
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

1. Προϋποθέσεις δήλωσης πτυχιακής εργασίας.  
 

 
Α) Προϋπόθεση δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση σε δεκαεπτά 
(17) από το σύνολο των Υποχρεωτικών Μαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών, 
στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνονται τα µαθήµατα: α) Ψ1201 
«Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες Ι» και β) Ψ1202 
«Στατιστική Ι» .  
 
Β)  ∆ίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τµήµατος Ψυχολογίας να απευθύνονται 
και σε άλλα τα Τµήµατα του Π.Κ. για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας , µε 
έναν επόπτη από το Τµήµα Ψυχολογίας (ακαδηµαϊκός επόπτης) και έναν επόπτη από 
το συνεργαζόµενο Τµήµα (ερευνητικός επόπτης). (Οι προϋποθέσεις που θέτει το 
Τµήµα Ψυχολογίας για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, ισχύουν κανονικά 
ανεξάρτητα µε το Τµήµα στο οποίο απευθύνεται ο φοιτητής.) 
  

2. Κατηγορίες πτυχιακών εργασιών. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας και υπό 
την πίεση των συνθηκών που ο κώδικας προστασίας προσωπικός δεδομένων της ΕΕ 
(GDPR) επιβάλει, η Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ανακοινώνει ότι 
θα υφίστανται πλέον τέσσερις πιθανοί τρόποι για την εκπόνηση των νέων πτυχιακών 
εργασιών: 

Α) Αν κάποιος επιθυμεί να διεξάγει μια πλήρη, τυπική έρευνα, θα πρέπει πλέον να 
λάβει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Η αντίστοιχη 
επιτροπή του Τμήματος καταργείται καθώς υπάρχουν πλέον ειδικές απαιτήσεις για τον 
τρόπο συγκρότησής της που το Τμήμα δεν μπορεί να καλύψει.  

Β) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμες βάσεις δεδομένων, είτε ανοικτές στο κοινό 
βάσεις (όπως, π.χ., το Open Science Frameworκ, https://osf.io/?goodbye=true, το 
Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) είτε βάσεις δεδομένων των εποπτών 
καθηγητών. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα μιας πτυχιακής θα πρέπει να συμβαδίζει με 
κάποια από τις έρευνες που έχει διεξάγει ήδη ο επόπτης καθηγητής, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη βάση δεδομένων. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα 
διεξαχθεί νέα έρευνα, αλλά επανα-ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων. 

Γ) Διεξαγωγή συστηματικής ανασκόπησης (όχι απλώς βιβλιογραφικής εργασίας) επί 
ενός εντελώς συγκεκριμένου θέματος, με βάση τους διεθνείς κανόνες (π.χ., PRISMA). 
Για την διεξαγωγή μιας τέτοιας ανασκόπησης δείτε παρακαλώ τον σχετικό οδηγό που 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Δ) Σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή, είναι δυνατό να εκπονηθεί πτυχιακή 
εργασία που θα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλήρους ερευνητικού πρωτοκόλλου. Θα 
είναι, δηλαδή, ένα κείμενο που θα περιλαμβάνει πλήρη Εισαγωγή/βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, καθώς και ανάπτυξη ενός πλήρους και 
πρωτότυπου ερευνητικού πρωτοκόλλου/μεθοδολογίας. Προσοχή, όμως: θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια πλήρη ερευνητική πρόταση, στο πρότυπο των προτάσεων για 
χρηματοδότηση από κάποιο επίσημο φορέα, και όχι μια απλή μελέτη λίγων 
μεταβλητών και ήδη μελετημένων ζητημάτων και σχέσεων. 

 

https://osf.io/?goodbye=true


3. Εξειδίκευση τύπων πτυχιακών εργασιών. 
 

Αναφορικά με τις εργασίες που θα αφορούν στην ανάπτυξη ενός πλήρους ερευνητικού 

πρωτοκόλλου, επισημαίνονται τα εξής: 

 

1. Το κείμενο της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει  

(α) πλήρη Εισαγωγή/βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα,  

(β) την πλήρη ανάπτυξη ενός πρωτότυπου ερευνητικού πρωτοκόλλου/μεθοδολογίας.  

 

2. Το κείμενο μπορεί να ακολουθεί το πρότυπο των προτάσεων για χρηματοδότηση 

από κάποιο επίσημο φορέα (π.χ., μια εκτεταμένη μορφή του προτύπου των 

προτάσεων που υποβάλλονται σε φορείς όπως το ΕΛΙΔΕΚ ή η ΓΓΕΤ), και να μην είναι 

μια απλή μελέτη λίγων μεταβλητών και ήδη μελετημένων ζητημάτων και σχέσεων.  

 

3. Μερικά παραδείγματα και η σκοποθεσία παρόμοιων κειμένων μπορείτε να βρείτε 

εδώ:  

https://www.cos.io/ourservices/registered-reports  

και εδώ:  

https://psycnet.apa.org/fulltext/2014-20922-001.html  

 

4. Συγγραφή πτυχιακής εργασίας. 

Για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας σας 

(έκταση, μορφή κλπ.), παρακαλείστε να έρχεστε σε συνεννόηση με τον Επόπτη σας 

και να συμβουλεύεστε τους αντίστοιχους οδηγούς συγγραφής στην Ιστοσελίδα του 

Τμήματος.  

 

https://www.cos.io/ourservices/registered-reports
https://psycnet.apa.org/fulltext/2014-20922-001.html

