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1.

Ειςαγωγικό ςημείωμα

Η παξνχζα έθδνζε απνηειεί έλαλ νδεγφ πνπ αθ’ ελφο αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα Τκήκαηα ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ησλ πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ θαη αθ’ εηέξνπ δίλεη ζεκαληηθέο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο
ζπνπδαζηέο αιιά θαη ηνπο επηβιέπνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί επηκειψο κηα
πηπρηαθή εξγαζία.
Η Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο
Αζήλαο κε ηελ ππ’ αξηζκφ Φ8/2000/1-11-2010 αλάζεζε ζηα αθφινπζα ηξία κέιε
ηνπ Δ.Π. ηεο Σρνιήο:
Γεσξγνχιε Αηθαηεξίλε, Καζεγήηξηα
Βνπδνχξε Κσλζηαληίλν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή
Γεξνζηάζε Θεφδσξν, Δπίθνπξν Καζεγεηή
ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο νδεγφ. Η επηηξνπή εξγάζηεθε ζπζηεκαηηθά θαη
επηκειψο θαη παξνπζίαζε ζην Σπκβνχιην ηεο Σρνιήο ην ζπγθεθξηκέλν νδεγφ.
Μεηά απφ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ, δηακνξθψζεθε ην
ηειηθφ θείκελν πνπ αθνινπζεί. Σηελ πξφζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο Σρνιήο 14-4-11
απνθαζίζηεθε λα δηαλεκεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο ζηα Τκήκαηα ηεο Σρνιήο.
Τα Σπκβνχιηα ησλ Τκεκάησλ ή νη Γεληθέο Σπλειεχζεηο πξέπεη άκεζα λα
νξηζηηθνπνηήζνπλ (κέρξη 30-5-2011) έλαλ αληίζηνηρν νδεγφ, ρσξίο νπζηαζηηθέο
απνθιίζεηο θαη λα ηνλ ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε ηεο Σρνιήο. Πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη κε ηελ παξνχζα έθδνζε ηνπ νδεγνχ εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
εμαζθαιίδνληαη:
1. Η δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν αλαθνίλσζεο-αλάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ.
2. Μέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ππνδείμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν νδεγφο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ψζηε νη ηειεηφθνηηνη ζπνπδαζηέο ηεο Σρνιήο καο, λα νινθιεξψλνπλ
θαη λα πξνζθνκίδνπλ πνηνηηθέο πηπρηαθέο εξγαζίεο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζε φια ηα κέιε ηνπ Δ.Π. ηεο Σρνιήο.
Πηζαλέο παξαιείςεηο, δηνξζψζεηο ή εκπινπηηζκφο, θπξίσο ζην 2 ν ζθέινο ηνπ Οδεγνχ,
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηε Σρνιή πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί θαη λα εκπινπηηζηεί ν
πξφηππνο νδεγφο.
Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη πνηνηηθή εξγαζία ηνπο, ζην πιαίζην ηεο
ζχληαμεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
09.05.2011
Γήκνο Τξηάληεο
Γηεπζπληήο ΣΤΔΦ
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2.

Γενικά

Σθνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ζε βάζνο ελαζρφιεζε ηνπ ζπνπδαζηή κε έλα
ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ
νινθιεξσκέλε κειέηε πνπ ζα εθπνλήζεη, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεψλ ηνπ
θαη ηελ εκβάζπλζε θαη αλάπηπμε ηεο ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ ζε ηερλνινγηθά
πξνβιήκαηα. Η πηπρηαθή εξγαζία κπνξεί λα έρεη κειεηεηηθφ ή αλαπηπμηαθφ
ραξαθηήξα ή ηε ζπκκεηνρή ζε κέξνο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο έηζη ψζηε λα
εκπινπηίδεη ην γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ ζπνπδαζηή κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα
δηεπθνιχλεη ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο ή εξεπλεηηθέο ηνπ επηδηψμεηο.
Η δηαδηθαζία ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θάζε ζπνπδαζηή Τκήκαηνο ηεο
Σρνιήο Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο, πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο
αθνινχζνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν θαη ζηηο
επφκελεο.
 Κάζε ζπνπδαζηήο 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
ηνπ θάζε Τκήκαηνο.
 Η Πηπρηαθή Δξγαζία εθπνλείηαη αηνκηθά απφ έλα (1) ζπνπδαζηή ή ζπιινγηθά

απφ δπν (2) ζπνπδαζηέο 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.
 Η έλαξμε ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη αθνχ πξνεγεζνχλ νη

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 4 δηαδηθαζίεο.
 Ο θαλνληθφο ρξφλνο δηεμαγσγήο κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα

ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο θαη έγθξηζεο απφ ην
Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο.
 Κάζε κέινο Δ.Π. δελ ζα πξέπεη λα επηβιέπεη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) πηπρηαθψλ

εξγαζηψλ αλά αθαδεκατθφ εμάκελν.
 Δθφζνλ ε πηπρηαθή εξγαζία έρεη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ή ζε πεξίπησζε πνπ

ηκήκα ηεο ή ζην ζχλνιν πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δξγαζηήξην άιινπ Τκήκαηνο, ε
επίβιεςή ηεο κπνξεί λα γίλεηαη απφ δχν κέιε ΔΠ δηαθνξεηηθψλ Τκεκάησλ κε
ζρεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο πξέπεη λα είλαη
κέινο EΠ ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν ζπνπδαζηήο.
Η εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο αθνινπζεί ηα παξαθάησ ηξία βαζηθά ζηάδηα:
 Γηαδηθαζία Αλάιεςεο
 Δθπφλεζε

Οδεγφο Δθπφλεζεο
Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
 Γηαδηθαζία Υπνβνιήο θαη Αμηνιφγεζεο

Οη νδεγίεο θαη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζην λα αλαβαζκηζηεί ε
πνηφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηθαλέο νδεγίεο ψζηε ηειηθά λα παξνπζηάζνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξε θαη πςεινχ επηπέδνπ πηπρηαθή εξγαζία.
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3.

