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ΔΗΑΓΧΓΖ
Κάζε ζπνπδαζηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ ζηελ ρνιή
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (.Σ.Δ.Α.ΣΥ.), ζχκθσλα κε ηνλ
νξγαληζκφ ηεο, εθπνλεί κηα πηπρηαθή εξγαζία. Δπηπξφζζεηα, ζπληάζζεη θαη
κηαπεξίιεςε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην
παξάξηεκα «Σ») πξνο εθκεηάιιεπζε ηεο ρνιήο.
Οη ζπνπδαζηέο ηεο .Σ.Δ.Α.ΣΥ. είλαη λένη θνηηεηέο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν,
δεηνχληαη απφ απηνχο εξγαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο
θαη ζηνρεχνπλ ζηελ κειέηε ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ΔΓ.
Οη εηδηθφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ηεο πηπρηαθήο είλαη ε εμάζθεζε
ζηελ δηεξεχλεζε ζεκάησλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε άξηηαο
εξγαζίαο. Απαξαίηεην ζηνηρείν θάζε ηέηνηαο δηεξεχλεζεο είλαη ε θαηάιεμε ζε
πξσηφηππα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο, δειαδή ζηε δηακφξθσζε
πξνζσπηθήο άπνςεο/«thesis», εμ‟νπ θαη ν αληίζηνηρνο φξνο ηεο πηπρηαθήο
ζηελ αγγιηθή.
Ζ ζρνιή απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Ζ
βαζκνινγία αληηζηνηρεί ζην 6% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε ζπνπδαζηή
(5% ε γξαπηή εξγαζία θαη 1% ε παξνπζίαζε).
Ο νδεγφο ζχληαμεο ηεο πηπρηαθήο επηθεληξψλεηαηζηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απηά γίλνληαη θαηαλνεηά κέζα απφ ηελ απάληεζε ησλ
παξαθάησ εξσηεκάησλ:
α.

Ση είλαη ε Πηπρηαθή Δξγαζία;

β.

Πνηα ε ζθνπηκφηεηα ζπγγξαθήο;

γ.

Ση πεξηιακβάλεη;

δ.

Πσο γξάθεηαη;

θνπόο ηνπ παξφληνο νδεγνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο βαζηθνχ
πιαηζίνπ, κέζα απφ ηελ απάληεζε ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ, γηα ηελ
εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Σν αλσηέξσ πιαίζην, εζηηάδεη ζηηο πξαθηηθέο πηπρέο ηεο ζπγγξαθήο,
παξέρνληαο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Οη ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα
ζηεξηρζνχλ ζε απηέο θαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ δηθέο ηνπο πξσηφηππεο
ζθέςεηο, ψζηε θαη‟ειάρηζην λα νδεγεζνχλ ζε έλα λέν ηξφπν αλάγλσζεο θαη

2
θαηαλφεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλα «θιαζζηθφ» ζέκα ή ζηελ αλαζχζηαζε
θαη επαλάγλσζε ηνπ εθφζνλ εληνπηζζνχλ λέεο εμειίμεηο.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν γξαθήο, πξνηείλεηαη φπσο απηή αθνινπζεί
κεζνδνινγία ε νπνία λα ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αλαιπηηθή ζθέςε θαη ηελ
αθξίβεηα ζηελ δηαηχπσζή ηεο, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ζπλνπηηθή
απφδνζε (κε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα) ηνπ ιφγνπ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ
ζεσξεκάησλ – λφκσλ θαη θπξίσο ηελ ινγηθή ζπλέρεηα θαη ζηφρεπζε ησλ
αλαθεξφκελσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ πηπρηαθή εξγαζία είλαη γξαπηφ πφλεκα ιίγσλ ζειίδσλ ή ην
αληίζηνηρν ζε ιέμεηο. Ζ κεγαιχηεξε (πηπρηαθή), έρεη φξην ηηο ηξηάληα έσο
ζαξάληα (30-40) ζειίδεο θαη ηηο 7500 έσο 10000 ιέμεηο. ε απηήλ, ν
ζπνπδαζηήο πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη άκεζα ή έκκεζα ηηο ΔΓ
θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ κε ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ θαη κε ηελ
παξνπζίαζε ηεο ζηνπο ζπνπδαζηέο – θαζεγεηέο - αμηνινγεηέο .
Ζ νπζηαζηηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε, ηελ
ζπιινγή θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ ρεηξηζκφ φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ, ψζηε
αθνχ θαηαλνεζεί νξζά ην ζέκα θαη αλαιπζεί κε πιεξφηεηα θαη αλαληίξξεηε
ηεθκεξίσζε, λα νδεγεζνχκε ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο,
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε πνηνηηθή θαη φρη ε
πνζνηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ παξάζεζε ζηνηρείσλ πνπ δελ
ρξεζηκεχνπλ εκθαλψο ζηελ δηαηχπσζε λέσλ θαη ηελ βειηίσζε ππαξρνπζψλ
ζθέςεσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Με άιια ιφγηα, ν ζπνπδαζηήο θαηά ηελ
ζπγγξαθή ηεο πξέπεη λα απαληά ζην αθφινπζν εξψηεκα. Ση πξέπεη λα
γλσξίδεη ν αλαγλψζηεο ψζηε λα πεηζζεί ζην ηέινο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο
άπνςεο κνπ;
Οη επηζηεκνληθέο πηπρηαθέο εξγαζίεο δηαθξίλνληαη ζε δπν κεγάιεο
θαηεγνξίεο: ζηηο έξεπλεο θαη ζηηο κειέηεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο, ε εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή
γλώζεο. «Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε δηαηχπσζε ελφο
πξνβιήκαηνο
ή
κηαο
ππόζεζεο
(γεγνλφο
πνπ
πξνυπνζέηεη
εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ελεκέξσζε πάλσ ζηα
πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζην ζέκα θαη πάλσ
ζηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε), ζπλερίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
έξεπλαο θαη ηελ ζπιινγή, νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθεχζεσλ ζρεηηθψλ κε
ην πξφβιεκα θαη/ή ηελ ππφζεζε ηεο έξεπλαο.
ε θάζε έξεπλα ή κειέηε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε είηε
απνθιίλνπζα/παξαγσγηθή ινγηθή, είηε ζπγθιίλνπζα/επαγσγηθή, πνπ
ζηεξίδνληαη είηε ζε νξζνινγηθέο είηε ζε εκπεηξηθέο/δηαηζζεηηθέο κεζνδνινγίεο.
Ο ζπλδπαζκφο πνπ ζα επηιεγεί, έρεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα (σο εηθφλα 1)
θαη επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε.
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Δπεηδή ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ζχληαμε ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο είλαη επαξθήο (έζησ νξηαθά), πξέπεη λα επηιέγεηαη ε παξαγσγηθή
ινγηθή κε νξζνινγηθέο ζθέςεηο. Γειαδή ε θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
– δεδνκέλσλ (ήηνη systematicexploration) ψζηε απφ ηελ έξεπλα, ηεθκεξίσζε
θιπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Γελ πξέπεη βέβαηα λα απνθιείεηαη
θαη ε παξαγσγηθή ινγηθή κε δηαηζζεηηθέο ζθέςεηο φηαλ επηδηψθνπκε ηελ
πξσηφηππε εξκελεία ησλ γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπκε (ήηνη
«creativeinnovation»).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πηπρηαθή εξγαζία δελ είλαη «έθζεζε ηδεψλ» (π.ρ.
επαγσγηθά ζπκπεξάζκαηα ζηεξηδφκελα ζε εκπεηξηθέο θαη δηαηζζεηηθέο
απφςεηο – ήηνη «IntuitiveDecision»), νχηε παξάζεζε «εθινγηθεπκέλσλ»
ζπκπεξαζκάησλ (δειαδή γεληθεχζεσλ, δνγκαηηθψλ θαη κνλφπιεπξσλ ζέζεσλ
ρσξίο ηζρπξή ηεθκεξίσζε – ήηνη «LogicalDecision»).
Δπίζεο, δελ είλαη απιή απαξίζκεζε δεδνκέλσλ – πηζηή αληηγξαθή
ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη απφςεσλ άιισλ κειεηεηψλ. Ζ πεξηγξαθή, δειαδή
κέλσ ζηνλ «πεξίγπξν» ρσξίο λα δηεηζδχσ βαζηά ζηα γεγνλφηα, είλαη επίζεο
ερζξφο ηεο αλάιπζεο.

πλνςίδνληαο, ε πηπρηαθή εξγαζία ζηελ .Σ.Δ.Α.ΣΥ. είλαη κειέηε θαη
ζπαληφηεξα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζε απηή δεηνχληαη:
α.πγθέληξσζε
λσλ/ζηνηρείσλ.

θαη

αμηνπνίεζε

(αλάιπζε,

εξκελεία)

