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Κανονισμός Εκπόνησης και Συγγραφής ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1. Σύντομη Περιγραφή – Τι είναι η πτυχιακή εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών είναι προαιρετική. Κατά
τη διάρκεια του Η΄ εξαµήνου οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος µπορούν να αναλάβουν την
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε αντικείμενα συναφή με τα μαθήματα του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή
εργασία, τότε αυτή αντικαθιστά τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης. Δεν μπορεί
να εκπονηθεί πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας σε
πρόγραμμα Erasmus+.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και
συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και
αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Οι πτυχιακές εργασίες μπορεί να είναι διαφόρων τύπων (βιβλιογραφικές, ιστορικές,
θεωρητικές, εμπειρικές/πειραματικές). Τα γενικά κριτήρια για την αξιολόγησή τους είναι τα
ακόλουθα και εξειδικεύονται ανάλογα με την περίπτωση:

- Υπόβαθρο: εξοικείωση με το ερευνητικό θέμα, προηγούμενη έρευνα και θεωρίες
- Κατανόηση του πλαισίου αναφοράς και των ερευνητικών ερωτημάτων
- Χρήση μεθοδολογίας
- Επιλογή και χρήση δεδομένων
- Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων - Συζήτηση των

αποτελεσμάτων, συμπεράσματα, περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας
- Μορφικά θέματα: παρουσίαση (δομή, τυπογραφική ομοιογένεια), βιβλιογραφικές

πηγές
(χρήση, παραπομπές), γλωσσική έκφραση (ακρίβεια διατύπωσης, ακαδημαϊκός λόγος)

2. Επιλογή επιβλέποντα/ουσας

Για το θέμα και την εποπτεία της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια έρχεται σε συμφωνία
με διδάσκοντα/ουσα του Τμήματος που διδάσκει το αντικείμενο στο οποίο εμπίπτει το θέμα
του/της.

• Το θέμα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια με τα διδακτικά
καθήκοντα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της διδάσκοντα/ουσας που θα την
εποπτεύσει.

• Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα μέχρι δεκαπέντε (15) πτυχιακές
εργασίες.

• Δεν προσφέρεται θέμα το οποίο έχει προσφερθεί στο παρελθόν και έχει ολοκληρωθεί
με επιτυχία.

Κατά την επιλογή των φοιτητών/τριών από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, λαμβάνονται υπόψη
τα παρακάτω:

• Η πρόταση της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονήσει ο/η φοιτητής/τρια και η
επικοινωνία του/της με τον/την διδάσκοντα/ουσα
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• Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης που έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια, σε συνδυασμό με
τον βαθμό τους

• Η εκπόνηση εργασιών σε μαθήματα και η τυχόν συμμετοχή του/της σε ερευνητικά
προγράμματα.

3. Δήλωση πτυχιακής εργασίας

Όπως περιγράφεται και στον οδηγό σπουδών η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 15
πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντί τριών (3) μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης. Η έγκριση
εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος πριν την έναρξη
του Η’ εξαμήνου προκειμένου να μπορεί να δηλωθεί από τον/την φοιτητή/τρια κατά την
ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του στο Η’ εξάμηνο.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ενθαρρύνονται να
παρακολουθήσουν το μάθημα «Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» (μάθημα Επιλογής
Κορμού).

4. Διαδικασία υποβολής και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες έρχονται σε επικοινωνία με τους/τις
διδάσκοντες/ουσες έτσι ώστε, το αργότερο πριν την έναρξη του Η΄ εξαµήνου, να έχει
εγκριθεί το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας καθώς και ο/η επιβλέπων/ουσα από τη
Συνέλευση του Τμήματος.

• Οι διδάσκοντες/ουσες ανήκουν στο διδακτικό προσωπικού του Τμήματος, όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αποστέλλουν εισήγηση προς τη
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας στα
ελληνικά και αγγλικά.

• Σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών επί πτυχίω, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπονήσουν
πτυχιακή εργασία, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία. Η έγκριση του θέματος
της πτυχιακής εργασίας και του/της επιβλέποντα/ουσας από τη Συνέλευση του Τμήματος
γίνεται πριν από την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου.

