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Άρθρο 1ο 

Σκοπός 

Σκοπός της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας από 

τον/την φοιτητή/φοιτήτρια στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, στον τρόπο 

συγγραφής ενός κειμένου που να διακρίνεται από επιστημονικό ύφος και στην 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα. Στους στόχους περιλαμβάνεται η απόκτηση εμπειρίας για 

(α) τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, (β) την αναζήτηση βιβλιογραφίας 

σχετικά με αυτά, (γ) την αναζήτηση, διαμόρφωση και εφαρμογή κατάλληλης 

μεθοδολογίας προς απάντησή τους, (δ) την ανάλυση των δεδομένων και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και (ε) τη συγγραφή επιστημονικού κειμένου επί 

αυτών με βάση ισχύοντες κανόνες.   

 

Άρθρο 2ο 

Η Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών 

1. Η εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική. Τα θέματα 

των διπλωματικών εργασιών πρέπει να εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των 

επιστημών της αγωγής. 

2. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με δώδεκα (12) πιστωτικές 

μονάδες (ECTS), που κατανέμονται ως εξής: 8 και 4 ECTS στο 7ο και 8ο εξάμηνο ή 

αντίστροφα, ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση 

από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες, στο οποίο δηλώνονται 4 ECTS. 

3. Η εκπόνηση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ετήσια. Η 

προπτυχιακή διπλωματική εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που 

ολοκληρώνουν το 6ο εξάμηνο σπουδών και πραγματοποιείται στη διάρκεια του 7ου 

και του 8ου εξαμήνου σπουδών. Επιλογή προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από 

φοιτητές/φοιτήτριες ανώτερων εξαμήνων δεν επιτρέπεται, εκτός από ειδικά 

αιτιολογημένες περιπτώσεις που τεκμηριώνονται εγγράφως από τον επιβλέποντα/ 

την επιβλέπουσα, εγκρίνονται από τον αρμόδιο Τομέα και αποφασίζονται τελεσίδικα 

από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 3ο 

Ευθύνες διδασκόντων/διδασκουσών 

1. Η επίβλεψη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί υποχρέωση των 

μελών ΔΕΠ και αναγνωρίζεται ως διδακτικό έργο.  

2. Είναι δυνατή η επίβλεψη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από μέλη Ε.Ε.Π. 

όταν το θέμα της εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο του μέλους Ε.Ε.Π.  

3. Είναι δυνατή η επίβλεψη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από μέλη ΕΔΙΠ-

κατόχους διδακτορικού, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και έγκριση από τη 

Συνέλευση του Τμήματος, όταν το θέμα της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
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δεν είναι συναφές με γνωστικό αντικείμενο μέλους ΔΕΠ και είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο του μέλους ΕΔΙΠ. 

4. Αν μέλος Δ.Ε.Π. έχει εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη του εξαμήνου, κατά τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, δεν αναλαμβάνει την επίβλεψη προπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. 

5. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δύναται να επιβλέπει ετησίως προπτυχιακές διπλωματικές 

εργασίες μέχρι πέντε φοιτητών/φοιτητριών, εφόσον αυτές δεν είναι με 

συνεπίβλεψη. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, ο/η κάθε 

συνεπιβλέπων/συνεπιβλέπουσα θεωρείται ότι επιβλέπει την προπτυχιακή 

διπλωματική εργασία κατά το ήμισυ. 

6. Κατ’ εξαίρεση μετά από πρόταση του Τομέα και απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, είναι δυνατή η εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό την 

επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του ΑΠΘ, εφόσον το θέμα έχει σχέση με τα 

γνωστικά αντικείμενα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και δεν 

υπάρχει μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θεραπεύει το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο.  

7. Μπορεί να γίνει συνεπίβλεψη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από δύο μέλη 

Δ.Ε.Π. του ίδιου Τομέα ή διαφορετικών Τομέων, σε περίπτωση που το απαιτεί το 

θέμα. Στη συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών μπορεί να συμμετέχουν και μέλη 

ΕΔΙΠ-κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

8. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελεί εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιαδήποτε χρήση αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την προπτυχιακή διπλωματική εργασία έχουν από κοινού ο 

φοιτητής/η φοιτήτρια που εκπόνησε την προπτυχιακή διπλωματική εργασία και το 

μέλος Δ.Ε.Π. που είχε αναλάβει την επίβλεψη.  