δεδνκέ-

β. Γηακφξθσζε πξνζσπηθήο ζέζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο
ζρεηηθά κε ηα Δζληθά θαη απηά ησλ ΔΓ ζπκθέξνληα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΤΓΓΡΑΦΖ
Με ηελ ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο
ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ ζχλζεζε, ηελ θαηαγξαθή (ζε θείκελα ζρεηηθά κεγάιεο
έθηαζεο) θαη αθνινχζσο ηελ παξνπζίαζε κηαο νινθιεξσκέλεο άπνςεο επί
ελφο ζέκαηνο, βαζηζκέλε ζε νξζνινγηθή εθηίκεζε.
Δπίζεο, θάζε ζπνπδαζηήο επσθειείηαη απφ ηελ επαχμεζε θαη
εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απφ ηελ βειηίσζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπ ζηηο ηερληθέο έξεπλαο θαη θπξίσο απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο
γξαθήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο δηαθιαδηθνχ αθξναηεξίνπ θάζε εηδηθφηεηαο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο ζπκβάιεη ζηελ γεληθή
κνξθσηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηεο ρνιήο κε ηελ επαλεμέηαζε
γλσζηψλ ή ηελ αλάδεημε επίθαηξσλ ζεκάησλ θαη ηελ παξάζεζε πξσηφηππσλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεθκεξησκέλσλ ηδεψλ πξνο ην ΓΔ/ΓΣΥ.
Βέβαηα, θάζε νπζηαζηηθή θαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε κειέηε, ρξεηάδεηαη
πξφζβαζε ζε πεγέο. Δπεηδή φκσο ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ΔΓ είλαη
πςειήο δηαβαζκίζεσο θαη ε εηδηθφηεξε επίιπζε ηνπο δελ είλαη αληηθείκελν
ζπνπδαζηψλ ηεο ρνιήο, δελ πξνθξίλεηαη ε πξφζβαζε ζε δηαβαζκηζκέλεο
πεγέο παξά κφλν ε ρξήζε αδηαβάζκεησλ πεγψλ θαη ππνζέζεσλ θαη
παξαδνρψλ.
Δπίζεο, επεηδή ν θχξηνο ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ είλαη εθπαηδεπηηθφο, ε
ζεκαηνινγία ηνπο δελ είλαη εμεηδηθεπκέλε (δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνην απηφ
πξφβιεκα) θαη δελ απαηηεί ηελ πξφζβαζε ζε δηαβαζκηζκέλεο πεγέο. Βέβαηα,
γηα ηελ επίηεπμε κηα πςειήο πνηφηεηαο εξγαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ αθελφο ην
ζέκα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ηνπ ζπνπδαζηή θαη
αθεηέξνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηπρφλ εηδηθφηεξεο εμεηδηθεχζεηο, εκπεηξίεο θαη ηε
ζηαδηνδξνκηθή πνξεία ηνπ.
Ζ πηπρηαθή εξγαζία ινηπφλ ηεο ρνιήο είλαη πην ειεχζεξα θείκελα ζε
ζρέζε κε ππεξεζηαθέο ή αθαδεκατθέο κειέηεο – έξεπλεο, είηε γηαηί δελ
αλαδεηνχληαη ιχζεηο απηψλ πξνβιεκάησλ, είηε γηαηί ε πξσηνγελήο
αθαδεκατθή έξεπλα δελ είλαη ην δεηνχκελν, νη ζπνπδαζηέο είλαη ειεχζεξνη λα
εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο θαη δελ εθθξάδνπλ ηηο ζέζεηο ηεο ρνιήο
ή ησλ ΔΓ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΣΗ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ Ζ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηε γεληθή δνκή πνπ έρνπλ
φια ηα γξαπηά θείκελα (εηζαγσγή – θπξίσο κέξνο – επίινγνο). Σν θχξην
κέξνο πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά κέξε θάζε έξεπλαο/κειέηεο πνπ είλαη ε
«Αλαγλψξηζε ηνπ ζέκαηνο», ε «Αλάιπζε» θαη ηα «πκπεξάζκαηα –
Πξνηάζεηο» θαη δηαρσξίδεηαη ζε ινγηθέο ελφηεηεο – θεθάιαηα.
ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ ηεο πηπρηαθήο (θαη κφλν), ππάξρεη έλα
μερσξηζηφ κέξνο ηεο, ε ζύλνςε (précisή abstract). Σνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή
ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηεο εξγαζίαο (κεηά ην εμψθπιιν) θαη αθνινπζείηαη απφ
θελή ζειίδα. Δίλαη έλα θείκελν κίαο (1) παξαγξάθνπ (160-200 ιέμεσλ), ζην
νπνίν ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα κέξε ηεο πηπρηαθήο ζαο κέζα απφ ηελ απάληεζε
ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ, όπως ηι και πως ηο κάναηε, ηι καινούριο
προζέθερε η εργαζία ζας και ποια η ζποσδαιόηηηα ηης (παξνπζηάδνληαη
ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο). Ο ζθνπφο ηεο είλαη λα παξέρεη κηα ζχληνκε
επηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο ζαο θαη γη‟ απηφ ζπληάζζεηαη ηειεπηαίν.
Ζ εηζαγσγή είλαη έλαο πξφινγνο φπνπ επηπξφζζεηα αλαθέξνληαη
ηπρφλ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηελ κειέηε (π.ρ. ηερλνινγηθέο
αδπλακίεο) θαη ν ζθνπφο, πεξηιεπηηθά θαη κε ζαθήλεηα. Ζ αλάγλσζε ηεο
πξέπεη λα βνεζά θαη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηα ζηνηρεία, ηα
επηρεηξήκαηα, ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα πιένλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ κε απψηεξν ζθνπφ λα θαηαζηεί ε εξγαζία πην επαλάγλσζηε.
ην πιαίζην απηφ είλαη δπλαηφλ λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηελ
κεζνδνινγία, ηηο πεγέο ή ζην πιάλν ηεο ππφινηπεο εξγαζίαο.
Σν θύξην κέξνο απνηειεί ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη
δηαρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα (θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο). πλήζσο ζην πξψην/α παξαηίζεηαη κηα αλαιπηηθή
αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ηνπ πξνο αλάιπζε ζέκαηνο. ε απηήλ βνεζάεη
ζχλζεζε ελφο πιαηζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο
νκαδνπνηεκέλνπο ζε θαηεγνξίεο, φπσο ηα βαζηθά δεδνκέλα (ζεσξεηηθά θαη
πξαγκαηηθά), ηα ελδηαθέξνληα κέξε, ηηο αηηίεο εκθάληζεο, ηηο επηξξνέο, ηα φξηα
(ρξνληθά, δεζκεπηηθνί θαλφλεο θηιπ), ηηο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο θηιπ. Ο
ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ, ζπλήζσο δεκηνπξγεί επηκέξνπο εξσηήκαηα/
ζέκαηα αλάιπζεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ δνκή ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί.
ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ
θαη εξσηεκάησλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη κε ινγηθή ζπλέρεηα ψζηε λα
θαηαιήμνπκε ζε επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα. Απηά, ζπλζέηνπλ ηα ηειηθά
ζπκπεξάζκαηα θαη δηθαηνινγνχλ ηηο πξνηάζεηο, δειαδή ηελ ζέζε ηνπ
ζπληάθηε. Οη απφςεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηά πξέπεη λα είλαη
δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα θαη πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία.
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Ξερσξηζηφ θαη ηειεπηαίν θεθάιαην (ή ππνθεθάιαην) είλαη ηα
«πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο». Απηφ δελ είλαη ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο θαη
γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη λέα ή λα αλαιχεη γλσζηά ζηνηρεία. Αθνξά ηελ
ηειηθή ζχλζεζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ θξίζεσλ ηεο αλάιπζεο, δειαδή ηελ
παξνπζίαζε ηεο «thesis» ηνπ ζπληάθηε ηεο εξγαζίαο.
Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο δελ αθνξνχλ κφλν ζεηηθά αιιά θαη
αξλεηηθά ζεκεία ή αδηέμνδα. Δπίζεο, φηαλ ην ζέκα είλαη αξθεηά επξχ θαη νη
παξάκεηξνη ηνπ δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ απφ κηα εξγαζία είλαη ζεκηηφ λα
ππνηππσζνχλ θαη λα πξνηαζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.
Μηα πιήξεο εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ «Δπίινγν». Δθεί αθήλνπκε
ηηο ηειεπηαίεο εληππψζεηο ηεο εξγαζίαο καο θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα είλαη απιφο,
άκεζνο, ζχληνκνο (ρσξίο επαλαιήςεηο), θαη ζεηηθφο (ρσξίο επρέο ή
παξαηλέζεηο). Πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο ζέζεο θαη ησλ
απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ εξγαζία θαη δελ πξέπεη λα έρεη
αλαθεθαιαησηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θάηη ηέηνην ζα κνηάδεη κε επαλάιεςε ηεο
ζχλνςεο ή ηεο εηζαγσγήο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζην ηέινο ηνπ επηιφγνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
βηβιηνγξαθίαο, ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ηεο εξγαζίαο, κε έληνλε
(bold) γξαθή.
Ζ πιήξεο δηάξζξσζε κηαο εξγαζίαο πεξηέρεη ηα παξαθάησ κέξε:
α. Δμψθπιιν1
β. χλνςε
γ. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ2
δ. Λίζηα Δηθφλσλ (ηνπ θπξίσο κέξνπο)
ε. Δηζαγσγή (& θνπφο)
ζη. Κχξην Μέξνο (νξγαλσκέλν ζε θεθάιαηα κε Πεξηγξαθή, Αλάιπζε,
πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο)
δ. Δπίινγνο
ε. Βηβιηνγξαθία
ζ. Παξαξηήκαηα (θαηά θξίζε ηνπ ζπληάθηε)
Ζ θαηαλνκή ησλ κεξψλ αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 5, «Γνκή
Δξγαζίαο».
1

Δίλαη έλα θχιιν κε πξψηε ζειίδα σο ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» θαη δεχηεξε θελή.
Χο αληίζηνηρν/ε ηνπ παξφληνο νδεγνχ.

2
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΠΧ ΓΡΑΦΔΣΑΗ ΜΗΑ ΔΡΓΑΗΑ
Γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ εξγαζηψλ, δχν είλαη νη βαζηθφηεξεο κέζνδνη:
α. πγθέληξσζε πιηθνχ θαη έλαξμε ζπγγξαθήο
β. πγθέληξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ, έλαξμε ζπγγξαθήο θαη
ζπλέρηζε έξεπλαο ζηνηρείσλ γηα εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη δηακφξθσζε
ηεο ζχληαμεο ηεο.
Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε νινθιήξσζε κεγάισλ εξγαζηψλ απαηηεί
ζεκαληηθφ ρξφλν ηφζν γηα ηελ αξρηθή ζπγγξαθή (ζηαδηαθή απνθξπζηάιισζε
θαη ινγηθή δφκεζε ησλ ηδεψλ, ζθέςεσλ, θηιπ), φζν θαη γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ
θεηκέλνπ (επαλέιεγρνο, δηνξζψζεηο, θηιπ). Γη‟ απηφ γηα ηελ πηπρηαθή, ε
δεχηεξε κέζνδνο εθηηκάηαη σο θαηαιιειφηεξε.
Δπίζεο, θαηά ηελ ζχληαμε ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
γηα ηπρφλ χπαξμε λέσλ ή αιιαγέο παιαηφηεξσλ ζηνηρείσλ, ψζηε απηή λα είλαη
πιήξεο θαη επίθαηξε.
ΣΑΓΗΑ ΤΓΓΡΑΦΖ
Γεληθεχνληαο, ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο είλαη ηα
αθφινπζα:
α.
Δπηινγή Θέκαηνο: Πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαη ηνλ αθξηβή
πξνζδηνξηζκφ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα
ή εξψηεκα.
β.
Καηαλφεζε Θέκαηνο: Πεξηιακβάλεη ηνλ αλαιπηηθφ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θαη
ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ ηεο εξγαζίαο (μεθηλά καδί κε ην
επφκελν ζηάδην).
γ.
πιινγή, Μειέηε θαη Κξηηηθή Θεψξεζεηνπ ζπλφινπ ησλ
Γεδνκέλσλ θαη ηεο ζρεηηθήο Βηβιηνγξαθίαο (πινπνηείηαη πξηλ θαη θπξίσο κεηά
ην επφκελν ζηάδην)
δ.
πγγξαθή
Πεξηγξάκκαηνο3:Απνηχπσζε
ησλ
ελνηήησλ, ελ ήδε εξεπλεηηθνχ πιάλνπ, κε ηελ ινγηθή ζεηξά ηνπο.

ζεκαηηθψλ

ε.
Γεκηνπξγία Γνθηκίνπ(ην θείκελν ηεο εξγαζίαο ζε κε ηειηθή αιιά
νινθιεξσκέλε κνξθή).