• Η παράδοση των εργασιών στον/στην επιβλέποντα/ουσα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα
μήνα πριν από την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

• Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία
ημέρα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

5. Κατάθεση πτυχιακής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη

Μετά την εξέταση της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να ακολουθήσει
τη διαδικασίας της υπ’ αριθμ’ (79/05.09.2017, θέμα 6.1) απόφασης της Συγκλήτου του
Ιδρύματος βάσει της οποίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση κατάθεσης των τεκμηρίων της
γκρίζας βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή. Παραμένει υποχρεωτική η
ηλεκτρονική κατάθεση των τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ελλάνικος». Η
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πρόσβαση στο περιεχόμενο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή, στο
πλαίσιο υιοθέτησης της Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

6. Δομή και μορφή της πτυχιακής εργασίας

6.1 Ύφος και γλώσσα

Κάθε πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει ακαδημαϊκό ύφος, με την έννοια ότι ο τρόπος
συγγραφής της πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία επιστημονική εργασία. Πρέπει να δίνεται
προσοχή στη δομή, στη χρήση της ακαδημαϊκής ορολογίας του ερευνητικού πεδίου στο οποίο
εντάσσεται η εργασία, καθώς και στη γραμματική και σύνταξη του κειμένου.

6.2 Έκταση πτυχιακής εργασίας

Η έκταση της εργασίας μπορεί να ποικίλει κι εξαρτάται από τη φύση, το είδος και το θέμα της
εργασίας. Σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται μετά από συνεννόηση με τον/την
διδάσκοντα/ουσα.

6.3 Προτεινόμενη (ενδεικτική) δομή πτυχιακής εργασίας

Μια πτυχιακή εργασία μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

• Εξώφυλλο (θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία με την εξής σειρά:
εικονίδιο Ιδρύματος – τίτλος Ιδρύματος – τίτλος Σχολής – τίτλος Τμήματος – τίτλος της
Κατεύθυνσης – Πτυχιακή εργασία – τίτλος πτυχιακής εργασίας - όνομα και επώνυμο
φοιτητή/τριας – επιβλέπων (ή επιβλέπουσα): όνομα και επώνυμο διδάσκοντα/ουσας –
τόπος ολοκλήρωσης εργασίας (Ρόδος) – μήνας και έτος ολοκλήρωσης/εξέτασης της
εργασίας)

• Περίληψη στην ελληνική (και προαιρετικά στην αγγλική) γλώσσα έκτασης έως 300
λέξεων

• Πίνακας περιεχομένων

• Κατάλογος συντομογραφιών (προαιρετικά)

• Ευχαριστίες (προαιρετικά)

Ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας το οποίο χωρίζεται στην εισαγωγή, στο κυρίως
μέρος και στα συμπεράσματα. Ειδικότερα:

• Εισαγωγή (περιλαμβάνει την περιγραφή του ζητήματος, τους στόχους, τα ερευνητικά
ερωτήματα της εργασίας και μια συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που
ακολουθούν)

• Κυρίως μέρος (χωρίζεται σε κεφάλαια όπου συζητούνται τα υπό πραγμάτευση
ζητήματα, η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, η μεθοδολογία, τα δεδομένα, τα
αποτελέσματα, κλπ.)

• Συμπεράσματα (το καταληκτικό κεφάλαιο, στο οποίο δίνεται η απάντηση στα
ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν την εργασία και περιγράφονται συνοπτικά τα
ευρήματα και η συμβολή της εργασίας)
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• Βιβλιογραφία

• Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)

Κεφάλαια, ενότητες και υποενότητες αριθμούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφής η δομή.

6.4 Βασικά στοιχεία μορφοποίησης του κειμένου

Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας και τη συνολική παρουσίαση του κειμένου θα
πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

• Οι πτυχιακές εργασίες είναι απαραίτητο να γράφονται σε κάποιο από τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Για τη συγγραφή της εργασίας
προτείνεται η επιλογή μίας από τις γραμματοσειρές Times New Roman, Arial, Calibri,
Cambria, προκειμένου να αποφεύγονται τεχνικά προβλήματα. Το προτεινόμενο μέγεθος
γραμματοσειράς για το σώμα κειμένου είναι 12. Η διαμόρφωση της σελίδας γίνεται σε
κατακόρυφο προσανατολισμό με σελίδα μεγέθους Α4.