υγκζντρωςη και Ανακοίνωςη Θεμάτων

 Ακέζσο κε ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ή εαξηλνχ εμακήλνπ, ν ππεχζπλνο θάζε

Τνκέα θαιεί ηα κέιε ΔΠ ηνπ νηθείνπ Τνκέα, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, λα
θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά ζηνλ ίδην δχν (2) έσο πέληε (5) ζέκαηα πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθεη, ή ηα
εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη ελαξκνληζκέλα
κε ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο. Θέκαηα κπνξνχλ
λα θαηαζέηνπλ θαη ηα κέιε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηνπλ ηα αλάινγα
αθαδεκατθά πξνζφληα. Σπνπδαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νθείινπλ ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, λα έιζνπλ ζε
επηθνηλσλία κε κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ νπνίνπ ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν είλαη ζπλαθέο κε ην αληίζηνηρν ζέκα. Δάλ ην κέινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πηνζεηήζεη ην αλσηέξσ ζέκα θαη δερηεί λα ην
επηβιέςεη ηφηε κπνξεί λα ην ελζσκαηψζεη σο έρεη ή ηξνπνπνηεκέλν ζηα
πξνηεηλφκελα απφ ηνλ ίδην ζέκαηα θαη λα ην ππνβάιεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Τνκέα
γηα έγθξηζε απφ ηελ νηθεία Γ.Σ.
 Η θαηάζεζε ελφο πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο ζα γίλεηαη κε βάζε ην αθφινπζν

πξφηππν:
 Όλνκα θαη βαζκίδα ή ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ην

πξνηείλεη.
 Τίηινο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
 Σχληνκε πεξηγξαθή (κηαο παξαγξάθνπ κέρξη 100 ιέμεηο).
 Πξναπαηηνχκελα γλσζηηθά αληηθείκελα.
 Αξηζκφο ζπνπδαζηψλ.
 Οη Υπεχζπλνη Τνκέσλ αθνχ ζπγθεληξψλνπλ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απνζηέιινληαη

ζπγθαινχλ άκεζα Γ.Σ. Τνκέα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ αλ
απηφ θξίλεη ε πιεηνςεθία ηεο Γ.Σ. θαη ηειηθά επηθπξσζνχλ. Τν αληίζηνηρν
πξαθηηθφ ηεο Γ.Σ. ηνπ Τνκέα ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ππφ
κνξθή πίλαθα (βιέπε παξάξηεκα πηλάθαο 1), ε νπνία νθείιεη άκεζα λα ηα
δεκνζηνπνηήζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο, κέζσ ησλ πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ θαη ζηηο
ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ Τκήκαηνο. Ο ππεχζπλνο θάζε Τνκέα πξέπεη λα ηεξεί
ζρεηηθφ αξρείν – θαηάινγν ηξερνπζψλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ην νπνίν πξέπεη λα
ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Τνκέα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Γ.Σ.
 Η αλσηέξσ δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ

ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ή εαξηλνχ εμακήλνπ.

Οδεγφο Δθπφλεζεο
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4.

Διαδικαςία Ανάληψησ

 Γηα ηελ αλάιεςε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν ζπνπδαζηήο, νθείιεη λα επηιέμεη έλα

ζέκα απφ ηε ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ θαη λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ην
κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη πξνηείλεη ην αληίζηνηρν ζέκα.
 Μεηά ηε ζπλελλφεζε ν ζπνπδαζηήο ή ε νκάδα ησλ δπν (2) ζπνπδαζηψλ πξέπεη λα

ζπληάμεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληα κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο
(κέρξη 200 ιέμεηο), ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν, θαη ηνπο ζηφρνπο
ηεο εξγαζίαο.
 Ο/νη ζπνπδαζηήο/έο θαηά πεξίπησζε, ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ην έληππν

«αίηεζε αλάιεςεο πηπρηαθήο εξγαζίαο» (βιέπε παξάξηεκα έληππν 1), ην νπνίν
αθνχ ππνγξαθεί θαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία
πξνο έγθξηζε απφ ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο.
 Η αλσηέξσ δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο δπν (2) κελψλ 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.
 Τν Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε εγθξίλεη ηελ αλάιεςε ησλ

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ εμεηάδνληαο αηνκηθά θάζε ζέκα θαη απνθαίλεηαη φηη
ηθαλνπνηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο κηαο πνηνηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Παξάιιεια ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο νξίδεη θαη ηελ ηξηκειή επηηξνπή
εμέηαζεο θάζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Η ηξηκειήο επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ
επηβιέπνληα θαη απφ δπν 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 αλαθνηλψλεη ζπλνπηηθά ηα ζέκαηα πνπ εγθξίζεθαλ

απφ ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ Τκήκαηνο (Τίηινο
ζέκαηνο – φλνκα ή νλφκαηα ζπνπδαζηψλ – επηβιέπσλ θαη ηξηκειήο επηηξνπή,
βιέπε παξάξηεκα πηλάθαο 2).
 Ο ππεχζπλνο θάζε Τνκέα πξέπεη λα ηεξεί ζρεηηθφ θαηάινγν ηξερνπζψλ

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ (βιέπε παξάξηεκα πηλάθαο 3), ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζέηεη
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Τνκέα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Γ.Σ. Σηνλ θαηάινγν απηφ
ζεκεηψλεηαη ε πξφνδνο ή ε πηζαλή παξάηαζε εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.

Οδεγφο Δθπφλεζεο
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5.

