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Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  

1. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) – Γενικά  
Το μάθημα «Πτυχιακή Εργασία» είναι Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕ) και πιστώνεται με δέκα (10) 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS. 

2. Διάρκεια Πτυχιακής Εργασίας  
Η εγγραφή στην ΠΕ γίνεται με δήλωση του φοιτητή στη Γραμματεία κατά την εγγραφή του 

στο 7ο ή μεταγενέστερο Εξάμηνο Σπουδών. Η ΠΕ δηλώνεται υποχρεωτικά από το φοιτητή και 

πέρα των οκτώ (8) πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, κατά την περίοδο 

ανανεώσεων εγγραφών εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου σε περίπτωση που αυτό 

απαιτείται. Η ελάχιστη διάρκεια της ΠΕ είναι 2 εξάμηνα. 

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΕ είναι: 

➢ να έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) εξάμηνα σπουδών 

➢ να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα των 2 πρώτων 

ετών.  

3. Ανακοίνωση Θεμάτων ΠΕ και διαδικασία επιλογής και ανάθεσης  
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε πλήθος 

προτεινόμενων θεμάτων για ΠΕ από κάθε διδάσκοντα ακολουθώντας το σύνδεσμο του 

μαθήματος «ΠΤΕ: Πτυχιακή Εργασία» στον παρακάτω σύνδεσμο του e-class: 

https://eclass.aegean.gr/courses/ 131349/ 

Στο σύνδεσμο αυτό, παρουσιάζονται θέματα ΠΕ, αναλύονται οι απαιτήσεις τους και 

προσφέρονται όλες οι συνοδευτικές πληροφορίες που απαιτούνται (συναφή μαθήματα στο 

ΠΠΣ του ΤΠΤΕ, βιβλιογραφία, στοιχεία επικοινωνίας διδάσκοντα/ουσας) σε ένα 

τυποποιημένο πρότυπο παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι 

διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν θέματα (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ). Η ομαδοποίηση των 

θεμάτων γίνεται ανά διδάσκοντα/ουσα, κάθε ένας/μια εκ των οποίων θα πρέπει να έχει 

προσφέρει πέντε (5) ενεργά και ως έναν βαθμό πρωτότυπα θέματα σε κάθε ακαδημαϊκό 

έτος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ύπαρξη αρκετών θεμάτων ΠΕ σε θέματα 

επιστημονικής αιχμής. Οδηγίες εκπόνησης της ΠΕ προσφέρονται και στον Οδηγό Σπουδών 

του ΤΠΤΕ. Οι ΠΕ μπορούν να είτε ατομικές, είτε συλλογικές από ομάδα δύο ή τριών φοιτητών 

με αντίστοιχη κατανομή φόρτου εργασίας. 

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με τον/την 

Διδάσκοντα/ουσα και ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα του θέματος, τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις της κάθε ΠΕ (στόχοι, τόπος και διάρκεια υλοποίησης, μεθοδολογία που θα 

εφαρμοστεί). Σε περίπτωση που περισσότεροι του/της ενός/μίας φοιτητές/τριες 

ενδιαφέρονται την ίδια περίοδο για το ίδιο θέμα, για την ανάθεση του θέματος λαμβάνονται 

υπόψιν, οι επιδόσεις του/της ενδιαφερόμενου/ης στα συναφή μαθήματα που αναφέρονται 

στο έντυπο περιγραφής της ΠΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαφάνεια στη 

διαδικασία ανάθεσης καθώς και οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους τους/τις 

φοιτητές/τριες σε θέματα ΠΕ. Τα παραπάνω βήματα  προτείνεται στους/στις φοιτητές/τριες 

να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, ώστε να 



πραγματοποιείται σε κατάλληλο χρόνο η δήλωση του μαθήματος της ΠΕ στην αρχή του 7ου 

εξαμήνου.  

Η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την ανάθεση θεμάτων ΠΕ ανά επιβλέποντα και ορίζει 

τα υπόλοιπα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η παρουσίαση και αξιολόγηση της ΠΕ 

γίνεται σε ανοικτό ακροατήριο, ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν 

δημόσιας ανακοίνωσης και συνοδεύεται από ερωτήσεις (μελών Επιτροπής, ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ 

και κοινού). Η δημόσια παρουσίαση (τόπος, ημερομηνία και ώρα) των ΠΕ εργασιών γίνεται 

γνωστή σε όλη την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας μέσω 

ανάρτησης ανακοινώσεων από τη Γραμματεία και αποστολής σχετικού ενημερωτικού 

μηνύματος στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, 

αντίγραφο της ΠΕ κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Διαδικασία Εκπόνησης 
Κάθε πτυχιακή εργασία επιβλέπεται από έναν υπεύθυνο διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να 

είναι είτε μέλος ΔΕΠ ή Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του ΤΠΤΕ. Υπάρχει δυνατότητα 

να ορισθεί και συνεπιβλέπων/ουσα στην ΠΕ. 