• Το διάστιχο της εργασίας πρέπει να είναι 1,5 και η στοίχιση του κειμένου πλήρης. Οι τίτλοι
των κεφαλαίων παρατίθενται με έντονη επισήμανση (bold) και οι τίτλοι των
υποκεφαλαίων σε πλάγια μορφή (italics) δίχως τελεία στο τέλος. Κάθε κεφάλαιο της
εργασίας πρέπει να αρχίζει σε καινούργια σελίδα.

• Η σελιδοποίηση της εργασίας πρέπει να γίνεται με αραβικά σύμβολα (1, 2, 3, ….) και να
είναι συνεχής ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα (σελίδα τίτλου), χωρίς όμως να
αναγράφεται ο αριθμός σε αυτή. Οι αριθμοί σελίδας να εμφανίζονται στο κάτω δεξιό μέρος
της σελίδας.

• Οι πίνακες, τα διαγράμματα/γραφήματα και οι εικόνες που περιέχονται στην εργασία
πρέπει να αριθμούνται ανά κεφάλαιο και να συνοδεύονται από τίτλο, ο οποίος να
αναφέρεται στον πίνακα, το διάγραμμα ή την εικόνα.

6.5 Παράθεση παραπομπών και βιβλιογραφίας

Για την παράθεση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας υπάρχουν αρκετοί τρόποι/μορφές
βιβλιογραφικών στυλ (π.χ. Harvard, APA, Chicago style). Οι διδάσκοντες/ουσες δύνανται να
προτείνουν και άλλους τρόπους παράθεσης της βιβλιογραφίας με την προϋπόθεση να
τηρείται ομοιόμορφα ένα σύστημα σε όλη την έκταση της εργασίας.

Η ελληνική βιβλιογραφία παρατίθεται σε διαφορετικό κατάλογο από την ξένη βιβλιογραφία.

Οι υποσημειώσεις αριθμούνται και μπαίνουν στο κάτω μέρος της σελίδας.

Όταν παρατίθενται χάρτες ή/και παραρτήματα, πρέπει να αναφέρεται η πηγή από την οποία
αντλήθηκαν, δηλαδή να υπάρχει μία πλήρης βιβλιογραφική παραπομπή.
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6.6 Λογοκλοπή

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας να τηρούν όλους
τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας: απαγόρευση αντιγραφής και αναπαραγωγής
πνευματικού υλικού άλλων συγγραφέων. Ως λογοκλοπή θεωρείται η οικειοποίηση τμημάτων
κειμένου άλλου/ης συγγραφέα (ή άλλων συγγραφέων) χωρίς να γίνεται η σχετική
βιβλιογραφική αναφορά και χωρίς η φράση ή το τμήμα του δάνειου κειμένου να έχει τεθεί
εντός εισαγωγικών, οπότε και πάλι χρειάζεται να αναφερθεί η πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση
ο/η συγγραφέας της εργασίας διαπράττει το σοβαρό ακαδημαϊκό αδίκημα της
αντιγραφής/λογοκλοπής και της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και
για τις περιπτώσεις μεταφοράς στην εργασία αυτούσιου κειμένου από έντυπο ή από
διαδικτυακή πηγή. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον/την επιβλέποντα/ουσα εκτεταμένης
ομοιότητας και λογοκλοπής, η πτυχιακή εργασία απορρίπτεται. Πιθανές κυρώσεις μπορεί να
επιβληθούν από όργανα του Ιδρύματος.

