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1. Γενικά θέμαηα πεπί πηςσιακήρ επγαζίαρ 

 

1.1 Η πηςσιακή επγαζία 

 

Η δηάξθεηα ζπνπδψλ ζηα ΣΔΙ είλαη ζπλνιηθά νθηψ (8) εμάκελα. ην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην εμάκελν εθπφλεζεο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα (πξαθηηθή). Η 

πηπρηαθή εξγαζία ζεζκνζεηείηαη απφ ηνλ λφκν πιαίζην ησλ ΣΔΙ θαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ηεο ρνιήο θαη 

ηνπ ηδξχκαηνο. 

Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο, εθπνλνχλ ππνρξεσηηθά 

πηπρηαθή εξγαζία, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ κειψλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.Π.), θαζψο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ ή θαη 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ππνηξφθσλ.  

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, νη θνηηεηέο θαινχληαη 

λα εκβαζχλνπλ ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ζέκα πνπ εληάζζεηαη ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

Η πηπρηαθή εξγαζία απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε θαη εθαξκνγή απφ 

ηνπο θνηηεηέο ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ζπληάμνπλ ζσζηά κηα εξεπλεηηθή πξφηαζε θαη λα κπνξνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ, λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπγγξάςνπλ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία. 

 

1.2 Ιζσύρ ηος παπόνηα οδηγού εκπόνηζηρ πηςσιακήρ 

επγαζίαρ 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014 – 2015 κε 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. 

  

1.3 Πποϋποθέζειρ ανάλητηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 
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Αηηήζεηο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ππνβάιινληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, αηνκηθά ή αλά (2) δχν άηνκα (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

αηφκσλ), απφ θνηηεηέο πνπ δηαλχνπλ ην 7ν ηνπιάρηζηνλ εμάκελν ζπνπδψλ, 

θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ, κεηά απφ ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε.  

 

 

Αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ιήςε ζέκαηνο πηπρηαθήο θαηαηίζεληαη ζηηο 

παξαθάησ εκεξνκελίεο: 

1 – 15 /10 

1 – 15 /3 

 

 

1.4 Δπιλογή θέμαηορ 

 

Σν πκβνχιην ρνιήο νξίδεη ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, πνπ πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο. Όηαλ ε 

πηπρηαθή εξγαζία αλαηίζεηαη ζε επηζηεκνληθνχο & εξγαζηεξηαθνχο 

ζπλεξγάηεο ή θαη ζε παλεπηζηεκηαθνχο ππνηξφθνπο, ην πκβνχιην ηεο 

ρνιήο νξίδεη θαη έλα κέινο Δ.Π. σο αλαπιεξσηή επηβιέπνληα γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ιχεηαη ε ζχκβαζε ηνπ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ο αλαπιεξσηήο επηβιέπσλ αλαιακβάλεη θαη κφλνλ ηφηε ηελ 

επίβιεςε ηεο πηπρηαθήο. 

Σα κέιε Δ.Π., νη επηζηεκνληθνί & εξγαζηεξηαθνί, θαζψο θαη 

παλεπηζηεκηαθνί ππφηξνθνη πξνηείλνπλ ηα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ, ηα νπνία 

πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε επηβιέπνληα 

αληίζηνηρα θαη ηα νπνία εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην ρνιήο θαη 

αλαθνηλψλνληαη ζηνπο θνηηεηέο.  

Ο θνηηεηήο έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή θαη 

ζπκπιεξψλνπλ απφ θνηλνχ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο. Η αίηεζε 

θαηαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απφ ηνλ 

θνηηεηή/ηξηα. 
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Η πηπρηαθή εξγαζία αλαηίζεηαη ζε έλαλ θνηηεηή κεηά απφ αίηεκα ηνπ, 

φκσο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

ζέκαηνο, κπνξεί λα αλαηεζεί ζε νκάδα έσο θαη δχν (2) θνηηεηψλ/ηξησλ. 

Όηαλ αλαηίζεηαη θνηλφ ζέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε νκάδα 2 θνηηεηψλ 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλνκή εξγαζίαο ζε θάζε έλαλ ρσξηζηά. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ππνβάιινληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο δχν (2) αηηήζεηο. 

Η αίηεζε θαηαηίζεηαη ζηελ γξακκαηεία κφλνο εθφζνλ θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θνηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

 

1.5 Γιάπκεια εκπόνηζηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

 

Ωο ειάρηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο νξίδεηαη έλα 

αθαδεκατθφ εμάκελν θαη σο κέγηζηνο ρξφλνο νη 12 κήλεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο.  

Απαγνξεχεηαη ε θαηάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ 

πάξνδν  3 κελψλ.  

Η αλαλέσζε ηεο πηπρηαθήο πέξα ηνπ έηνπο γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

θνηηεηή ή ηνπ επηβιέπνληα κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ε δηαδηθαζία αλάιεςεο πηπρηαθήο 

επαλαιακβάλεηαη εθ λένπ θαη κε λέν ζέκα. 

