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Αρκρο 1 
Ειςαγωγι- γενικζσ αρχζσ 

 
Ο κανονιςμόσ αυτόσ αφορά και ρυκμίηει τα περί πτυχιακϊν εργαςιϊν 

φοιτθτϊν/τριϊν πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ςτο Τμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ του 
Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ. Ο κανονιςμόσ εντάςςεται ςτο ςυνολικό 
πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ ΔΠΘ.  
 

Άρκρο 2 
επιβλζποντεσ, εκπονοφντεσ, ζκταςθ, ects. 

 
1. Οι τελειόφοιτοι φοιτθτζσ (Η και Θ εξαμινου) ζχουν τθ δυνατότθτα εκπόνθςθσ 

Πτυχιακισ Εργαςίασ (ΠΕ).  
1α. H Π Ε είναι προαιρετικι, αντικακιςτά δφο υποχρεωτικά κατ’ επιλογιν μακιματα 
και ιςοδυναμεί με δϊδεκα (12) διδακτικζσ μονάδεσ ECTS.  
1β. Κατά τθν ζναρξθ του η και του θ εξαμινου ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια 
οφείλει να δθλϊςει ςυνολικά 2 δφο μακιματα επιλογισ. 
1γ. Θ Π.Ε. ζχει ζκταςθ 8.000-10.000 λζξεων. Παρεκκλίςεισ είναι δυνατζσ μόνον μετά 
από ζγγραφθ πρόταςθ του/θσ επιβλζποντοσ. 
1δ. Για τθν εκπόνθςθ ΠΕ, ζκταςθσ 8.000-10.000 λζξεων, ο ενδιαφερόμενοσ φοιτθτισ 
οφείλει να ζχει προβιβάςιμο βακμό ςε τουλάχιςτον 4 από τα υποχρεωτικά 
μακιματα του ε’ εξαμινου, να ζχει επιτφχει ςε όλα τα υποχρεωτικά μακιματα των 
εξαμινων α ζωσ και δ, και κατόπιν να ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με μζλοσ ΔΕΠ του 
Τμιματοσ το οποίο (α) κα ζχει ιδθ εκφράςει τθν διάκεςι του να επιβλζψει 
πτυχιακζσ εργαςίεσ κατά το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ και (β) διακζτει τθν γνωςτικι 
ςυνάφεια να επιβλζψει τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ.  

2. Ο βακμόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ αντικακιςτά δφο (2) μακιματα επιλογισ τα 
οποία αποφαςίηει να διαγράψει ο φοιτθτισ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ορκωμοςίασ.   

3. Τα μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ δεν ζχουν καμιά υποχρζωςθ ανάκεςθσ ι επίβλεψθσ 
πτυχιακϊν εργαςιϊν. Θ κετικι τουσ πρόκεςθ εκφράηεται μζςω τθσ διαδικαςίασ που 
προβλζπεται ςτο Αρκ. 4 του παρόντοσ κανονιςμοφ και είναι δεςμευτικι μόνο για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο οποίο αναφζρεται.  

4. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΠΕ που επιτρζπεται να επιβλζψει ταυτόχρονα μζλοσ ΔΕΠ είναι 
(πζντε). Το κάκε μζλοσ ΔΕΠ ζχει το δικαίωμα να αποφαςίςει τον αρικμό και τισ 
κεματικζσ των πτυχιακϊν εργαςιϊν που κα αναλάβει.  

 



Άρκρο 3 
Κακικοντα φοιτθτϊν που εκπονοφν ΠΕ 

 
1. Ο φοιτθτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τον ιςχφοντα κανονιςμό 

εκπόνθςθσ ΠΕ του Τμιματοσ. Επίςθσ ο φοιτθτισ πρζπει να ςυνεργάηεται με το 
επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ και να ακολουκεί τισ οδθγίεσ του.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το μζλοσ ΔΕΠ δφναται να αποςτείλει ςχετικι 
προειδοποιθτικι επιςτολι ςτον φοιτθτι (και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο), τθν 
οποία κοινοποιεί ςτθν Γραμματεία Τμιματοσ  

Σε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ από πλευράσ του φοιτθτι το επιβλζπον μζλοσ 
ΔΕΠ δφναται να αποπζμψει τον/θν φοιτθτι/τρια διακόπτοντασ τθν ςυνεργαςία, 
ενθμερϊνοντασ τθν Γενικι Συνζλευςθ. Κατόπιν ο Πρόεδροσ δφναται να ερωτιςει 
τθν Γενικι Συνζλευςθ αν υπάρχει ζτερο μζλοσ ΔΕΠ που επικυμεί να αναλάβει τθν 
επίβλεψθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ εργαςίασ.  

