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ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ 

 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Η Σπλέιεπζε ηνπ Τνκέα ΓΜΥΠ (αξ. απ. 9/16.12.2014),αθνχ έιαβε ππφςε ηνλ 

θαλνληζκφ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ Τνκέα ΓΜΥΠ θαζψο θαη ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ (ΚΠ42.10-1) ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο,απνθάζηζε 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο εγθπθιίνπγηα:  

α. ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ εθπφλεζεο ησλ πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ ηεο Δηζαγσγηθήο Καηεχζπλζεο ΓΜΥΠ απφ ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2014-2015 θαη εληεχζελ, 

β. ηελ ελεκέξσζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Δηζαγσγηθήο 

Καηεχζπλζεο ΓΜΥΠ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ βάζεη ηεο θαησηέξσ εγθπθιίνπ θαη ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Η εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ έρεη ηζρχ απφ 

ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015, ηφζν γηα ηελ αλάιεςε λέσλ 

ζεκάησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ φζν θαη γηα ηα ζέκαηα πηπρηαθψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο ή ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο νη 

νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί.    

 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 

 

Α. Ανάλητη πτςσιακήρ επγασίαρ 

 

Κάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

8νπ εμακήλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ζε αληηθείκελα ζπκβαηά κε ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηεο 

Δηζαγσγηθήο Καηεχζπλζεο ΓΜΥΠ. 

 

Η Πηπρηαθή Δξγαζία εθπνλείηαη αηνκηθά απφ έλα (1) θνηηεηή ή ζπιινγηθά απφ δχν 

(2) θνηηεηέο θαη ζπληζηά κηα απηνηειή επηζηεκνληθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

θαη αλάιπζε ελφο δεηήκαηνο, ζηεξίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη αμηνπνηεί 

ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 

Ακέζσο κε ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ή εαξηλνχ εμακήλνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Τνκέα 

ΓΜΥΠ θαιεί ηα κέιε ΔΠ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά ζηνλ 

ίδην ηξία (3) έσο πέληε (5) ζέκαηα πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηα 
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γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθεη, ή ηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ ηεο Δηζαγσγηθήο Καηεχζπλζεο ΓΜΥΠ. Θέκαηα κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ 

θαη ηα κέιε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηνπλ ηα αλάινγα αθαδεκατθά 

πξνζφληα. 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Τνκέα αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα ζέκαηα, ηα θαηαγξάθεη ζηνλ 

«Πίλαθα Πξνηεηλφκελσλ Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ» (ΔΝ42.10-1Α) θαη ζπγθαιεί άκεζα 

Γεληθή Σπλέιεπζε Τνκέα πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζνχλ. Τν αληίζηνηρν πξαθηηθφ ηεο 

Γ.Σ. ηνπ Τνκέα ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ππφ κνξθή πίλαθα. Η 

αλσηέξσ δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ή εαξηλνχ εμακήλνπ. 

 

Κάζε θνηηεηήο νθείιεη λα επηιέμεη έλα ζέκα απφ ηε ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζεκάησλ, λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ην κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

έρεη πξνηείλεη ην αληίζηνηρν ζέκα θαη ελ ζπλερεία λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Τνκέαηελ Αίηεζε Αλάιεςεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο (ΔΝ42.10-2).  

 

Η αλσηέξσ δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ή εαξηλνχ εμακήλνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο θακηά αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Γξακκαηεία, παξά κφλν ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ επνκέλνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 

 

Η Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε επηθπξψλεη ηελ αλάιεςε ησλ 

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη νξίδεη ηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο θάζε πηπρηαθήο 

εξγαζίαο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τνκέα. Η ηξηκειήο επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαη δχν επηπιένλ κέιε Δ.Π. ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πεξίπησζε έλα 

κέινο Δ.Π. ηεο ηξηκεινχο λα αλήθεη ζε άιιν Τκήκα ηεο Σρνιήο ή αθφκε θαη ηνπ ΤΔΙ 

Αζήλαο. 

 

Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαηαγξάθεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηπρηαθέο εξγαζίεο ζην 

έληππν «Πίλαθαο Δγθεθξηκέλσλ Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ» (ΔΝ42.10-1Β) θαη 

αλαθνηλψλεη ζπλνπηηθά ηα ζέκαηα ζηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ Τνκέα θαη ηνπ 

Τκήκαηνο (Τίηινο ζέκαηνο – φλνκα ή νλφκαηα θνηηεηψλ – επηβιέπσλ θαη ηξηκειήο 

επηηξνπή). 