Διαδικαςία Τποβολήσ και αξιολόγηςησ

Η πηπρηαθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο
ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ [ελφο (1) έηνπο], ν ζπνπδαζηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή
αίηεζε παξάηαζεο (βιέπε Παξάξηεκα έληππν 2) ε νπνία πξέπεη λα ζπλππνγξαθεί θαη
απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη λα εγθξηζεί απφ ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο. Σε
πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη κε θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο κέζα ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππέξβαζε ηνπ επηηξεπηνχ ρξφλνπ εθπφλεζεο, ε αλάζεζε
αλαθαιείηαη απφ ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο, κε εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ
Τνκέα. Η ππνβνιή ηεο εξγαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληα
φηη ν ζηφρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη επηηεπρζεί, φηη έρεη νινθιεξσζεί ε
ζπγγξαθή ηεο βάζεη ησλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη φηη δελ παξνπζηάδνληαη
ζέκαηα ινγνθινπήο.
Η δηαδηθαζία ππνβνιήο πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:
 Σπκπιήξσζε αίηεζεο (βιέπε Παξάξηεκα έληππν 3) εμέηαζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο

θαη θαηάζεζή ηεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο καδί κε ηξία αληίγξαθα ηεο
εξγαζίαο γηα ηελ ηξηκειή επηηξνπή.
 Η ηξηκειήο επηηξνπή παξαιακβάλεη ηα αληίγξαθα ηεο εξγαζίαο απφ ηε

Γξακκαηεία θαη νξίδεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ζπνπδαζηή, εκέξα, ψξα θαη ηφπν
εμέηαζεο ζπληάζζνληαο ζρεηηθή αλαθνίλσζε ε νπνία πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη
αλάινγα. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα έηζη ψζηε ε εκεξνκελία θαη ε ψξα
παξνπζίαζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ λα κελ παξεκπνδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ
έξγν.
 Καηά ηελ εμέηαζε γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηνλ ή

ηνπο ζπνπδαζηέο ζην ηέινο ηεο νπνίαο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ππνβάινπλ εξσηήζεηο.
 Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο

ζπλεδξηάδνπλ θαη ηελ αμηνινγνχλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ
ζρεηηθή παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. Δάλ παξεπξίζθεηαη ζηελ παξνπζίαζε εθηφο
ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη άιιν κέινο ΔΠ θαη έρεη γλψκε, κπνξεί λα
παξαβξεζεί ζηε ζπλεδξίαζε θαη λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ ‘άηππα’. Τν θάζε
κέινο ηεο επηηξνπήο θαηαζέηεη αλαιπηηθά ηε βαζκνινγία ηνπ ζην έγγξαθν
«Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο» (βιέπε Παξάξηεκα έληππν 4).
Δπηπιένλ, θαηαζέηεη ηνλ ηειηθφ ηνπ βαζκφ ζην «Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο» (βιέπε Παξάξηεκα έληππν 5). Ο ηειηθφο
βαζκφο γηα ηνλ ζπνπδαζηή είλαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ εμεηαζηψλ. Ο
επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θνηλνπνηνχλ ζηε
ζπλέρεηα ηνλ ηειηθφ βαζκφ ζηνλ ζπνπδαζηή. Αλ ε πηπρηαθή εξγαζία έρεη
εθπνλεζεί απφ νκάδα ζπνπδαζηψλ θαη ε βαζκνινγία δηαθνξνπνηείηαη γηα θάπνηνλ
ή θάπνηνπο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηφηε ε επηηξνπή πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη γηα
θάζε ζπνπδαζηή δηαθνξεηηθφ πξαθηηθφ.
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 Tν «Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο», ππνγεγξακκέλν

απφ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο, ζπλνδεπκέλν απφ ηφζα αληίγξαθα ηεο εξγαζίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(CD) φζα είλαη νη ζπνπδαζηέο πνπ ηελ εθπφλεζαλ ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ ζην
Φάθειφ ηνπο.

6. Παρουςίαςη
 Η παξνπζίαζε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε θαη θπκαίλεηαη ρξνληθά ζπλήζσο ζηα 20 κε

30 ιεπηά. Ωζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη ε έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο πξνθνξηθήο
εμέηαζεο είλαη αλάινγα ηεο κνξθήο ηεο εξγαζίαο πνπ ζεκαίλεη φηη ε παξνπζίαζε
κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη πεξηζζφηεξν.
 Σην πξψην κέξνο ηεο παξνπζίαζεο, ν/νη ζπνπδαζηέο παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία

ηνπο θαη κνηξάδνπλ ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο επηπιένλ ππνζηεξηθηηθφ έληππν
πιηθφ, αλ ππάξρεη. Δίλαη ζθφπηκν ε παξνπζίαζε λα ππνζηεξίδεηαη απφ πξνβνιή
δηαθαλεηψλ.
 Σην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνπζίαζεο, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ππνβάινπλ

εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ν/νη ζπνπδαζηέο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά.
 Δάλ ππάξρνπλ θαη άιια παξαβξηζθφκελα κέιε ΔΠ ή ζπνπδαζηέο, κπνξνχλ λα

ππνβάινπλ επίζεο εξσηήζεηο δηεπθξηληζηηθνχ ραξαθηήξα.
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7. Κριτήρια αξιολόγηςησ
Τα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζεζπίδνληαη κέζσ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, αθνινπζνχλ
ηφζν ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ζσξεπζεί απφ ηα ρξφληα δηδαζθαιίαο ησλ Μειψλ ΔΠ ηεο
ΣΤΔΦ, φζν θαη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία ηνπο πνπ απνθηήζεθε απφ ηε δηδαζθαιία ζε
Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία.
Τα θξηηήξηα ζηα νπνία αμηνινγείηαη ε Πηπρηαθή Δξγαζία είλαη:
 Τξφπνο νξγάλσζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο – Σρεδηαζκφο θαη Άξζξσζε ηνπ
ζηφρνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δμεηάδεηαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο απφ ηνλ
ζπνπδαζηή ηνπ ζηφρνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ
λα επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη
10%.
 Τερληθή θαη ζεσξεηηθή θαηαλφεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ πιηθνχ. Ο ζπνπδαζηήο

πξέπεη λα απνδείμεη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηφζν ηεο βαζηθήο
βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη ηεο απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία αηρκήο ηνπ
ζέκαηνο. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη 20%.
 Τερληθή Αλάιπζε, ζχλζεζε θαη εθαξκνγή. Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ηθαλφηεηαο ζηε

ρξήζε ηεο ζεσξίαο, κεζνδνινγηψλ θαη πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε
θαη ηε εχξεζε ιχζεσλ ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη
40%.
 Απνηειέζκαηα

θαη Σπκπεξάζκαηα. Δμεηάδεηαη ην επίπεδν παξνπζίαζεο,
αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηεο
κειινληηθήο ηεο εμέιημεο . Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη 10%.

