
 

 Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας  

Με βάση τον Κανονισμό του ΠΠΣ (ΦΕΚ 1425/ 24.4.2019, άρθρο 15)  

 

1. Η πτυχιακή εργασία είναι εκτεταμένη φοιτητική εργασία σε θέμα που αναφέρεται 

σε ένα γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ή είναι σχετικό με τα μαθήματα που 

διδάσκονται σε αυτό και έχει σκοπό την ερευνητική προσέγγιση του θέματος, την 

εξαγωγή συμπερασμάτων ή την πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο. Η εργασία μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφική είτε ερευνητική μελέτη και 

εκπονείται ατομικά, υπό την εποπτεία κάποιου/ας καθηγητή/τριας.  

2. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες 

και μπορούν να την επιλέξουν με την έναρξη του 7ου εξαμήνου ή και αργότερα, 

ισοδυναμεί με δύο μαθήματα και αποδίδει στον φοιτητή 10 μονάδες ECTS.  

3. Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει 

εξετασθεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου (24 

μαθήματα) και να έχει κάνει δύο τουλάχιστον γραπτές εργασίες στα πλαίσια 

μαθημάτων.  

4. Όσοι/ες σκέφτονται να αναλάβουν πτυχιακή εργασία, ενθαρρύνονται να επιλέξουν 

τα κοινά μαθήματα μεθοδολογίας που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

στο 3
ο
 έτος σπουδών(ΣΤ’ εξάμηνο) με τίτλο «Μεθοδολογία κοινωνικών επιστημών: 

Εθνογραφικό Πεδίο, Ανάλυση Λόγου και Συγγραφή Μελέτης»  [ΒΣΑ-300/200/100] ή 

«Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Μεθοδολογία» [ΒΣΑ-400] ή/και από το ακαδημαϊκό 

έτος 2023-2022 στο 4
ο
 έτος σπουδών (Ζ’ εξάμηνο) τα μαθήματα με τίτλο «Ιστορία 

και Σπουδές του Πολιτισμού: Ζητήματα Μεθοδολογίας και Έρευνας» [ΒΣΑ-500/600] 

ή «Ψηφιακές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας»[ΒΣΑ-300/200/400/500]. 

5. Το θέμα της εργασίας ορίζεται κατόπιν συζήτησης και συνεργασίας του/της 

φοιτητή/τριας με τον/ την επιβλέποντα/ουσα για τη διαμόρφωση του ερευνητικού 

ερωτήματος και της μεθοδολογίας. Μόλις τα δύο μέρη συμφωνήσουν υπογράφεται το 

σχετικό έντυπο (Δήλωση Πτυχιακής Εργασίας, https://www.uom.gr/bso/entypa ) και 

κατατίθεται στη Γραμματεία μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου περίπου (τέλος της περιόδου 

δήλωσης μαθημάτων το χειμερινού εξαμήνου).  

6. Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα και έναν/μία 

ακόμα βαθμολογητή/τρια μέλος τους διδακτικού προσωπικού του τμήματος.  



7. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι τουλάχιστον δύο εξάμηνα, 

παραδίδεται για βαθμολόγηση στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια του 

Τμήματος στα πλαίσια εξεταστικής περιόδου και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, 

απαλλάσσει τον φοιτητή από δύο δηλωμένα μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές/-τριες 

που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 

πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου το αργότερο. Οι φοιτητές/-τριες που 

επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 

πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το αργότερο.  

8. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την έκταση ενός ακαδημαϊκού 

άρθρου σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό (10.000-15.000 λέξεις). Θα 

περιλαμβάνει βιβλιογραφία, οποία θα ακολουθεί ένα από τα γνωστά συστήματα 

βιβλιογραφικών αναφορών πχ. MLA, APA, Harvard, Chicago κτλ. Για υποστηρικτικό 

υλικό σχετικά με τη σύνταξη εργασιών και βιβλιογραφίας συμβουλευτείτε το 

https://www.lib.uom.gr/index.php/el/services/item/630-odhgoi-tuts-videos  

9. Η γλώσσα της πτυχιακής μπορεί να είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά.  

10. Η πτυχιακή εργασία θα περάσει από έλεγχο λογοκλοπής από το σύστημα Turnitin 

πριν βαθμολογηθεί, ενώ όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ανεβαίνει στην πλατφόρμα 

ΨΗΦΙΔΑ της Βιβλιοθήκης του ΠΑΜΑΚ. Για τα ακαδημαϊκά παραπτώματα 

συμβουλευτείτε το οδηγό της Βιβλιοθήκης του ΠΑΜΑΚ 

https://www.uom.gr/fin/akadhmaika-paraptomata.  

11. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η πτυχιακή εργασία, ο/η 

φοιτητής/τρια για να πάρει πτυχίο, πρέπει να περάσει τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύο 

δηλωμένα μαθήματα επιλογής. 


