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Διαδικασία δήλωσης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 

Σκοπός και χαρακτήρας πτυχιακής εργασίας 

Η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική και είναι ή ατομική ή διεξάγεται από ομάδα δύο 

φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή και ο 

ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας είναι διακριτός. Διεξάγεται σε θέματα που θεραπεύει το 

Τμήμα Λογοθεραπείας και υποστηρίζεται δημόσια. Η έναρξή της γίνεται στο 8ο εξάμηνο μέσω 

της δήλωσης μαθημάτων μετά από αίτηση στη Γραμματεία, την οποίο θα εγκρίνει το επιβλέπον 

μέλος ΔΕΠ. Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου δύνανται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, η οποία 

αντιστοιχεί σε 10 ECTS και αντικαθιστά δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να 

αναρτούν διαθέσιμα θέματα διπλωματικών εργασιών στις ιστοσελίδες τους, χωρίς αυτά τα 

θέματα να είναι δεσμευτικά. Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν θέματα του ενδιαφέροντός 

τους και να εκπονήσουν σχετική πτυχιακή εργασία, αν ο επιβλέπων/ η επιβλέπουσα εγκρίνει το 

θέμα. 

Διαδικασία ανάθεσης θέματος  

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και είναι στο 8ο εξάμηνο σπουδών 

ή επί πτυχίω, αιτούνται την ανάθεση θέματος. Συγκεκριμένα, υποβάλλουν συμπληρωμένο το 

έντυπο «Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής» στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας. Το έντυπο 

θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα/ την επιβλέπουσα της πτυχιακής 

εργασίας. 

Ο/η φοιτητής/τρια, σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, πρέπει να κάνει 

αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας στην Γραμματεία για τον ορισμό του θέματος. Η αίτηση θα 

πρέπει να γίνει μετά το τέλος του προηγούμενου εξάμηνου και μέχρι τη 15η Ιανουαρίου για 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο και μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου για 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο. Η υποβολή των αιτήσεων των 

φοιτητών 8ου εξαμήνου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου του 

τέταρτου έτους σπουδών. Η υποβολή αιτήσεων των επί πτυχίω φοιτητών πρέπει να 

πραγματοποιείται μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το χειμερινό 

εξάμηνο. 

Επιβλέποντες – αρμοδιότητες   

Επιβλέποντες μπορεί να είναι:  
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• τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,  

• οι λοιποί διδάσκοντες του Τμήματος. 

Εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας  

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται αποκλειστικά από τον φοιτητή υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα 

που έχει οριστεί ως επιβλέπων. Η εκπόνησή της αρχίζει μετά τη λήξη του 7ου εξαμήνου, ενώ για 

την ολοκλήρωσή της απαιτείται τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο φοιτητής οφείλει να 

εργάζεται σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις (π.χ. όταν πρόκειται να συμμετάσχουν στην έρευνα παιδιά ή ενήλικες) απαιτείται 

έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας, την οποία αιτείται ο επιβλέπων. Τονίζεται 

επίσης ότι η συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας οφείλει να τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία 

μέσω ρητής αναγνώρισης του έργου άλλων δημιουργών, ορθής χρήσης των παραπομπών, 

κατάλληλης παράφρασης των πηγών κ.λ.π. προς αποφυγή του αδικήματος της λογοκλοπής. Η 

Πτυχιακή Εργασία πρέπει να αναγράφει την ακόλουθη δήλωση περί μη λογοκλοπής, 

συνοδευόμενη από το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του φοιτητή:  

«Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι εξ ολοκλήρου αποτέλεσμα δικής μου 

ερευνητικής εργασίας, δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής ούτε προέρχεται από ανάθεση σε 

τρίτους. Όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (κάθε είδους, μορφής και προέλευσης) για τη 

συγγραφή της περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία.»  

Είναι δυνατή η αλλαγή θέματος της Πτυχιακής Εργασίας για σοβαρούς λόγους. Επίσης, είναι 

δυνατή η διακοπή της λόγω ανεπαρκούς επίδοσης ή ανταπόκρισης του φοιτητή στις υποχρεώσεις 

του.  