 Παξνπζίαζε.

Δμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπνπδαζηή λα παξνπζηάδεη κε
επρέξεηα ηα θχξηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο θαη λα απαληά κε ζαθήλεηα ζε εξσηήζεηο .
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη 20%.

Η βαζκνινγία ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 10.
Αθνινπζεί ε γεληθή ηεο πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:

8. Περιγραφή τησ Βαθμολογίασ
Βαθμολογία 8-10
Καηαδεηθλχεη κηα 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, θιπ., γηα ηελ αλάιπζε
θαη ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο. Γείρλεη εμαηξεηηθή ζαθήλεηα, εζηίαζε θαη πεηζηηθφηεηα
ζηελ επηθνηλσλία.
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Βαθμολογία 7-7,9
Δίλαη ζαθέο φηη θαηαδεηθλχεη κηα θαιά αλεπηπγκέλε, θαίξηα 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, θιπ., . Δκθαλίδεη έλα πςειφ επίπεδν ζαθήλεηαο, εζηίαζεο θαη
πεηζηηθφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία.
Βαθμολογία 6-6,9
Δπηδεηθλχεη 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, θιπ. Παξέρεη ηα ζηνηρεία ηεο ζαθήλεηαο, ηεο
εζηίαζεο θαη ηεο πεηζηηθφηεηάο ζηελ επηθνηλσλία.
Βαθμολογία 5-5,9
Παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαίξηαο θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο. Καηαδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη κηα δνκεκέλε επηρεηξεκαηνινγία. Καηαδεηθλχεη έλαλ βαζκφ
ηθαλφηεηαο ζηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζεσξίαο,
κεζνδνινγηψλ, πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ, θιπ., γηα ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε, αιιά φρη
ζε πςειφ επίπεδν. Παξέρεη ζηνηρεία απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο.
Βαθμολογία 0-4,9
Η πηπρηαθή εξγαζία δελ θαηαδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΕ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΕ
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Εκπόνηςη Πτυχιακήσ
Η εθπφλεζε είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Ο ρόλοσ του επιβλζποντα
Ο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα είλαη λα ππνζηεξίμεη θαη λα θαηεπζχλεη ηνλ/ηνπο
ζπνπδαζηέο ζηα βαζηθά ζηάδηα ηεο εθπφλεζεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε
παξάγξαθν.
 Σε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία έρεη αλαηεζεί ζε δχν (2) ζπνπδαζηέο ν επηβιέπσλ
νθείιεη λα θαηαλείκεη ζηνλ θαζέλα έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ
απηφο ζα πξέπεη, λα θέξεη εηο πέξαο.
 Θα πξέπεη ν επηβιέπσλ λα έρεη ζπρλή επαθή κε ηνλ/ηνπο ζπνπδαζηέο ψζηε λα

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη ε εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ νινθιήξσζε ηεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο.
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επαθψλ ν επηβιέπσλ νθείιεη, λα θαζνδεγεί ηνλ/ηνπο

ζπνπδαζηέο ζε θάζε ζηάδην εθπφλεζεο θαη λα ζρνιηάδεη / δηνξζψλεη / βειηηψλεη
ηαθηηθά ηα θείκελα πνπ ηνπ παξαδίδνληαη.
 Δίλαη επηζπκεηφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ εθπφλεζεο ν επηβιέπσλ

λα δεηά κηα ζχληνκε έθζεζε πξνφδνπ.
Βαςικά ςτάδια τησ εκπόνηςησ
 Ειζαγωγή ζηην επιζηημονική πεπιοσή ηος θέμαηορ: Ο επηβιέπσλ παξνπζηάδεη

ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ εληάζζεηαη ην ζέκα
ηεο εξγαζίαο, ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί θαη ηηο πήγεο γηα
ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ηερλνινγηθήο αηρκήο. Τέινο, αλαιχεη ην ζθνπφ
ηεο εξγαζίαο θαη ηα βαζηθά βήκαηα ηεο εθπφλεζεο.
 Μελέηη ηηρ βαζικήρ βιβλιογπαθίαρ: Γίλεηαη κειέηε ηεο βαζηθήο βηβιηνγξαθίαο

απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη εκβάζπλζε ζηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.
 Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη ηηρ ηεσνολογικήρ αισμήρ: Πξαγκαηνπνηείηαη

αλαδήηεζε θαη κειέηε ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη
άιισλ αλαθνξψλ απφ δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ.
 Μεθοδολογική πποζέγγιζη: Πξαγκαηνπνηείηαη επηινγή κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηερληθνχ κέξνπο ηνπ ζέκαηνο πνπ
απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηεο εξγαζίαο.
 Ανάπηςξη ηος ηεσνικού μέποςρ: Τν ηερληθφ κέξνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη

πεηξάκαηα, ππνινγηζκνχο, αλάπηπμε αιγνξίζκσλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θιπ.
 Ανάλςζη ηων αποηελεζμάηων και ζςμπεπάζμαηα: Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη αλάιπζε θαη εξκελεία
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ηνπο. Παξάζεζε ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
εξγαζίαο φπσο απηφο νξίζηεθε ζηελ αξρηθή θάζε ηεο εθπφλεζεο θαη πξνηάζεηο
γηα κειινληηθή εξγαζία/έξεπλα.
 Σςγγπαθή: Σπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αθνινπζψληαο ηηο

