ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα µέλη της Συνέλευσης του Τµήµατος Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, αφού έλαβαν
υπόψη το Κανονιστικό πλαίσιο ΚΠ42.10-1, που αφορά την εκπόνηση πτυχιακών
εργασιών και µετά από διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφασίζουν, ορίζουν ως
κριτήρια αξιολόγησης των πτυχιακών εργασιών, καθώς και συντελεστές στάθµισής
τους ως ακολούθως:

1.
2.
3.
4.

Θεωρητικό υπόβαθρο-Βιβλιογραφική ανασκόπηση, 20
Πρακτικό µέρος, 40
Συµπεράσµατα/Προτάσεις, 20
Υποστήριξη, 20

Aναφορικά µε την συγγραφή των πτυχιακών εργασιών, παρουσιάζονται βασικές
οδηγίες συγγραφής στη συνέχεια που συγκεκριµενοποιούνται σε συνεννόηση των
φοιτητών µε τους επιβλέποντες καθηγητές
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ µε τα γνωστικά αντικείµενα του
Τµήµατος
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ και καταγραφή
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ερωτήσεις για τα θέµατα
που θα εξεταστούν
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αναφορά σε άρθρα, βιβλία, κείµενα που σχετίζονται µε το θέµα ώστε να
παρουσιαστεί µία κριτική τοποθέτηση για την συγκεκριµένη εργασία και τις βασικές
θεωρητικές έννοιες που αυτή περιλαµβάνει
Παρουσίαση πηγών µέσα στο κείµενο
Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο δηµοσίευσης εργασιών της Αµερικανικής Ψυχολογικής
Εταιρείας (American Psychological Association 1994, ανεξάρτητα από το αν
παραφραστεί ή αναφερθεί αυτούσιος ο λόγος ενός συγγραφέα, πρέπει να αναφερθεί η
πηγή
Έτσι, στο κείµενο η αναφορά µπορεί να γίνει
α) µε αναφορά στον συγγραφέα, γράφοντας το όνοµα του συγγραφέα εντός κειµένου
Για παράδειγµα ……… Όπως αναφέρουν οι Van der Geer, Hanraads και Lupton
(2013, σελ. 304)
β) µε υποσηµείωση στο τέλος της σελίδας και αναφορά στην πλήρη πηγή

Εδώ να αναφερθεί ότι µεταξύ των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να
περιλαµβάνονται και πρόσφατες αναφορές (των τελευταίων ετών) και όχι µόνο
παλαιότερες αναφορές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ/ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΟΥ

ΘΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα αναζητηθούν και θα απαντηθούν τα ερευνητικά
ερωτήµατα (ενδεικτικά, αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε την χρησιµοποίηση
συνέντευξης, ερωτηµατολογίου κτλ).
Η επιλογή της µεθοδολογίας θα πρέπει να καταγραφεί και αιτιολογηθεί στην
πτυχιακή εργασία. Π.χ. µπορούν να δίνονται απαντήσεις για τα κάτωθι ερωτήµατα:
Πόσα ερωτηµατολόγια πρέπει να συµπληρωθούν και γιατί ;
Τι πληθυσµιακό µίγµα είναι αντιπροσωπευτικό ;
Πόσες ερωτήσεις πρέπει να έχει το ερωτηµατολόγιο και γιατί ;
Πως θα γίνει η επιλογή των ερωτήσεων ;
Με ποιους τρόπους θα γίνει η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (online, χέρι µε
χέρι κλπ) και γιατί ;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
αναφέρονται:
Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας.
Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας.
Το δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στα συµπεράσµατα συνοψίζονται οι σηµαντικότερες πτυχές της πτυχιακής. Όσον
αφορά τις προτάσεις, µπορούν να περιλαµβάνουν ιδέες οι οποίες µελετώνται
αναλυτικά.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Καταγράφονται τα µειονεκτήµατα της έρευνας, όπως:

Ανεπάρκεια του δείγµατος.
Μη αντιπροσωπευτικότητα τους δείγµατος.
Επίσης γίνεται αναφορά σε επεκτάσεις που θα µπορούσε να περιλαµβάνει η έρευνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Παρουσίαση πηγών στο τέλος της πτυχιακής
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2000). The art of writing a
scientific article. Journal of Science Communication, 163, 51–59.
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style (3rd ed.). New York:
MacMillan.

Η πτυχιακή εργασία θα γραφτεί µε 1.5 διάστηµα και η γραµµατοσειρά θα είναι 12pt
Τimes New Roman. Τα περιθώρια της σελίδας πρέπει να είναι 2cm. Θα υπάρχει
εξώφυλλο όπου θα αναγράφεται ο Τίτλος πτυχιακής, Ονοµατεπώνυµο φοιτητή και
επιβλέποντος καθηγητή, Ίδρυµα, Σχολή, Τµήµα, Έτος παράδοσης πτυχιακής. Στη συνέχεια
χρειάζονται Περιεχόµενα, Περιεχόµενα Σχηµάτων, Περιεχόµενα Πινάκων και Περίληψη.
Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να υπάρχουν ορθογραφικά/συντακτικά λάθη καθώς και λάθη
απεικόνισης.
Μπορείτε να συµβουλευτείτε τους οδηγούς που βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσµους:
1. Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών - Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης - Τ.Ε.Ι. Αθήνας
http://www.teiath.gr/sdo/lis/articles.php?id=6375&lang=el&rid=cat&omid=&omid=5264
2. Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών - Τµήµα Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων - Τ.Ε.Ι. Πάτρας
http://bpis.teipat.gr/bpis/files/Odigies_ptyxiakes_12_09_20.pdf
3.Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης - Τ.Ε.Ι. Κρήτης
∆οµή Πτυχιακής Εργασίας στο:
http://www.emark.teicrete.gr/emark/%ce%a4%ce%bf%ce%a4%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce
%b1/%ce%95%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/
%ce%a0%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82%ce%95%cf%
81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82/tabid/89/Default.aspx
4. Οδηγός σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.)
http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/A%CE%A1%CE%91_ver2.pdf