 

Β. Τποβολήεπεςνητικού ππυτοκόλλος για την εκπόνηση πτςσιακήρ επγασίαρ 

 

Με ηελ αλάιεςε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν/νη θνηηεηήο/ηέο ππνβάιινπλ 

ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο: 

 

 Σθνπφο ηεο κειέηεο: 

Βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ νδήγεζε ηνλ θνηηεηή ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη  

δηαζαθήληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηθήο ηνπ κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα 

γλψζε.Απηφ πξνυπνζέηεη κία αξρηθή βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε  ηνπ θνηηεηή πνπ ζα 

ηνλ βνεζήζεη λα πεξηνξίζεη ή θαη λα εμεηδηθεχζεη ην πεδίν κειέηεο ψζηε λα ππάξρεη 
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ζαθήο θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα 

εθπνλήζεη. 

 Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα πεξηερνκέλσλ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (ελδεηθηηθά 

θεθάιαηα γεληθνχ/ζεσξεηηθνχ θαη εηδηθνχ/εξεπλεηηθνχ κέξνπο).  

Σηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζην εηδηθφ κέξνο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: α) δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ή ππνζέζεσλ  ζηα 

νπνία πξφθεηηαη λα αλαδεηεζνχλ απαληήζεηο ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο 

εξγαζίαο, β) κεζνδνινγία έξεπλαο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πεδίν κειέηεο, ε επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο, νη ηερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί 

ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. Δπηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνλ νπνίν αθνξά θαη πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε έξεπλα. Πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ηερληθψλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, επηινγή ηνπ δείγκαηνο, κέζνδνη πνζνηηθήο / πνηνηηθήο 

αλάιπζεο. 

 Δθηίκεζε δπζθνιηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. 

 Ηζηθά δεηήκαηα πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ 

 Φξνλνδηάγξακκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κειέηεοζηε δηάξθεηα ελφο 

αθαδεκατθνχ εμακήλνπ.  

 Αξρηθή ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο 

πηπρηαθήο ε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη αλαθνξά ζα γίλεηαηκε ηε κέζνδν 

Harvard. 

Τν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τνκέα κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή.  

 

Γ. Δποπτεία και σςμβοςλεςτική ςποστήπιξη κατά την εκπόνηση τηρ πτςσιακήρ 

επγασίαρ 

 

Κάζε κέινο Δ.Π. (θαηά πεξίπησζε θαη έθηαθην πξνζσπηθφ) ηνπ Τνκέα ΓΜΥΠ έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Οη πηπρηαθέο πνπ 

κπνξεί λα αλαιάβεη έλαο θαζεγεηήο νξίδνληαη απφ ηξεηο (3) έσο πέληε (5) αλά  

εμάκελν.  

 

Ο θαζεγεηήο επηβιέπεη ηελ πξφνδν ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ζε φια ηα ζηάδηα 

εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαζνδεγεί  ηνπο θνηηεηέο ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο, ζπκβνπιεχεη, ειέγρεη θαη αζθεί επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή. Δπίζεο 

θξνληίδεη γηα ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.   

 

Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο νθείιεη λα έρεη ηαθηέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο θαη λα 

επηβιέπεη ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ έρεη 

ππνβιεζεί. Κακία πηπρηαθή εξγαζία δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αλ πξνεγνπκέλσο 

δελ έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή.  
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Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απαιιαγή ηνπ θνηηεηή απφ επίβιεςε πηπρηαθήο 

ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη αδηθαηνιφγεηε κε ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαζψο θαη φηαλ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

θνηηεηή ζηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ θαηή ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο ηνπ 

εξγαζίαο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο εμεηάδνληαη απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τνκέα κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή.  

Γ. Γικαιώματα και ςποσπεώσειρ υοιτητών 

 

Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ηνλ ελεκεξψλνπλ ακέζσο γηα ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ.  

Σε πεξηπηψζεηο νκαδηθήο εξγαζίαο, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ηζφηηκα ζην θφξην εξγαζίαο. Δάλ θάπνην κέινο ηεο νκάδαο ησλ 

θνηηεηψλ δελ δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο θαη δελ ππάξρεη βειηίσζεθαη αληαπφθξηζε ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, κεηά ηελ επηζήκαλζε ηνπ θαζεγεηή, κπνξεί λα δεηεζεί ε 

απνρψξεζή ηνπ κέινπο απηνχ απφ ηελ νκάδα.  