 

Άρθρο 4ο 

Διαδικασία ανάθεσης 

1. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών ορίζονται στο τέλος του 6ου εξαμήνου και 

οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν 

συνεργασίας του φοιτητή/της φοιτήτριας με το μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει το 

γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιθυμεί να εκπονήσει 

προπτυχιακή διπλωματική εργασία. Την ευθύνη για την επιλογή των 

φοιτητών/φοιτητριών φέρει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π.  

2. Τα θέματα και τα ονόματα των φοιτητών/φοιτητριών που εκπονούν προπτυχιακή 

διπλωματική εργασία ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση κάθε Τομέα και 

μεταβιβάζονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία συμπεριλαμβάνει την 

προπτυχιακή διπλωματική εργασία στη δήλωση μαθημάτων του φοιτητή/της 

φοιτήτριας του χειμερινού (7ου) και του εαρινού (8ου) εξαμήνου, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 3 του παρόντος. Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων και των ονομάτων 

των φοιτητών/φοιτητριών στους οποίους/στις οποίες έχουν ανατεθεί στη Γενική 
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Συνέλευση του κάθε Τομέα ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει δεσμευτεί για την εκπόνηση 

της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

 

Άρθρο 5ο 

Εκπόνηση - Αλλαγές 

1. Αλλαγή αντικειμένου της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει 

εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αλλαγή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση 

του οικείου Τομέα μετά από εισήγηση του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας όπου 

εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν την αλλαγή και κοινοποιείται εγγράφως στη 

Συνέλευση του Τμήματος. 

2. Διακοπή της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επιτρέπεται μόνον για πολύ 

σοβαρούς λόγους που τεκμηριώνονται με αίτημα του φοιτητή/της φοιτήτριας και 

έγγραφο του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας. Διακοπή της προπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας μπορεί να προκαλέσει και ο επιβλέπων καθηγητής/η 

επιβλέπουσα καθηγήτρια, εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση 

του φοιτητή/της φοιτήτριας. Η διακοπή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του 

οικείου Τομέα και κοινοποιείται εγγράφως στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε 

περίπτωση διακοπής της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ενημερώνεται η 

Γραμματεία του Τμήματος και ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποχρεούται να 

αντικαταστήσει την προπτυχιακή διπλωματική εργασία με τρία (3) επιλεγόμενα 

μαθήματα. Αν η διακοπή γίνει μετά το τέλος Οκτωβρίου τα μαθήματα δηλώνονται το 

χειμερινό εξάμηνο το επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 

3. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας χρειαστεί αλλαγή επιβλέποντα/επιβλέπουσας, 

αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα. 

 

Άρθρο 6ο 

Συγγραφή – Εξέταση 

1. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία γράφεται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Η έκταση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 

17.000 λέξεις. Σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνεται η βιβλιογραφία και τα 

παραρτήματα. Για τη συγγραφή ακολουθούνται οι αρχές της APA. Είναι γραμμένη σε 

γραμματοσειρά times new roman, μεγέθους 12, με ενάμιση διάστιχο και περιθώρια 

2,54 πάνω και κάτω, 3,18 εσωτερικό και 2,54 εξωτερικό. 

3. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα/την 

επιβλέπουσα. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής/η 

φοιτήτρια καταθέτει τρία (3) αντίγραφα, δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή και ένα (1) 

σε έντυπη μορφή, στον επιβλέποντα καθηγητή/στην επιβλέπουσα καθηγήτρια, ο 

οποίος/η οποία καταθέτει το ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία 

του Τμήματος μαζί με το βαθμολόγιο. 
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Άρθρο 7ο 

Λογοκλοπή 

1. Καταθέτοντας την προπτυχιακή διπλωματική εργασία, ο φοιτητής/η φοιτήτρια 

υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η 

αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 

αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου/κάποιας άλλης, καθώς και η χρησιμοποίηση 

εργασίας άλλου/άλλης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά.  

2. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται 

στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση 

του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα 

παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 

διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από φοιτητή/φοιτήτρια κατά την εκπόνηση 

προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 