 

Παραδοτέο κείμενο  

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται από τον/τη φοιτητή/τρια ή την ομάδα 

φοιτητών/τριών σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και μπορεί να γραφτεί είτε στην 

ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Είναι ερευνητική  μελέτη που πρέπει να περιλαμβάνει την 

συλλογή και ανάλυση σχετικών δεδομένων. Πρέπει  να αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: 
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●  Το θεωρητικό μέρος, στο οποίο γίνεται κριτική ανασκόπηση της σχετικής ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, και στοιχειοθετείται η επιλογή του ερευνητικού θέματος.  

●  Το ερευνητικό μέρος, στο οποίο περιγράφεται η μεθοδολογία επίλυσης, τα αποτελέσματα 

και η συζήτηση των αποτελεσμάτων.  

●  Κατάλογος των χρησιμοποιηθέντων βιβλιογραφικών πηγών. 

●  Το τελικό κείμενο της ΠΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει περιλήψεις μιας σελίδας 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και πίνακα περιεχομένων. 

Η Πτυχιακή Εργασία πρέπει να έχει συνολική έκταση 9.000-10.000 λέξεις αν είναι ατομική και 

14.000-15.000 λέξεις αν αποτελεί συνεργασία δύο φοιτητών. Η δομή της πρέπει να είναι ως εξής:  

●  Εξώφυλλο (περιλαμβάνει: Ίδρυμα, λογότυπο Ιδρύματος, Σχολή, Τμήμα, τίτλο της 

Πτυχιακής Εργασίας, ονοματεπώνυμα φοιτητή και επιβλέποντα, πόλη-έδρα Τμήματος και 

χρονολογία)  

●  Σελίδα τελικής έγκρισης (αναγράφεται ονομαστικά η τριμελής εξεταστική επιτροπή)  

●  Δήλωση περί μη λογοκλοπής  

●  Ευχαριστίες (προαιρετικά)  

●  Τίτλος, περίληψη (περίπου 200 λέξεις) και 3-5 λέξεις-κλειδιά  

●  Περιεχόμενα  

●  Κεφάλαια 1, 2, 3 κ.ο.κ. με τους ανάλογους τίτλους (ενδεικτικά: Εισαγωγή, Μέθοδος, 

Αποτελέσματα, Συζήτηση και Συμπεράσματα)  

●  Βιβλιογραφικές αναφορές (σε πλήρη αντιστοιχία με τις ενδοκειμενικές παραπομπές) με 

βάση τον κώδικα APA (American Psychological Association)  

●  Παράρτημα (αν χρειάζεται)  

Τεχνικές προδιαγραφές:  

●  Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri (μία από τις δύο) μαύρου χρώματος  

●  Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 για το κυρίως κείμενο, 10 για τις υποσημειώσεις  

●  Περιθώρια σελίδας: 3,17 πάνω και κάτω, 2,54 δεξιά και αριστερά  

●  Διάστιχο: 1,5 για το κυρίως κείμενο, μονό για τις υποσημειώσεις  

●  Στοίχιση κειμένου: πλήρης  

●  Αρίθμηση σελίδων (πλην του εξωφύλλου): λατινικοί αριθμοί στις προκαταρκτικές σελίδες 

(i, ii, iii, iv…), αραβικοί από το Κεφάλαιο 1, πάντα κάτω δεξιά.  
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●  Πίνακες, γραφήματα, εικόνες: να φέρουν αρίθμηση και τίτλο/λεζάντα.  

Κατά τα λοιπά, ο φοιτητής μπορεί να συμβουλεύεται τις οδηγίες γραφής κατά APA.  

Η τελική εκδοχή της Πτυχιακής Εργασίας, με ενσωματωμένες τις τυχόν διορθώσεις της 

εξεταστικής επιτροπής, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία. Το 

ηλεκτρονικό αντίγραφο πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο τύπου PDF. 

Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας  

Αφότου, κατά την κρίση του επιβλέποντα, έχει ολοκληρωθεί η Πτυχιακή Εργασία, ο φοιτητής την 

υποβάλλει στη Γραμματεία με αίτημα παρουσίασης και εξέτασής της από τριμελή επιτροπή. Τα 

προαναφερόμενα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα πριν από την περίοδο παρουσίασης των 

Πτυχιακών Εργασιών. Ο φοιτητής οφείλει να παραδώσει την Πτυχιακή Εργασία στα δύο άλλα 

μέλη της επιτροπής τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης.  

Η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας πραγματοποιείται δημόσια στο Τμήμα Λογοθεραπείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών ενώπιον τριμελούς επιτροπής, σε χρόνο που έχει ανακοινωθεί από 

τη Γραμματεία. Στην επιτροπή κρίσης συμμετέχουν, πέραν του επιβλέποντα, μέλη ΔΕΠ ή/και 

άλλοι διδάσκοντες του Τμήματος Λογοθεραπείας. Η επιτροπή συσκέπτεται και βαθμολογεί την 

Πτυχιακή Εργασία με βάση το παραδοτέο κείμενο και την προφορική παρουσίαση 

περιλαμβανομένων των απαντήσεων του φοιτητή στις ερωτήσεις της. Ο βαθμός της Πτυχιακής 

Εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών αξιολογητών. Το σχετικό πρακτικό 

παραδίδεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία για να πρωτοκολληθεί.  

Η επιτροπή κρίσης δύναται να ζητήσει διορθώσεις, οι οποίες απαιτείται να γίνουν από τον 

φοιτητή και να ελεγχθούν από τον επιβλέποντα έγκαιρα ώστε να υποβληθεί η τελική εκδοχή της 

Πτυχιακής Εργασίας εντός 10 ημερών από την παρουσίασή της. Αν κριθεί ότι η τελική εκδοχή δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιτροπής ή δεν τηρηθεί η προθεσμία, ο φοιτητής 

παραπέμπεται σε επανεξέταση.  

Ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας 

Εάν η Πτυχιακή Εργασία δεν ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης της 

«Αίτησης Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας» στη Γραμματεία, παύει να ισχύει η δήλωση και η 

υποχρέωση του/ της Εκπαιδευτικού να επιβλέψει την εργασία. 
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Λοιπές διατάξεις  

Για ζητήματα σχετικά με την Πτυχιακή Εργασία που δεν έχουν προβλεφθεί ή δεν επιλύονται στο 

επίπεδο των άμεσα εμπλεκομένων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Λογοθεραπείας. 
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Δομή πτυχιακής εργασίας 

Η διάρθρωση μιας ερευνητικής εργασίας εξαρτάται από την μεθοδολογική προσέγγιση της 

ερευνητικής μελέτης. Για παράδειγμα, άλλη είναι η δομή μιας πειραματικής έρευνας στην 

ψυχολογία και άλλη στην ιστορία και στις τεχνολογικές επιστήμες. Η δομή που ακολουθεί, έχει 

ευρεία εφαρμογή στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες που παρουσιάζονται υπό την μορφή δημοσιευμένων άρθρων, παρουσιάσεων σε 

συνέδρια αλλά και πτυχιακών εργασιών. Η δομή αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους 

κεφάλαια:  

1. Τίτλος 

Ο τίτλος αναγράφεται στην εξωτερική σελίδα της ερευνητικής εργασίας. Πρέπει να είναι 

σύντομος και περιεκτικός, ώστε να βοηθά τον αναγνώστη να αποκτήσει μια αρχική, αλλά και 

αξιόπιστη εικόνα για το περιεχόμενο της εργασίας (βλέπε υπόδειγμα στην επόμενη σελίδα).  Ο 

τίτλος αναγράφεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

 

2. Πίνακας Περιεχομένων (Με σελιδοποίηση) 

●  Ευχαριστίες (προαιρετικό)   

●  Πρόλογος  

●  Περίληψη     

●  Εισαγωγή 

●  Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

●  Μεθοδολογία 

●  Αποτελέσματα 

●  Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

●  Περιορισμοί/Συστάσεις 

●  Βιβλιογραφία 

●  Παραρτήματα 
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3. Περίληψη 

Στην περίληψη γίνεται σύντομη αναφορά (μέγιστο 300 λέξεις) στα κυριότερα μέρη της μελέτης. 