 

Οη θνηηεηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ην έξγν ηνπο  ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζηελ αξρή  θαη λα ππνβάινπλ ηα γξαπηά 

θείκελα πνπ απαηηνχληαη (εθζέζεηο πξνφδνπ) ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σηε 

δηάξθεηα ελφο εμακήλνπ απαηηνχληαη ηξεηο (3) εθζέζεηο πξνφδνπ.  

 

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα έλα αθφκε εμάκελν κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ θνηηεηή. Μεηά 

ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ παξάηαζεο θαη ηε κε επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη άκεζα ζε αιιαγή ζέκαηνο θαη 

επνπηεχνληα θαζεγεηή.    

 

Όηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γηα ηε κε αληαπφθξηζε ηνπ θαζεγεηή ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ σο επηβιέπνληα, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ, κε αίηεζή ηνπο 

πξνο ηνλ Τνκέα, ηελ αλάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε άιινλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή.  

 

Δ.Παποςσίαση πτςσιακών επγασιών 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο εμεηάδεη επίζεο θαηά 

πφζν πιεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηάξζξσζεο, ζχληαμεο 

θαη κνξθνπνίεζεο (βι. Οδεγίεο Σπγγξαθήο Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ), ε πηπρηαθή 

εξγαζία ππνβάιιεηαη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τνκέα, δέθα (10) 

εκέξεο  πξηλ ηελ παξνπζίαζε, ζε ηξία (3) αληίηππα (γηα λα ελεκεξσζεί έγθαηξα ε 

ηξηκειήο επηηξνπή) θαη δχν (2) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (C.D.).  

 

Η ηξηκειήο επηηξνπή παξαιακβάλεη ηα αληίγξαθα ηεο εξγαζίαο απφ ηε Γξακκαηεία 

ηνπ Τνκέα  θαη νξίδεη, ζε ζπλελλφεζε κε ην θνηηεηή, εκέξα θαη ψξα εμέηαζεο, 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη αλάινγα 

(πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ηζηνζειίδεο). Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα έηζη ψζηε ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα παξνπζίαζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ λα κελ παξεκπνδίδεη 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  
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Η δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, πνπ έρεη νξίζεη εΣπλέιεπζε ηνπ Τνκέα. Τελ παξνπζίαζε 

απηή κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

θνηηεηέο ή θαη πξνζθεθιεκέλνη. Η εκέξα, ε ψξα θαη ν ρψξνο παξνπζίαζεο (ν νπνίνο 

αθνξά αίζνπζα κε πιήξε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ) αλαθνηλψλνληαη  ζε εηδηθφ 

πίλαθα. 

 

Σ. Αξιολόγηση  πτςσιακών επγασιών 

 

Η αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη 

ηε κειέηε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ηελ επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ θαη αδχλακσλ 

ζεκείσλ θαη ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, ψζηε λα 

δηακνξθσζεί αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πηπρηαθήο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ππνζηήξημεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο. 

 

Καηά ηελ εμέηαζε γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηνλ ή 

ηνπο θνηηεηέο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο ππνβάιινπλ δηεπθξηληζηηθέο θαη εμεηαζηηθέο 

εξσηήζεηο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο.Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ηα κέιε ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο ζπλεδξηάδνπλ θαη ηελ αμηνινγνχλ ππνρξεσηηθά βάζεη 

ζηαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ. 

 

Τα κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο βαζκνινγνχλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία ιακβάλνληαο 

ππφςεηα ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο (ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξ. 8/05.11.2014 απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τνκέα) θαζψο θαη ηα 

εηδηθφηεξαθξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ Σπγγξαθήο 

Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ (βι. ηζηνζειίδα ΓΜΥΠ).  

 

Τν θάζε κέινο ηεο επηηξνπήο θαηαζέηεη αλαιπηηθά ηε βαζκνινγία ηνπ ζην έγγξαθν 

«Πξαθηηθφ Βαζκνινγίαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο» (ΔΝ42.10-4), φπνπ νθείιεη λα 

αηηηνινγήζεη βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο ηνπ 8,5 θαη κηθξφηεξεο ηνπ 6.Ο ηειηθφο 

βαζκφο γηα ηνλ θνηηεηή είλαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ εμεηαζηψλ.  