Η παρακολούθηση εκπόνησης πτυχιακής συνεπάγεται την αξιολόγηση της προόδου όπως 

αυτή προκύπτει από τις τακτικές συναντήσεις  των φοιτητών/τριων με τον/την 

επιβλέποντα/ουσα. Στις συλλογικές πτυχιακές ο επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να διασφαλίσει 

τον διακριτό χαρακτήρα της συμβολής του κάθε φοιτητή/τριας χωριστά στην εργασία.  

Ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα δύο (2) μόνο φορές να αλλάξει επιβλέποντα/ουσα 

καθηγητή/τρια κι αυτό σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος για την αλλαγή και ηΓραμματεία οφείλει να 

ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση του ΤΠΤΕ.  

5. Παραδοτέα ΠΕ 
Παραδοτέα της ΠΕ είναι το κείμενο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

• Εισαγωγή στο θέμα 

• Θεωρητική ανάπτυξη (θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική πρόταση) 

• Μεθοδολογία / έρευνα 

• Συμπεράσματα 

• Βιβλιογραφία 

• Παραρτήματα (εφόσον είναι απαραίτητα) 

• Συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό (εφόσον απαιτείται) σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή 

• Ψηφιακό προϊόν, εφόσον η εργασία οδηγεί σε ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής 

Ο ελάχιστος αριθμός σελίδων της ΠΕ θα πρέπει να είναι: 

➢ Τριάντα 30 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένων της Βιβλιογραφίας και των 

Παραρτημάτων), εφόσον η ΠΕ καταλήγει σε κάποιο προϊόν/εφαρμογή σε ψηφιακή 

μορφή (π.χ. Πρόγραμμα, Ντοκυμαντέρ). 

➢ Εξήντα (60) σελίδες, εφόσον η ΠΕ δεν συνοδεύεται από εφαρμογή. 

 



6. Διαδικασίες Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
Όταν ο επιβλέπων/ουσα, σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται  από τη ΓΣ του Τμήματος, θεωρεί ότι οι στόχοι της ΠΕ έχουν 

επιτευχθεί, τότε καθορίζει την ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης της σε συνεννόηση με 

τον φοιτητή/τρια. 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 ΠΕ πραγματοποιείται από την Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 

(ανακοίνωση σε λίστα email της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος).  

Η υποστήριξη της ΠΕ γίνεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία 

απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, και άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ 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/της επιβλέποντα/ουσας και του/της φοιτητή/τριας, 

αποστέλλεται εγκαίρως πριν από την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης με ηλεκτρονικό 

τρόπο, στα άλλα δύο (2) μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 

Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον 

επιβλέποντα/ουσα για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας. Η διάρκεια της παρουσίασης 

δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας. Ο/η φοιτητής/τρια 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 τη συντονίζει ο/η επιβλέπων/ουσα της ΠΕ. 

Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών της 

ομάδας. 

7. Κριτήρια αξιολόγησης ΠΕ 
Για την αξιολόγηση της πτυχιακής συνυπολογίζονται: 

• Η επιστημονική πληρότητα (25%) 

• Η ποιότητα του υλικού που έχει συλλεχθεί (10%) 

• Η ποιότητα της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί ή η συγκριτική μελέτη του θέματος 

αναπτύσσεται (25%) 

• Η αξιολόγηση προόδου και αποτελεσμάτων της ΠΕ (15%)  

• Η παρουσίαση της ΠΕ (25%) 

Μετά τη λήξη της δημόσιας υποστήριξης της ΠΕ, η επιτροπή αξιολόγησης συνεδριάζει για τη 

βαθμολόγηση της ΠΕ και η τελική βαθμολογία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του 

Τμήματος σε ειδικό έντυπο εφόσον πληρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις. Σε 

περίπτωση ομαδικής ΠΕ η βαθμολογία εκδίδεται κατ’ άτομο, καθώς ο/ φοιτητής/τρια 

αξιολογείται ξεχωριστά στο μέρος που ανέλαβε να εκπονήσει σύμφωνα με τα παραπάνω 

κριτήρια. 



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φοιτητής/τρια ενσωματώνει τυχόν διορθώσεις και 

σχόλια που έχουν γίνει πιθανά από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (εξεταστική 

επιτροπή), και μέσα σε διάστημα 15 ημερών υποβάλλει δύο αντίγραφα σε έντυπη μορφή της 

πτυχιακής εργασίας στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ηλεκτρονική της 

έκδοση, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση αρχείο .doc ή αρχείο PDF) και σε 

συμφωνία με την υπ’ αριθμ. 79/05/09.2017, θέμα 6.1 απόφασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

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

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

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

ο/η φοιτητής/τρια με αίτησή του/της στη Γραμματεία ζητά νέο θέμα στην ίδια ή σε άλλη 

γνωστική περιοχή, με τον/την ίδιο/α ή άλλον/ην επιβλέποντα/ουσα, προκειμένου να 

εγγραφεί ξανά στο μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” την επόμενη περίοδο εγγραφής. 


