ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

1. Τα θέματα των πτυχιακών διατριβών ανατίθενται στους φοιτητές του Τμήματος κατά
τη διάρκεια του 7ου εξαμήνου (τυπικού).
2. Το θεματολόγιο των πτυχιακών διατριβών αντλείται από το γνωστικό αντικείμενο του
Τμήματος.
3. Τα θέματα των πτυχιακών διατριβών παραδίδονται από όλα τα μέλη ΔΕΠ και τους
ακαδημαϊκούς υποτρόφους στον πρόεδρο του Τμήματος, την πρώτη εβδομάδα κάθε
ακαδημαϊκού εξάμηνου και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος με ευθύνη
της Γραμματείας.
4. Σε περιπτώσεις θεμάτων πειραματικού σχεδιασμού, μια εργασία δύναται να
αναληφθεί από δύο ή τρεις φοιτητές του ιδίου εξαμήνου, οι οποίοι θα συνεργαστούν
για την από κοινού εκπόνηση της διατριβής τους.
5. Οι φοιτητές αφού επιλέξουν το θέμα της πτυχιακής διατριβής σε συνεργασία με τον
εισηγητή, θα συμπληρώσουν ειδικό έντυπο (Έντυπο ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας) το
οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Στην αίτηση θα αναφέρονται, ο τίτλος
της πτυχιακής διατριβής (στα ελληνικά και στα αγγλικά), ο χρόνος έναρξης και ο
υπεύθυνος εισηγητής. Η αίτηση παραδίδεται με ευθύνη του εισηγητή στη Γραμματεία
του Τμήματος.
6. Τα μέλη ΔΕΠ και οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να
επιβλέπουν πτυχιακές διατριβές πειραματικού σχεδιασμού. Στην περίπτωση αυτή το
θέμα και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δύνανται να ορισθούν και κατά τη
διάρκεια του 6ου εξαμήνου (τυπικού).
7. Το αρχείο με τη

«Μεθοδολογία συγγραφής

της πτυχιακής διατριβής» είναι

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής υπάρχει συνεργασία του εισηγητή
με το φοιτητή.
9. Ο χρόνος έναρξης της πτυχιακής διατριβής έως το χρόνο περάτωσης αυτής δεν μπορεί
να είναι λιγότερος από (6) έξι μήνες και δεν θα υπερβαίνει το (1) ένα ημερολογιακό
έτος με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών μετά από αίτηση του φοιτητή και
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω, το
θέμα της πτυχιακής εργασίας διαγράφεται, το πρωτόκολλο του θέματος απορρίπτεται
και ο φοιτητής θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία.
Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής διατριβής.

1.

Ο φοιτητής παραδίδει αντίγραφο της διατριβής στον εισηγητή για διόρθωση,
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την κατάθεση της πτυχιακής στο Τμήμα. Η διορθωμένη
από τον εισηγητή πτυχιακή εργασία κατατίθεται στο Τμήμα σε τρία αντίγραφα, από
το φοιτητή, με ειδικό έντυπο-αίτηση κατάθεσης αντιγράφων πτυχιακής, (βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος), τις χρονικές περιόδους 1-15 Σεπτεμβρίου και 1-15
Φεβρουαρίου.

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, ορίζει
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει τουλάχιστον ένα
μέλος ΔΕΠ του οικείου τμήματος.
3. Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος πραγματοποιείται
δύο φορές το χρόνο: 1-15 Οκτωβρίου και 1-15 Μαρτίου. Η δημόσια παρουσίαση
της διατριβής πραγματοποιείται σε ημέρα /ώρα /αίθουσα μετά από συνεργασία
και συνεννόηση του εισηγητή με τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και δημόσια
ανακοίνωση τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες προ της δημόσιας παρουσίασης της
πτυχιακής διατριβής.
4. Ο χρόνος που δίδεται στο φοιτητή

για την παρουσίαση της πτυχιακής του

διατριβής είναι 20 λεπτά το ανώτερο.
5. Ο τρόπος παρουσίασης της διατριβής είναι επιλογής εισηγητή- φοιτητή

(χρήση

P.C., παρουσίαση με Powerpoint ).
6.

Μετά τη δημόσια παρουσίαση της πτυχιακής διατριβής και την εξέταση του
φοιτητή από την Τριμελή Επιτροπή ο φοιτητής εξέρχεται της αίθουσας και
ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής. Ακολούθως κάθε
μέλος της εξεταστικής επιτροπής καταγράφει τη βαθμολογία αριθμητικά και
ολογράφως και υπογράφει στο ειδικό έντυπο. Το έντυπο της βαθμολογίας με
ευθύνη του εισηγητή παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο φοιτητής μετά την παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής του εργασίας, θα πρέπει να
καταθέσει στη βιβλιοθήκη της Σχολής, τα παρακάτω :

Α) Αντίγραφο της πτυχιακής του διατριβής, σε μορφή Word, το οποίο είτε
θα αποστείλει με email στο mperivolari@uowm.gr ή θα το παραδώσει με USB.
Το αρχείο με την πτυχιακή διατριβή θα το ονομάσει με τον ακόλουθο τρόπο:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ π.χ. ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ_1642
Β) Δήλωση περί μη λογοκλοπής.

