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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Εισαγωγή – Ορισμός – Σκοπός  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνεται η προαιρετική εκπόνηση 

Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από 

το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Η ΠΕ εκπονείται κατά 

το 8ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 10 ECTS.  

Ορισμός – Σκοπός. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι η προπτυχιακή θεωρητική ή/και 

ερευνητική εργασία πάνω σε ένα θέμα, με επιθυμητά στοιχεία πρωτοτυπίας, 

συνολικής διάρκειας ενός εξαμήνου, της οποίας τα αποτελέσματα οδηγούν στη 

συγγραφή πονήματος, το οποίο υποβάλλεται προς αξιολόγηση. Η ΠΕ αποσκοπεί στην 

εξάσκηση των φοιτητών στις μεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας, το σχεδιασμό και 

την εκτέλεση έρευνας, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ορθολογική 

γραπτή και προφορική παρουσίασή τους. Η εκπόνηση της ΠΕ μπορεί να συνδυαστεί 

συνολικά ή σε τμήμα της με το Πρόγραμμα Erasmus.  

Η πτυχιακή εργασία υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή.  

Προϋποθέσεις ανάθεσης θέματος Π.Ε.  

• Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο των 

σπουδών. 

• Οι φοιτητές όταν φθάσουν στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 120 Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS) (λαμβάνεται υπόψιν και η προηγούμενη εξεταστική 

Σεπτεμβρίου). Συνεπώς ταυτόχρονα με τις δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού 

και εαρινού εξαμήνου, οφείλουν να δηλώσουν το θέμα της πτυχιακής, καθώς και 

τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. 

• Προτείνεται η στοιχειώδης γνώση ξένης γλώσσας.  

Ανακοίνωση θεμάτων ΠΕ  



• Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος προτείνεται να αναλάβει επίβλεψη εκπόνησης 

Πτυχιακής Εργασίας σε ελάχιστο αριθμό δύο πτυχιακών εργασιών στο γνωστικό 

αντικείμενό του, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

Τρόπος επιλογής φοιτητών για την πτυχιακή εργασία 

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, 

δικαιούνται να δηλώσουν το μάθημα. Οι φοιτητές, μετά από συνεννόηση με τον/την 

επιβλέποντα/ουσα υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη 

Γραμματεία του Τμήματος κατά την περίοδο δηλώσεων των μαθημάτων κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη συνέχεια ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια 

καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Βεβαίωση έναρξης προπτυχιακής πτυχιακής 

εργασίας, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας, καθώς και το 

θέμα της πτυχιακής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 

• Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης ΠΕ είναι ένα εκπαιδευτικό εξάμηνο.  

• Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ρια διαπιστώσει 

καθυστέρηση ή αδιαφορία εκ μέρους των φοιτητών, με αποτέλεσμα τον βραδύ 

ρυθμό εκπόνησης της ΠΕ υποβάλλει γραπτή έκθεση προς τη Γραμματεία, με την 

οποία μπορεί να ζητήσει έγκαιρα την ακύρωση του ανατεθέντος θέματος. 

• Απαραίτητη είναι η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, ηθικής και σεβασμού της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι πρέπει να αποτυπώνονται στην ΠΕ.  

Εξέταση – Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας  

Μετά την εκπόνηση της ΠΕ και διόρθωση του αρχικού κειμένου από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ρια, η ΠΕ εκτυπώνεται στην οριστική της μορφή. 

Αντίτυπο της ΠΕ κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια καταθέτει ειδικό βαθμολογικό έντυπο στο 

οποίο βαθμολογούνται χωριστά, σε βαθμολογική κλίμακα 0-10, τα ακόλουθα σημεία 

και αποστέλλεται στη Γραμματεία: • η συμβολή της εργασίας, το επιστημονικό 

περιεχόμενό της, η δομή του κειμένου της εργασίας, η προφορική παρουσίασή της 



και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Τo έντυπo συμπληρώνεται, υπογράφεται από 

την τριμελή επιτροπή και αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η μέση 

βαθμολογία όλων των επιμέρους σημείων για κάθε φοιτητή, στρογγυλοποιημένη 

στην πλησιέστερη μονάδα, συνιστούν το βαθμό της ΠΕ και καταχωρείται στην 

αναλυτική βαθμολογία κάθε φοιτητή/τριας. 

Η προφορική παρουσίαση της ΠΕ γίνεται κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του 

αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Μετά την παρουσίασή του ο/η κάθε φοιτητής/ρια οφείλει, 

εφόσον έχουν γίνει διορθώσεις στην πτυχιακή εργασία του/της, να την προσκομίσει 

ηλεκτρονικά στη Γραμματεία. 

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί την ηλεκτρονική μορφή της εργασίας (CD/DVD) και διαθέτει 

το ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου* εξασφαλίζοντας τη 

διατήρηση του έργου και τη διαθεσιμότητά του στην επιστημονική κοινότητα.  

Το Τμήμα Αγωγής & φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχει συντάξει αναλυτικό 

οδηγό συγγραφής πτυχιακών εργασιών σύμφωνα με τον οποίο ορίζονται οι 

προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν όλες οι πτυχιακές 

εργασίες, καθώς και ο ορισμός τριμελών επιτροπών για την παρακολούθηση και 

εξέταση των πτυχιακών εργασιών. Ο οδηγός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος (https://eylc.uoi.gr/spoydes/ptychiaki-ergasia/).    

 

 

 

 

 

 

* Ιδρυματικό Αποθετήριο: Η ηλεκτρονική βάση στην οποία διατίθενται σε ψηφιακή 

μορφή οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών. 

https://eylc.uoi.gr/spoydes/ptychiaki-ergasia/

