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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι αυτοτελής  επιστημονική και συστηματική προσέγγιση ενός 

θέματος και εκπονείται ατομικά. Οι φοιτητές με τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας καλούνται 

να ασχοληθούν με ειδικό θέμα των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων, συναφές με τα 

προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, να επεκτείνουν, εφαρμόσουν και 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους και να καταδείξουν τις ερευνητικές και συνθετικές τους ικανότητες με 

μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να συγγραφεί και 

υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα, την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. 

Οι φοιτητές του Κλάδου «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο», της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας 

Κύπρου προς απόκτηση πτυχίου Θεολογίας, χρειάζεται να  συγκεντρώσουν τον ελάχιστο 

αριθμό των διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων (ECTS), που  απαιτούνται για  τη 

λήψη του πτυχίου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 

Μονάδων. Οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατανέμονται στο πρόγραμμα ως 

ακολούθως:  

42  Υποχρεωτικά Μαθήματα   (Υ) 208 ECTS 

16  Επιλεγόμενα Μαθήματα   (Επ)  22 ECTS 

Πτυχιακή Εργασία  (Π.Ε.)    

ή 

2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής  (Π.Ε.) 

10 ECTS 

 

10 ECTS 

Σύνολο προσφερόμενων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων 240 ECTS 

Για να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι φοιτητές δύνανται 

είτε να παρακολουθήσουν σαράντα οκτώ (48) από τα εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα 

και να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, είτε να παρακολουθήσουν πενήντα (50)  από τα 

εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα χωρίς την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Ο φοιτητής 

που θα επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία (10 ECTS), σε γνωστικό αντικείμενο 

συναφές με τα προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, 

απαλλάσσεται από 2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν έκαστο σε 5  
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πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής προσφέρονται στο Ζ΄ και 

Η΄ εξάμηνο αντίστοιχα. Για την απόκτηση του πτυχίου Θεολογίας αναμένεται επίσης ότι οι 

φοιτητές θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κλάδου, θα επιτύχουν στις αντίστοιχες 

εξετάσεις και θα συμπληρώσουν χρόνο σχολικής εμπειρίας.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. προτείνουν θέματα προς εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα σπουδών. Τα θέματα των πτυχιακών 

εργασιών ανακοινώνονται από τα μέλη ΔΕΠ / ΣΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. στο τέλος του Εαρινού 

Εξαμήνου και το αργότερο μέχρι τη 15η Μαΐου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.  

Οι φοιτητές/τριες του ΣΤ΄ εξαμήνου που επιθυμούν κατά το τέταρτο έτος των σπουδών τους 

να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μετά τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του 

Εαρινού Εξαμήνου και μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των πτυχιακών εργασιών  από τη 

Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών, θα πρέπει να έχουν μια διερευνητική συζήτηση με 

τους καθ’ ύλην αρμόδιους καθηγητές κατά τον μήνα Μάιο. 

Οι  φοιτητές που θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν 

αίτηση προς έγκριση του αιτήματός τους στη Γραμματεία του Κλάδου, μαζί με τις Δηλώσεις 

των μαθημάτων, στην αρχή του Χειμερινού Εξαμήνου.  

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή, σε  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του β΄ δεκαπενθημέρου 

του Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να εξετάσει τις αιτήσεις των 

φοιτητών, που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, να λάβει τεκμηριωμένη 

απόφαση για την έγκριση ή μη του συγκεκριμένου αιτήματος αυτών και να ανακοινώσει 

άμεσα τα αποτελέσματα. Επίσης η Ακαδημαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων ορίζει και έναν δεύτερο εξεταστή, εκτός από τον επιβλέποντα, του οποίου το 

γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο του επιβλέποντα. Εφόσον η πτυχιακή εργασία 

έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, η επίβλεψή της μπορεί να γίνεται από δύο διδάσκοντες των 

αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, εκ των οποίων ο ένας να είναι υποχρεωτικά τακτικό 

μέλος ΔEΠ του Τμήματος. 

Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το θέμα της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων 

καθηγητής, ο δεύτερος εξεταστής και η ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος του 

φοιτητή/τριας  και η τελευταία προθεσμία κατάθεσης της πτυχιακής εργασίας εγγράφονται 

σε ειδικό κατάλογο από τη Γραμματέα του Κλάδου. 

 Οι μόνιμοι καθηγητές του Τμήματος, με πλήρες ωράριο, δύνανται να  αναλαμβάνουν μέχρι 

τρεις (3) πτυχιακές εργασίες κατά έτος και οι  συνεργαζόμενοι καθηγητές μία (1).  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

ΤΗΣ   ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να συγγράψουν πτυχιακή εργασία θα πρέπει στο τέλος 

του ΣΤ΄ εξαμήνου να έχουν  περάσει όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 

με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Βασική προϋπόθεση για τη σύνταξη 

πτυχιακής εργασίας  αποτελεί και η επίδοση/βαθμός των φοιτητών στο γνωστικό 

αντικείμενο που θα επιλέξουν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία. 

2. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν καλά μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την 

Αγγλική, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν και ξένη βιβλιογραφία, προς 

σφαιρική αντιμετώπιση των υπ’ αυτών αναλαμβανομένων θεμάτων. 

3. Θετική συμβολή στη σύνταξη της πτυχιακής εργασίας αποτελεί και η επιτυχής 

εκπόνηση εργασιών και σε άλλα μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

4. Θετική επίσης συμβολή  αποτελεί και η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, 

εφόσον προσφέρονται από τη Σχολή. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο φοιτητής μετά την έγκριση του αιτήματός του για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε 

συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει:  

 Να συνεργάζεται και να έχει συχνή επικοινωνία, κάθε είκοσι ημέρες, με τον 

επιβλέποντα καθηγητή και τον δεύτερο εξεταστή.  

 Να παρακολουθεί τα πτυχιακά σεμινάρια που έχει προγραμματίσει ο επιβλέπων κατά 

τον μήνα Οκτώβριο, τα οποία θα είναι περιορισμένα, 6 ώρες, ανεξάρτητα από τις 

τακτές συναντήσεις, οι οποίες θα έχουν προγραμματισθεί και ορισθεί από την αρχή 

του Ζ΄ εξαμήνου. 

 Να συντάσσει, με τη βοήθεια του επιβλέποντος, εμπεριστατωμένο διάγραμμα της 

εργασίας. 

 Να επεξεργάζεται το πηγαίο υλικό που θα του υποδειχθεί και να προβεί στην 

αποδελτίωση αυτού. 

 Να κατατάσσει σε θεματικές ενότητες το αποδελτιωμένο υλικό του. 

 Να μελετά με κριτικό πνεύμα τη συλλεγείσα, με τη βοήθεια του επιβλέποντος, 

σχετική με το θέμα του βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη. 

 Να ακολουθεί τις υποδείξεις του επιβλέποντα, ώστε οι θέσεις και οι εκφραζόμενες 

απόψεις να είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες και η εργασία να έχει επιστημονικό 

χαρακτήρα και όχι δοκιμιακή μορφή. 

 Να αρχίσει κατά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου τη σύνθεση της εργασίας. 

 Να παραδώσει στον επιβλέποντα και στον δεύτερο εξεταστή την τελική μορφή της 

εργασίας, επιδεχομένης και υποδείξεις προς διόρθωση, τουλάχιστον 1 μήνα πριν από 

την επίσημη κατάθεση αυτής στη Γραμματεία του Κλάδου. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται από τον επιβλέποντα και από ένα δεύτερο 

μέλος ΔΕΠ/ΣΕΠ, το οποίο  έχει ορισθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Τμήματος ως 

δεύτερος εξεταστής, αμέσως μετά την έγκριση του αιτήματος του φοιτητή .  

Ο φοιτητής/τρια, μετά και τις τελευταίες υποδείξεις και διορθώσεις, θα πρέπει να καταθέσει 

την πτυχιακή εργασία εντός των επόμενων 10 ημερών ή το αργότερο μέχρι το α΄ δεκαήμερο 

του Μαΐου. 