3

ηηο κηθξέο εξγαζίεο ηα πξνζρέδηα είλαη πξφρεηξα, αιιά θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο
είλαη αλαιπηηθά θαη παξαδνηέα.
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ζη.
Γεκηνπξγία Σειηθνχ Κεηκέλνπ (Μέζσ επηκέιεηαο ηνπ δνθηκίνπ4,
αλαδηαξζξψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ).
ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΝΣΑΞΖ
Βαζηθά ζεκεία θαη ηερληθέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ζχληαμε θαη
βειηηψλνπλ ην απνηέιεζκα είλαη ηα εμήο.
Δηνηκαζία Δξεπλεηηθνύ Πιάλνπ
Απηφ κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο, π.ρ., έλα δελδξνδηάγξακκα, ην
νπνίν μεθηλά απφ ηελ εξψηεζε πνπ ζέηνπκε θαη δηαθιαδίδεηαη ζε
ππνεξσηήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο θαηαιήγνπλ ζε ηνκείο πεγψλ πνπ ζα
αλαδεηήζνπκε (π.ρ. δεκνζηεχκαηα ηχπνπ, δειψζεηο αμησκαηνχρσλ, ηζηνξηθά
αξρεία, ζπλεληεχμεηο, ζεζκηθά θείκελα θ.α.). ρσξίο εξεπλεηηθφ πιάλν, ε
ζπιινγή ζηνηρείσλ γίλεηαη άλαξρα, ράλεηαη ρξφλνο θαη νδεγνχκαζηε ζε
αδηέμνδα κε ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα καο.
Γηαηύπσζε ηεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο
Ζ πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία πξνυπνζέηεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο
γξαθήο ζην επίπεδν ησλ αλαγλσζηψλ ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη αλαγλψζηεο
θαηαλννχλ ρσξίο λα θνπξάδνληαη κε πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο θαη επαλαιήςεηο.
εκαληηθφο είλαη θαη ν ινγηθφο εηξκφο. Ο έιεγρνο ηνπ γίλεηαη κε θνξά αληίζεηε
απφ απηή ηεο αλάγλσζεο. Γειαδή, ειέγρνπκε εάλ θάζε πξφηαζε ζπλδέεηαη
κε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα, απηά κε επηκέξνπο αλαιχζεηο, δεδνκέλα,
εηζαγσγηθέο δηαπηζηψζεηο θαη φια απηά κε ην βαζηθφ εξψηεκα ή θάπνηα
ππνεξσηήκαηα.
Οη εηδηθφηεξεο ζθέςεηο θαη εξκελείεο κηαο αλάιπζεο, πξέπεη λα
ειέγρνληαη ζπλάγνληαο πξνβιέςεηο θαη δηεξεπλψληαο ηελ επηβεβαίσζε ηνπο
απφ ηα ζηνηρεία. πλεπψο, ην ινγηθφ ζρήκα ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη ηελ
εμήο δνκή:
Δπηζθφπεζε
ηεο
ζεσξίαο
–
δεδνκέλσλ/αλαγλψξηζε
πξνβιεκάησλ/δηαηχπσζε εξσηεκάησλ
Δμεγήζεηο – εμαγσγή πξνβιέςεσλ/πηζαλψλ ιχζεσλ θαη
απνηειεζκάησλ
Δθηέιεζε ειέγρσλ/ζχγθξηζε κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη
δεδνκέλα (κεξηθά ζπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο)
Παξνπζίαζε ηεο ζέζεο – άπνςεο (ηειηθά ζπκπεξάζκαηα –
πξνηάζεηο)

4

Μηα θαιή πξαθηηθή είλαη ε αλάγλσζε απφ ηξίην πξφζσπν (ζπγγελή, ζπλάδειθν, θηιπ).
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Άζθεζε Απηνθξηηηθήο
Μηα πιήξεο αλάιπζε απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε θάζε
πηζαλνχ αληεπηρεηξήκαηνο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ηζνξξνπεκέλε εμέηαζε
θάζε άπνςεο, ρσξίο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
εμεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη κεηψλνληαη νη αβάζηκεο θξηηηθέο.
Με ηελ απηνθξηηηθή εληνπίδνπκε θαη ηπρφλ ιάζε «εθινγίθεπζεο». Έλα
«ινγηθφ» επηρείξεκα, φπσο ήδε επεμεγήζεθε, πξνρσξεί απφ ηελ απφδεημε
ζην ζπκπέξαζκα («systematicexploration»). Ζ «εθινγίθεπζε» αξρίδεη φηαλ
απφ ην ζπκπέξαζκα αλαθαιχπηνπκε επηρεηξήκαηα (θαηαθπγή γεληθεχζεηο θαη
απνδνρή ζπκπεξαζκάησλ ρσξίο ηζρπξή ηεθκεξίσζε).
Αλαθνξέο Βηβιηνγξαθίαο
Όια ηα ζεκαληηθά ζπγγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα, ηα νπνία
ζπλέβαιιαλ ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην ζπγγξαθέα γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία.
Ζ αλαθνξά ηνπο ζην θείκελν πξέπεη λα γίλεηαη κε «παξελζεηηθή
κνξθή» ζχκθσλα κε ην πξφηππν «Chicago 15 ή 16», author-date-page (φηαλ
απαηηείηαη αθξηβήο παξαπνκπή ζε ζειίδα), πνπ είλαη ελζσκαησκέλε
δπλαηφηεηα ζην«MicrosoftWord». Παξαδείγκαηα. Ζ βηβιηνγξαθηθή πεγή:
σθξάηεο Σζαγγάξεο, Μησανική ηων Ρεςζηών, Δθδφζεηο πκεψλ, Αζήλα
2005, ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο γξάθεηαη (Σζαγγάπηρ 2005) θαη ην Γ.Η.
Σζακαζθχξνο, Μησανική Παπαμοπθωζίμων ωμάηων Ι, Δθδφζεηο πκκεηξία,
Αζήλα 1990, ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο γξάθεηαη (Σζαμαζθύπορ1990).
Καηά ηελ έξεπλα, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη εμ‟ αξρήο θάζε απαξαίηεηε
πιεξνθνξία, δηαθνξεηηθά, είλαη πηζαλφλ λα ραζεί ρξφλνο ζε
επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο. Απηφ απαηηεί έλα θαιφ πξνζσπηθφ ζχζηεκα
απνζήθεπζεο θαη αλεχξεζεο ησλ ζηνηρείσλ.
Τπνζεκεηώζεηο
Οη ππνζεκεηψζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα
πξνζδίδεηαη εγθπξφηεηα ζηα επηρεηξήκαηα, λα εθηίζεληαη εηδηθφηεξεο εμεγήζεηο
θαη ιεπηνκέξεηεο θαη λα αλαθέξνληαη επηπξφζζεηεο πεγέο θαη ζηνηρεία, ζηα
νπνία κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα αλαηξέμεη (δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο
αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ).
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΝΣΑΞΖ – ΠΡΟΟΓΟ ΤΓΓΡΑΦΖ
ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ην Παξάξηεκα «Ζ» παξέρνληαη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζχληαμεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ.
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Δπίζεο, ζην Παξάξηεκα «Θ» δίδνληαη ππνδείγκαηα γηα ην ζρέδην
κειέηεο ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο
ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο, ηα νπνία παξαδίδνληαη ζηνπο ζπκβνχινπο σο
ελδηάκεζα πξντφληα (1ν θαη 2ν Πεξίγξακκα) ηεο ζπγγξαθήο, ζε θαζνξηζκέλν
ρξνλνδηάγξακκα απφ ηελ ρνιή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΤΓΓΡΑΦΖ
ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ
Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θάζε κειέηεο είλαη ε
ηζνξξνπεκέλε δνκή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε εηζαγσγή είλαηλ ην 25% ηνπ
ζπλφινπ, ε ρξήζε απνζπαζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθίαο ην 50%, ελψ ην ηκήκα
ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα θαη ε επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ
πξνηεηλφκελε ιχζε, θαζψο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο
θαηαιακβάλνπλ κφλν ην 25%, δεκηνπξγνχληαη αξθεηά εξσηεκαηηθά γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο.φηεηα ηεο.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ε νξζνινγηθή θαηαλνκή είλαη ε αθφινπζε:
 Δηζαγσγή: έσο 10%
 Κχξην Μέξνο: ~85%, ζην ννπνίν λα θαηαλέκνληαη νξζνινγηθά ε
πεξηγξαθή, ε αλάιπζε, ηα ζπκπεξάζκαηαθαη νη πξνηάζεηο (ε ρξήζε
απνζπαζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20%).
 Δπίινγνο: έσο 5%
 Παξαξηήκαηα: έσο 50% ηνπ ζπλφινπ
Γηαίξεζε ζε Δλόηεηεο θαη Τπνελόηεηεο
Έλα κεγάιν θείκελν είλαη θαιχηεξν λα έρεη αξθεηέο ελφηεηεο παξά
ιίγεο. Οη ελφηεηεο βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί ηελ
επηρεηξεκαηνινγία θαη ηνλ ινγηθφ εηξκφ. εκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη
επηθεθαιίδεο ησλ ελνηήησλ, ψζηε αθελφο λα θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη
αθεηέξνπ λα θνηλσλνχλ ην βαζηθφ κήλπκα ηεο ελφηεηαο.
Έλαο θαιφο κεζνδνινγηθφο ηξφπνο ψζηε λα απνθαζηζζεί ηη ζα
ζπκπεξηιεθζεί ζε θάζε ελφηεηα θαη ηη φρη, αιιά θαη γηα λα εληνπηζζνχλ θαη λα
αληηκεησπηζζνχλ ηπρφλ αληηθάζεηο θαη κεηνλεθηήκαηα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία,
είλαη ε ζχληαμε πεξηιήςεσλ.
Λνγηθή Γνκή ησλ Δλνηήησλ
Μηα ζπλήζεο δνκή γηα ηα επηκέξνπο θεθάιαηα κηαο εξγαζίαο είλαη ε
αθφινπζε:
 Ζ Δπηρεηξεκαηνινγία
 Σα Απνδεηθηηθά ηνηρεία
 Σα Αληεπηρεηξήκαηα, νη Όξνη θαη νη Πεξηνξηζηηθέο Πξνυπνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο/θεθαιαίνπ ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη
νξηζκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπλνςίδνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ
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παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ. ην ηέινο ηεο ζπγγξαθή, είλαη δπλαηφ λα
αθαηξεζνχλ εάλ θξηζεί φηη πιενλάδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηνπ
θεθαιαίνπ/εηζαγσγήο ηεο εξγαζίαο.
ΔΠΗΛΟΓΖ ΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ
μίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πνηφηεηα ηεο γξαθήο. Σν γ‟ εληθφ πξφζσπν
ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ κηαο εξγαζίαο. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ηνπ γ‟ εληθνχ πξνζψπνπ είλαη απαγνξεπηηθή,
π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην θείκελν εθθξάδνληαη ππνθεηκεληθέο απφςεηο
ηνπ ζπγγξαθέα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα
αμηνινγήζεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο α‟ θαη β‟ πιεζπληηθνχ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπγγξαθέαο ελδέρεηαη λα κελ έρεη άιιε
ελαιιαθηηθή απφ ην λα θαηαθχγεη ζηε ρξήζε ηνπ α‟ εληθνχ. ε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο ε ρξήζε ηνπ α‟ εληθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, γηαηί
ππάξρεη ν θίλδπλνο ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, εάλ είλαη έληνλν, λα
αθήζεη αξλεηηθέο εληππψζεηο ζηνλ αλαγλψζηε.
ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΟΥΖ
Σν απιό είλαη θαη θαιό
Κάζε εξγαζία πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηα θχξηα ζεκεία θαη δελ
ζπκπεξηιακβάλεη θάζε ηη πνπ εξεπλάηαη. Ζ παξνπζία πεξηηηψλ ζηνηρείσλ
απνδπλακψλεη ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα. Οκνίσο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη
ππεξβνιέο, ηα ζηνιίδηα θαη νη εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο. Απηφ βέβαηα δελ
ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη θησρφ ιεμηιφγην, ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο, ή
απνθεχγεηαη ε ρξήζε εηζαγσγηθψλ θαη ζπλδεηηθψλ πξνηάζεσλ –
παξαγξάθσλ πνπ γεθπξψλνπλ ηα λνήκαηα.
Οξζνγξαθηθόο Έιεγρνο – εκεία ηίμεο
Έλα θείκελν πνπ πεξηέρεη νξζνγξαθηθά ιάζε πξνδηαζέηεη αξλεηηθά ηνλ
αλαγλψζηε θαη αθήλεη θαθή ηειηθή εληχπσζε. Δπίζεο, ε ζσζηή ρξήζε ησλ
ζεκείσλ ζηίμεο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θεηκέλνπ.
Λνγηθή Γνκή Παξαγξάθσλ
Κάζε παξάγξαθνο, φπσο θαη θάζε θεθάιαην, μεθηλά κε ηελ θεληξηθή
ηδέα, πνπ ζπλνςίδεη ηελ νπζία ηεο. Οη επφκελεο πξνηάζεηο παξέρνπλ
επηπιένλ ζηνηρεία πνπ εξκελεχνπλ ή αλαιχνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα. Καηφπηλ
αθνινπζεί ε απνηίκεζε ή ε αλαηξνπή ησλ αληεπηρεηξεκάησλ. Ο αλαγλψζηεο
ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην βάξνο ηνπ επηρεηξήκαηνο
δηαβάδνληαο ηηο δπν πξψηεο πξνηάζεηο θάζε παξαγξάθνπ.
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αθήλεηα ζηελ Απόδνζε ηνπ Τιηθνύ
Οη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηηο ηδέεο θαζαξά θαη
κε αθξίβεηα. Όξνη – θιεηδηά πξέπεη πάληα λα γίλνληαη πνιχ μεθάζαξνη, αιιά ε
«παγίδα» ηεο πξνζπάζεηαο λα εμεγήζνπκε φινπο ηνπο φξνπο πξέπεη λα
απνθεχγεηαη, γηαηί απηφ ζα νδεγήζεη ζε κηα αηειείσηεπαιηλδφκηζε. Ηδηαίηεξε
πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή κεγάισλ πξνηάζεσλ θαη παξαγξάθσλ.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Δηζαγσγή.
Πεξηγξάθεηαη,
ελ
ζπληνκία,
ην
πιαίζην
ηνπ
πξνβιήκαηνο/ζέκαηνο; Πεξηέρεη αλαθνξέο γηα ηελ κεζνδνινγία, πεγέο θαη
πιάλν ηεο κειέηεο (πξναηξεηηθά); Ο θνπφο είλαη πεξηιεπηηθφο (κηα κηθξή
παξάγξαθνο, 1 εσο 2 πξνηάζεσλ αξθεί), ζαθήο, πιήξεο θαη αληαπνθξίλεηαη
ζην πξφβιεκα/ζέκα; Έρνπλ θαηαγξαθεί φιεο νη παξαδνρέο ηεο αλαγλψξηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο επαθφινπζεο αλάιπζεο καο; Δίλαη ινγηθέο; Δίλαη
θαηαλνεηέο; Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε; Έρεη ειεγρζεί ε επάξθεηα ηνπο;
Αλάιπζε. Πεξηιακβάλεη ζαθή αλαζθφπεζε ηνπ πξνβιήκαηνο; Έρνπλ
θαηαγξαθεί φια ηα θχξηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο; ε απηά ππάξρνπλ
βαζηθά ή επηζπκεηά θξηηήξηα; Δίλαη θαηαλνεηά θαη ηαμηλνκεκέλα ζσζηά;
ρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα; Έρεη ειεγρζεί ε επάξθεηα ηνπο; Πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο; Απηέο δνθηκάδνληαη κε θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα;
Δίλαη πιήξεο θαη έρεη ζπλνρή; Δίλαη θαηαλνεηή ρσξίο ν αλαγλψζηεο λα
θαηαθχγεη ζηα παξαξηήκαηα; Σν πιηθφ ππνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
αλάπηπμε είλαη ζρεηηθφ κε ην πξφβιεκα; Γηαπηζηψλνληαη ζπκπεξάζκαηα;
Καηαιήγνπκε ζε πξνηάζεηο;
ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ (ΑΓΗΚΖΜΑ – ΓΗΧΚΔΣΑΗ ΠΟΗΝΗΚΑ)
Ζ ινγνθινπή (Ν2121/93) αλαθέξεηαη σο ε ηδηνπνίεζε μέλεο
πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο (θείκελα, ηδέεο, θσηνγξαθίεο θηιπ) κε αλήζηθν θαη
παξάλνκν ηξφπν. Πξφθεηηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ θάπνηνπ, ή κέξνπο ηνπ,
ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα λα
παξνπζηάδεηαη ζαλ δηθφ καο, κε ή ρσξίο πξφζεζε. Κάζε αλαθνξά ζε
γεγνλφηα θαη απφςεηο πνπ πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο πξέπεη λα
επηζεκαίλεηαη, ηφζν κέζα ζην θείκελν, φζν θαη ζηε βηβιηνγξαθία (ή ιίζηα
βηβιηνγξαθίαο) ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
Ζ ρνιή ζεσξεί δεδνκέλε ηε γλψζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο
Δπηπξφζζεηα φιεο νη πηπρηαθέο ησλ πξνεγνχκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ
εηξψλ (Δ) δηαηίζεληαη απφ ηελ ρνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο σο πεγέο άληιεζεο πιηθνχ γηα ην
ζέκα ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο.
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Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πηπρηαθψλ παιαηφηεξσλ Δ, ζα πξέπεη ν
ζχκβνπινο ηνπ ζπνπδαζηή λα έρεη εληνπίζεη θαη λα πξνηείλεη ν ίδηνο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα
αλαηξέμεη, ηνλίδνληαο ηνπ φηη δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε αληηγξαθή θαη λα ηνπ
ππελζπκίζεη ηα πεξί ηνπ αδηθήκαηνο ηεο «ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ».
Δπηπιένλ ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ
ζπνπδαζηή θάζε θνξά, πνπ απηφο εληνπίδεη κηα πεγή γηα άληιεζε ζηνηρείσλ
θαη γηα ην πψο ζθέθηεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην πιηθφ θαη φρη λα
εκθαλίδνληαη απηέο νη πεγέο κε ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κε ηελ
αλαθνξά ηνπο ζηελ βηβιηνγξαθία.
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ΔΠΗΛΟΓΟ
Ο νδεγφο ζχληαμεο εξγαζηψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αξρηθφ βνήζεκα,
ψζηε λα θαηαλνεζνχλ φιεο νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα
γλσξίδνπλ νη ζπνπδαζηέο γηα ηελ επηινγή θαη έλαξμε ηεο ζπγγξαθήο ηεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπο. Δηδηθφηεξεο νδεγίεο θαη πξνζσπνπνηεκέλε
ζπλδξνκή ζα δνζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο κέζα απφ επίζεκα
ζεζκηθά θείκελα (ιρ δηαηαγή αλάζεζεο εξγαζηψλ).
Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ νδεγνχ εξγαζηψλ ζα είλαη ζπλερήο θαη
πάλσ απφ φια ζα ζηεξίδεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο γηα ηελ
ζπγγξαθή πςεινχ επηπέδνπ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ.
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Θενθηιίδεο, Υξήζηνο. Η ςγγπαθή Επιζηημονικήρ Επγαζίαρ: Από Σην
Θεωπία ηην Ππάξη. Αζήλα: Γ. Γαξδάλνο, 1995.