 

1.6 Ο πόλορ ηος επιβλέπονηα Καθηγηηή 

 

Ο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα Καζεγεηή, κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ ζέκαηνο 

απφ ηνλ εθάζηνηε θνηηεηή, είλαη λα πξνγξακκαηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

θνηηεηή έλα ζρέδην κε ηα ζηάδηα ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σν ζρέδην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο: 

Α) νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο, 

Β) αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ, 

Γ) νξίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη 

Γ) νξίδεη ηηο βαζηθέο πεγέο βηβιηνγξαθίαο. 
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Ο επηβιέπσλ Καζεγεηήο είλαη κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ζπληνλίδεη ηελ ζσζηή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο.  

Ο αξηζκφο ησλ πηπρηαθψλ πνπ κπνξεί λα επηβιέπεη θάζε δηδάζθσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο ρνιήο, αλάινγα κε ηηο ψξεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηνπ  έξγνπ.  

 

1.7 Καηάθεζη και παποςζίαζη ηηρ πηςσιακήρ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, ε πηπρηαθή εγθξίλεηαη απφ  ηνλ 

επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη έληππε εηζεγεηηθή έθζεζε θαη 

ε εξγαζία ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία. Ο θνηηεηήο αηηείηαη ηελ  εμέηαζή ηνπ 

ελψπηνλ ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

Τπνβάιιεηαη έλα (1) αληίγξαθν ζε έληππε κνξθή ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ πίζσ 

εμσθχιινπ επηθνιιάηαη θάθεινο, ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη ε εξγαζία ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή pdf (2 cd). 

 

1.8 Μέγεθορ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

 

Ο ειάρηζηνο φγθνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ (50) ζειίδεο (ρσξίο ηα παξαξηήκαηα) θαη λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ δεθαηέζζεξηο (14) ρηιηάδεο ιέμεηο, ρσξίο ην παξάξηεκα, ηα πεξηερφκελα, ηελ 

πεξίιεςε, ην εμψθπιιν, ηηο επραξηζηίεο, θαη ην γισζζάξη – ζπληνκνγξαθίεο. Γηα 

πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε πεξηζζφηεξνο ηνπ ελφο θνηηεηέο, ε 

εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη σο ειάρηζην φγθν πέξαλ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) 

γηα θάζε επηπιένλ θνηηεηή.  

 

1.9 Δκηύπυζη και καηάθεζη ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

 

Η πηπρηαθή εξγαζία φηαλ νινθιεξσζεί θαη πιεξνί ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα εμέηαζε, ηφηε ππνβάιιεηαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην 

ζρεηηθφ έληππν/αίηεζε  γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο. Σν 
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έληππν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή, έηζη ψζηε ε αίηεζε 

πξνο εμέηαζε λα είλαη εηο γλψζε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαηψλεη/ εγθξίλεη θαη 

απηφο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Η εξγαζία θαηαηίζεηαη πεπίπος επηά (7) ημέπερ ππιν ηην 

παποςζίαζή ηηρ, ζε εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ ρνιή. 

Καηαηίζεηαη εθηππσκέλν έλα (1) αληίγξαθα (ζε θφιιεο κεγέζνπο Α4), 

δεκέλν απιφ ζπηξάι, ή κε ζεξκνθφιιεζε, κε γξάκκαηα κεγέζνπο 12 ζηηγκψλ 

(12pt) θαη δηάζηεκα ελάκηζε (1,5) αλάκεζα ζηηο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ. Σα 

πεξηζψξηα ηεο ζειίδαο είλαη (πεξίπνπ): 2,50 Γεμηά_ Αξηζηεξά θαη 3,20 Πάλσ_ 

Κάησ. 

Η ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε Η/Τ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ε γξακκαηνζεηξά Times New Roman ή Calibri ή Arial, κε κέγεζνο 12 θαη δηάζηηρν 

1,5.  

Η εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε θεθάιαηα. Ο ηίηινο θάζε θεθαιαίνπ 

κνξθνπνηείηαη ζαλ θεθαιίδα 1. Κάζε θεθάιαην είλαη ρσξηζκέλν ζε ελφηεηεο. Η 

θεθαιίδα θάζε ελφηεηαο κνξθνπνηείηαη σο θεθαιίδα 2. ε πεξίπησζε πνπ κηα 

ελφηεηα είλαη ρσξηζκέλε ζε ππνελφηεηεο ε θεθαιίδα θάζε ππνελφηεηαο 

κνξθνπνηείηαη σο θεθαιίδα 3 θ.ν.θ. Οη ηίηινη ησλ θεθαιαίσλ θαη νη θεθαιίδεο ησλ 

ελνηήησλ είλαη αξηζκεκέλεο. 

Η ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ ζπγγξαθήο ειέγρεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο, θαηαηίζεληαη δχν (2) πιήξε αληίγξαθά 

ηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ROM), ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη κηα πεξίιεςε 

ηεο εξγαζίαο ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά. Έλα αληίγξαθν ειεθηξνληθήο κνξθήο 

παξακέλεη ζην αξρείν ηεο ρνιήο θαη έλα ιακβάλεη ν επηβιέπνληαο Καζεγεηήο. 