πξνδηαγξαθέο πνπ δίδνληαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. Σην ζηάδην απηφ
επηηξέπνληαη κηθξέο αιιαγέο ζην ζέκα θαη αλαζεσξείηαη ε πεξίιεςε ηεο
εξγαζίαο.
Προδιαγραφζσ ςυγγραφήσ
Η ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη νπζηψδεο αθνχ ζ’ απηή ζηεξίδεηαη ν
αλαγλψζηεο γηα λα εθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Μηα πνιχ θαιή εξγαζία κπνξεί
λα ππνεθηηκεζεί εάλ δελ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν ζσζηά.
Μηα πηπρηαθή εξγαζία απνζθνπεί ζην λα πξνβάιεη θαη λα αλαπηχμεη έλα ζέκα. Η
επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ζα πξέπεη απνζθνπεί ζε θάηη
ζπγθεθξηκέλν θαη φρη αφξηζην. Σθνπφο δελ είλαη λα παξνπζηαζηεί κηα ηεξάζηηα (ζε
φγθν) εξγαζία (πνπ κπνξεί λα είλαη απιψο απνηέιεζκα «ζπξξαθήο» άιισλ
θεηκέλσλ). Η εξγαζία ζα πξέπεη βαζηθά λα κειεηήζεη θαη λα δηαθσηίζεη έλα ζέκα ή
πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμάγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ή αθφκε λα πξνηείλεη
ιχζεηο.
Αθνινπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο νξζήο ζπγγξαθήο ηνπ
θεηκέλνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο:
 Τν θείκελν πξέπεη λα δηαζέηεη ζαθήλεηα λα είλαη πιήξεο θαη λα είλαη εχθνια

θαηαλνεηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε. Ο αλαγλψζηεο δελ έρεη παξαθνινπζήζεη
ππνρξεσηηθά φιε ηε δηαδηθαζία θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο, άξα απηά πξέπεη λα γίλνληαη ζαθή κέζα ζην θείκελν
πνπ ζα ζπγγξαθεί.
 Κάζε θεθάιαην πξέπεη λα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ζέκα πνπ

πξαγκαηεχεηαη θαη ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα.
 Αλ ππάξρνπλ παξαπνκπέο απηέο δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηνχλ ην βαζηθφ θείκελν.
 Η πηπρηαθή εξγαζία είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πξνζπάζεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή
απζηεξφηεηα.
 Κάζε γλψκε/άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα ζε έλα ζέκα ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη. Δάλ

ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη γλψκε άιινπ ζπγγξαθέα ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε
αληίζηνηρε αλαθνξά.
 Η εξγαζία ελδερνκέλσο λα αλαθέξεηαη ρξνληθά ζε ζέκαηα ζην παξειζφλ, ην

παξφλ ή ην κέιινλ. Ο ρξφλνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ζπγγξαθή ζα πξέπεη
λα παξνπζηάδεη ελλνηνινγηθή θαη ζπληαθηηθή ζπλέπεηα.

Οδεγφο Δθπφλεζεο
Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
 Δίλαη ζεκαληηθφ ην θείκελν λα είλαη νξζνγξαθεκέλν θαη λα έρεη θαιή ζχληαμε.
 Καηά ηε ζπγγξαθή πξέπεη λα απνθεχγνληαη αλαθνξέο ζε ππνδείγκαηα θαη

κεζφδνπο πνπ δελ είλαη ρξήζηκα ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ή ζηελ εκπεηξηθή
εθαξκνγή.
 Τέινο, ην θείκελν πξέπεη λα πεξηέρεη απαξαίηεηα κηα γεληθφηεξα απνδεθηή δνκή ε

νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο :
o Δμψθπιιν
o Πεξίιεςε
o Πεξηερφκελα
o Δηζαγσγή
o Κπξίσο θείκελν (Κεθάιαηα : 1, 2,…, Ν)
o Σπκπέξαζκα
o Βηβιηνγξαθία
o Παξαξηήκαηα (φρη απαξαίηεηα)
Εξϊφυλλο
Τν εμψθπιιν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη νξηζκέλα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο: ζήκα ηνπ
Ιδξχκαηνο, φλνκα ηεο Σρνιήο θαη ηνπ Τκήκαηνο, ηίηινο πηπρηαθήο, ζπγγξαθέαο/θείο
κε αξηζκνχο κεηξψσλ, φλνκα επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη εκεξνκελία παξάδνζεο.
(βιέπε ζρεηηθφ ηππηθφ εμψθπιιν, παξάξηεκα έληππν 6)
Περίληψη
Κάζε πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα μεθηλάεη κε κηα ζχληνκε πεξίιεςε πεξίπνπ 300
ιέμεσλ ζηελ Διιεληθή. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα
(Abstract). Η πεξίιεςε είλαη απηφ πνπ δηαβάδεη πξψην ν αλαγλψζηεο θαη πξνζπαζεί,
ζηελ κηθξή έθηαζε ηεο ιηγφηεξεο απφ κηαο ζειίδαο, λα δψζεη ζπλνπηηθά ηε ζπλνιηθή
εηθφλα ηεο εξγαζίαο θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο.
Περιεχόμενα
Τα πεξηερφκελα αλαθέξνπλ ην ιεπηνκεξέο πιάλν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Τα πεξηερφκελα επηηξέπνπλ ζηνλ
αλαγλψζηε λα δεη πνηα είλαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν
εθπνλήζεθε, πξηλ πεξάζεη ζηελ εηζαγσγή. Τα πεξηερφκελα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ
ζηα θεθάιαηα, ζηηο παξαγξάθνπο θαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ. Σηα
πεξηερφκελα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο εξγαζίαο, αλ
ππάξρνπλ.

Οδεγφο Δθπφλεζεο
Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
Ειςαγωγή
Η Δηζαγσγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κηα
πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη. Σηελ εηζαγσγή ζα
πξέπεη ζχληνκα, αιιά πεξηεθηηθά (κηα παξάγξαθνο ην θάζε έλα), λα αλαθέξνληαη κε
ηε ζεηξά πνπ αθνινπζνχλ:
 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
 Αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ελδηαθέξνλ ην ζέκα.
 Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαηάζεζε

εξσηεκάησλ πξνο δηεξεχλεζε. Η πεξηγξαθή ηεο γεληθήο κεζνδνινγίαο
πξνζέγγηζεο ηεο εξγαζίαο . Γειαδή λα δηαηππσζεί ν ζπλδπαζκφο : « πξφβιεκα –
ζεσξία – κέζνδνο » .
 Η ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ζε λέα γλψζε.
 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.