Α–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΦΤΛΛΟΤ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΛΗΓΑ ΔΡΓΑΗΑ5

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ

ΘΔΜΑΔΡΓΑΗΑ
(Arial 14, Bold, Underline, Small Case)
ύληαμε:Αλζιγνο(ΣΥ)...5
(Arial 12, Bold, Underline, Small Case)
ύκβνπινοΚαζεγεηήο: ……………..

(Arial 10, Bold, Small Case)

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, εθθξάδνληαη νη πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ
ζπληάθηε, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ ζέζεηο ηεο
ρνιήο ή ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.

..ε ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ
ΑΠΡΗΛΗΟ 20..

5

ΠΡΟΟΥΖ! Ζ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπνπδαζηή επηηξέπεηαη κφλν ζηελ εμσηεξηθή
ζειίδα ηεο εξγαζίαο.

Β–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ
 Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε γξακκαηνζεηξά Arial.
 Γηάζηηρν (line spacing)
 Κείκελν: 1,5
 Τπνζεκεηψζεηο: 1 (κφλν)
 Απφζηαζε Παξαγξάθσλ
 Πξηλ: 0 pt.
 Μεηά: 12 pt. ή 0,42cm.
 Γηακφξθσζε φισλ ησλ ζειίδσλ
 Γεμηά θαη Κάησ: 2,0cm.
 Δπάλσ: 3,0cm.
 Αξηζηεξά: 3,5cm.
 Τπνζέιηδν: 1,25cm. (απφ ηελ θάησ άθξε)
 Δπηθεθαιίδα: 1,25cm. (απφ ηελ άλσ άθξε)
 Αληηθξηζηά Πεξηζψξηα γηα ηελ Δθηχπσζε
 Δζνρέο Παξαγξάθσλ
 Πξψηε Γξακκή Παξαγξάθνπ ή Τπνπαξαγξάθσλ: ζηεινζέηεο 1,25cm.
 Τπφινηπεο Γξακκέο 0,0cm.
 Μέγεζνο Γξακκάησλ
 Γηα ην θείκελν: 12
 Γηα ηηο ππνζεκεηψζεηο: 10
 Σίηινη: θεθαιαίσλ, ππνθεθαιαίσλ (1ν επίπεδν), πίλαθαο
πεξηερνκέλσλ, ιίζηαο εηθφλσλ, βηβιηνγξαθίαο: ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ,
ArialBold, αθνινπζνχκελα απφ θελφ δηάζηεκα 18 pt. Γηα ηνπο ηίηινπο ησλ
ππνθεθαιαίσλ ζα πξνεγείηαη επίζεο θελφ 18pt.
 Σίηινη ππνθεθαιαίσλ (2ν επίπεδν), Μηθξά γξάκκαηα, κε
θεθαιαίν κφλν ην πξψην γξάκκα ησλ ιέμεσλ, ArialBold 12, κε θελφ δηάζηεκα
πξηλ θαη κεηά 12 pt.

Β–2
 Ζ ζηνίρηζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
 Σίηινη θεθαιαίσλ, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, ιίζηαο εηθφλσλ,
βηβιηνγξαθίαο: Κεληξάξηζκα
 Τπνθεθάιαηα (φια ηα επίπεδα): ηνίρηζε αξηζηεξά
 Αξίζκεζε ζειίδσλ: ηνπνζεηείηαη ζηελ θεθαιίδα (header) ηεο
ζειίδαο θαη είλαη θεληξαξηζκέλε. Δηδηθφηεξα:
 Οη ηέζζεξεηο (4) πξψηεο ζειίδεο (εμψθπιιν θαη ε ζχλνςε κε ηηο
πίζσ θελέο ζειίδεο ηνπο) δελ αξηζκνχληαη.
 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΚΑΗ Λίζηα Δηθφλσλ: θέξνπλ αξίζκεζε
ζπλερήο ιαηηληθή (I, ii, iii) ελψ ζηηο θελέο ζειίδεο δελ αλαγξάθεηαη αξηζκφο
ζειίδαο.
 Δηζαγσγή – Κπξίσο Κείκελν – Δπίινγνο – Βηβιηνγξαθία:
αξαβηθή αξίζκεζε ζπλερήο (αξρίδεη απφ 1)
 ηα Πεξηερφκελα δελ αλαγξάθνληαη ηα ππνθεθάιαηα (2ν επίπεδν).
Σα ππνθεθάιαηα δελ αξηζκνχληαη ελψ ηα θεθάιαηα ιακβάλνπλ αξίζκεζε κε
αξηζκνχο θαη ηα παξαξηήκαηα κε θεθαιαία γξάκκαηα ηνπ Διιεληθνχ
αιθαβήηνπ.
 Οη παξάγξαθνη ηνπ θεηκέλνπ δελ αξηζκνχληαη.
 Κάζε θεθάιαην μεθηλάεη ζε θαηλνχξηα ζειίδα.
 Τπνγξάκκηζε: Ζ ππνγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη
εθηφο αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα ηνληζηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ελφο επηρεηξήκαηνο, ή φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε νκάδεο ή θαηεγνξίεο κε
μερσξηζηφ «εηδηθφ» βάξνο ζηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξνχκε.

