
  Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο νκόθωλα ζπκθωλεί κε ηνλ 

νδεγό εθπόλεζεο ηωλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ θαη νκόθωλα 

απνδέρεηαη όηη ε δηαδηθαζία ζα είλαη ε θάηωζη: 

Όπωο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ νδεγό πηπρηαθώλ εξγαζηώλ, ακέζωο 

κεηά ηελ έλαξμε ηνπ θάζε εμακήλνπ (ρεηκεξηλνύ ή εαξηλνύ) ν 

ππεύζπλνο ηνπ εθάζηνηε Τνκέα ζα δεηά ηελ θαηάζεζε έωο πέληε 

(5) ζεκάηωλ από ηνπο θαζεγεηέο. Οη ζπνπδαζηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ ην εθάζηνηε εμάκελν ηελ πηπρηαθή 

ηνπο εξγαζία ζα έξρνληαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ θάζε θαζεγεηή, 

αθνύ ν ίδηνο ζα έρεη αλαξηήζεη ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα. Ελ 

ζπλερεία ζα ζπγθαιείηαη ε Γ.Σ Τνκέα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ 

ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα θαη λα επηθπξωζνύλ. Τν αληίζηνηρν 

πξαθηηθό ηεο Γ.Σ ηνπ Τνκέα ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

ηκήκαηνο ππό κνξθή πίλαθα, ε νπνία ζα ην αλαθνηλώλεη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο κέζω ηωλ πηλάθωλ αλαθνηλώζεωλ & ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ηκήκαηνο εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ε έγθξηζε από ην Σπκβνύιην 

Τκήκαηνο.  Η ανυηέπυ διαδικαζία θα ππέπει να έσει 

ολοκληπυθεί ενηόρ δύο (2) μηνών από ηην έναπξη ηος 

εκάζηοηε εξαμήνος. 

Αλαιπηηθά ηα βήκαηα ζύκθωλα κε ηα αληίζηνηρα έληππα είλαη: 

1
ο
 Βήμα: Πίνακαρ 1 Πποηεινόμενυν Πηςσιακών Δπγαζιών 

(αλάξηεζε από ηνλ θαζεγεηή ζηνπο πίλαθεο αλαθνίλωζεο θαη ελ 

ζπλερεία έγθξηζε ζεκάηωλ από ην Τνκέα. Ο Τνκεάξρεο θαηαζέηεη 

ηνλ ίδην πίλαθα κε όιεο ηηο εγθεθξηκέλεο πηπρηαθέο εξγαζίεο γηα 

έγθξηζε από ην Σπκβνύιην ηνπ Τκήκαηνο θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή) 

2
ο
 Βήμα: Αίηηζη Ανάλητηρ Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ (από 

ζπνπδαζηή) 

 

3
ο
 Βήμα: Πίνακαρ 2 Δγκεκπιμένυν Πηςσιακών Δπγαζιών 

(αλάξηεζε από ηε γξακκαηεία ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεωλ   

αθνύ έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε από ην Σπκβνύιην ηνπ ηκήκαηνο θαη 

νξηζκόο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.  Σην ίδην ζπκβνύιην ζα νξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα εμέηαζεο ηωλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ, ώζηε λα 



κελ παξεκπνδίδεηαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν, ζην ηέινο ηνπ εθάζηνηε 

εμακήλνπ & όρη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο)  

 

4
ο
 Βήμα: Αίηηζη Δξέηαζηρ Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ (από 

ζπνπδαζηή) καδί κε δύν (2) αληίγξαθα ηεο πηπρηαθήο θαη δύν (2) 

CD.  

5
ο
 Βήμα: Πίνακαρ 3 Δλέγσος Πποόδος εγκεκπιμένυν 

Πηςσιακών επγαζιών ( αλά εβδνκάδα αλάξηεζε ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνίλωζεο από ηε Γξακκαηεία θαη πηζαλή εκεξνκελία εμέηαζεο 

ηωλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ) 

6
ο
 Βήμα: Αναλςηική Βαθμολογία Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ 

 

7
ο
 Βήμα: Τελική Βαθμολογία Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ (ηα δύν 

ηειεπηαία έληππα θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία καδί) 
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