 

1.10 Παποςζίαζη και ςποζηήπιξη ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ην Σκήκα 

ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, έλαο εθ ηνλ νπνίσλ είλαη θαη ν επηβιέπσλ 

Καζεγεηήο. Η επηηξνπή κειεηά ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ππνβάιιεη εξσηήκαηα 

ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ 
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νινθιεξσκέλε άπνςε θαη λα ηνπο αμηνινγήζνπλ αλαιφγσο. Οη εκεξνκελίεο θαη 

ην πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ αλαθνηλψλνληαη απφ ηε 

ρνιή, ελεκεξψλνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ δηαδηθαζία (εμεηαζηέο, 

επηβιέπνληεο, ζπληνληζηέο) θαη θαζνξίδνληαη νη/ε αίζνπζεο/ζα δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Η δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαο είλαη αλνηθηή θαη κπνξνχλ λα 

παξαβξεζνχλ θαη άιια κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη θνηηεηέο 

ηνπ ηκήκαηνο. 

Σν πκβνχιην ηεο ρνιήο, νξίδεη ηξηκειή Δπηηξνπή Πηπρηαθψλ 

Δξγαζηψλ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, πνπ έρεη ζεηεία ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο θαη αζθεί ηελ επνπηεία ηεο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ ησλ πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ.  

 Η ηξηκειήο Δπηηξνπή πηπρηαθψλ θαζνξίδεη ηηο ηξηκειείο εμεηαζηηθέο 

επηηξνπέο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ, 

ηα νπνία εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην ρνιήο.  

Κάζε ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ δηδάζθνληεο / 

επηβιέπνληεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ηελ ππφ εμέηαζε 

Πηπρηαθή.  

Σα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε αίζνπζα θαη ε ψξα δηελέξγεηαο 

ησλ εμεηάζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θνηηεηέο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο, κε αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Ο  ρξφλνο  πνπ  δίδεηαη  ζε  θάζε  θνηηεηή  είλαη  15  ιεπηά  ην  κέγηζην 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ θαη 15 ιεπηά γηα δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή.  

 

 

Η παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

παξαθάησ εκεξνκελίεο: 

 

1 – 15 /3 

1 – 15 /5 

15 – 30 /10 

 



 10 

1.11 Αξιολόγηζη 

 

Δπηκέξνπο θξηηήξηα επηηπρνχο αμηνιφγεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηεινχλ :   

 Ο βαζκφο πξσηνηππίαο θαη δπζθνιίαο ηνπ ζέκαηνο 

 Η ζσζηή κνξθή θαη δνκή ηεο εξγαζίαο 

 Η εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε θαη ζπλνρή ηεο εξγαζίαο 

 Η ζσζηή ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην θείκελν (πξναηξεηηθά) θαη ε ζσζηή 

αλαγξαθή ηεο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

 Η ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

 Η αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ γλψζεσλ θαη ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο 

 Η ζχλδεζε ζπκπεξαζκάησλ κε ζεσξεηηθά δεηήκαηα θαη κε ζεκαληηθά 

εξγαζηεξηαθά, δηαγλσζηηθά ή άιια πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο 

πξαγκαηηθφηεηαο  ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 Η επαξθήο παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, δειαδή ε ζσζηή απηνδχλακε απφδνζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο, κε ηελ ππνζηεξηθηηθή ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, ε επαξθήο 

ππνζηήξημε ηνπ ζέκαηνο θαη ε ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία κε ηελ  επηηξνπή θαη 

ην αθξναηήξην φηαλ ππάξρεη. 

 

Κάζε κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο βαζκνινγεί ζπλνιηθά ηελ επίδνζε ηνπ 

εθάζηνηε θνηηεηή. Ο θνηηεηήο βαζκνινγείηαη γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζε ηξείο 

επηκέξνπο άμνλεο: 

1. Γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνχ (ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο 

αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο, νινθιεξσκέλε εξγαζία, εκπινπηηζκέλν θείκελν θ.α.) 

2. Γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο (κεζηφο ιφγνο, άλεζε ιφγνπ, 

δηαθάλεηεο, εθηέιεζε εθαξκνγήο,) άιια θαη 

3. Γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζε απφ ηελ εξγαζία (λα έρεη θαηαλνήζεη ζε βάζνο 

ην ζέκα, λα κπνξεί λα αλαιχζεη θαη λα ζπλζέηεη ηελ γλψζε πνπ απέθηεζε, λα 

έρεη γξήγνξε - αβίαζηε απφθξηζε ζε εξσηήζεηο θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπ κε θαηαλνεηφ ηξφπν). 

 

Η Πηπρηαθή βαζκνινγείηαη απφ κεδέλ (0) έσο δέθα (10), κε ειάρηζην βαζκφ 

επηηπρίαο πέληε (5). ε πεξίπησζε βαζκνινγηθήο δηαθνξάο πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) 
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κνλάδσλ, πξέπεη λα  δηθαηνινγείηαη ε βαζκνινγία ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο. Ο 

ηειηθφο βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

ηξηψλ βαζκνινγεηψλ, ζηξνγγπινπνηεκέλνο  ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ.  

Η εμεηαζηηθή επηηξνπή θαηαγξάθεη ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ βαζκνινγηψλ ζε 

εηδηθφ έληππν βαζκνιφγην, πνπ πξνκεζεχεηαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο απφ ηε 

Γξακκαηεία θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα ηξία κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαηαζέηεη ηε βαζκνινγία ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

 

1.12 Απόππιτη ή ζςμπληπυμαηική επγαζία ή αλλαγή 

επιβλέπονηα 

 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο  θαζνξίδεηαη απφ ην 

πκβνχιην ηεο ρνιήο λέα εκεξνκελία αμηνιφγεζήο ηεο. 