Δθηηκάηαη φηη ε εηζαγσγή δελ πξέπεη λα μεπεξλά ζε έθηαζε ηηο 3-4 ζειίδεο. Η
Δηζαγσγή ζην γξαπηφ θείκελν ζηνρεχεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ ζέκαηνο πξνο ηνλ
αλαγλψζηε θαη φρη ζηνλ επηβιέπνληα, πνπ ζεκαίλεη φηη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζα δνζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.
Κυρίωσ Κείμενο (Κεφάλαια 1, 2, …,Ν)
Τν θπξίσο θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη, ζπλήζσο, ζε πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο θεθάιαηα. Σην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ πξέπεη λα ππάξρεη έλα κηθξφ
ππνθεθάιαην ιηγφηεξν απφ ζειίδα ζην νπνίν ζα δίλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πψο
πξνσζήζεθε ην ζέκα κέζα ζην ηξέρνλ θεθάιαην θαη ηη ζα αθνινπζήζεη ζην επφκελν
θεθάιαην.
Σην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα ζηα νπνία
ζα γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηεζλνχο
εκπεηξίαο. Αθνινχζσο, ζα αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο πνπ
αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζεο ηνπ ζέκαηνο.
Προςδιοριςμόσ του προβλήματοσ και διεθνήσ εμπειρία
Η ελφηεηα απηή (έλα ή πεξηζζφηεξα θεθάιαηα) πεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή ζεσξία, ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ,
ζπγθξίζεηο, θξηηηθέο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κεζνδνινγία πνπ δηάθνξνη εξεπλεηέο
αθνινχζεζαλ θ.ιπ.
Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:
 Να πξνζδηνξίδεηαη ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
 Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζεσξία, πεγέο, κέζνδνη θαη

κεζνδνινγία.

Οδεγφο Δθπφλεζεο
Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
 Να απνθεχγεηαη ε πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία, ε νπνία κπνξεί λα βξεζεί εχθνια ή

είλαη πνιχ γλσζηή.
 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ

ηζρπξνπνίεζε ησλ απφςεσλ. Τα ρξεζηκνπνηνχκελα παξαδείγκαηα ζα πξέπεη λα
επηβεβαηψλνπλ ηηο δηαηππσκέλεο απφςεηο.
 Να απνθεχγνληαη νη επαλαιήςεηο
 Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζεσξίεο, πξαθηηθέο, ππνδείγκαηα θ.ιπ.
 Να παξνπζηάδνληαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη κε ζπγθξηηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε.
 Να ππάξρνπλ ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ, ελνηήησλ θαη ππνελνηήησλ.

Μεθοδολογία και Εφαρμογή
Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν, ηα ππνδείγκαηα, ηε κεζνδνινγία θ.ιπ. ζηα
νπνία ζηεξίδεηαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο.
Αξρηθά πξέπεη λα γξαθηνχλ αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ πνπ
αθνινπζήζεθαλ, φπσο ελδεηθηηθά: απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ, απνθιεηζκφο ή
ελζσκάησζε κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ρξνληθά πιαίζηα ζηα νπνία πινπνηήζεθε
ην εκπεηξηθφ κέξνο, πνζνηηθνί δείθηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα κεηξήζεηο θ.ιπ.
Σηε κεζνδνινγία πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα:
 ηηο πεγέο ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,
 ηα παθέηα ινγηζκηθά, π.ρ. Matlab, Java, θ.ιπ. θαη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο

(licenses) πνπ εθαξκφζηεθαλ.
Σηφρνη ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε πιήξεο απνζαθήληζε
ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο επαιήζεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα
πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη κπνξεί λα απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα νινθιεξσκέλν
θεθάιαην.
Αθνινπζεί ε ελφηεηα (ζην ίδην ή ζε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα) ηεο αλάιπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο. Η ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ειέγρνπο ππνζέζεσλ
θ.α. Μεηαμχ απηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:
 Σχληνκε

αλαθνξά ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο.

 Τελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ

ηεο εθαξκνγήο , πνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ζρήκαηα, πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, θιπ) ζρνιηαζκέλα θαηάιιεια.

 Σρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ.

Οδεγφο Δθπφλεζεο
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Η παξνπζίαζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλα κε ην ππφ δηαρείξηζε πξφβιεκα αιιά θαη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη
ζχγθξηζε κε άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, ε φιε αλάιπζε, παξνπζίαζε,
ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ θ.ιπ. πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηα Σπκπεξάζκαηα.
Συμπεράςματα
Τν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα Σπκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο φπνπ ζπλνςίδεηαη
νιφθιεξε ε εξγαζία κε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ θαηέιεμε ν ζπνπδαζηήο θαη
γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Τα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά
ζχληνκα Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα θαη
ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζπλνπηηθή αλαθεθαιαίσζε ησλ θεθαιαίσλ
πνπ πξνεγήζεθαλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην ηξφπν πνπ ε κειέηε
δηεξεπλά ην αξρηθφ εξψηεκα ή πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηέζεθε. Πξνηείλεηαη επίζεο λα
γίλεηαη αλαθνξά ζε πηζαλή ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο σο «κειινληηθή εξγαζία» ή / θαη
πψο κπνξεί ε εξγαζία απηή λα ζπλεηζθέξεη ζην έξγν άιισλ κειεηεηψλ
Βιβλιογραφία
Μηα εξγαζία, ηδίσο πηπρηαθή, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε θείκελα άιισλ
ζπγγξαθέσλ. Απηφ είλαη γλσζηφ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο. Γελ ππάξρεη θαλείο ιφγνο λα πξνζπαζήζεη ν ζπνπδαζηήο λα
παξνπζηάζεη θείκελα άιινπ ζπγγξαθέα σο δηθά ηνπ. Αληίζεηα εθηηκάηαη απφ ηνλ
αλαγλψζηε φηαλ ν ζπνπδαζηήο ζεκεηψλεη κε ζαθήλεηα ηηο πεγέο ηνπ θαη ηε ρξήζε
πνπ έρεη πξνβεί. Η βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεγέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη
αλαθνξά κέζα ζην θπξίσο θείκελν, φπσο άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, βηβιία,
ειεθηξνληθά άξζξα, θιπ.,
Παραρτήματα
Πνιιέο θνξέο ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε ζην βαζηθφ θείκελν ηεο εξγαζίαο καο
επεμεγεκαηηθά θείκελα, θψδηθα ινγηζκηθνχ, παξαζηάζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε
δεπηεξεχνληνο ελδηαθέξνληνο πιεξνθνξία. Η ελζσκάησζε απηή είλαη ζπλήζσο
δχζθνιε κέζα ζην θπξίσο θείκελν γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη γηα
άιινπο πξαθηηθνχο ιφγνπο. Η ιχζε πνπ εθαξκφδεηαη ζπρλά είλαη ε παξαπνκπή ησλ
θεηκέλσλ απηψλ ζε παξαξηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηε βηβιηνγξαθία.. Τα
παξαξηήκαηα αξηζκνχληαη φπσο θαη ηα θεθάιαηα θαη ε παξαπνκπέο ζε ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνπλ πξέπεη λα είλαη ζαθείο.