 
Άρκρο 4 

Χρονοδιάγραμμα και τυπικό 
 
1. Χρονοδιάγραμμα 
 

(α) Ενζργεια: Ανακοίνωςθ (από τουσ διδάςκοντεσ) των κεμάτων ΠΕ που 
προτίκενται να εποπτεφςουν. Αποςαφθνίηεται ότι δυνατότθτα ανάλθψθσ 
επίβλεψθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν ζχουν και οι Λζκτορεσ και ότι θ ανακοίνωςθ από 
πλευράσ μελϊν ΔΕΠ δεν είναι υποχρεωτικι. 
Χρόνοσ: Α’ 15κιμερο Μαΐου (ςτ’ εξαμινου) 
(β) Ενζργεια: Αίτθςθ (από τουσ φοιτθτζσ) προσ τθ Γραμματεία του Τμιματοσ για 
τθν ζγκριςθ εκπόνθςθσ ΠΕ 
Χρόνοσ: Α’ 15κιμερο Ιουνίου (ςτ’ εξαμινου) 
(γ) Ενζργεια: Ανακζςεισ ΠΕ από τθ ΓΣ του Τμιματοσ 
Χρόνοσ: από μζςα Ιουλίου λιγοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (ςτ εξάμθνου για τον/θν 
φοιτθτι/τρια), ζωσ Α’ 15κιμερο Οκτωβρίου (νζου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ η’ 
εξαμινου). Θ ανάκεςθ γίνεται βάςει απόφαςθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. 
(δ) Ενζργεια: Ενδεχόμενθ αλλαγι κζματοσ ΠΕ (από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ 
φςτερα από κοινι αίτθςθ του διδάςκοντοσ και του φοιτθτι). Ο τελικόσ τίτλοσ τθσ 
εργαςίασ μπορεί να διαφζρει ελαφρά αλλά οπωςδιποτε πρζπει να εντάςςεται 
ςτθν αρχικι κεματολογία. 
Χρόνοσ: Α’ 15κιμερο Νοεμβρίου (η’ εξαμινου) 
(ε) Ενζργεια: Υποβολι ΠΕ 
Χρόνοσ: όχι πριν τθν ζναρξθ εξεταςτικισ εαρινοφ εξαμινου (H’ εξαμινου). Με 
απλι αναφορά του/θσ επιβλζποντα/ουςασ ςτθν Συνζλευςθ θ υποβολι μπορεί να 
παρατακεί αν ςυντρζχουν λόγοι. 
(ςτ) Ενζργεια: προφορικζσ παρουςιάςεισ ΠΕ 



Χρόνοσ: τουλάχιςτον 10 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εργαςίασ. (η) 
Ενζργεια: Ανακοίνωςθ βακμολογίασ ΠΕ. Το υπογεγραμμζνο πρακτικό τθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ υποβάλλεται ςτθ γραμματεία του Τμιματοσ  
Χρόνοσ: Μζγιςτο 3 θμζρεσ μετά τθν εξζταςθ/προφορικι υποςτιριξθ 

 
2.  Τυπικό 

α.  Θ ΠΕ υποβάλλεται υποχρεωτικά προσ τθ Γραμματεία του Τμιματοσ ςε τρία 
δακτυλογραφθμζνα και βιβλιοδετθμζνα αντίτυπα (απλό ‘ςπιράλ’). Οι 
παρουςιάςεισ είναι δθμόςιεσ ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ (ζνα μζλοσ ςε 
εξαιρετικι περίπτωςθ δφναται να παρίςταται με τθλεδιάςκεψθ) με τθν (κατά 
τθν κρίςθ ςυντάξαντοσ/ςασ και επιβλζποντοσ/ουςασ) χριςθ οπτικοακουςτικϊν 
μζςων. Θ τριμελισ επιτροπι υποβάλει ερωτιςεισ – παρατθριςεισ ςτον 
εξεταηόμενο. Κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ και με άδειά τθσ, ερωτιςεισ είναι 
δυνατόν να υποβλθκοφν και από τουσ παριςτάμενουσ.  

β.  Θ εργαςία και παρουςίαςθ αξιολογείται από τριμελι επιτροπι διδαςκόντων 
ςτθν οποία ςυμμετζχουν διδάςκοντεσ του Τμιματοσ (ΔΕΠ, ΠΔ407/80, ΕΣΠΑ, 
κλπ) που ζχουν δικαίωμα αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ και υποβολισ 
βακμολογίασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ. Ζνα από τα μζλθ τθσ επιτροπισ είναι 
ο/θ επιβλζπων/ουςα. Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ γίνεται με πρόταςθ του 
επιβλζποντοσ βάςει τθσ ςυνάφειασ τθσ εργαςίασ με τα ενδιαφζροντα τθν 
δυνατότθτα και τθν διακεςιμότθτα μελϊν του Τμιματοσ.  

Διευκρινίηεται ότι τα μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ δφνανται να αρνθκοφν τθν 
ςυμμετοχι τουσ ςε τριμελι εξεταςτικι επιτροπι. Σε περίπτωςθ μθ-φπαρξθσ 
ικανοφ αρικμοφ διδαςκόντων ςτο Τμιμα που μποροφν βάςει γνωςτικοφ 
αντικειμζνου και ςυνάφειασ επιςτθμονικοφ ζργου και επικυμοφν να 
ανταποκρικοφν, είναι δυνατι θ – μετά από αιτιολόγθςθ από τον/θν 
επιβλζποντα/ουςα – ςυμμετοχι μελϊν ΔΕΠ άλλων Τμθμάτων του ΔΠΘ, ι και με 
αιτιολογιμενθ πρόταςθ τοφ επιβλζποντοσ μελϊν ΔΕΠ Τμθμάτων ςυναφοφσ 
αντικειμζνου άλλων ΑΕΙ.  

Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ εγκρίνεται από τθν Συνζλευςθ. Αν μετά τθν 
ζγκριςθ ςφνκεςθσ τθσ επιτροπισ κάποιο μζλοσ τθσ ζχει κϊλυμα, ενθμερϊνει 
εγγράφωσ ι θλεκτρονικϊσ τον Πρόεδρο Τμιματοσ και τον Επιβλζποντα. Θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά από ςυνεννόθςθ Προζδρου Τμιματοσ και 
επιβλζποντοσ. 

γ.  Θ βακμολόγθςθ γίνεται κατά τθν απόλυτθ επιςτθμονικι κρίςθ των εξεταςτϊν 
βάςει πρωτοτυπίασ τθσ εργαςίασ, κάλυψθσ του κζματοσ, ευρθμάτων και 
ςυμπεραςμάτων, ςαφινειασ, επιμζλειασ και εμφάνιςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθσ 
προφορικισ παρουςίαςθσ/υποςτιριξθσ κακ’ εαυτισ. Κάκε ζνα μζλοσ τθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ κατακζτει (ζςτω προφορικά) τον βακμό που αυτό 
κρίνει/προτείνει και τελικά υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ. 

   Θ βακμολόγθςθ ενόσ εκάςτου των μελϊν τθσ τριμελοφσ επιτροπισ 
αποτυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ ςε πρακτικό που υπογράφεται από 
τα μζλθ. Αν θ ςυμμετοχι κάποιου μζλουσ γίνεται με τθλεδιάςκεψθ, αντί 



υπογραφισ επιςυνάπτεται e-mail ςτο οποίο το εν λόγω μζλοσ καταγράφει τθ 
βακμολογία του.   

δ.  Εφόςον θ επιτροπι ηθτιςει διορκϊςεισ ςτο κατατεκζν κείμενο, θ τελικι μορφι 
τθσ εργαςίασ παραδίδεται ςτον επιβλζποντα (πλζον επιβλεψαντα) με τθν 
ενςωμάτωςθ διορκϊςεων που ηθτικθκαν και κατόπιν κατατίκεται ςε 3 τρία 
βιβλιοδετθμζνα (κατά προτίμθςθ αλλά όχι υποχρεωτικά) με ςκλθρό εξϊφυλλο 
αντίγραφα ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ.  

 
Άρκρο 5 

Γλϊςςα Εκπόνθςθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ 
 
  Θ εργαςία γράφεται ςτθν τρζχουςα νζα ελλθνικι γλϊςςα.  
 

Άρκρο 6ο. 
Ειδικζσ διατάξεισ, εξαιρζςεισ. 

 
1. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και κατόπιν ειδικισ αιτιολόγθςθσ από μελλοντικό/θ 

επιβλζποντα/ουςα, θ οποία γίνεται αποδεκτι από τθν Συνζλευςθ, πτυχιακι 
εργαςία μπορεί να ανατεκεί (με τουσ ωσ άνω όρουσ ωσ προσ τα οφειλόμενα 
μακιματα προθγουμζνων εξαμινων, τθν επίβλεψθ και τθν ςφνκεςθ επιτροπϊν) και 
κατά τθν διάρκεια του χειμερινοφ η εξαμινου με θμερομθνία ζναρξθσ εκπόνθςθσ 
τθν ζναρξθ του εαρινοφ εξαμινου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ υποβολι/κατάκεςθ τθσ 
εργαςίασ γίνεται με τουσ ωσ άνω όρουσ αλλά όχι προ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου (του 
επομζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ). 

2. Φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει και το θ εξάμθνο ςπουδϊν και οφείλουν 
ζωσ 2 μακιματα μποροφν να αναλάβουν πτυχιακι εργαςία κατόπιν ειδικισ 
αιτιολόγθςθσ κλπ που εγκρίνεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Σε αυτι 
περίπτωςθ θ πτυχιακι εργαςία δφναται να κατατεκεί εντόσ 5 πζντε θμερολογιακϊν 
μθνϊν από τθν ζναρξι τθσ εξαιρουμζνων ςτθν καταμζτρθςθ των μθνϊν Ιουλίου και 
Αυγοφςτου.  

3. Ειδικότερα και ωσ μεταβατικι διάταξθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-21 και μόνον 
το χρονοδιάγραμμα (βλ Αρ. 4 παραπάνω) είναι δυνατόν να παρατακεί κατά δφο 
μινεσ δεδομζνθσ τθσ διαδικαςίασ εγκρίςεωσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 
Άρκρο 7ο 

Τελικζσ διατάξεισ 
 
1 Ο παρϊν κανονιςμόσ εγκρίκθκε από τθν υπ’αρ. 7/28.4.2020 Συνζλευςθ του 

Τμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του προσ ενθμζρωςθ 
των ενδιαφερομζνων. 

2. Τροποποιιςεισ του παρόντοσ γίνονται με ςχετικι απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ. 
 