Αιιαγή ζέκαηνο ή επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη κφλνλ κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ θνηηεηή/ηξηαο ή ηνπ επηβιέπνληα, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θνηηεηή/ηξηαο ή 

ηνπ επηβιέπνληα, θαη έγθξηζε απφ ην πκβνχιην ηεο ρνιήο. 

 

Η αληηγξαθή δεκνζηεπκέλσλ ή κε εξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ επηζχξνπλ 

κεδεληζκφ θαη ζε πεξίπησζε ππνθινπήο ηελ επηβνιή κεγαιχηεξσλ πνηλψλ πνπ 

θξίλνληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ιδξχκαηνο. 
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2.   Η δομή ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ 

 

2.1 Δξώθςλλο – ζελίδα ηίηλος 

 

Σν εμψθπιιν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα αθνινπζεί ην πξφηππν 

ην νπνίν παξαηίζεηαη σο ππφδεηγκα. ηε ζειίδα ηνπ εμσθχιινπ αλαγξάθνληαη 

θαηά ζεηξά: 

Α) ην Ίδξπκα, β) ε ρνιή θαη γ) ην Σκήκα, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ζην πάλσ 

κέξνο  (ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ, ΔΤΠ, ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ). ηε 

ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη κε ζεηξά ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ηα παξαθάησ: 

Α) ν ηίηινο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (ζην κέζνλ ηεο ζειίδαο γξάθνληαη  

νη ιέμεηο “ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ” θαη απφ θάησ ν ηίηινο απηήο) 

Β) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνηηεηή/ηξηαο θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν ηίηινο ή 

ηδηφηεηα ηνπ επηβιέπνληα. ην ηέινο ηνπ εμσθχιινπ, πην θάησ, γξάθεηαη ν ηφπνο 

θαη ην έηνο (ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ζηε κέζε). 

 

2.2 Πεπιεσόμενα 

 

Σα πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηε δνκή ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε: κε αξηζκνχο ζειίδαο, ζε φια ηα 

θεθάιαηα, ηηο ελφηεηεο ησλ θεθαιαίσλ, ηα πξνζαξηήκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο.  

 

2.3 Λίζηα πινάκυν (εθόζον ςπάπσοςν) 

 

 Η ιίζηα πηλάθσλ πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά εκθάληζεο ηελ αξίζκεζε, ηνπο 

ηίηινπο θαη ηελ ζειίδα γηα φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πηπρηαθή. Οη πίλαθεο αξηζκνχληαη κε ζπλερή αιιεινπρία (Πίλαθαο 1, Πίλαθαο 2, 

θιπ). 

 

2.4 Λίζηα εικόνυν (εθόζον ςπάπσοςν) 
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 Η ιίζηα εηθφλσλ πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά εκθάληζεο ηελ αξίζκεζε, ηνπο 

ηίηινπο θαη ηελ ζειίδα γηα φιεο ηηο εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Οη εηθφλεο αξηζκνχληαη κε 

ζπλερή αιιεινπρία (Δηθφλα 1, Δηθφλα 2, θιπ). 

 

2.5 Γλυζζάπιο/Καηάλογορ ζςνηομογπαθιών 

 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο φηαλ ππάξρεη αλαθνξά ζε κεγάιν αξηζκφ 

εηδηθψλ φξσλ ή ζπληνκνγξαθηψλ ή θαη αθξσλπκίσλ, είλαη ρξήζηκν λα ηα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα γισζζάξη. 

 

2.6 Δςσαπιζηίερ (πποαιπεηικά) 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ν θνηηεηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα 

αλαθέξεη, λα αθηεξψζεη ή θαη λα επραξηζηήζεη δηάθνξα πξφζσπα.  

ε πεξηπηψζεηο εθπφλεζεο θάπνηαο έξεπλαο κπνξεί λα αλαθεξζεί ζην 

εξγαζηήξην, ην ίδξπκα, ηνπο ζπλεξγάηεο, ζηηο πεγέο δεηγκάησλ, θ.α. πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ έξεπλα. 

 

2.7 Πεπίλητη (ζηα ελληνικά και αγγλικά) 

 

 Η πεξίιεςε πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν, κε ζπληνκία θαη κε ζαθήλεηα,  

γηα ην ηη πξαγκαηεχεηαη ε πηπρηαθή, γηα ην είδνο ηνπ ζέκαηνο, ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ εμεηάδεη θαη αλαιχεη, ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθαλ, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 

 

2.8 Διζαγυγή 

 

ηελ εηζαγσγή, ν θνηηεηήο, πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλψζηε, πξνθαιψληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ, γηα ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δλδερνκέλσο, λα 

εκπεξηέρεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή επί ηνπ ζέκαηνο, ηνπο ιφγνπο πνπ 

επέιεμε ην ζέκα, ην εχξνο ηεο έξεπλαο ή ηεο αλάιπζεο ηνπ ζέκαηνο, ηνπο ζηφρνπο 
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ηεο εξγαζίαο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Δλ γέλεη ε εηζαγσγή είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη κε κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηελ 

πεξίιεςε (abstract). 