Οδηγίεσ Σεχνικοφ χαρακτήρα για τη ςφνταξη τησ πτυχιακήσ εργαςίασ
Όζνλ αθνξά ηε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ε
δνκή πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ φζν θαη νη αθφινπζνη θαλφλεο :
Η ζχληαμε ησλ ζειίδσλ είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ζε δηπιή φςε.
Η γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληφο θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη serif font (π.ρ.
Times, Times New Roman, Georgia, Computer Modern, Latin Modern θ.α.). Σηνπο
ηίηινπο θεθαιαίσλ, ελνηήησλ θαη ππνθεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γξακκαηνζεηξά
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sans serif (π.ρ. Arial, Helvetica, Calibri, Computer Modern Sans Serif θ.α.). Τν
κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο :

Σίτλοι Κεφαλαίων : 16 bold (sans serif font)
Τίηλοι ενοηήηων κεθαλαίος: 14 bold (sans serif font)
Τίηλοι ςποενοηήηων: 12 bold (sans serif font)
Κείκελν : 12 (serif font)
Αλαθνξέο : 11 (serif font)

Η αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ λα είλαη ζηελ θάησ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ζειίδαο.
Τα θεθάιαηα θαη ηα ππνθεθάιαηα πξέπεη λα έρνπλ αξίζκεζε θαη ηίηιν.
Τν αξηζηεξφ πεξηζψξην ησλ ζειίδσλ πξέπεη λα είλαη επαξθέο ψζηε ην θείκελν λα
είλαη επαλάγλσζην κεηά ηε βηβιηνδεζία. Πξνηείλνληαη ηα πεξηζψξηα: αξηζηεξφ /
δεμηφ 3,17 εθ., πάλσ / θάησ 2,54 εθ.
Ακθίπιεπξε πιήξε ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ (justified) .
Τν θείκελν λα είλαη ζε ραξηί κεγέζνπο Α4.
Αρίθμηςη Κεφαλαίων
Σε θάζε θεθάιαην ζα ππάξρνπλ ηα ηκήκαηα θαη νη παξάγξαθνη.
Παξάδεηγκα: Σην θεθάιαην έλα έρνπκε δύν ηκήκαηα κε δύν παξαγξάθνπο ην θάζε
ηκήκα. Απηά ζα ζεκεηωζνύλ ωο εμήο:

Κεθάλαιο 1 : ηίηλορ ηος κεθαλαίος
1.1 : ηίηλορ ηηρ 1ηρενόηηηαρ
1.1.1 : ηίηλορ ηηρ 1ηρ ςποενόηηηαρ
1.1.2 : ηίηλορ ηηρ 2ηρ ςποενόηηηαρ

