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Γενικά
Στουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ Γεωγραφίασ παρζχεται θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ
Πτυχιακισ Εργαςίασ ςτο τελευταίο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ.
Ο τίτλοσ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ δθλϊνεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ άπαξ ςε
ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ,
ζπειτα
από
ςυνεννόθςθ
με
τον/τθν
επιβλζποντα/πουςα κακθγθτι/τρια.
Η εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που το
επικυμοφν μποροφν να τθν αντικαταςτιςουν με τζςςερα (4) επιπλζον μακιματα
επιλογισ.
Η Πτυχιακι Εργαςία μπορεί να αφορά τθν κεωρθτικι επεξεργαςία κεμάτων ι τον
ςυνδυαςμό κεωρθτικισ και εμπειρικισ μελζτθσ κεμάτων που εντάςςονται ςτα
πλαίςια των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Γεωγραφίασ.

Προϋποθζςεισ Ανάληψησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ
Πτυχιακι Εργαςία μποροφν να αναλάβουν όςοι/όςεσ φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν
υποβάλει διλωςθ παρακολοφκθςθσ και εξζταςθσ μακθμάτων για το Ζ' εξάμθνο και
δεν οφείλουν περιςςότερα των τεςςάρων (4) μακθμάτων του προγράμματοσ
ςπουδϊν του Τμιματοσ μζχρι και το ΣΤ' εξάμθνο. Οι ίδιεσ προχποκζςεισ ιςχφουν
για τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ ςε μεταγενζςτερα εξάμθνα.
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ τθν ίδια Πτυχιακι Εργαςία (ίδιο κζμα) μποροφν να
αναλάβουν ςε ςυνεργαςία το πολφ μζχρι δφο (2) φοιτθτζσ/ριεσ. Στθν περίπτωςθ
αυτι, κα πρζπει θ ζκταςθ τθσ εργαςίασ και ο όγκοσ τθσ δουλειάσ να δικαιολογεί τθν
ανάκεςθ ςε δφο (2) φοιτθτζσ/τριεσ και να είναι διακριτι θ ςυνειςφορά του/τθσ
κάκε φοιτθτι/τριασ ςτθν τελικι εργαςία.

Ενημζρωςη χετικά με την Πτυχιακή Εργαςία
Το πρϊτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου οι διδάςκοντεσ
παρουςιάηουν τα κζματα των Πτυχιακϊν Εργαςιϊν που ζχουν προτείνει και τα
οποία ζχουν αναρτθκεί θλεκτρονικά. Ο/Η Πρόεδροσ του Τμιματοσ παρουςιάηει
τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν εκπόνθςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ δίνοντασ ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτα κζματα δεοντολογίασ και ερευνθτικισ μεκοδολογίασ λαμβάνοντασ
υπόψθ και τον παρόντα κανονιςμό.
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Διαδικαςία Ανάθεςησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ
Το πρϊτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου θ Γραμματεία του Τμιματοσ
ςυγκεντρϊνει τα κζματα των πτυχιακϊν εργαςιϊν τα οποία ζχουν προτείνει οι
διδάςκοντεσ/ςκουςεσ μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ. Τα κζματα προσ ανάκεςθ
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. Θζματα Πτυχιακϊν Εργαςιϊν μποροφν
να προτείνουν και μζλθ Δ.Ε.Π. άλλων Τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου που διδάςκουν
ςτο Τμιμα. Κάκε διδάςκων/ςκουςα προτείνει κζματα που εμπίπτουν ςτα γνωςτικά
αντικείμενα των μακθμάτων που διδάςκει ι ςτα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα.
Εντόσ του δεφτερου δεκαθμζρου του Οκτωβρίου και του Μαρτίου οι φοιτθτζσ/τριεσ
υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τισ δθλϊςεισ κεμάτων, αφοφ
προθγουμζνωσ ζχουν ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με τον/τθν επιβλζποντα/πουςα
κακθγθτι/τρια, τον/τθν κακθγθτι/τρια δθλαδι που ζχει προτείνει το αντίςτοιχο
κζμα.
Το τρίτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου γίνεται θ τελικι ανάκεςθ του
κζματοσ Πτυχιακισ Εργαςίασ ςτον/ςτθν φοιτθτι/τρια και ορίηεται ο/θ
επιβλζπων/πουςα κακθγθτισ/τρια με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ.
Ταυτόχρονα ορίηεται από τθ Συνζλευςθ τριμελισ ςυμβουλευτικι και εξεταςτικι
επιτροπι για κάκε Πτυχιακι Εργαςία, μζλοσ και ςυντονιςτισ.ςτρια τθσ οποίασ είναι
ο/θ αντίςτοιχοσ/θ επιβλζπων/πουςα κακθγθτισ/τρια. Η τριμελισ επιτροπι
εξζταςθσ αποτελείται από Μζλθ Δ.Ε.Π. τθσ Σχολισ και διδάςκοντεσ ςτο Τμιμα με
ςφμφωνο ανάκεςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου.
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ νζων Πτυχιακϊν Εργαςιϊν που μπορεί να αναλάβει ζνασ/μια
διδάςκων/ςκουςα είναι τρεισ (3) ανά εξάμθνο.