 

2.9 Κςπίυρ μέπορ ηηρ επγαζίαρ 

 

2.9.1 Αναζκόπηζη βιβλιογπαθίαρ 

 

 Η αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξέπεη λα είλαη πνιχπιεπξε θαη λα 

απνηειεί κία ζχλζεζε απφ πνιιέο αμηφπηζηεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Πνιιέο 

θνξέο ν θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη αληίζεηεο ή ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηεο 

εξγαζίαο πξέπεη λα εδξάδνληαη, βαζίδνληαη, ζηεξίδνληαη θαη ζε απηφ (θπξίσο) ην 

ηκήκα ηεο εξγαζίαο. 

 

2.9.2 Έπεςνα (εθόζον ςλοποιείηαι) και αποηελέζμαηα 

 

 ην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο κπνξεί λα δηεμαρζεί (εθφζνλ επηιέγεηαη, απαηηείηαη 

ή ζεσξείηαη αλαγθαία) εξεχλα θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. Η εξεχλα δηεμάγεηαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ αλάιπζε, ζπλήζσο, 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Βαζίδεηαη ζε θάπνηα κεζνδνινγία (Μεζνδνινγία 

Έξεπλαο), ε νπνία αλαιχεηαη ζηελ εξγαζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (απνδεθηφο επηζηεκνληθά), ηίζεληαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ηάζεσλ, πξνβιέςεσλ θ.α. 

 

2.9.3 ύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

 

 Η ζχλνςε απνηειεί ην απφζηαγκα ηεο πηπρηαθήο θαη παξαζέηεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηήο. νπο θαξπνχο απηήο. ην ηέινο, ν θνηηεηήο κπνξεί λα 

εθθξάζεη ηελ δηθή ηνπ ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή άπνςε (πνιιέο θνξέο κηα 

πξσηφηππε άπνςε), βγάδεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηά ηνπ βαζηδφκελνο ζην θπξίσο 

κέξνο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο ηνπ.  
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2.10 Βιβλιογπαθία 

 

Η ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν εληφο θεηκέλνπ, φζν θαη ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Harvard (ή ην ζχζηεκα 

Vancouver), ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ηελ ππφδεημε ηνπ 

επηβιέπνληα.  

ην ηκήκα απηφ ηεο εξγαζίαο ππάξρεη ν θαηάινγνο κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε πηπρηαθή εξγαζία.  

Η βηβιηνγξαθία πξέπεη λα παξαηίζεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη λα έρεη 

παξαπνκπέο ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο. Η παξαπνκπή πξέπεη λα είλαη ζε αγθχιε 

θαη λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαηάηαμεο ζηελ βηβιηνγξαθία. Δπί παξαδείγκαηη, ε 

δέθαηε ηξίηε ζηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνγξαθίαο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, 

ζεκεηψλεηαη σο “[13]”.  Γηα πεξηζζφηεξεο  ιεπηνκέξεηεο κπνξεί ν θνηηεηήο/ηξηα λα 

αλαηξέμεη ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο : 

 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm  

 

http://libguides.library.uwa.edu.au/harvard  

 

Δπίζεο, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο: 

 

http://www.mba-teipir.gr/userfiles/image/the_harvard_system.pdf 

http://www.tuc.gr/2689.html 

www.lib.teiher.gr/downloads/odhgos_syntakshs_bibliogr_anaforwn.doc 

 

 

2.11 Παπαπηήμαηα (εθόζον απαιηούνηαι) 

 

 ην παξάξηεκα ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη έγγξαθα, ζρέδηα, νδεγνί, κέζνδνη 

αλάιπζεο, εγθαηάζηαζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο (manual), θαη άιιν βνεζεηηθφ  

πιηθφ ή γεληθφηεξα ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ δχλαηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εξγαζία. 

 

 

 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://libguides.library.uwa.edu.au/harvard
http://www.mba-teipir.gr/userfiles/image/the_harvard_system.pdf
http://www.tuc.gr/2689.html
http://www.lib.teiher.gr/downloads/odhgos_syntakshs_bibliogr_anaforwn.doc
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 3. Παπαπηήμαηα (εθόζον απαιηούνηαι) 

 

3.1 Γενικέρ παπαηηπήζειρ 

 

Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα παξαθάησ:  

 νη απηφκαηεο κεηαθξάζεηο θαη 

 ηα νξζνγξαθηθά ιάζε θαη ιάζε ζχληαμεο (φινη νη ζχγρξνλνη θεηκελνγξάθνη 

(office, open office, star-office θ.α.) παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηφξζσζεο 

νξζνγξαθηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ ιαζψλ). 

 

3.2 Λογοκλοπή και πνεςμαηικά δικαιώμαηα 

 

Η ινγνθινπή θαη ν κε ζεβαζκφο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη 

πξνυπφζεζε κε απνδνρήο κηαο εξγαζίαο. Η αληηγξαθή θεηκέλνπ (ιέμε πξνο ιέμε) 

δελ επηηξέπεηαη εθηφο θαη αλ απηφ αλαθέξεηε ξεηψο ζηελ εξγαζία (θαη ην θείκελν 

πξέπεη λα είλαη ζε εηζαγσγηθά).  

Η ινγνθινπή, έζησ θαη αλ γίλεη αληηιεπηή κεηά ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ, 

δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη δηνηθεηηθά θαη λνκηθά πξνβιήκαηα θαη ην ελδερφκελν 

αλάθιεζεο ηνπ πηπρίνπ. 