Η επιτυχής βαθμολόγηση εξαρτάται από την πληρότητα ή μη της εργασίας. Ο τελικός 

βαθμός της πτυχιακής εργασίας  δεν  θα πρέπει να είναι μικρότερος του 50. Διαφορετικά η 

πτυχιακή εργασία επιστρέφεται και ο φοιτητής θα πρέπει να προβεί στις προτεινόμενες σε 

αυτόν διορθώσεις της εργασίας του. Αν ο φοιτητής δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, 

τότε η επιτροπή δύναται να θέσει το πρόβλημα στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή της Θ.Σ.Ε.Κ. και 

να απορρίψει την εργασία. 

Με την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση από τον 

συγγραφέα/φοιτητή, ότι έχει εκπονηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο και ότι έχει τεκμηριώσει 

βιβλιογραφικά έργα και απόψεις άλλων συγγραφέων, που έχει χρησιμοποιήσει στην εργασία 

του. Αυτό κρίνεται τελείως απαραίτητο και αναγκαίο, προκειμένου να μην κατηγορηθεί ο 

υποψήφιος για λογοκλοπή, δηλαδή χρήση ιδεών ή πορισμάτων επιστημονικής έρευνας     

άλλων συγγραφέων/ερευνητών χωρίς αυτό να το δηλώνει στην εργασία του με υπο-

σημειώσεις/παραπομπές, στις οποίες θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του 

συγγραφέα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει. 

Ο τελικός βαθμός της πτυχιακής εργασίας προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των 

βαθμολογιών του επιβλέποντος και του δεύτερου εξεταστή επί τοις 100%. Σε περίπτωση 

απόκλισης των δύο βαθμολογιών πάνω από 10  μονάδες, ορίζεται τρίτος αναβαθμολογητής. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ 

 Ο  επιβλέπων καθηγητής οφείλει κατά τη διάρκεια συγγραφής από τον φοιτητή της 

πτυχιακής εργασίας να τον κατευθύνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνταξης αυτής. 
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Δικαίωμα επίβλεψης πτυχιακής εργασίας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. καθώς και το 

Ειδικό Συνεργαζόμενο Προσωπικό (ΣΕΠ). Κάθε μόνιμο μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέπει 

μέχρι τρεις (3) πτυχιακές εργασίες κατά έτος και οι  συνεργαζόμενοι καθηγητές ΣΕΠ μία (1).  

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας κατ’  αρχάς επιλέγεται από τον υποψήφιο από την τράπεζα 

θεμάτων πτυχιακών εργασιών που έχουν καταθέσει τα μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. και  

προτείνεται στον επιβλέποντα. Ο επιβλέπων και ο υποψήφιος, μετά από συνεργασία,    

διαμορφώνουν τον τίτλο του τελικού θέματος της πτυχιακής και ο φοιτητής  καταθέτει με 

αίτησή του προς έγκριση στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή. 

Κατά την πορεία της σύνταξης της εργασίας ο επιβλέπων, πάντοτε σε συνεργασία με τον 

φοιτητή, δύναται να προτείνει στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή αναπροσαρμογή του θέματος της 

πτυχιακής εργασίας ελλείψει επαρκών στοιχείων ή υποκειμενικών δυσκολιών εκ μέρους του 

φοιτητή προς περάτωση της εργασίας. 

Ο επιβλέπων θα πρέπει να συνεργάζεται, σε εύλογα και τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 

είκοσι μέρες, οι οποίες και προσδιορίζονται με την έγκριση της αίτησης του υποψηφίου για 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από την αρχή του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση 

άρνησης συνεργασίας του φοιτητή/τριας με τον επιβλέποντα, ο επιβλέπων καταθέτει αυτό 

στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή του από τη συγκεκριμένη 

επίβλεψη. 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο, και πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ο επιβλέπων 

υποχρεούται να καταθέσει, σε συνεργασία με τον δεύτερο εξεταστή, έκθεση στην οποία θα 

αξιολογεί την πορεία της πτυχιακής εργασίας.   