6.7 Κριτήρια αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας

Καλώς
(5,00-6,49)

Λίαν Καλώς
(6,50 -8,49)

Άριστα
(8,50-10,00)

1.Υπόβαθρο:
εξοικείωση με το προς
διερεύνηση θέμα, την
προηγούμενη έρευνα
και τις σχετικές
θεωρητικές
προσεγγίσεις

Η κατανόηση του
θεωρητικού πλαισίου
και της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας είναι
περιορισμένη και
επιφανειακή, η
βιβλιογραφία δεν είναι
απόλυτα συναφής με το
θέμα

Η θεωρητική
συζήτηση είναι
ικανοποιητική,
συνδέεται με το υπό
συζήτηση θέμα

Η θεωρητική γνώση
είναι
εμπεριστατωμένη αι
σε βάθος, γίνεται
αναφορά και σύνδεση
με όλες τις
σημαντικές εργασίες
στον τομέα

2.Συγκρότηση του
πλαισίου αναφοράς
και των ερευνητικών
ερωτημάτων

Απουσία σύνδεσης ή
κακή σύνδεση θεωρίας
και ερευνητικών
ερωτημάτων

Τα ερευνητικά
ερωτήματα
διατυπώνονται με
σαφήνεια και σε
συνάφεια με το
πλαίσιο αναφοράς

Η διατύπωση των
ερευνητικών
ερωτημάτων είναι
στοιχειοθετημένη και
καίρια, πλαίσιο
αναφοράς και
ερωτήματα
συνδέονται άρρηκτα

3.Επιλογή και χρήση
των δεδομένων

Η συγκέντρωση και
επεξεργασία των
δεδομένων είναι
επιφανειακή

Η συγκέντρωση και
επεξεργασία των
δεδομένων είναι
μεθοδική

Η συγκέντρωση και
επεξεργασία των
δεδομένων είναι
κριτική, τα δεδομένα
παρέχουν νέα γνώση

4.Χρήση μεθοδολογίας Η ακολουθούμενη
μεθοδολογία
παρουσιάζει κενά, ή δεν
ενδείκνυται απόλυτα
για το θέμα

Η μεθοδολογία είναι
ικανοποιητική και
βασίζεται σε
βιβλιογραφικές
πηγές

Η χρήση της
μεθοδολογίας
αιτιολογείται πλήρως,
είναι απολύτως
ενδεδειγμένη για το
θέμα και συζητείται
αναστοχαστικά

5.Συζήτηση των
αποτελεσμάτων,
συμπεράσματα,
μελλοντικές

Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων  είναι
σύντομη και
παρουσιάζει κενά, τα

Η συζήτηση των
αποτελεσμάτων
είναι ικανοποιητική
και συνδέεται με τη

Η συζήτηση των
αποτελεσμάτων
δείχνει σε βάθος
κατανόηση του
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κατευθύνσεις
έρευνας

συμπεράσματα δεν
είναι καλά
στοιχειοθετημένα

θεωρία, τα
συμπεράσματα
υποδεικνύουν
κατευθύνσεις
έρευνας

θέματος και των
ερευνητικών
ερωτημάτων, τα
συμπεράσματα
υποδεικνύουν τη
συμβολή της
εργασίας στην έρευνα
και μελλοντικά
βήματα

6.Μορφικά θέματα:
παρουσίαση (δομή,
τυπογραφική
ομοιογένεια),
βιβλιογραφικές πηγές
(παραπομπές),
γλωσσική έκφραση
(ακρίβεια
διατύπωσης,
ακαδημαϊκός λόγος)

Η εργασία δεν είναι
καλά δομημένη,
υπάρχει έλλειψη
τυπογραφικής
ομοιογένειας και
πολλές αβλεψίες, οι
βιβλιογραφικές
παραπομπές εντός και
εκτός κειμένου δεν
ακολουθούν κάποιο
πρότυπο, υπάρχουν
προβλήματα
ακαδημαϊκού λόγου

Η δομή και η
τυπογραφική
εμφάνιση της
εργασίας είναι
ικανοποιητική, οι
βιβλιογραφικές
αναφορές γίνονται
με τον ενδεδειγμένο
τρόπο, η γλωσσική
έκφραση είναι
ικανοποιητική αλλά
όχι απαραίτητα
ακαδημαϊκή

Η εργασία έχει
εξαιρετική δομή, η
τυπογραφική
εμφάνιση της
εργασίας είναι
επιμελημένη, οι
βιβλιογραφικές
παραπομπές
ουσιωδώς και τεχνικά
άψογες, η χρήση
ακαδημαϊκού λόγου
πολύ ικανοποιητική