Γ–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΤΝΖΘΖ ΛΑΘΖ
 Σν θείκελν απνηπγράλεη λα απαληήζεη ζηε ζηελ εξψηεζε πνπ έκκεζα
ή άκεζα ηίζεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
 Σν θείκελν είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηζηνξηθφ αθήγεκα ή
θαηαγξαθή ππάξρνπζαο γλψζεο ή επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο
βηβιηνγξαθίαο επί ηνπ ζέκαηνο, ή ππνινγηζηηθά θχιια απφ απνηειέζκαηα
ππνινγηζηηθήο εθαξκνγήο, ελψ ηα ζεκεία ζηα νπνία θαηαγξάθεηαη ε θξίζε
ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ειάρηζηα.
 Δπηζπλάπηνληαη παξαξηήκαηα κε θσηνγξαθίεο (π.ρ. αληηθεηκέλσλ ή
ινγφηππα θνξέσλ), θηιπ, πνπ δελ ρξεζηκεχνπλ πνπζελά.
 Σν ηειηθφ θείκελν παξνπζηάδεηαη σο ζπξξαθή επηκέξνπο
«αζχλδεησλ» θεηκέλσλ, επεηδή είηε δελ ππάξρεη νξζνινγηθή ηαμηλφκεζε ηεο
χιεο, είηε ζηεξνχληαη ινγηθήο αθνινπζίαο θαη ζηφρεπζεο.
 Σα «ζπκπεξάζκαηα» είλαη «αιεζνθαλή» αιιά δελ απνδεηθλχνληαη εθ
ησλ αλαγξαθφκελσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά ζηελ πξνζσπηθή άπνςε
θάπνηνπ εηδήκνλα (πξνθαλψο κε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά) δελ
απνηειεί απφδεημε ηεο νξζφηεηαο κηα άπνςεο ηνπ ζπνπδαζηή.
 Δπίζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα δελ εμάγνληαη απφ ηα πξνεγνχκελα
θεθάιαηα, αιιά παξνπζηάδνληαη «μαθληθά» θαη ελίνηε είλαη αληηθξνπφκελα κε
ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ππφινηπε εξγαζία.
 Ζ αλαθνξά ζε δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ ηε ινγηθή εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ δελ είλαη αθξηβήο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ αλαθνξά ζηελ
ζρεηηθή πεγή.
 Σν θείκελν πεξηέρεη πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε, γεγνλφο ην νπνίν
θαηαδεηθλχεη φηη ν ζπνπδαζηήο δελ αμηνπνίεζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη δελ αλαδήηεζε ηελ «δεχηεξε καηηά»
γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνπ.
 Ζ ρξήζε α‟ εληθνχ πξνζψπνπ.
 πρλά νη ππνζεκεηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαρξεζηηθά θαη νη
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο δελ είλαη αθξηβείο θαη δελ παξέρνπλ ηελ
απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε.

Γ–2
 Υξεζηκνπνηνχληαη φξνη πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηνί ή αξρηθά
ιέμεσλ, ηα νπνία δελ αλαιχνληαη εληφο παξέλζεζεο.
 Υξεζηκνπνηνχληαη ζπληκήζεηο νη νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη
νινγξάθσο ηελ πξψηε θνξά πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. Θα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη κε θεθαιαίν ην πξψην γξάκκα θάζε ιέμεο θαη ζηελ ζπλέρεηα
εληφο παξέλζεζεο λα γξάθνληαη ηα αξρηθά π.ρ. ρνιή Σερληθή Δθπαίδεπζεο
Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (ΣΔΑΣΥ). ηελ ζπλέρεηα, θαη φηαλ επαλαιακβάλνληαη
νη φξνη,είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχληκεζε.
 Έλα ζθάικα πνπ εληνπίδεηαη ζπρλά ζε θείκελα εξγαζηψλ αθνξά ηελ
ρξήζε ηεο ηειείαο (.) θαη ηνπ θφκκαηνο (,). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη
θαλέλα θελφ αλάκεζα ζηελ πξνεγνχκελε ιέμε θαη ηελ ηειεία ή ην θφκκα.
 Λάζνο ρξήζε ηεο παχιαο. Τπάξρνπλ δπν εηδψλ παχιεο, ηηο νπνίεο
δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε γηαηί ε ζεκαζία ηνπο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή: α) ε
παχια πνπ ελψλεη δπν ιέμεηο θαη ζπλήζσο ηνλίδεη ηελ δηπιή ηδηφηεηα ελφο
αλζξψπνπ (π.ρ. ην «εξεπλεηέο-θνηηεηέο»), θαη β) εθείλε ε παχια πνπ ρσξίδεη
δπν πξνηάζεηο, (π.ρ. ην «Παξαδείγκαηα – πάλσ ζηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα
εμαζθεζεί – δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα»).
 Παξαβίαζε ησλ νξίσλ έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ (±2/5/8/10 ζει. κείσζε
βαζκ. 0,8/1,2/1,8/2,5%, ±12 ζει. δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη επαλππνβάιιεηαη
εληφο εβδνκάδνο – αιιηψο κεδελίδεηαη). Με αλαγσγή ππνινγίδνληαη θαη ηα
αληίζηνηρα φξηα ζε αξηζκφ ιέμεσλ.

Γ–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ
Γνκή – Γιώζζα – Ύθνο Δθθξάζεσλ (15%)
Σξφπνο Έθθξαζεο
Γνκή Φξάζεσλ, Πξνηάζεσλ, Παξαγξάθσλ.
Δθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ χληαμεο.
Υξήζε Καηάιιεισλ Λέμεσλ – Δθθξάζεσλ
Πξνζσπηθφ Ύθνο
Οξζνινγηθή Σαμηλφκεζε ηεο Ύιεο
Μέζνο Όξνο Σνκέα (Α)

Α‟ Βαζκ. Β‟ Βαζκ.

Πεξηερόκελν (50%)
Δπηθέληξσζε ζην Θέκα ηεο Πηπρηαθήο
Δλφηεηα Πεξηερνκέλσλ
Αλάπηπμε – Κάιπςε ηνπ Θέκαηνο θαηά Πιάηνο θαη
Βάζνο
Απζεληηθφηεηα Δξγαζίαο
Δπξχηεηα – Δγθπξφηεηα Βηβιηνγξαθίαο
πζρεηηζκφο κε ηελ Βηβιηνγξαθία, Παξαπνκπέο ζε
απηή
Μέζνο Όξνο Σνκέα (Β)
πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο (35%)
Παξνπζίαζε Πξσηφηππσλ Ηδεψλ
Παξνπζίαζε Δπσθειψλ Ηδεψλ
Παξνπζίαζε Πξαθηηθψλ Λχζεσλ
Απνθπγή Απζαίξεησλ πκπεξαζκάησλ
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Μέζνο Όξνο Σνκέα (Γ)

%

Βαζκνινγία Γξαπηήο Δξγαζίαο:

%

Αξηζκφο ειίδσλ Δξγαζίαο:
Μείσζε ιφγσ Τπέξβαζεο Αξηζκνχ ειίδσλ (βαζκ. x πνζνζηφ κείσζεο):
Σειηθή Βαζκνινγία Γξαπηήο Δξγαζίαο:

%

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο – Δληππώζεηο:
Ο Πξφεδξνο

Σα Μέιε

Γθηεο .Σ.Δ.Α.ΣΥ

α. Γηεπζπληήο πνπδψλ
β. χκβνπινο Καζεγεηήο

Δ–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ»
ΖΜΔΗΧΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΘΔΜΑ:………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΟΤΓΑΣΖ:……………………………………………..
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:……………………………………………………………………..
1. Δπηηειηθή Δκθάληζε:………………………………………………………..
2. αθήλεηα, Αθξίβεηα, πληνκία:…………………………………………….
3. Πιεξφηεηα (δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ):…......................
.............................................................................................................
4. Οξζφηεηα πκπεξαζκάησλ:……………………………………………….
5. Γεληθή Δληχπσζε:…………………………………………………………..
-Ο χκβνπινο Καζεγεηήο-

ΓΝΧΜΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΟΤΓΧΝ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
-Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ-

ΓΝΧΜΖ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ .Σ.Δ.Α.ΣΥ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
-Ο Γηνηθεηήο .Σ.Δ.Α.ΣΥ-

ΖΜΔΗΧΖ
Οη βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο παξαγξάθσλ ηίζεληαη πεξηγξαθηθά
(π.ρ. ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ, ΑΡΗΣΑ θηιπ) θαη ε παξάγξαθνο 5 πεξηγξαθηθά
θαη επηπιένλ ν Μ.Ο. αξηζκεηηθά.

Σ – 1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ»
ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ (20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο δηαηξηβήο)
Υαξαθηεξηζηηθά Γηαιέθηε (20%)

Α‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Β‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Γ‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Α‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Β‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Γ‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Α‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Β‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Γ‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Α‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Β‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Γ‟ ΒΑΘΜΟΛ.

Φσλή
Άξζξσζε
Υξνηά
Απηνπεπνίζεζε
ηάζε
Μέζνο Όξνο Σνκέα
Δπνπηηθά Μέζα (20%)
Πνηφηεηα
Πιεξφηεηα
Μέζνο Όξνο Σνκέα
Γηεμαγσγή ηεο παξνπζίαζεο (40%)
Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο
Βαζκφο ελδηαθέξνληνο
Δπαθή κε ην αθξναηήξην
Πιήξεο θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαηξηβήο-ηζνξξνπία
θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ
Μέζνο Όξνο Σνκέα
Αμηνιφγεζε Υξνληθήο Γηάξθεηαο (20%)
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΒΑΔΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ(*)
ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Αμηνιόγεζε Υξνληθήο Γηάξθεηαο (20%)
+/- 1'
+/- 2'
+/- 3'
+/- 4'
Πιένλ ησλ +/- 4'