Σύντομη αλλά ενδεικτική αναφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τους στόχους, το δείγμα, τις 

μετρήσεις, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Για ευνόητους λόγους ενδείκνυται η 

συγγραφή του συγκεκριμένου κεφαλαίου να γίνεται όταν έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή του 

συνόλου της μελέτης.  Η Περίληψη παρατίθεται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. 

 

4. Εισαγωγή 

Στην εισαγωγή ο ερευνητής αναπτύσσει γενικές σκέψεις για το θέμα του, παρουσιάζοντας 

αντιπροσωπευτικά δημοσιευμένα δεδομένα και απόψεις άλλων ερευνητών οι οποίες 

τεκμηριώνουν την ύπαρξη του ερευνητικού προβλήματος και την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας 

στο συγκεκριμένο θέμα. Στόχος του μέρους αυτού είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη για το ερευνώμενο θέμα εντάσσοντάς το σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά 

τονίζοντας παράλληλα και σχετικές επιστημονικές προκλήσεις. 

Ενδείκνυται ο/η φοιτητής/τρια να μην προτρέξει να εμβαθύνει στη εξειδικευμένη βιβλιογραφία 

του θέματός του, γιατί αυτό θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά να παρουσιάσει γενικότερες 

τάσεις και προκλήσεις που συνδέονται με το θέμα του.  

Σκοπός της εργασίας 

Στο σημείο αυτό ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αναφέρει το σκοπό της εργασίας του, και τον 

σχεδιασμό για  τη διερεύνηση των ερευνητικών του στόχων.  

Στο τέλος να αναφέρει σε μια παράγραφο το περίγραμμα της πτυχιακής για να γίνει η σύνδεση 

με το επόμενο κεφάλαιο. 

 

5. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εργασίες  που 

έχουν εκπονηθεί από προηγούμενους ερευνητές και είναι σχετικές με το θέμα της μελέτης. Στο 

κεφάλαιο αυτό ενδείκνυται ο/η φοιτητής/τρια να αποφεύγει την εκτενή αναφορά στην γενική 
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γνώση (αυτό περιλαμβάνεται στην εισαγωγή) για το θέμα του και να επικεντρώνεται σε ό,τι 

σχετίζεται άμεσα με  τα ερευνητικά ερωτήματα και τις μεταβλητές.  

Να ξεκινά από τη γνωστότερη θεωρητική γνώση γύρω από το θέμα και γρήγορα να περνά σε 

εξειδικευμένες έρευνες και αναπάντητα ερωτήματα. Η παρουσίαση των μελετών άλλων 

ερευνητών δεν θα πρέπει να γίνεται η μια μετά την άλλη, αλλά όπου τα αποτελέσματα 

συγκλίνουν να γίνεται συγκεντρωτικά. Σημαντικό είναι να αναδεικνύονται οι συμφωνίες, αλλά 

και οι διαφωνίες μεταξύ των ερευνών, αλλά και οι ενδεχόμενες ελλείψεις ή κενά στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. 

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ο ερευνητής να βασίζεται περισσότερο σε πρωτογενές υλικό 

(επιστημονικά άρθρα και πρακτικά συνεδριών) και λιγότερο σε βιβλία για τη συγκέντρωση του 

υλικού του κεφαλαίου αυτού. Ακόμη, στο κεφάλαιο αυτό δεν αναφέρουμε αποτελέσματα άλλων 

μελετών υπό την μορφή πινάκων, σχεδιαγραμμάτων ή γραφημάτων. 

