
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2019-20 



2 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ατομική για του φοιτητές/τριες του ΣΤ΄ 

εξαμήνου. Η εκπόνησή της είναι μία εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία βοηθά τον/την 

φοιτητή/τρια να αποκτήσει γνώσεις που αφορούν: 

 στη διεύρυνση, εμβάθυνση και επεξεργασία ενός θέματος σχετικού με την επιστήμη της 

Εργοθεραπείας, 

 στην προσέγγιση του θέματος με την επιλογή και τη διερεύνηση έγκυρης, σχετικής και 

πρόσφατης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, 

 στη σύνδεση των βιβλιογραφικών δεδομένων με την κριτική, δημιουργική, αλλά και 

πρωτότυπη σκέψη του/της φοιτητή/τριας, 

 στην ερευνητική διαδικασία ενός εργοθεραπευτικού θέματος και 

 στη συγγραφή μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης, επιστημονικής ερευνητικής 

εργασίας. 

Ο επεξηγηματικός οδηγός συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει ουσιαστικό αρωγό, για 

όποιον φοιτητή του Τμήματος Eργοθεραπείας επιλέξει να εκπονήσει την πτυχιακή του 

εργασία. Περιλαμβάνει πληρέστερες διευκρινήσεις των διαδικασιών ανάληψης, εκπόνησης 

και αξιολόγησης της εργασίας στο Τμήμα Εργοθεραπείας του ΠΑΔΑ καθώς, επίσης, τις 

ουσιαστικές και τυπικές προδιαγραφές που διέπουν την συγγραφή της. 

Οι προϋποθέσεις ανάληψης πτυχιακών εργασιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα 

καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Κάθε φοιτητής/τρια δύναται να επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία από το 

ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών του/της και σε αντικείμενο συμβατό με το Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας η οποία αντιστοιχείται με δύο μαθήματα 

επιλογής την «Εργοθεραπεία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον» και «Το Παιχνίδι 

στην Εργοθεραπεία». 

 Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική 

και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, στηρίζεται στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών/τριών. 

 Η έναρξη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας γίνεται αφού προηγηθούν οι  

διαδικασίες, που περιγράφονται στη συνέχεια.  

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η διαδικασία ανάληψης, επεξεργασίας και αξιολόγησης μιας πτυχιακής εργασίας στο 

Τμήμα Εργοθεραπείας του ΠΑΔΑ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια : 

Στάδιο 1:  Ανάληψη πτυχιακής εργασίας 

1. Το κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερες από τρεις (3) πτυχιακές 

εργασίες το εξάμηνο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο αριθμός αυτός να αυξηθεί κατά 2. 

2. Η ανάθεση της πτυχιακής μπορεί να ξεκινήσει από το τέλος του Ε΄ εξαμήνου. Ο/Η 

φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με τον τίτλο της 

πτυχιακής που έχει επιλέξει από σχετικό αναρτημένο πίνακα θεμάτων των μελών 

ΔΕΠ εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει 

τρία (3) θέματα της αρεσκείας του/της. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, η σειρά προτεραιότητας των φοιτητών/τριών για την ανάθεση των 

θεμάτων των πτυχιακών εργασιών καθορίζεται από το σύνολο των μαθημάτων που 

έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Σε περίπτωση που το σύνολο είναι ισάριθμο 

διεξάγεται κλήρωση. 

3. Η πτυχιακή εκπονείται σε τρία εξάμηνα.  

4. Μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 

στις αμέσως επόμενες δυο (2) εβδομάδες θα πραγματοποιείται η Εξέταση-

Αξιολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.  

Τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της ανωτέρω περιόδου των δυο (2) 

εβδομάδων της εξέτασης των Διπλωματικών Εργασιών, με βάση τις προηγηθείσες 

αιτήσεις των φοιτητών για εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας τους, η Γραμματεία 

κάθε Τμήματος οφείλει να καταρτίσει πρόγραμμα εξετάσεων, το οποίο πρέπει να: 

Α) αποσταλεί στους ενδιαφερομένους φοιτητές, στους επιβλέποντες και στα μέλη 

των  εξεταστικών επιτροπών 

Β) κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό του Τμήματος 
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Παράλληλα το πρόγραμμα πρέπει να ανακοινωθεί μέσω των ιστοσελίδων του 

Τμήματος και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας. 

5. Μαζί με την κατάθεση της πτυχιακής ο/η φοιτητής/ρια πρέπει να καταθέσει και 

υπεύθυνη δήλωση περί λογοκλοπής. 

6. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του/της φοιτητή/τριας είναι υποχρεωτική. Η 

επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ από τα οποία το ένα είναι ο 

επιβλέπων εκπαιδευτικός. 

7. Η έκταση της πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15.000 λέξεις. 

8. Η τελική πτυχιακή εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε 3 

αντίτυπα και 2 cd σε μορφή pdf. 

 

Στάδιο 2:  Επεξεργασία του θέματος Πτυχιακής Εργασίας  

1. Η επεξεργασία του θέματος γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα σε 

προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 

όχι κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και των διακοπών. 

2. Η επεξεργασία του θέματος οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών εξαμήνων 

από την ανάληψη του θέματος της πτυχιακής εργασίας. Οι παρατηρήσεις και οι 

κατευθύνσεις για διόρθωση της πτυχιακής εργασίας γίνονται παρουσία των 

φοιτητών. 

 

Στάδιο 3:  Υποβολή και αξιολόγηση πτυχιακής εργασίας 

1.  Ο/Η φοιτητής/τρια, με την ολοκλήρωση εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, 

υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας 

συνοδευόμενη από τρία αντίγραφα της εργασίας σε έντυπη μορφή (ένα για κάθε 

για μέλος της διμελούς επιτροπής) και δύο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε μορφή 

pdf.  Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός υπογράφει επί της ετικέτας του CD για την 

εγκυρότητα του περιεχομένου. 

2.  Μετά την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας ορίζεται επιτροπή εξέτασης, η οποία 

αποτελείται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος Δ.Ε.Π. χωρίς να αποκλείεται η 

περίπτωση ένα μέλος Δ.Ε.Π. της επιτροπής να ανήκει σε άλλο Τμήμα της Σχολής ή 

ακόμη και του ΠΑΔΑ. 

3.  Η επιτροπή παραλαμβάνει τα αντίγραφα της εργασίας από τη Γραμματεία και 

ορίζεται ημέρα, ώρα και τόπος εξέτασης συντάσσοντας σχετική ανακοίνωση, η 

οποία πρέπει να δημοσιοποιείται από τη Γραμματεία ανάλογα (πίνακες 

ανακοινώσεων, ιστοσελίδες).  

4.  Κατά την εξέταση γίνεται σύντομη παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας από 

τον/την φοιτητή/τρια, στο τέλος της οποίας τα μέλη της επιτροπής εξέτασης 

υποβάλουν ερωτήσεις. 

5.  Μετά την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, τα μέλη της επιτροπής 

συνεδριάζουν και την αξιολογούν υποχρεωτικά βάσει κριτηρίων. Τα ακριβή 
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κριτήρια και η επιμέρους μοριοδότηση αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση  

του Τμήματος.  

6. Ο τελικός βαθμός για τον/την φοιτητή είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 

εξεταστών.  

7.  Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η συμπλήρωση του εντύπου «Πρακτικό Βαθμολογίας 

Πτυχιακής Εργασίας», το οποίο, υπογεγραμμένο από τα μέλη της επιτροπής, 

κατατίθεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία του Τμήματος.   

8. Όταν η πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής και η βαθμολογία της είναι κάτω από το 

πέντε «5», αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία.  Στην περίπτωση αυτή 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και γίνεται νέα παρουσίαση, 

διαφορετικά θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή. 

 