 

4. Γιανομή ηος οδηγού εκπόνηζηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ  

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ δηαλέκεηαη απφ ην 

Σκήκα Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζην 6ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, είλαη 

δε αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ   ηνπ  ΣΔΙ  

Θεζζαιίαο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί ηηο νδεγίεο 

ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ. 

 

http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=11 

 

http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=11
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5. ΈΝΣΤΠΑ 

5.1 Αίηηζη εκπόνηζηρ πηςσιακήρ από ηον θοιηηηή 

       (Υνξήγεζε ζέκαηνο)    

Λάξηζα ……/……/…………. 

       Αξ. Πξση. ………………..… 

 

      Ππορ: 

Α Ι Σ Η  Η   Σ.Δ.Ι. Θεζζαλίαρ 

    Σμήμα Ιαηπικών Δπγαζηηπίυν 

      σολή .Δ.Τ.Π. 

        

Δπώνςμο : ………………………………. Παξαθαιψ λα εγθξίλεηε ηελ αλάιεςε 

ζέκαηνο  πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηελ 

Όνομα : ……..………………………........ εθπφλεζε απηήο. 

Όνομα Παηέπα : ………………………… Γειψλσ ζαλ ζέκα πηπρηαθήο  

Απ. Μηηπώος : ………………………..… εξγαζίαο ην εμήο:    

Δξάμηνο : ………………………………… Δλληνικά :  

Σηλ.: ………………………………………             

 

Αγγλικά :  

Θέμα:       

“Υοπήγηζη Θέμαηορ  

Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ” 

 

Λάξηζα ……/……/……………  Με επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ ηνλ/ηελ 

                                                                           

………………………………………… 

Δγκπίνεηαι                                               θαη κε αλαπιεξσηή ηνλ/ηελ 

Ο Δπιβλέπυν Δκπαιδεςηικόρ 

………………………………………… 

  ……………………………….. 

  (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)                                   Ο/Η αηη…..  
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5.2 Αίηηζη ςπεπάζπιζηρ πηςσιακήρ από θοιηηηή 

       (θαηάζεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο) 

Λάξηζα ……/……/…………. 

       Αξ. Πξση. ………………..… 

      Ππορ: 

Α Ι Σ Η  Η   Σ.Δ.Ι. Θεζζαλίαρ 

    Σμήμα Ιαηπικών Δπγαζηηπίυν 

      σολή .Δ.Τ.Π. 

        

Δπώνςμο : ………………………………. αο ππνβάιισ ηελ πηπρηαθή κνπ  

εξγαζία κε ζέκα: 

Όνομα : ……..………………………........ «………………………………………… 

Όνομα Παηέπα : ………………………… …………………………………………..  

Απ. Μηηπώος : ………………………..… ………………………………………….. 

Δξάμηνο : …………………………………  ……………………………………….» 

Σηλ.: ………………………………………  θαη παξαθαιψ λα ππνβιεζεί ζηελ 

                                                                  Δπηηξνπή θξίζεο γηα ηειηθή εμέηαζε 

Θέμα:       

“Καηάθεζη Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ» 

 

Λάξηζα ……/……/……………                       Ο/Η αηη…..  

 

ΔΓΚΡΙΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

αο γλσζηνπνηψ φηη ε πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ 

ησλ Σ.Δ.Ι. Καζνδήγεζα απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο η….. παξαπάλσ ζπνπδαζη…….. 

ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο. 

Μεηά ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο, ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο, ζεσξψ φηη ε εξγαζία είλαη 

νινθιεξσκέλε θαη γεληθά θξίλεηαη εθ κέξνπο κνπ ηθαλνπνηεηηθή θαη κπνξεί λα παξνπζηαζζεί 

ζηελ επηηξνπή θξίζεο γηα ηειηθή εμέηαζε. 

 

Ο Δπηβιέπσλ Δθπαηδεπηηθφο 

 

 (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 
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5.3 Αίηηζη αλλαγήρ θέμαηορ ή ειζηγηηή 

 

                                    Λάξηζα ……/……/…………. 

                 Αξ. Πξση. ………………..… 

 

                                    Ππορ: 

Α Ι Σ Η  Η    Σ.Δ.Ι. Θεζζαλίαρ 

     Σμήμα Ιαηπικών Δπγαζηηπίυν 

       σολή .Δ.Τ.Π. 

        

Δπώνςμο : ………………………………. αο παξαθαιψ λα νξίζεηε: λέν    

Α) λέν εηζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ 

Όνομα : ……..………………….………… εξγαζίαο κε ζέκα:  

Όνομα Παηέπα : …………………………  

Απ. Μηηπώος : ………..…………………  

Σηλ. : ……………………………………… Β) λέν ζέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο           

 

 

Θέμα:  

“Αλλαγή ειζηγηηή – θέμαηορ ”   Ο/Η Αηη……….. 

 

Λάξηζα ……/……/……………    
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5.4 Βαθμολόγιο επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ   Λάπιζα ….../……/…………. 

                     (Σ.Δ.Ι.) ΘΔΑΛΙΑ     Απ. Ππυη. …………………. 

ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ      

ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

 

ΔΞΔΣΑΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ 

Ολνκαηεπψλπκν ………………………………………………………………… 

Όλνκα παηέξα …………...……………………………………………………….  

Δμάκελν ζπνπδψλ ……………..……..  Αξ. Μεηξψνπ ……………………….. 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

Ολνκαηεπψλπκν 

………………………………………………………………………………………… 

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ   ( ν ηίηινο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή θαη 

Αγγιηθή γιψζζα)  

ΔΛΛΗΝΙΚΑ :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ΑΓΓΛΙΚΑ :  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ   …………..…………………. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: (κλίμακα 1-10) αξηζκεηηθά (…...) νινγξάθσο ………………… 

 

Η ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ                           ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

…………………………….                         ……………………………. 

(νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή)                      (νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή)     

                                                                  ……………………………. 

                                                                       (νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή) 
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6. Παπάπηημα – Σο ύζηημα Harvard 

http://www.mba-teipir.gr/userfiles/image/the_harvard_system.pdf 

[Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί έρεη ιεθζεί απφ ηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα] 

 

Σο ζύζηημα Harvard 

Σν ζχζηεκα Harvard, γλσζηφ θαη σο ε κέζνδνο ηνπ «Παλεπηζηεκίνπ Harvard» ή ε 

κέζνδνο ηνπ Αιθαβεηηθνχ βηβιηνγξαθηθνχ θαηαιφγνπ, είλαη έλαο ηξφπνο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο θαη ηεθκεξίσζεο πνπ είλαη απνδεθηφο απφ πνιιά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. 

Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Harvard, φπσο θαη θάζε άιινπ ηξφπνπ βηβιηνγξαθηθήο 

αλαθνξάο, δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη νκνηφκνξθα 

θαηά ηε ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

Γηα ηε ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, ν ζπγγξαθέαο είλαη θπζηθφ λα 

ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο απφ γξαπηά άιισλ φπσο βηβιία, άξζξα απφ πεξηνδηθά 

θαη κειέηεο ζπλαθείο πξνο ην ζέκα ηνπ γηα λα δηακνξθψζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ. 'Οκσο, απφ επηζηεκνληθή δενληνινγία θαη εληηκφηεηα νθείιεη λα 

ζέβεηαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, λα δειψλεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κέζα 

ζην θείκελν θαη λα αλαθέξεη κε αθξίβεηα φια ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ζην ηέινο ηεο 

κειέηεο ηνπ. 'Δηζη, ν αλαγλψζηεο ζα κπνξεί, αλ ην ζειήζεη, λα εληνπίζεη ηελ αξρηθή 

πεγή θαη λα πάξεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Οπνηαδήπνηε ειιηπήο αλαθνξά ζηε 

βηβιηνγξαθία «είλαη ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αδηθαηνιφγεηε αδηαθνξία ηνπ 

ζπγγξαθέα» (Παπαλαζηαζίνπ, 1996:216), ελψ ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ λα δειψζεη ηελ 

πεγή θάζε πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ εξγαζία ηνπ ζεσξείηαη 

αζπγρψξεην ιάζνο απφ ηελ αθαδεκατθή - επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηήζεη ην αδίθεκα ηεο ινγνθινπήο θαη ηεο ζθφπηκεο νηθεηνπνίεζεο μέλεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Παπαδφπνπινπ, 1993). 

ην ζχζηεκα Harvard ν ηίηινο ηεο κειέηεο γξάθεηαη κε κηθξά ή θεθαιαία γξάκκαηα 

θαη ππνγξακκίδεηαη ή γξάθεηαη κε θπξηά (italics) ή ρνληξά (bold) ζηνηρεία. Οη 

αλαθνξέο ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην θείκελν 

παξνπζηάδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά αην ηέινο ηεο κειέηεο ππφ ηνλ ηίηιν  

Βιβλιογπαθικέρ Παπαπομπέρ. Άιιεο πεγέο πνπ δελ αλαθέξνληαη, αιιά είλαη 

ζρεηηθέο κε ην ζέκα θαη πξνηείλνληαη γηα κειέηε, παξνπζηάδνληαη ππφ ηνλ ηίηιν 

Βιβλιογπαθία. 

Η καηασώπηζη βιβλιογπαθικών αναθοπών μέζα ζηο 
κείμενο 

Η θαηαρψξεζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κέζα ζην θείκελν, ζηηο βηβιηνγξαθηθέο 

παξαπνκπέο θαη ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

'Οηη παξαηίζεηαη ρσξίο παξάθξαζε (ην απηνχζην απφζπαζκα) γξάθεηαη ζε 

εηζαγσγηθά. Αλ ην απφζπαζκα είλαη ζε έθηαζε κεγαιχηεξν ησλ πέληε ζεηξψλ 

ηνπνζεηείηαη ρσξίο εηζαγσγηθά ζε μερσξηζηή παξάγξαθν κε κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

ζηα αξηζηεξά (Παπαδφπνπινπ, 1993:187). 

http://www.mba-teipir.gr/userfiles/image/the_harvard_system.pdf
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Αλ νη ζπγγξαθείο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν δίλνληαη φια ηα νλφκαηα ηελ πξψηε 

θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε παξαπνκπή θαη απφ ηελ επφκελε θνξά δίλνληαη ηα ζηνηρεία 

κφλνλ ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα θαη αθνινπζεί ε ιαηηληθή θξάζε et.al. ή ε ζπλψλπκε 

θξάζε θαη άιινη. Ο ηξφπνο θαηαρψξεζεο κηαο αλαθνξάο κέζα ζην θείκελν 

εμαξηάηαη απφ ηελ παξαπνκπή ζηε βηβιηνγξαθηθή πεγή. 

