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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του 

πτυχίου.  

 Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Πτυχιακή Εργασία δίνει την, χρονικά 

τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά 

με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές. 

 Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την 

επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν 

ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά 

κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής 

της θέσης σε θεωρητικό ή/και μεθοδολογικό επίπεδο. 

 Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να επιβλέπει την εκπόνηση έως 10 Πτυχιακών Εργασιών 

ετησίως. 

 Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να είναι ερευνητικού περιεχομένου, με την έννοια ότι 

πρέπει να συνίστανται στη συλλογή – επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων και να μην 

περιορίζονται σε έρευνες βιβλιογραφικού χαρακτήρα. 

 Η πτυχιακή Εργασία δηλώνεται, ως μάθημα, προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται το 

όνομα του φοιτητή στις καταστάσεις βαθμολογίας. 

 Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή 

προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

1. Για την έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας, απαιτείται να κατατεθεί το «ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 

2. Δικαίωμα υποβολής του «Εντύπου», έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος 

σπουδών (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο φοίτησης) 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας, είναι η επιτυχής 

εξέταση στα μαθήματα (όπως αυτά αναλύονται παρακάτω): 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 2018-2019 
 Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής (6079) μάθημα που έχει ως προαπαιτούμενα: 

.1.1. Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης 
(6005) 

.1.2. Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Διμεταβλητής και 
Πολυμεταβλητής Ανάλυσης (6052) 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 

 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι (6043) 
 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ (6094) 
 Στρατηγικές αναζήτησης πληροφορίας: η βιβλιογραφική έρευνα στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον ως χώρος προβλήματος (6313) 
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 Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία (6130) 
 Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής (6079) μάθημα που έχει ως προαπαιτούμενα:  

.1.1. Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης 
(6005) 

.1.2. Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Διμεταβλητής και 
Πολυμεταβλητής Ανάλυσης (6052) 

 
 Επιπλέον μαθήματα ανά Θεματική, εφόσον αυτή επιλογή για την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας: 
.1. Πειραματική/Γνωστική/Εξελικτική/Νευροεπιστήμες: 

.1.1. Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική Ανάπτυξη - 6006 

.1.2. Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία - 6013 

.2. Κλινική Ψυχολογία:  
.2.1. Θεωρίες Προσωπικότητας & Κλινική Ψυχολογία – 6119 
.2.2. Ψυχομετρία Ι - 6123 

.3. Κοινωνική Ψυχολογία:  
.3.1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι – 6002 
.3.2. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ – 6012 

.4. Συναφείς προς την Ψυχολογία Κοινωνικές Επιστήμες: 
.4.1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία – 6196 

4. Εποπτεία Πτυχιακής Εργασίας, μπορούν να έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ  

1. Για τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη διδασκαλίας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, και σε 

προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα, κατατίθεται 

το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».  

1.1. Μετά την πρωτοκόλληση των «Εντύπων» και την καταγραφή των ονομάτων σε 

κατάσταση, και εφόσον θα υπάρχουν φοιτητές για τους οποίους δεν βρέθηκε 

επόπτης Καθηγητής, θα ανακοινώνονται τα μέλη ΔΕΠ στα οποία θα μπορούν να 

απευθυνθούν, καθώς και το νέο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα υποχρεούνται 

να υποβάλλουν τα «Έντυπα» στη Γραμματεία. 

2. Μετά την πάροδο ενός έτους από την κατάθεση του «Εντύπου», έχει το δικαίωμα ο 

φοιτητής, με δική του ευθύνη, να υποβάλλει νέο «Έντυπο» σε αντικατάσταση 

προηγούμενου, θα πρέπει όμως να έχει τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου επιβλέποντα 

καθηγητή, ο οποίος προηγουμένως θα ακυρώνει ενυπόγραφα το αρχικό Έντυπο.  

2.1. Το νέο θέμα που θα δηλώνεται θα πρέπει να είναι διαφορετικό από το αρχικό, η δε 

έρευνα θα διεξάγεται με νέο δείγμα και ψυχομετρικά εργαλεία. Για  την 

ολοκλήρωση της πτυχιακής με το νέο θέμα, απαιτείται ως ελάχιστος χρόνος, τα δύο 

πλήρη εξάμηνα (από αυτό της εκ νέου έναρξης) 

3. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής, μετά την άπρακτη περίοδο του μέγιστου 

χρόνου των δύο ακαδημαϊκών ετών και εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή του 

φοιτητή αποφασίσει την οριστική διακοπή της επίβλεψης της πτυχιακής εργασίας, 
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ενημερώνοντας σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποχρεούται να 

υποβάλλει εκ νέου “Έντυπο Υποβολής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας” ξεκινώντας τη 

διαδικασία από την αρχή και υπαγόμενος στους περιορισμούς που αναφέρονται στον 

Κανονισμό.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  

1. Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία Πτυχιακή Εργασία, είναι δύο 

πλήρη εξάμηνα φοίτησης (χειμερινό και εαρινό). 

