
 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική. Πρόκειται για μάθημα ειδικού υπόβαθρου (ΜΕΥ) του Η’ 
εξαμήνου σπουδών με κωδικό 803. Έχει φόρτο εργασίας τριακόσια (300) και λαμβάνει δέκα (10) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) με την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Επέχει θέση δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών 
μαθημάτων: α) ενός κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού του ΣΤ΄ εξαμήνου και β) ενός κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού 
του Η ́ εξαμήνου. 

Δυνατότητα εκπόνησης: όσοι εγγράφονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών 

Δικαίωμα εκπόνησης: όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο μάθημα:  

603 - Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  
 

Η ΠΕ εκπονείται ατομικά και είναι ερευνητική. 
 
➢ Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα προτεινόμενα γενικά θεματικά πεδία Πτυχιακών Εργασιών από τον 

σχετικό πίνακα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
  

➢ Επιλέγουν το γενικό θεματικό πεδίο που τους ενδιαφέρει και υποβάλλουν σχετική πρόταση εκπόνησης 
Πτυχιακής Εργασίας προς τον αντίστοιχο Επιβλέποντα Καθηγητή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. 

 
➢ Εφόσον φοιτητής και καθηγητής συμφωνήσουν να συνεργαστούν για την εκπόνηση ΠΕ και ορίσουν τον 

τίτλο της, ο φοιτητής καταθέτει αίτηση ανάληψης ΠΕ στη Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένη 
από τον ίδιο και τον καθηγητή που πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη. 
 

➢ Κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Πίνακας με τους τελικούς τίτλους Πτυχιακών Εργασιών, τους αριθμούς μητρώου των φοιτητών που 
αντιστοιχούν στους τίτλους αυτούς καθώς και τα ονόματα των καθηγητών που επιβλέπουν τις 
αντίστοιχες Πτυχιακές Εργασίες.  

 
➢ Για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ο χρόνος ουσιαστικής δραστηριότητας ορίζεται κατά κύριο λόγο 

στο Η’ εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής όμως έχει τη δυνατότητα να κάνει τις πρώτες διερευνητικές 
απόπειρες και να σχηματοποιεί το πεδίο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων νωρίτερα κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του, κυρίως στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών. 

➢ Η ΠΕ ξεκινά με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους και οφείλει ο φοιτητής να 
την έχει ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του επόμενου χειμερινού εξαμήνου (συνολική διάρκεια 12 μήνες). 

➢ Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΠΕ ο φοιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα 
Καθηγητή, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος «Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας» 
συνοδευόμενη από αρχείο σε ψηφιακή μορφή (CD). Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί 
υπογεγραμμένη από τον ίδιο το φοιτητή καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή. 

➢ Η παρουσίαση - εξέταση της ΠΕ δύναται να πραγματοποιηθεί τρεις (3) φορές τον χρόνο, καθεμιά από τις 
οποίες λαμβάνει χώρα στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες μετά το πέρας των εξεταστικών 
περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  