ε παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο βηβιηνγξαθηθήο πεγήο ή φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απηνχζην απφζπαζκα αλαθέξεηαη ε ζειίδα ηεο πεγήο. 
 

Παξαδείγκαηα: 

• On the topic of professional writing and referencing, as cited by Beard (1997), 

Cormack (1994:32-33) states: "When writing for professional readership, 

writers invariably make reference to already published works". 

ε παξαπνκπή γεληθά ζε νιφθιεξε ηελ χιε ηεο βηβιηνγξαθηθήο πεγήο δελ 

αλαθέξεηαη ε ζειίδα ηεο πεγήο. 

Παξαδείγκαηα: 

• Cormack (1994), as cited by Beard (1997), states that "when writing for a 

professional readership, writers invariably make reference to already 

published works". 

• Πην πξφζθαηεο κειέηεο (Pearson 1999, Kotler 1999) έδεημαλ φηη... 

 

ε παξαπνκπή ζην δηαδίθηπν αλαθέξεηαη ην επψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα, ην έηνο 

δεκνζίεπζεο ζε παξέλζεζε θαη κε θφκκα, ε ζειίδα ηνπ URL πνπ δηαζέηεη ηελ 

πιεξνθνξία θαη ε εκεξνκελία ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε ηεηξάγσλεο 

αγθχιεο.  

 

Παπαδείγμαηα: 

• Holland (1996), http://www [9 Ινπλίνπ 2001] 

• http://www.tracheostomy.com/care.html [20 Ινπλίνπ 2001 ] 

ηιρ Βιβλιογπαθικέρ Παπαπομπέρ και ζηη Βιβλιογπαθία 

η καηασώπηζη γίνεηαι με ηην ακόλοςθη ζειπά: 

Γηα Βηβιία 
• Δπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα έθδνζεο κε θφκκα. 

• Αξρηθά ηνπ κηθξνχ θαη ηνπ κεζαίνπ νλφκαηνο ηνπ ζπγγξαθέα ή επηκειεηή 

έθδνζεο κε ηειεία. 

• 'Δηνο έθδνζεο ζε παξέλζεζε. 

• Σίηινο ηνπ βηβιίνπ ππνγξακκηζκέλνο ή κε θπξηά (italics) ή κε ρνληξά (bold) 

ζηνηρεία θαη κε ηειεία (εθαξκφδεηαη ε ίδηα επηινγή ζε φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο) 

• Αξηζκφο έθδνζεο (αλ δελ είλαη ε πξψηε) θαη ηνπ ηφκνπ ( φηαλ ππάξρεη) κε 

ηειεία. 

• Πφιε έθδνζεο κε άλσ θαη θάησ ηειεία. 

• Δθδνηηθφο νίθνο ή ε ιέμε Απηνέθδνζε ( αλ ν εθδνηηθφο νίθνο είλαη άγλσζηνο) 

κε ηειεία. 

http://www/
http://www.tracheostomy.com/care.html
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Γηα Άξζξα απφ Πεξηνδηθά 
• Δπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα κε θφκκα . 

• Αξρηθά ηνπ κηθξνχ θαη ηνπ κεζαίνπ νλφκαηνο ηνπ ζπγγξαθέα κε ηειεία . 

• 'Έηνο δεκνζίεπζεο ζε παξέλζεζε . 

• Σίηινο ηνπ άξζξνπ κε ηειεία 

• 'Όλνκα ηνπ πεξηνδηθνχ ππνγξακκηζκέλν ή κε θπξηά ή κε ρνληξά ζηνηρεία θαη 

κε ηειεία. 

• Αξηζκφο ηφκνπ ηνπ πεξηνδηθνχ ππνγξακκηζκέλνο ή κε θπξηά ή κε ρνληξά 

ζηνηρεία ρσξίο ζεκείν ζηίμεο 

• Αξηζκφο ηεχρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ ζε παξέλζεζε θαη κε θφκκα 

• 'Όηαλ δελ ππάξρεη αξηζκφο ηφκνπ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηεχρνπο 

ππνγξακκηζκέλνο ή κε θπξηά ή κε ρνληξά ζηνηρεία ρσξίο παξέλζεζε θαη κε 

ηειεία 

• ειίδα/εο πνπ θαηαιακβάλεη ην άξζξν κε ηειεία. 

ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα βηβιίν ή 

άξζξν απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα θαη κε ην ίδην έηνο έθδνζεο γξάθεηαη αλάινγα ην 

γξάκκα α,β, γ , κεηά ην έηνο έθδνζεο. 
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___________________________________________________________ 

Βιβλιογραυικές πηγές – Υποστηρικτικό σλικό 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο νδεγνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νδεγνί θαη θαλνληζκνί ηνπ Σκήκαηνο 

Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ & Ννζειεπηηθήο ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, θαζψο θαη άιισλ Ιδξπκάησλ, 

φπσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά, ηνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ ΣΔΙ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Η/Τ). 