1.1. Το εξάμηνο κατά το οποίο το εποπτεύων μέλος ΔΕΠ βρίσκεται σε εκπαιδευτική 

άδεια, δε συνυπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο εκπόνησης.  

1.1.1. Μπορεί όμως να καταχωρηθεί βαθμολογία από μέλος ΔΕΠ το οποίο 

απουσιάζει με άδεια, εφόσον έχουν ήδη παρέλθει τα δύο πλήρη εξάμηνα 

φοίτησης από την έναρξη της εργασίας 

1.2. Το εξάμηνο κατά το οποίο φοιτητής φοιτά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, 

δε συνυπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο εκπόνησης.  

1.3. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου, δε θεωρείται εξάμηνο 

φοίτησης.  

2. Μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση και κατάθεση της πτυχιακής εργασίας ορίζονται 

τα δύο ακαδημαϊκά έτη από το εξάμηνο κατά το οποίο κατατίθεται το “Έντυπο 

Υποβολής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας”. Αυτή η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ και 

αφορά ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που έχουν καταθέσει στο παρελθόν έντυπο υποβολής 

θέματος πτυχιακής εργασίας. 

3. Μετά την άπρακτη περίοδο των δύο ακαδημαϊκών ετών και εφόσον δεν υπάρχει 

ουσιαστική επαφή του φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο τελευταίος, έχει το 

δικαίωμα να αποφασίσει την οριστική διακοπή της επίβλεψης της πτυχιακής εργασίας, 

ενημερώνοντας σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος. 

4. Ωστόσο, μετά την πάροδο των δύο ετών και μετά από συνεννόηση -με αποκλειστική 

ευθύνη του φοιτητή- με τον επιβλέποντα καθηγητή, θα μπορεί να δίνεται παράταση έξι 

(6) μηνών για την ολοκλήρωσή της. Η έγκριση της παράτασης θα πιστοποιείται 

εγγράφως από τον επιβλέποντα καθηγητή. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

1. Το περιεχόμενο της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα, με 

ευθύνη του εποπτεύοντος μέλους ΔΕΠ. 

2. Η έκταση της Πτυχιακής Εργασίας, προκύπτει κατόπιν συμφωνίας με το εποπτεύων 

μέλος ΔΕΠ. 

3. Η ολοκληρωμένη Πτυχιακή Εργασία, κατατίθεται στο εποπτεύων μέλος ΔΕΠ για 

αξιολόγηση 
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4. Μετά την αξιολόγησή της, το εποπτεύων μέλος ΔΕΠ καταχωρεί στο «Έντυπο» που 

τηρείται στο αρχείο του Τμήματος τη βαθμολογία και την εξεταστική περίοδο.  

4.1. Εάν έχουν συμπληρωθεί τα δύο πλήρη εξάμηνα φοίτησης από την έναρξη της 

Πτυχιακής Εργασίας, μπορεί να καταχωρηθεί βαθμολογία από μέλος ΔΕΠ το οποίο 

απουσιάζει με άδεια.  

5. Η τελική καταχώρηση της βαθμολογίας στις καταστάσεις των αποτελεσμάτων, γίνεται 

συνολικά για όλους τους φοιτητές, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος 

6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, είναι η ηλεκτρονική αποστολή στο psych@panteion.gr, με 

Υποχρεωτική Κοινοποίηση στον επόπτη Καθηγητή,  

6.1. Περίληψης της εργασίας, έκτασης 600-800 λέξεων σε μορφή Αρχείου Pdf, η 
οποία θα πρέπει να έχει ήδη ελεγχθεί από τον επόπτη Καθηγητή, πριν την 
αποστολή της στη Γραμματεία, και η οποία δεν ταυτίζεται με την περιεκτική 
περίληψη που υπάρχει στην αρχή κάθε εργασίας (abstract)  

6.2. Της Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη 
Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας 

7. Σε περίπτωση μη πλήρωσης μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα 

ολοκληρώνεται η καταχώρηση της βαθμολογίας  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, θεωρείται έγκυρη η 

βαθμολογία  του μαθήματος “Πτυχιακή Εργασία”, σε περίπτωση που δεν έχει 

συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου, εφόσον : 

1.1. διαπιστωθεί ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τη λήψη πτυχίου 

1.2. δεν υπάρχει υπέρβαση των παραμέτρων δηλώσεων  

1.3. έχει κατατεθεί το Έντυπο Έναρξης Πτυχιακής Εργασίας 

1.4. έχουν συμπληρωθεί τα δύο πλήρη εξάμηνα  

1.5. έχει κατατεθεί η περίληψη αυτής 

1.6. έχει κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας 
 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

https://drive.google.com/open?id=1KRCmENbjjlzbHMTuQ_VaKPAj3kp5eSfs
https://drive.google.com/file/d/0B27kDwVSjleXbVdsZXNHaWFoZ1k/view