Η εκ μέρους του επιβλέποντα (μηνιαία) κατάθεση έκθεσης προόδου της πορείας της 

πτυχιακής εργασίας του φοιτητή είναι απαραίτητη. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων 

δεν δύναται να συνεχίσει την επίβλεψη, π.χ. για λόγους υγείας, δηλώνει αυτό άμεσα στην 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή, η οποία οφείλει άμεσα να αναθέσει σε άλλο μέλος ΔΕΠ/ΣΕΠ, 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου, την επίβλεψη. 

Ο επιβλέπων και ο δεύτερος εξεταστής δεν έχουν δικαίωμα να καθυστερήσουν την 

αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας και  είναι υποχρεωμένοι, το αργότερο εντός 10 ημερών 
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μετά την επίσημη κατάθεση αυτής εντός του Εαρινού Εξαμήνου, να την αξιολογήσουν και 

να καταθέσουν τη βαθμολογία στη Γραμματέα του Κλάδου. 

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή αμέσως μετά την παρέλευση των 10 ημερών, εφόσον ο επιβλέπων 

ή ο δεύτερος εξεταστής ή και οι δύο δεν έχουν αξιολογήσει την εργασία, επιβάλλεται να 

συνέλθει σε έκτακτη Συνεδρία και να προβεί σε επίπληξη των συγκεκριμένων μελών  

ΔΕΠ/ΣΕΠ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους εντός  πέντε ημερών να τον/τους 

αντικαταστήσει με άλλο μέλος ΔΕΠ/ΣΕΠ. Επίσης, λόγω μη συμμόρφωσης του μέλους 

ΔΕΠ/ΣΕΠ προς την υποχρέωσή του αυτή, η Ακαδημαϊκή Επιτροπή δύναται να τον 

αποκλείσει από επιβλέποντα πτυχιακών εργασιών κατά τα προσεχή ακαδημαϊκά έτη ή ακόμα 

και να  περατώσει τη συνεργασία της μαζί του και να τον διαγράψει από μέλος ΔΕΠ/ΣΕΠ 

της Θ.Σ.Ε.Κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                     Προς 

--------------------------------------------                  τη Γραμματεία του Κλάδου της Θ.Σ.Ε.Κ. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

--------------------------------------------                    ----------------------------------------------------- 

ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                                      ----------------------------------------------------  

(-----/ ----/ ---------)                                              

                                                                         ---------------------------------------------------- 

   ΑΡΘΜΟΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ:                                   

--------------------------------------------                     --------------------------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

---------------------------------------------                     -------------------------------------------------- 

ΤΗΛ.:-------------------------------------- 

ΚΙΝΗΤΟ:----------------------------------                   --------------------------------------------------- 

E-MAIL:------------------------------------ 

                                                                                                                                          

 

                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

                                                                           

                                                                           -------------------------------------------------- 

                                                                             

                                                                                    ΛΕΥΚΩΣΙΑ           /09/ 2018 
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ------------------------------------------------------------------------- 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: -------------------------------------------------------------------------- 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ------------------------------------------------------------------------------ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: -------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ---------------------------- ΕΞΑΜΗΝΟ: ------------------------------------ 

 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ---------------------------------------------------- 

               

 Ο  ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ                                             Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

------------------------------                                     ---------------------------------------------------- 

                                                                               Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ 

                                                                            ---------------------------------------------------- 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  -------------------------------------- 

* Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και κατατίθεται εις τετραπλούν: ένα στη Γραμματεία του 

Κλάδου Σπουδών, ένα στον επιβλέποντα Καθηγητή, ένα στον δεύτερο Εξεταστή και ένα 

παραμένει στον φοιτητή. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: --------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 

 

Περιεχόμενο  

 

 

Δομή 

 

 

Βιβλιογραφία  

 

 

Γλώσσα  

 

 

Μορφή  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

                                          

    Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                          ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

 

       ----------------------------------------------                    ------------------------------------------- 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: --------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 

 

Περιεχόμενο  

 

 

Δομή 

 

 

Βιβλιογραφία  

 

 

Γλώσσα  

 

 

Μορφή  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

                                          

 Ο  ΔΕΥΤΕΡΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ                                            ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

 

       ----------------------------------------------                    ------------------------------------------- 
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ΤΕΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: --------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΤΕΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 

   

     Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                           Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ 

 

------------------------------------------------               ----------------------------------------------         

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

------------------------------------------------ 
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