Κατάθεςη, Παρουςίαςη, Εξζταςη και Αξιολόγηςη Πτυχιακήσ Εργαςίασ
Η Πτυχιακι Εργαςία κατατίκεται, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ
επιβλζποντα/πουςασ κακθγθτι/τριασ, ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν
ολοκλθρωμζνθ μορφι τθσ ςε τρία (3) αντίτυπα ςε ζντυπθ μορφι. Κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν τριμελι επιτροπι ο/θ φοιτθτισ/τρια μπορεί να κατακζςει τα
τρία αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Η κατάκεςθ γίνεται αποκλειςτικά επτά (7)
θμζρεσ πριν τθν εξζταςθ των εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρεσ που
ανακοινϊνονται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Η θμερομθνία κατάκεςθσ
ορίηεται ςτον ακαδθμαϊκό προγραμματιςμό πριν τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ.
Βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν παρουςίαςθ και εξζταςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ
είτε ο/θ φοιτθτισ/τρια βρίςκεται ςτο τζταρτο (4ο) ζτοσ ςπουδϊν είτε το ζχει
ςυμπλθρϊςει είναι:
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 α) θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ όλων των εξεταςτικϊν του/τθσ υποχρεϊςεων και
 β) θ ολοκλιρωςθ μιασ εξεταςτικισ περιόδου μετά τθ διλωςθ του κζματοσ.
Οι περίοδοι εξζταςθσ των Πτυχιακϊν Εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ είναι τρεισ (3): μετά το πζρασ των αντίςτοιχων εξεταςτικϊν περιόδων του
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.
Η εξζταςθ γίνεται δθμόςια από τθν τριμελι επιτροπι υπό τθν προεδρία του/τθσ
επιβλζποντα/πουςασ και περιλαμβάνει τθν προφορικι παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ
από τον/τθν φοιτθτι/τρια (διάρκειασ είκοςι (20) περίπου λεπτϊν) και τθν υποβολι
ερωτιςεων προσ αυτόν/τιν ςχετικϊσ με το περιεχόμενο αυτισ.
Η αξιολόγθςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθν πλθρότθτα του
περιεχομζνου τθσ, το βακμό ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ του κζματοσ, τθν
προφορικι παρουςίαςθ και των απαντιςεων του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτισ
υποβλθκείςεσ ερωτιςεισ. Η τριμελισ επιτροπι κα πρζπει μεταξφ άλλων να
αξιολογιςει τθν πρωτοτυπία τθσ πτυχιακισ μελζτθσ και τθν μεκοδολογία που
ακολουκικθκε για τθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων.
Ο τελικόσ βακμόσ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των
τριϊν εξεταςτϊν. Η εξζταςθ είναι επιτυχισ αν ο τελικόσ βακμόσ είναι ανϊτεροσ ι
ίςοσ του πζντε (5) και εφόςον οι βακμοί δφο (2) τουλάχιςτον εξεταςτϊν είναι
ανϊτεροι ι ίςοι του πζντε (5). Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ Πτυχιακι Εργαςία
επιςτρζφεται ςτο/ςτθ φοιτθτι/τρια προσ διόρκωςθ και ςυμπλιρωςθ και θ εξζταςθ
επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εξεταςτικι περίοδο.
Μετά τθν επιτυχι εξζταςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ ο/θ φοιτθτισ/τρια υποχρεοφται
να κατακζςει ζνα CD ςτθ βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου ακολουκϊντασ τισ
αντίςτοιχεσ τεχνικζσ οδθγίεσ.

Δομή τησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ
Η δομι τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ πρζπει να είναι θ ακόλουκθ:









πίνακασ περιεχομζνων
κατάλογοσ πινάκων, ςχθμάτων
περίλθψθ ςτα ελλθνικά (ζωσ 1 ςελίδα)
περίλθψθ ςε μία επίςθμθ γλϊςςα τθσ Ε.Ε. (προτείνεται ςτα αγγλικά)
ειςαγωγι
κυρίωσ κείμενο (οργανωμζνο ςε κεφάλαια 1, 2 κτλ)
ςυμπεράςματα
παραρτιματα (Α, Β, κτλ)
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 βιβλιογραφία
Στθν περίλθψθ κα πρζπει να δίνεται μία ςαφισ και ςφντομθ περιγραφι του
περιεχομζνου του κειμζνου χωρίσ να επαναλαμβάνεται ο τίτλοσ και χωρίσ να
παρατίκενται πίνακεσ, ςχιματα, τφποι, αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία ι κζματα που
δεν εμφανίηονται ςτο κφριο μζροσ τθσ εργαςίασ.

Θζματα Πνευματικϊν Δικαιωμάτων
Η αντιγραφι από ζντυπο υλικό ι από το διαδίκτυο χωρίσ τθν αντίςτοιχθ
παραπομπι για τθν προζλευςθ τθσ αναφοράσ και χωρίσ όπου απαιτείται τθν άδεια
του/τθσ ςυγγραφζα ι του/τθσ εκδότθ/τριασ εμπίπτει ςτθν παράβαςθ νόμων για τθν
πνευματικι ιδιοκτθςία και τθ λογοκλοπι. Κατά ςυνζπεια εργαςία που αντιγράφει
πθγζσ πρωτογενείσ ι δευτερογενείσ χωρίσ να χρθςιμοποιεί ακριβείσ παραπομπζσ ςε
αυτζσ κα τιμωρείται με μθδενιςμό.
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