 

καταλόγου, ο οποίος αναρτάται παράλληλα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Τμήματος.  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

 

Κάθε πτυχιακή εργασία επιβλέπεται από έναν υπεύθυνο διδάσκοντα,  ο οποίος είναι 

μέλος ΔΕΠ του ΤΠΤΕ. Ο Συνεπιβλέπων της Π.Ε. μπορεί να είναι είτε μέλος ΔΕΠ ή 

συμβασιούχος διδάσκων του ΤΠΤΕ, είτε μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ, είτε εξωτερικός 

συνεργάτης του ΤΠΤΕ αναγνωρισμένης ερευνητικής εμπειρίας με συνάφεια προς το 

αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας. 

 



Η παρακολούθηση εκπόνησης πτυχιακής συνεπάγεται την αξιολόγηση της προόδου 

όπως αυτή προκύπτει από τις τακτικές συναντήσεις του (των) φοιτητή (-ών) με τον 

επιβλέποντα σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Σπουδών. 

 

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα δύο (2) μόνο φορές να αλλάξει επιβλέποντα καθηγητή κι 

αυτό σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερώσει τη 

Γραμματεία του Τμήματος για την αλλαγή του επιβλέποντα. Η Γραμματεία οφείλει 

να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση του ΤΠΤΕ για τη συγκεκριμένη αλλαγή. Η 

διαδικασία για την εκπόνηση της πτυχιακής με το νέο θέμα είναι όπως περιγράφηκε 

παραπάνω.  

 

Παραδοτέα 

 

 το κείμενο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει 

o Εισαγωγή στο θέμα 

o Θεωρητική ανάπτυξη (θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική πρόταση) 

o Μεθοδολογία / έρευνα 

o Συμπεράσματα 

o Βιβλιογραφία 

o Παραρτήματα 

 υποστηρικτικό υλικό (εφόσον απαιτείται)  σε έντυπη, ψηφιακή (δισκέτες, CD-

ROM, κ.τ.λ.) ή αναλογική (κασέτες, video) μορφή  

 το ψηφιακό ή αναλογικό προϊόν, εφόσον η εργασία απαιτεί την ανάπτυξη 

εφαρμογής  

 

Ο ελάχιστος αριθμός σελίδων της ΠΕ θα πρέπει να είναι: 

- 30 σελίδες, εφόσον η ΠΕ καταλήγει σε κάποιο προϊόν/εφαρμογή σε ψηφιακή ή 

αναλογική μορφή (π.χ. Ντοκυμαντέρ / CD-Rom). 

- 60 σελίδες, εφόσον η ΠΕ δεν συνοδεύεται από εφαρμογή. 

 

 

 

Αξιολόγηση 

 

Όταν ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον φοιτητή/τρια, 

θεωρεί ότι η Π.Ε. έχει ολοκληρωθεί, τότε καθορίζει την ημερομηνία παρουσίασης και 

εξέτασης της. Η παρουσίαση της Π.Ε. καθώς και η κατάθεση της βαθμολογίας από 

τον επιβλέποντα, σε ειδική έντυπη φόρμα υπογεγραμμένη από τα μέλη της τριμελούς 

εξεταστικής επιτροπής, στη γραμματεία του Τμήματος, μπορεί να γίνεται μόνο μέσα 

στα χρονικά πλαίσια μίας εκ των τριών εξεταστικών περιόδων εκάστου ακαδημαϊκού 

έτους, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη 

τους. Η ανακοίνωση για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αναρτάται στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος. 

 

Η υποστήριξη της πτυχιακής γίνεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, τον συνεπιβλέποντα και ένα 

τρίτο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή 

και από άλλα ΑΕΙ της χώρας, του οποίου τα διδακτικά ή ερευνητικά ενδιαφέροντα 

εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της ΠΕ. Απαρτία υπάρχει εφόσον είναι 

παρόντα τα δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής. 

 



Η πτυχιακή εργασία με μέριμνα του επιβλέποντα και του φοιτητή, αποστέλλεται 

εγκαίρως πριν από την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης, σε 3 αντίτυπα στα 3 

μέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

 

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για 

τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να 

δεχθεί διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και εποικοδομητική κριτική από τα μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής ή και από άλλους παριστάμενους διδάσκοντες του Τμήματος ή 

και άλλων Τμημάτων. Τη συζήτηση με αφορμή την υποστήριξη της Π.Ε. συντονίζει ο 

επιβλέπων.   

 

Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία όλων των 

μελών της ομάδας. 

 

Για την αξιολόγηση της πτυχιακής συνυπολογίζονται: 

 

 Η επιστημονική πληρότητα 

 Η ποιότητα του υλικού που έχει συλλεχθεί 

 Η ποιότητα της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί 

 Η αξιολόγηση προόδου της πτυχιακής 

 Η παρουσίαση της εργασίας 

 

Μετά τη λήξη της δημόσιας υποστήριξης της ΠΕ, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει 

για τη βαθμολόγηση της Π.Ε. Η βαθμολογία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία 

του Τμήματος σε ειδικό έντυπο εφόσον πληρούνται όλες οι προηγούμενες 

προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ομαδικής Π.Ε. η βαθμολογία δίδεται κατ’ άτομο. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φοιτητής ενσωματώνει τυχόν διορθώσεις 

και σχόλια που έχουν γίνει πιθανά από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, και μέσα 

σε διάστημα 15 ημερών υποβάλλει δύο αντίγραφα σε έντυπη μορφή της πτυχιακής 

εργασίας στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προαιρετικά την 

ηλεκτρονική της έκδοση, ένα αντίτυπο, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά 

προτίμηση αρχείο .doc ή αρχείο PDF), αποθηκευμένη σε CD-ROM. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας του 

και επανάληψης της μετά από αίτησή του. Η παρουσίαση της βελτιωμένης Π.Ε. δεν 

μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 μηνών. Αν αποτύχει και 

δεύτερη φορά, ο φοιτητής με αίτησή του στη Γραμματεία ζητά νέο θέμα στην ίδια ή 

σε άλλη γνωστική περιοχή, με τον ίδιο ή άλλο επιβλέποντα, προκειμένου να εγγραφεί 

ξανά στο μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” την επόμενη περίοδο εγγραφής στο τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος. 

 