Γηαθνπή Παξνπζίαζεο

20Υ1
20Υ0,8
20Υ0,6
20Υ0,4
20Υ0

..= 20
..= 16
..= 12
..= 8
..= 0

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο – Δληππώζεηο:
Ο Πξφεδξνο

Σα Μέιε

Γθηεο ΣΔΑΣΥ

α. Γηεπζπληήο πνπδψλ
β. χκβνπινο Καζεγεηήο

Ε–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ε»
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
Ζ επηζπκία ζχληνκεο απεηθφληζεο ηεο δηαηξηβήο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε
έλα επαλάγλσζην κέγεζνο άξζξνπ (2500 – 3500 ιέμεσλ), νδεγεί ζηελ
ζπγγξαθή πεξηιήςεσλ. Ζ αλάγλσζε ησλ κειεηψλ είλαη ζπλήζσο
επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ελψ απηή ησλ πεξηιήςεσλ/ άξζξσλ επηινγή. Γηα
απηφ φπσο θαη νη παξνπζηάζεηο, πξσηίζησο πξέπεη λα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ
θαη δεπηεξεπφλησο λα έρνπλ πιεξφηεηα ζηελ αλάιπζε.
Ζ ζπγγξαθή ηνπο ινηπφλ, γίλεηαη κε ζκίθξπλζε θαη αλαδηάηαμε ηεο χιεο.
Πξνέρεη ε θαηαλνεηή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο/ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζέζεο
(ζπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο) ηνπ ζπγγξαθέα. Απφ ηελ αλάιπζε πεξηέρεη ηα
θπξηφηεξα ζεκεία ηεο θαη πεξηγξάθεη ηελ ινγηθή ηεο. Απνηειείηαη απφ ηελ
Δηζαγσγή, ηα επηκέξνπο Κεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα θαη ηνλ Δπίινγν. Γελ έρεη
πεξηερφκελα θαη παξαξηήκαηα θαη νη ππνζεκεηψζεηο, νη παξαπνκπέο θαη ε
βηβιηνγξαθία πξέπεη λα είλαη νη απνιχησο ζεκαληηθέο.
Σν εμψθπιιφ ηεο είλαη φπσο απηφ ηεο πηπρηαθήο θαη αλαγξάθεηαη ε ιέμε
πεξίιεςε κε θεθαιαία, κηα γξακκή επάλσ απφ ην ζέκα εξγαζίαο.
ηηο πεξηιήςεηο κεγάιε ζεκαζία έρεη ε εηζαγσγή. πρλά ζε απηήλ
θεξδίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ. Ζ ιηηή γξαθή, νη κηθξέο πξνηάζεηο
θαη παξάγξαθνη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ επράξηζηε αλάγλσζε. Δπίζεο,
ε επηινγή ησλ πεξηθνπψλ ζε ζρέζε κε ηελ κειέηε πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνλ
βαζηθφ ζθνπφ ηεο, πνπ είλαη ε πεηζηηθή παξνπζίαζε ηεο άπνςεο επί ελφο
ζέκαηνο. Δάλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο θάπνηνη ζειήζνπλ λα δηαβάζνπλ θαη ηελ
ίδηα ηελ κειέηε, θπξίσο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηα ιεπηνκεξή επηρεηξήκαηα ηεο
αλάιπζεο ηεο, απηφ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο επηηπρία.

Ζ–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ζ»
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ
Όλνκα:

ύκβνπινο Καζεγεηήο:

Ζκεξνκελία:
1. Σίηινο Πηπρηαθήο:

2. Φνξέαο πνπ ζέηεη ηελ Πηπρηαθή:
3. θνπόο Δξγαζίαο:
Γψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζθνπψλ ηεο εξγαζίαο ζαο, κε έλα
πξννίκην ηεο θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ηεζνχλ. Ξεθηλάηε
κε θάπνηεο παξαδνρέο, πξνηάζεηο ή ππνζέζεηο.
4. Πξνϋπνζέζεηο – Παξαδνρέο:

5. ηόρνη Δξγαζίαο:
Μπνξείηε λα εληνπίζεηε δπν ή ηξεηο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο πνπ
αλακέλεηε λα επηηχρεηε κέζσ ηεο εξγαζίαο
6. Πηζαλή Μεζνδνινγία:
Πξνζπαζήζηε λα δψζεηε ην πεξίγξακκα ησλ ηδεψλ ζαο ζρεηηθά κε πνηεο
πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηείηε θαη κε πνηνλ ηξφπν
ζθνπεχεηε λα ηα ζπιιέμεηε
7. ύληνκεο Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ή πξνεγνύκελεο
έξεπλαο ζε απηήλ ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή:
Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη εμφρσο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
ηειηθήο δηαηξηβήο. Δίλαη ζεκαληηθφ πξνηνχ μεθηλήζηε ηελ επηκειή έξεπλα, λα
έρεηε εληνπίζεη ηηο πεγέο πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζεκαηηθή πεξηνρή. Τπάξρεη πξνθαλψο κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ
επφκελνπ ζεκείνπ 8, αθνινχζσο.

Ζ–2
8. ύληνκεο Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ή πξνεγνύκελεο
έξεπλαο ζε απηήλ ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή:
Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη εμφρσο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηειηθήο
δηαηξηβήο. Δίλαη ζεκαληηθφ πξνηνχ μεθηλήζηε ηελ επηκειή έξεπλα, λα έρεηε
εληνπίζεη ηηο πεγέο πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή
πεξηνρή. Τπάξρεη πξνθαλψο κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ επφκελνπ
ζεκείνπ 8, αθνινχζσο.
9. πλαθή δεηήκαηα:
Μπνξείηε λα πξνζπαζήζεηε θαη λα δείμεηε πνηεο έλλνηεο είλαη πηζαλφλ
λα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εξγαζία.
10. Πηζαλά πξνβιήκαηα:
Δάλ είζηε ελήκεξνο γηα θάπνηα πξνβιήκαηα ή πεξηνξηζκνχο πνπ
πηζαλφλ λα δπζρεξαίλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, παξαθαινχκε ζε
απηφ ην ζεκείν θαη ελ ζπληνκία λα δψζεηε κηα πεξίιεςε.

11. Άιια ρόιηα
12. Πιάλν ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Αλαγξάθεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηε ρνιή.

Θ–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Θ»
ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ

1ν ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ( ρέδην Μειέηεο)
[Πποθοπική ή γπαπηή παποςζίαζη (σωπίρ ηη σπήζη ppt), μέζω
θςζικήρ παποςζίαρ ζε καθοπιζμένο σπόνο ζςνάνηηζηρ (ζςμβοςλεςηικήρ) και
αποζηολή ηος πεπιγπάμμαηορ, μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος, ηοςλάσιζηον
3 ημέπερ ππιν ηην ζςνάνηηζη].
Ζ παξνπζίαζε ζηνλ ζχκβνπιν θαζεγεηή ρξεηάδεηαη λα θαιχπηεη ην
ζθεπηηθφ ζαο θαη ηελ πξφνδφ ζαο ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο. Γελ πξφθεηηαη γηα
κηα εμαληιεηηθή ιίζηα, απιά γηα έλαλ νδεγφ.
θνπόο
 Πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθφο θαη λα δειψλεη κε μεθάζαξν ηξφπν ζε ηη
αθνξά ε έξεπλά ζαο θαη πνηνο νπζηαζηηθά είλαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο. Καζ‟
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο ζα πξέπεη λα ηνλ θάξν πνπ ζα ζαο νδεγεί
ζηελ επηηπρή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ / πξνηάζεσλ.
Κύξηεο ηδέεο γηα ηελ έξεπλα


Αλαγλψξηζε θαη εμαθξίβσζε ησλ επηιερζέλησλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ.



Οξηζκφο/αμηνιφγεζε ησλ δεηεκάησλ ή πξνβιεκάησλ.

 Οξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ φξσλ ή ελλνηψλ, εάλ είλαη γλσζηά ζε απηφ ην
ζηάδην.
 Δλδεηθηηθή αλαθνξά ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζα δηεξεπλεζεί θαηά ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
 Πεξηγξάςηε κε ζαθή ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, εάλ είλαη
γλσζηνί ζε απηφ ην ζηάδην.
 Πεξηγξάςηε κε ζαθή ηξφπν ηηο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, εάλ είλαη
γλσζηέο ζε απηφ ην ζηάδην.
ρεδηαζκόο Έξεπλαο θαη Μεζνδνινγία/πιινγή Γεδνκέλσλ


πδεηήζηε ηηο ηδέεο ζαο ζρεηηθά κε πηζαλέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο.

Θ–2
 Αλαγλσξίζηε (θαη πξνζπαζήζηε λα αηηηνινγήζεηε), πψο απηή ε
επηιεγείζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε βνεζάεη λα αλαπηπρζεί ε γλψζε θαη ε
θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ ζέκα πνπ επηιέρζεθε.
 Δάλ είλαη δπλαηφλ, πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα.
Πιεξνθνξίεο Μειέηεο/σλ Πεξίπησζεο
Δάλ πξαγκαηνπνηείηε κηα έξεπλα κειέηεο πεξίπησζεο, ζα ρξεηαζηεί λα
πεξηγξάςηε ηελ πεξίπησζε ζε ζρέζε κε ηελ κειέηε ζαο θαη λα δψζεηε ην
ζθεπηηθφ απηήο ηεο επηινγήο.
Δπόκελα βήκαηα
 Γψζηε κηα ηδέα ηνπ ηη ζρεδηάδεηε λα θάλεηε κεηά απφ απηήλ ηελ
ζπλάληεζε ζαο κε ηνλ ζχκβνπιν θαζεγεηή.


Γψζηε έλα (ζπλνπηηθφ) πξφρεηξν πιάλν ησλ ελεξγεηψλ ζαο ρξνληθά.

 Ρσηήζηε ηνλ ζχκβνπιν θαζεγεηή ζαο γηα θαζνδήγεζε ζε πεξηνρέο
πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.
2ν ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ (Αλαθνξά Πξνόδνπ):
(Γπαπηή επίδοζη ζε ένηςπη μοπθή ή μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος)
Παξνπζηάδεηαη ζηνλ ζχκβνπιν θαζεγεηή ην πιάλν ηεο έσο ηψξα
εξγαζίαο ζαο πνπ έρεηε δηεξεπλήζεη εθηελψο θαη αλαπηχμεη κε θξηηηθφ ηξφπν,
ψζηε λα πιεξνθνξεί γηα ηηο επφκελεο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο παξαθάησ επηθεθαιίδεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
θεηκέλνπ ζαο. Κάζε ζηνηρείν επηζεκαίλεηαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ αθφινπζνπ
πίλαθα. Ζ δεχηεξε ζηήιε πξνζδηνξίδεη ηα άθξσο αλαγθαία πνπ θάζε ελφηεηα
ζα έπξεπε λα πεξηέρεη. Απηή είλαη κία αηνκηθή εξεπλεηηθή πξόηαζε θαη ζα
πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 3000 θαη 4000 ιέμεσλ, θαιύπηνληαο ηα
αθόινπζα ζηνηρεία:

Θ–3
ΣΑΓΗΑ
Δηζαγσγή

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Οη ζηφρνη θαη ν ζθνπφο
εξγαζίαο (ΣΗ;)

Ζ επηβεβαίσζε ηεο εξγαζίαο

(ΓΗΑΣΗ;)

ηεο

Μία
επηζθόπεζε
ηεο Να ζπκπεξηιάβεηε νξηζκνχο ησλ
θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο
θχξησλ ελλνηψλ θαη πεξηγξαθή ηνπ
ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, εάλ είλαη
απαξαίηεην θαη δπλαηφλ.
Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο
 <<ΓΗΑΣΗ;>>μαλά, αιιά κε
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
 Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο είλαη
δπλαηφλ λα αλαθεξζνχλ εδψ θαη
θαηφπηλ
ηεο
βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο ή εάλ είλαη δπλαηφλ
πξηλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε.
ρεδηαζκόο Έξεπλαο
 πδεηείζηε ηελ κεζνδνιν-γηθή
πξνζέγγηζε πνπ πξφθεηηαη λα
πηνζεηήζεηε/ έρεηε πηνζεηήζεη.
 Αλαπηχμηε
κηα
επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ επηινγή ησλ
εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θαζψο θαη
ησλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ πιηθνχ.
 Δπηζεκάλαηε
θάζε
πηζαλφ
πξφβιεκα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.
Θέκαηα
πξαθηηθήο,
ινγν-  Ζ έξεπλα πξνθαιεί ηπρφλ
ινπήο θαη εζηθήο
αλεζπρίεο
πεξί
(ππάξρνπλ
θαηάιιειεο ινγνθινπήο/εζηθήο
πνπ
παξαπνκπέο
βηβιηνγξαθηθήο ρξεηάδεηαη λα επηιπζνχλ;
αλαζθφπεζεο;)
 Τπάξρνπλ ηπρφλ ελ δπλάκεη
πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηελ
έξεπλα;
 Τπάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα
πφξσλ, φπσο πξφζβαζε ζε
εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ή θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έξεπλαο;
 Τπάξρνπλ δεηήκαηα ινγνθινπήο γηα ρξήζε πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ;
Πιάλν ρξνλνδηαγξάκκαηνο
 Αθνινπζείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ηεο
εξγαζίαο
πνπ
θαζνξίζηεθε
απφ
ην
ηκήκα
δηαηξηβψλ; Τπάξρνπλ ρξνληθέο
απνθιίζεηο;

Η–1
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Η»
ΟΓΖΓΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ
Αμηνινγεηέο Πηπρηαθώλ
Αμηνινγεηέο ηνπ Γξαπηνχ Μέξνπο
 Κάζε πηπρηαθή εξγαζία ζπνπδαζηή, αμηνινγείηαη απφ ηξείο (3)
εθπαηδεπηέο – αμηνινγεηέο, ρσξηζηά.