 

Σηε ζπλέρεηα νινθιεξψλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ «Πξαθηηθφ Βαζκνινγίαο 

Πηπρηαθήο Δξγαζίαο» (ΔΝ42.10-4), ην νπνίν, ππνγεγξακκέλν απφ ηα κέιε ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Τνκέα, ζπλνδεπκέλν απφ ην αληίγξαθν ηεο εξγαζίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(CD). Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ππνγξάθεη επί ηεο εηηθέηαο ηνπ CD γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ κία πηπρηαθή εξγαζία θξηζεί ειιηπήο, αλαπέκπεηαη γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία θαη επαλαιακβάλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη παξνπζίαζεο. 

 

Ε΄. Κπιτήπια αξιολόγησηρ και βαθμολόγησηρτηρ πτςσιακήρ επγασίαρ 

 

Τα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη νη αληίζηνηρνη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλά θξηηήξην έρνπλ σο εμήο (ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 

8/05.11.2014 απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεοηνπ Τνκέαθαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ (ΚΠ42.10-1) ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο): 
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1. Οξγάλσζε – Σρεδηαζκφο (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 10%):  

Δμεηάδεηαην ηξφπνο νξγάλσζεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε άξζξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ ζηφρνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

θαζψο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ θνηηεηή λα επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα.  

2. Τερληθή θαη ζεσξεηηθή θαηαλφεζεηνπ αλαθεξφκελνπ πιηθνχ (ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο 20%): 

Ο θνηηεηήο πξέπεη λα απνδείμεη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηφζν ηεο 

βαζηθήο βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα 

αηρκήο ηνπ ζέκαηνο.  

3. Αλάιπζε, ζχλζεζε θαη εξκελεία (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 40%): 

 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ηθαλφηεηαο ζηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο, ησλ κεζνδνινγηψλ θαη 

πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. 

 

4. Απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 20%): 

Δμεηάδεηαη ην επίπεδν παξνπζίαζεο, αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηεο κειινληηθήο ηεο εμέιημεο. 

 

5. Παξνπζίαζε (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 10%): 

Δμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπνπδαζηή λα παξνπζηάδεη κε επρέξεηα ηα θχξηα ζεκεία 

ηεο εξγαζίαο θαη λα απαληά κε ζαθήλεηα ζε εξσηήζεηο. 

 

Η αλάιπζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

 Βαζκνινγία 8,0-10,0 

Καηαδεηθλχεη ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Παξέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 

πξσηνηππίαο ηεο ζθέςεο θαη θαηαδεηθλχεη ηελ αξηηφηεηα ζηελ ρξήζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ζεσξίαο, κεζνδνινγηψλ, πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ., γηα ηελ 

αλάιπζε θαη ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο. Γείρλεη εμαηξεηηθή ζαθήλεηα, εζηίαζε θαη 

πεηζηηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία. 

 Βαζκνινγία 7,0-7,9 

Καηαδεηθλχεη θαιά αλεπηπγκέλε θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Σαθψο 

θαηαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη κηα ζπζηεκαηηθή ινγηθή 

επηρεηξεκαηνινγία. Παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ηθαλφηεηαο κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζεσξίαο, κεζνδνινγηψλ, πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ 

θ.ιπ.Δκθαλίδεη έλα πςειφ επίπεδν ζαθήλεηαο, εζηίαζεο θαη πεηζηηθφηεηαο ζηελ 

επηθνηλσλία. 

 Βαζκνινγία 6,0-6,9 

Καηαδεηθλχεη νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο.Απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπηχμεη κηα ζπζηεκαηηθή ινγηθή επηρεηξεκαηνινγία. Δπηδεηθλχεη έλα ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηθαλφηεηαο ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζεσξίαο, 

κεζνδνινγηψλ, πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ.Παξέρεη ηα ζηνηρεία ηεο ζαθήλεηαο, ηεο 

εζηίαζεο θαη ηεο πεηζηηθφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία. 