1.2 : ηίηλορ ηηρ 2ηρενόηηηαρ
1.2.1 : ηίηλορ ηηρ 1ηρ ςποενόηηηαρ
1.2.2 : ηίηλορ ηηρ 2ηρ ςποενόηηηαρ
Σε έλα θεθάιαην κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θαη εηθφλεο.
Η αξίζκεζήο ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζηε βάζε είηε ηεο εξγαζίαο, ζαλ ζχλνιν, ή ηνπ
θάζε θεθαιαίνπ ρσξηζηά.
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Παξάδεηγκα: Σηελ πξψηε πεξίπησζε ε αξίζκεζε γηα 5 πίλαθεο ζ΄ φιε ηελ εξγαζία ζα
είλαη: πίλαθαο 1, πίλαθαο 2…πίλαθαο 5. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε εάλ νη δχν πίλαθεο
πεξηέρνληαη ζην θεθάιαην 1 θαη νη ηξεηο ζην θεθάιαην 2, ε αξίζκεζε ζα γίλεη σο εμήο:
πίλαθαο 1.1, πίλαθαο 1.2, πίλαθαο 2.3, πίλαθαο 2.4, πίλαθαο 2.5.
Η επηινγή είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ζπγγξαθέα. Δίλαη φκσο απαξαίηεην λα ππάξρεη
νκνηνκνξθία. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα φιε ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζα ππάξρεη έλαο
εληαίνο ηξφπνο παξνπζίαζεο.
Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κηα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν ή ηξία κέξε, θάζε κέξνο δε,
έρεη έλα αξηζκφ θεθαιαίσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην δηαρσξηζκφ ζε κέξε, ε χπαξμε
θεθαιαίσλ είλαη απαξαίηεηε.
Παρουςίαςη των πινάκων
Η παξνπζίαζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε γηα φινπο ηνπο πίλαθεο. Πάλσ
απφ ηνλ πίλαθα ζα ππάξρεη ε αξίζκεζε θαη ν ηίηινο ηνπ πίλαθα πνπ απνηειεί
νπζηαζηηθά εμήγεζε ηνπ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ.
Ο ηίηινο κπνξεί λα γξαθεί ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ ζπγγξαθέα.
Έλαο απνδεθηφο ηξφπνο είλαη: Πίλαθαο 1 (ή 1.1 αλ επηιεγεί θεθάιαην 1, πίλαθαο 1):
Τίηινο ηνπ πίλαθα (κε κηθξά γξάκκαηα).
Σε έλαλ πίλαθα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη νη απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο.
Απαξαίηεηε είλαη ε παξνπζία ηεο πεγήο ζην ηέινο ηνπ πίλαθα. Η εγγξαθή ηεο πεγήο
ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο.
Παξάδεηγκα : Αλ ρξεζηκνπνηεζεί βηβιίν, ε πεγή ζα γξαθεί ωο εμήο: ζπγγξαθέαο, έηνο,
ηίηινο βηβιίνπ, εθδνηηθόο νίθνο, ηόπνο έθδνζεο, ζειίδα ή πίλαθαο από όπνπ
αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία γηα ηνλ πίλαθα.
Αληίζηνηρα ζα γξαθεί θαη ε πεγή πξνεξρφκελε απφ άξζξν πεξηνδηθνχ.
Πνιιέο θνξέο ν ζπγγξαθέαο πεξηέρεη ζηνλ πίλαθα ππνινγηζκνχο πνπ έρεη θάλεη κε
βάζε ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ κηα πεγή. Τφηε, πέξαλ ηεο αλαθνξάο ζηελ πεγή ζα
ζεκεηψζεη θαη ηε θξάζε : «Υπνινγηζκνί ηνπ ζπγγξαθέα».
Σπρλά είλαη αλάγθε λα δνζεί θάπνηα εμήγεζε γηα έλα ζεκείν ηνπ πίλαθα πνπ δελ
θαίλεηαη θαζαξά, ή δηαθνξνπνηείηαη, απφ ηνλ ηίηιν θαη ηελ εμήγεζε ηεο ζηήιεο ή
γξακκήο. Τφηε ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα, πξηλ ηελ πεγή, ε ιέμε
«Σεκεηψζεηο» φπνπ δίδεηαη ε εμήγεζε. Έλαο εχθνινο ηξφπνο είλαη ε ρξήζε
αζηεξίζθνπ (*) πνπ ζπλδέεη ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα εμεγήζνπκε κε ηελ εμήγεζε
πνπ δίλνπκε ζην ηέινο ηνπ πίλαθα.
Παξάδεηγκα: Υπνζέηνπκε όηη ην 1995 δελ έρνπκε δηαζέζηκα ζηνηρεία. Σην ζεκείν πνπ
αληηζηνηρεί ζην έηνο απηό γξάθνπκε κ.δ. (*) θαη εμεγνύκε ζην ηέινο ηνπ πίλαθα: (*)
κ.δ.: κε δηαζέζηκν.
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Παρουςίαςη γραφημάτων, ςχεδιαγραμμάτων
Ιζρχεη ν γεληθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πίλαθα, ηίηινο, πεγέο, ζεκεηψζεηο.
Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα θαίλεηαη θαζαξά πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ
εθθξάδνληαη ζηνπο άμνλεο ησλ δηαγξακκάησλ θαη νη κνλάδεο ηνπο.
Σφνταξη βιβλιογραφικϊν αναφορϊν
Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη
αλαγξαθήο ηεο βηβιηνγξαθίαο: θαηά ζέκα, θεθάιαην, βηβιία, άξζξα. Έλαο γεληθά
απνδεθηφο ηξφπνο είλαη ε εγγξαθή ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ πεγή
θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά. Σηελ πεξίπησζε πνπ κηα ππεξεζία έρεη εθδψζεη έλα βηβιίν
ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζπγγξαθέαο ηφηε ε ππεξεζία απηή ζεσξείηαη σο ζπγγξαθέαο.
Καηά ηελ αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ ζεκεηψλνληαη κε ηε ζεηξά ηα εμήο :
 Δπψλπκν θαη φλνκα ηνπ (ή ησλ) ζπγγξαθέα (σλ),
 Φξφλνο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ,
 Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα γξακκάησλ (π.ρ. πιαγηαζηά

γξάκκαηα),
 Όλνκα ηνπ εθδφηε, Τφπνο έθδνζεο.

Οη πιεξνθνξίεο ρσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο κε θφκκα :
Παξάδεηγκα : Balanis C., 2008, Antenna Theory, Εθδόζεηο Artech House, N.York.
Γηα ηα άξζξα ζα πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη κε ηε ζεηξά ηα εμήο:
 Δπψλπκν θαη φλνκα ηνπ (ησλ) ζπγγξαθέα (σλ),
 Φξφλνο εκθάληζεο ηνπ άξζξνπ,
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ ζε εηζαγσγηθά,
 Ο ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ (κε πιαγηαζηά γξάκκαηα)
 Τν λνχκεξν ηνπ πεξηνδηθνχ,
 Οη αξηζκνί ησλ ζειίδσλ (πξψηνο θαη ηειεπηαίνο αξηζκφο) πνπ πεξηέρνπλ ην

άξζξν.
Οη πιεξνθνξίεο ρσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο κε θφκκα :
Παξάδεηγκα : Smith, S. and Waterhouse, G., 2009, “An Engineering approach to
noise”, Journal of Engineering, 20, 377-387
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Μέζα ζην θείκελν, ε παξαπνκπή ζε έλα ζπγγξαθέα γίλεηαη ζεκεηψλνληαο ην φλνκα
ηνπ ζπγγξαθέα, θαη ην έηνο έθδνζεο ζε παξέλζεζε. Δπηζπκεηφ είλαη λα ζεκεηψλεηαη
θαη ε ζειίδα ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά.
Παξάδεηγκα: Σηελ εξγαζία ηνπ εξεπλεηή Ballanis C. (2008) παξνπζηάδνληαη
απνηειέζκαηα ...