Α‟ αμηνινγεηήο είλαη ν θαζνξηζζείο ζχκβνπινο ηεο πηπρηαθήο.



Β‟ αμηνινγεηήο είλαη ν Γληήο πνπδψλ ηεο ρνιήο.



Γ΄ αμηνινγεηήο είλαη ν Γθηήο ηεο ρνιήο.

Οη αλσηέξσ εθζέζεηο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ βαζκνιφγεζε
γεληθφηεξα ηεο πηπρηαθήο θαη εηδηθφηεξα ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:
 Απζεληηθφηεηα εξγαζίαο (επηβεβαηψλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη κέζα
απφ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ελδηαθέξνλ, πιεξφηεηα πεξηγξάκκαηνο –
δνθηκίνπ).
 Δπξχηεηα – εγθπξφηεηα βηβιηνγξαθίαο.
Αμηνινγεηέο ηεο Παξνπζίαζεο
Όπσο ηνπ γξαπηνχ κέξνπο.
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Γξαπηνύ Μέξνπο Πηπρηαθήο
Οη ελφηεηεο πνπ αμηνινγνχληαη ζε κηα πηπρηαθή εξγαζία, ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ γξαπηνχ κέξνπο
θαζψο θαη επεμεγεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αμηνινγνχληαη
παξαηίζεληαη παξαθάησ :
 Γνκή - Γιώζζα – Ύθνο Δθθξάζεσλ (15%)


Σξφπνο Έθθξαζεο

Σν θείκελν πξέπεη λα είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα εληαία θαη απιή.
Γηαθνξνπνίεζε ηεο γιψζζαο ζεκαίλεη θαλεξψλεη ελδερνκέλσο απνηπρεκέλε
ζπξξαθή απνζπαζκάησλ ή θαθή απφδνζε θεηκέλσλ απφ μέλα βνεζήκαηα.
Σν γ‟ εληθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ
θεηκέλνπ κηαο εξγαζίαο.ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ηνπ γ‟ εληθνχ
πξνζψπνπ είλαη απαγνξεπηηθή, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην θείκελν

Η–2
εθθξάδνληαη ππνθεηκεληθέο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν
ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο
ηνπ α‟ θαη ηνπ β‟ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. Γεληθά, ε ρξήζε ηνπ α‟ εληθνχ
πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, γηαηί ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ
ζηνηρείνπ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, αλ είλαη έληνλν, λα αθήζεη αξλεηηθέο
εληππψζεηο ζηνλ αλαγλψζηε.
 Γνκή θξάζεσλ - πξνηάζεσλ – παξαγξάθσλ - Δθαξκνγή ησλ
νδεγψλ ζχληαμεο
Εεηνχκελα πνπ αμηνινγνχληαη ζεηηθά είλαη ε ζαθήλεηα, ε απιφηεηα θαη
ε ζπληνκία. Οη κεγάιεο πξνηάζεηο θαζηζηνχλ ην θείκελν δπζλφεην θαη
θνπξαζηηθφ. Οη πξνηάζεηο λα απνδίδνπλ μεθάζαξεο έλλνηεο θαη νη παξάγξαθνη
λα νινθιεξψλνπλ ή λα ππνζηεξίδνπλ κε απηνηέιεηα ηνπο ζπιινγηζκνχο.
Απαηηείηαη εθαξκνγή ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνλ εθάζηνηε ελ ηζρχ Οδεγφ
χληαμεο Πηπρηαθψλ ηεο ΄ρνιήο.


Υξήζε θαηάιιεισλ ιέμεσλ - εθθξάζεσλ

Αμηνινγείηαη ε νξζνγξαθία, ην ζπληαθηηθφ, ε νξζφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ
ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη πνπ δελ είλαη επξέσο
γλσζηνί πξέπεη λα αλαιχνληαη. Ο πινχηνο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε απνθπγή ηεο
επαλάιεςεο θξάζεσλ πξνζδίδεη θχξνο ζην θείκελν θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ ζπληάθηε θαη αμηνινγείηαη ζεηηθά.


Πξνζσπηθφ χθνο

Σν χθνο ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη επίζεκν θαη ηαπηφρξνλα αλαιπηηθφ,
πεξηγξαθηθφ θαη πεηζηηθφ γηα λα ππνζηεξίμεη θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο. Ζ
ρξήζε πξνζσπηθνχ χθνπο, απνηειεί κελ εππξφζδεθην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
αμηνινγείηαη ζεηηθά (θαζφζνλ φηαλ ππάξρεη, ραξίδεη απζεληηθφηεηα θαη
ηαπηφηεηα ζην θείκελν θαη αλαδεηθλχεη ην λνεηηθφ θαη πλεπκαηηθφ πινχην, ην
ζπγγξαθηθφ ηαιέλην θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπληάθηε) πιελ όκσο
ππεξβνιέο είλαη δπλαηόλ λα αμηνινγεζνύλ αξλεηηθά.


Οξζνινγηθή ηαμηλφκεζε ηεο χιεο


Ζ χιε πξέπεη λ είλαη ηαμηλνκεκέλε ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε
ελ ηζρχ Οδεγφ χληαμεο Πηπραηθψλ θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη νξζνινγηθή
πνζνηηθή θαηαλνκή ζηα δηάθνξα θεθάιαηα, ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη
ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο πηπρηαθήο.
 Γηα παξάδεηγκα, ζην ζέκα <<χζηεκα έμππλσλ θεξαηψλ.Οη
εθαξκνγέο ηνπο ζηηο μέλεο Δ.Γ. θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο ζηηο Διιεληθέο

Η–3
Έλνπιεο Γπλάκεηο>> κηα αλακελφκελε (ελδεηθηηθή) θαηαλνκή ζα είλαη ην 1/3
ηεο δηαηξηβήο λα παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα έμππλσλ θεξαηψλ, ην 1/3 ηεο
πηπρηαθήο λα αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηηο μέλεο ΔΓ αη ην ηειεπηαίν 1/3
λα αλαθέξεηαη ζηηο παξνχζεο θαη ζηηο δπλαηέο ρξήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ
απηψλ ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ. Ζ αλσηέξσ αλαθεξζείζα θαηαλνκή, πξνθαλψο
δελ απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή ηνπ ζπνπδαζηή. Απνδεθηή ζα ήηαλ θαη ε
πεξίπησζε φπνπ ην πξψην κηζφ ηεο πηπρηαθήο ζα αλαθεξφηαλ ζην ζχζηεκα
έμππλσλ θεξαηψλ θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηηο μέλεο ΔΓθαη ην δεχηεξν κηζφ
ηεο πηπρηαθήο ζα παξνπζίαδε ηηο δπλαηέο ρξήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ
ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ.
 Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο ζηνπο ζπνπδαζηέο, φηη κε
απνδεθηή είλαη ε πεξίπησζε όπνπ ην ζύλνιν ζρεδόλ ηεο πηπρηαθήο
αλαθέξεηαη ζηα ελ ιόγσ ζπζηήκαηα θαη ζηε ρξήζε ηνπο από ηηο μέλεο
ΔΓ θαη κόλν νη ηειεπηαίεο 3-4 ζειίδεο ηεο δηαηξηβήο αλαθέξνληαη ζηηο
δπλαηέο ρξήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ ζηηο Διιεληθέο Έλνπιεο
Γπλάκεηο.


Πεξηερόκελν (50%)


Δπηθέληξσζε ζην ζέκα ηεο πηπρηαθήο

Σα πεξηερφκελα ησλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα έρνπλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο θαη
ζπλάξηεζε κε ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο.


Δλφηεηα πεξηερνκέλσλ

Να ππάξρεη ινγηθή λνεκαηηθή δηάηαμε ηεο χιεο. Οη
αιιεινζπλδέζεηο θαη νη κεηαπηψζεηο κεηαμχ ησλ παξαγξάθσλ λα είλαη
νκαιέο θαη επηηπρείο. Να κελ ππάξρνπλ πεξηηηέο επαλαιήςεηο.
 Αλάπηπμε – θάιπςε ζέκαηνο θαηά πιάηνο θαη βάζνο.
Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο λα κελ είλαη επηθαλεηαθή θαη
απνζπαζκαηηθή. Να εκβαζχλεη ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα είλαη
νινθιεξσκέλε ζε ηέηνην πιάηνο, ψζηε λα θαιχπηεη ην ζέκα νιφπιεπξα. Οη
ηπρφλ εκθαληδφκελεο ειιείςεηο θαλεξψλνπλ είηε πξφζεζε είηε πιεκκειή
έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο. Δπίζεο, αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπληάθηε λα
αμηνινγεί, λα δηαρσξίδεη θαη λα ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη
ζπιιέμεη, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ηα αμηνπνηεί ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαζία θαη
ην <<εηδηθφ βάξνο>> ηνπο.