 Βαζκνινγία 5,0-5,9 

Παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηθαλνπνηεηηθήο θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Καηαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη κηα δνκεκέλε 

επηρεηξεκαηνινγία.Καηαδεηθλχεη έλαλ βαζκφ ηθαλφηεηαο ζηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο 
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ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζεσξίαο, κεζνδνινγηψλ, πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ., γηα ηελ 

αλάιπζε θαη ζχλζεζε, αιιά φρη ζε πςειφ  επίπεδν.Παξέρεη ζηνηρεία 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 Βαζκνινγία 0,0-4,9 

Η πηπρηαθή εξγαζία δελ θαηαδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ΄. Κπιτήπια ποιότηταρ επεςνητικήρ πτςσιακήρ επγασίαρ 

 

Δηδηθφηεξα κία εξεπλεηηθή πηπρηαθή εξγαζία επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα πνηφηεηαο: 

 

Σαθήλεηα θαη ζρεηηθφηεηα ζθνπνχ κειέηεο 

 Σαθήο δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο 

 Γπλεηηθή αμία ηεο κειέηεο: α) ρξεζηκφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, β) 

ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο 

 

Δξεπλεζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο κειέηεο 

 Γηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο εξψηεζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο δεδνκέλσλ ή εθηίκεζεο καξηπξηψλ 

 Πνηφηεηα εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο: α) ζαθήο δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

β) ηνπνζέηεζε ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, γ) αθξηβήο δηαηχπσζε 

εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ, δ) επθξηλήο νξηζκφο ελλνηψλ ή κεηαβιεηψλ, ε) 

δπλαηφηεηα πξνηππνπνίεζεο κεζφδσλ κέηξεζεο 

 

Δπάξθεηα θαη ζρεηηθφηεηα βηβιηνγξαθίαο 

 Σπκβαηφηεηα ζθνπνχ, ζηφρσλ θαη κεζνδνινγίαο 

 Πιήξεο θαη θξηηηθή αλαζθφπεζε 

 Σχλζεζε βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη επξεκάησλ 

 Σπζρέηηζε ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κε πξνυπάξρνληα δεδνκέλα θαη επξήκαηα 

 

Σπκβαηφηεηα ζθνπνχ, εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ θαη κεζφδσλ 

 Σπκθσλία ζρεδίνπ κε εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο θαη ππνζέζεηο 

 Αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζρεδίνπ 

 Αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Καηαιιειφηεηα νξγάλνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο κειέηεο 

 Πξνιεπηηθφο έιεγρνο πηζαλψλ ζθαικάησλ θαηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ 

 Γηαδηθαζίεο κε επηξξνήο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

 

Καηαιιειφηεηα δείγκαηνο θαη δεηγκαηνιεςίαο 

 Φξήζε δείγκαηνο πηζαλφηεηαο ή κε πηζαλφηεηαο 

 Απνθπγήκεξνιεπηηθνχ δείγκαηνο 

 Γηαπίζησζε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο δείγκαηνο 

 Δπάξθεηα κεγέζνπο δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία 

 Ιθαλφ κέγεζνο δείγκαηνο γηα ηε κείσζε ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο 

 Παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο 

 Κξηηήξηα επηινγήο / ζπκκεηνρήοζηνδείγκα 
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 Σπλαίλεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαη πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ ηνπο  

δηθαησκάησλ 

 

Καηαιιειφηεηα θαη ζαθήλεηα ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Πεξηγξαθή ησλ αλαιπηηθψλδνθηκαζηψλ 

 Αλαθνξά ζηελ ηζρχ ησλ αλαιπηηθψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ 

 Καηαιιειφηεηα αλαιπηηθψλ δνθηκαζηψλ γηα ηε κέηξεζε αξηζκεηηθψλ ή κε 

δεδνκέλσλ 

 Οξζφηεηα αλαιπηηθψλ δνθηκαζηψλ γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηήζεσλ 

 

Αθξίβεηα επξεκάησλ 

 Σπζρέηηζε απνηειεζκάησλ θαη εξεπλεηηθψλεξσηήζεσλ 

 Σηήξημε ηεο εξκελείαο ησλ επξεκάησλ ζηα απνηειέζκαηα 

 Αλίρλεπζε ηπρφλ ζθαικάησλ κέηξεζεο ή ππνινγηζκψλ 

 Αλαγλσζηκφηεηα πηλάθσλ θαη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

 Αληηζηνηρία απνηειεζκάησλ πηλάθσλ θαη γξαπηνχ θεηκέλνπ 

 Γηάθξηζε πξαγκαηηθψλ επξεκάησλ θαη ππνθεηκεληθήο εξκελείαο ηνπο 

 Οξζή ρξήζε ηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη κε θαηαρξεζηηθή 

ππέξβαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

 Γηαηχπσζε ησλ πεξηνξηζκψληεοέξεπλαο 

 Γηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

 

 