Η–4
 Απζεληηθφηεηα εξγαζίαο
Ζ εξγαζία πξέπεη λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν θαη απηφλνκν
πφλεκα. Πξέπεη λα αληαλαθιά ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη λα αλαδεηθλχεη ηελ
άπνςε ηνπ ζπνπδαζηή. Σπρφλ απιή παξάζεζε πξνυπάξρνπζαο
βηβιηνγξαθίαο ή ζπξξαθή θεηκέλσλ, αθφκε θαη επηηπρήο, πνπ θέξνπλ φκσο
ηελ ζθξαγίδα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο, απνδπλακψλεη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο θαη αμηνινγείηαη αλάινγα.
 Δπξχηεηα – εγθπξφηεηα βηβιηνγξαθίαο
Ζ νξζή ρξήζε επξείαο θαη έγθπξεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη
αμηφπηζησλ πεγψλ, πξνζδίδεη ζηελ εξγαζία απμεκέλν θχξνο, αιιά θαη ζην
ζπγγξαθέα – ζπνπδαζηή, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδείμεη ην ζέκα ζε φιν ην
εχξνο ηνπ. Σπρφλ εθνχζηα << ηξνπνπνίεζε >> ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
βηβιηνγξαθίαο, γηα λα <<βνιέςεη >> ζηελ επηζπκεηή θαηάιεμε ηεο εξγαζίαο,
αλ κε ηη άιιν, δελ πξνζδίδεη θχξνο νχηε ζηελ εξγαζία, νχηε ζηνλ ζπγγξαθέα
ηεο. Δπίζεο, ε παξάζεζε βηβιηνγξαθίαο ε νπνία δελ έρεη πξαγκαηηθά
δηαβαζηεί ή έζησ επξεζεί αιιά παξαηίζεηαη πξνο εληππσζηαζκφ δελ είλαη
απνδεθηή. Ζ δηαπίζησζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, πξέπεη λα αμηνινγείηαη
αξλεηηθά.
 πζρεηηζκφο κε ηελ βηβιηνγξαθία θαη παξαπνκπέο ζε απηή
Ζ πιεζψξα αθελφο θαη ε νξζή αμηνπνίεζε κέζα ζην θείκελν
αθεηέξνπ, ησλ πεγψλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα, ηελ
πξνζπάζεηα, ηελ επηκέιεηα θαη ελδερνκέλσο ην ζπγγξαθηθφ ηαιέλην. Όηαλ
γίλεηαη θαη νξζή ρξήζε ησλ ππνζεκεηψζεσλ θαη ησλ παξαπνκπψλ, ην
απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη έλα άξηην θαη νινθιεξσκέλν ζχγγξακκα,
εχρξεζην θαη ειθπζηηθφ ζηνλ αλαγλψζηε, πνπ πξνάγεη ηαπηφρξνλα ηε γλψζε
ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη.
 πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο (35%)
 Παξνπζίαζε πξσηφηππσλ ηδεψλ
Αμηνινγείηαη ζεηηθά ε ηθαλφηεηα νξζήο θξίζεο ζηελ εμαγσγή ζπιινγηζκψλ θαη
ζπκπεξαζκάησλ θαζψο επίζεο θαη ε πξσηνηππία ησλ ηδεψλ θαη ησλ
απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη.
 Παξνπζίαζε επσθειψλ ζηνηρείσλ
Μεηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ, πξέπεη λα παξαηίζεληαη επσθειείο πξνηάζεηο, πιεξνθνξίεο
θαη ζνβαξέο απφςεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε κειινληηθή
έξεπλα.

Η–5
 Παξνπζίαζε πξαθηηθψλ ιχζεσλ
Ζ πηπρηαθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο
θαη λα παξνπζηάδεη πξαθηηθέο ιχζεηο, σο απνηέιεζκα ηεο ζεσξεηηθήο
αλάιπζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ζέκαηνο. Οη πξαθηηθέο ιχζεηο ζα πξέπεη
λα αλαθέξνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη λα απνηεινχληαη
απφ εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα.
 Απνθπγή απζαίξεησλ ζπκπεξαζκάησλ
Όια ηα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα εμάγνληαη αβίαζηα απφ ηελ
αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ελ ζπλερεία κεζνδηθή ζχλζεζε απηψλ. Γηα ηελ
απνθπγή εμαγσγήο απζαίξεησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη επξεία
ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζρεηηθήο έξεπλαο ζε δηεζλέο επίπεδν, πνπ άπηεηαη
ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο, ζπζρεηίδνληαο έηζη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πηπρηαθήο κε ην ηη έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα ζην επηζηεκνληθφ πεδίν, ζην
νπνίν εληάζζεηαη ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο.
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Παξνπζίαζεο Πηπρηαθήο
Σα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη ζηελ παξνπζίαζε κηαο πηπρηαθήο, κε ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξνπζίαζεο
θαζψο θαη επεμεγεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αμηνινγνχληαη
παξαηίζεληαη παξαθάησ:


Υαξαθηεξηζηηθά Γηαιέθηε (20%)
 Φσλή

Αμηνινγείηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε έληαζε ηεο θσλήο (ρσξίο
δηαθπκάλζεηο, πνπ θαλεξψλνπλ αβεβαηφηεηα ή αλαζθάιεηα θαη απμάλνπλ ηελ
πξνζπάζεηα αθξφαζεο ζην αθξναηήξην).
 Άξζξσζε
Ζ θαζαξή άξζξσζε ηεο θσλήο ηνπ δηαιέθηε, ζπκβάιιεη ζηελ επρέξεηα
δηαηχπσζεο θαη ζηελ θαζαξφηεηα ηνπ ιφγνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ
δηαηήξεζε ηεο επαθήο ηνπ αθξναηεξίνπ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο.
 Υξνηά
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θσλήο θαη ηελ
θαζαξφηεηα ηεο άξζξσζεο, ν ηνληζκφο επηιεγκέλσλ ζεκείσλ θαη ν “ερεηηθφο
ρξσκαηηζκφο” ζπκβάιεη θαίξηα ζηελ ζεηηθή εηθφλα ηνπ δηαιέθηε πνπ
εηζπξάηηεη ην αθξναηήξην θαη ζηελ επθνιία παξαθνινχζεζεο ηεο νκηιίαο ηνπ.

Η–6
 Απηνπεπνίζεζε
Δθδειψλεηαη κε ηελ άλεζε πνπ δηαζέηεη ν δηαιέθηεο, φηαλ κηιάεη
ζε αθξναηήξην, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή γλψζε ηνπ ζέκαηνο, ηε
ζσζηή πξνεηνηκαζία ηεο δηάιεμεο θαη ηελ πεηζηηθφηεηα ηνπ δηαιέθηε.


ηάζε

Ζ ζσζηή θαη θπζηθή ζηάζε ηνπ δηαιέθηε, ρσξίο ζπαζκσδηθέο ή πεξηηηέο
θηλήζεηο, πξνζδίδεη άλεζε θαη θχξνο, ελψ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε,
ππνδειψλεη ακεραλία θαη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Ζ θξηηηθή ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα θηλείηαη ζην εχξνο, κεηαμχ ππνηνληθφο / άθακπηνο θαη ππεξθηλεηηθφο /
αδέμηνο.


Δπνπηηθά κέζα (20%)
 Πνηφηεηα

Αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη
δηαθάλεηεο κε απιή απεηθφληζε θεηκέλνπ, πνπ παξέρνπλ άκεζε θαη ζαθή
πιεξνθφξεζε, ζπλδπάδνληαο αξκνληθά ηα ρξψκαηα κε ζσζηφ θνξεζκφ, κε
επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο θαη θαιή αληίζεζε ζην θφλην, αμηνινγνχληαη
ζεηηθά. Απηέο βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαλφεζε, ρσξίο λα
θνπξάδνπλ ην αθξναηήξην. Αληίζεηα, ν ππεξβνιηθφο εκπινπηηζκφο κε θείκελν
ή κε ιεπηνκέξεηεο, ε ππεξβνιή ζηα ρξψκαηα, ν θαθφο ζπλδπαζκφο
ρξσκάησλ, ε ρακειή αληίζεζε ησλ ραξαθηήξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ
ηνπο κέγεζνο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα, είηε ηελ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο είηε
ηελ θνχξαζε ηνπ αθξναηεξίνπ θαη αμηνινγνχληαη αξλεηηθά. Δπίζεο
αμηνινγνχληαη, ν ζπληνληζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο
θαη ν βαζκφο ζπκβνιήο απηψλ ζηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο.
 Πιεξφηεηα
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Διιείςεηο ζηελ
πιεξφηεηα ησλ κέζσλ θαη θελά ζηελ ππνζηήξημε επηρεηξεκάησλ, θαλεξψλνπλ
ειιηπή πξνεηνηκαζία, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ
αθξναηεξίνπ. Αθφκε, ε ππεξβνιηθή ρξήζε εηθφλσλ θαη ε γξήγνξε ελαιιαγή
νπηηθψλ κελπκάησλ, θαζηζηά θνπξαζηηθή ηελ παξαθνινχζεζε, ελψ
θαλεξψλεη ελδερφκελε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ απφ ην δηαιέθηε.

Η–7


Γηεμαγσγή ηεο Παξνπζίαζεο (40%)


Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο

Αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δηαιέθηε ζηε δηαρείξηζε ησλ
εξσηήζεσλ θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζήο ηνπ, θαζψο επίζεο ε πιεξφηεηα θαη ε
ζαθήλεηα ησλ απαληήζεσλ. Αξλεηηθά θξίλνληαη ε δεκηνπξγία επηπιέσλ
αζαθεηψλ θαη απνξηψλ, πνπ ελδερνκέλσο νδεγνχλ ζε δηάινγν, θαζψο θαη νη
καθξνζθειείο απαληήζεηο. Δπ΄ απηνχ ζα πξέπεη εθ πξννηκίνπ λα ηνληζηεί ζην
αθξναηήξην, δεδνκέλν ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, φηη θαη νη εξσηήζεηο ζα
πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο, ζπγθεθξηκέλεο θαη επνηθνδνκεηηθέο.
 Βαζκφο ελδηαθέξνληνο
Αμηνινγείηαη ν βαζκφο ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ, ηφζν σο πξνο ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαηξηβήο, φζν θαη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή εηθφλα
θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξνπζίαζήο ηεο απφ ην δηαιέθηε.
 Δπαθή κε ην αθξναηήξην
Απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαιέθηε, ην νπνί ζπκβάιεη
απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο θαη ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ. Ο απφιπηα δέζκηνο ηνπ θεηκέλνπ δηαιέθηεο,
φζν θαη αλ δηαζέηεη ηα πξνεγνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, θξίλεηαη γηα ειιηπή
πξνεηνηκαζία θαη κεηαδνηηθφηεηα.
 Πιήξεο θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαήο
Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε νινθιεξσκέλε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο πνπ
πξαγκαηεχεηαη ε πηπρηαθή, απφ ηνλ δηαιέθηε, θαζψο θαη ε νξζή θαηαλνκή θαη
ηζνξξνπία ηνπ δηαηεζεηκέλνπ ρξφλνπ έηζη ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο ην ζέκα
ηεο πηπρηαθήο.
 Υξνληθή Γηάξθεηα Παξνπζίαζεο (20%)
Γηα ρξφλν +- 1 ιεπηφ: 20 βαζκνί
Γηα ρξφλν +- 2 ιεπηφ: 16 βαζκνί
Γηα ρξφλν +- 3 ιεπηφ: 12 βαζκνί
Γηα ρξφλν +- 4 ιεπηφ: 8βαζκνί
Πιένλ ησλ 4+- ιεπηψλ: 0 βαζκνί

Η–8
Γηαρείξηζε Πηπρηαθώλ θαη Πεξηιήςεσλ
Οη πηπρηαθέο ππνβάιινληαη απφ ηελ ρνιή, ζε ςεθηαθή κνξθή ζην
ΓΔ/ΓΣΥ(ην ζχλνιν ησλ πηπρηαθψλ), γηα ρξήζε φπνπ θξίλεηαη φηη δχλαηαη λα
αμηνπνηεζνχλ.
Ζ ζρνιή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο, αλαπαξαγσγήο θαη
δηάζεζεο ησλ πηπρηαθψλ, πξνθεηκέλνπ:
 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηδαζθαιία, δηαιέμεηο θαη ππνβνήζεζε
ζχληαμεο δηαηξηβψλ ζηηο επφκελεο εθπαηδεπηηθέο ζεηξέο.
 Να δεκνζηεπζνχλ (δηαηξηβή ή πεξίιεςε) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ρνιήο ή ζε ρψξν ησλ ΔΓ ζην δηαδίθηπν ή ζε άιια εζσηεξηθά δίθηπα.