 

6. Μεθοδολογία 

Ο ερευνητής πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερειακός ως προς τις επιμέρους αποφάσεις που 

έλαβε κατά το σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας, την επιλογή των μετρήσεων, τις 

δοκιμασίες που χρησιμοποίησε και την συλλογή των δεδομένων. Οι προτεινόμενοι υπότιτλοι του 

κεφαλαίου αυτού είναι: 

6.1 Ερευνητικός σχεδιασμός (πλάνο) 

Κάθε ερευνητική διαδικασία καθοδηγείται από έναν συγκεκριμένο ερευνητικό σχεδιασμό (π.χ. 

survey, πείραμα, μελέτη περίπτωσης), ο οποίος επιλέγεται γιατί θεωρείται ο καταλληλότερος για 

την διερεύνηση των ερευνητικών στόχων. Στο σημείο αυτό, ο ερευνητής καλείται να παρουσιάσει 

και να τεκμηριώσει τον ερευνητικό σχεδιασμό και να συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του. 

6.2 Δείγμα 

Εδώ γίνεται αναφορά στους ερωτώμενους που συμμετείχαν στην ερευνητική μελέτη. Παρέχονται 

ερευνητικά στοιχεία για το μέγεθος του δείγματος, τη διαδικασία επιλογής του, το ποσοστό 

ανταπόκρισης και το προφίλ των μελών του δείγματος (φύλο και ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, 

εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.). 
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6.3 Όργανα Μέτρησης  

Γίνεται αναφορά σε μηχανικά όργανα που παράγουν μετρήσεις αλλά και σε ερωτηματολόγια και 

δοκιμασίες (τεστ). Ο φοιτητής καλείται να αναφέρει τα όργανα μέτρησης για κάθε μεταβλητή 

ξεχωριστά, αλλά και να τεκμηριώσει με συγκεκριμένες αναφορές σε επιστημονικές εργασίες, 

γιατί επιλέγει τα συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης. Η χρήση έγκυρων και αξιόπιστων μετρήσεων 

αποτελεί θεμελιώδη αρχή στην επιστημονική διαδικασία. Ο φοιτητής πρέπει επίσης να αναφέρει 

από ποιόν έχει κατασκευαστεί η δοκιμασία/πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί. 

Στο Παράρτημα ο ερευνητής θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο του πρωτοκόλλου, αλλά ποτέ 

τα ίδια τα ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τους ερωτώμενους. Το παράρτημα μπορεί επίσης 

να περιλαμβάνει και συγκεντρωτικά στοιχεία/πίνακες πριν από τη στατιστική ανάλυση. 

6.4 Πιλοτική Έρευνα (προαιρετική) 

Η πιλοτική έρευνα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη βελτίωση της ερευνητικής 

διαδικασίας και την εξοικείωση του ερευνητή με τις μετρήσεις γι’ αυτό και προηγείται της κύριας 

διαδικασίας επιλογής δεδομένων. Η τελική συγγραφή της μελέτης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη 

περιγραφή της πιλοτικής έρευνας, η οποία μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα 

στάδια. Είναι σημαντικό να καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια πως βελτιώθηκαν τα εργαλεία 

μέτρησης και με ποιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα. 

Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο αυτό εξετάζεται και η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των μετρήσεων 

με εξειδικευμένα τεστ και συζητούνται τα σχετικά αποτελέσματα. 

6.5 Διαδικασία Μέτρησης 

Στο μέρος αυτό ο ερευνητής περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία που ξεκινά από τη 

χρονική στιγμή που συναντά τον ερευνώμενο έως τη στιγμή που o τελευταίος ολοκληρώνει τη 

συμβολή του στην έρευνα. Η χρονική καταγραφή των επιμέρους γεγονότων που συμβαίνουν κατά 

τη συγκεκριμένη συναναστροφή θα πρέπει να είναι λεπτομερής, ώστε να επιτρέπεται η 

επανάληψη της έρευνας. Πιθανές οδηγίες τροποποίησης της διαδικασίας, ή παραίνεσης προς τα 

μέλη του δείγματος, είναι χρήσιμο να καταγράφονται ώστε να συνεκτιμώνται στην κατανόηση 

των αποτελεσμάτων.   
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Ποσοτική ή Ποιοτική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων 

Γίνεται σύντομη αναφορά στον τρόπο κωδικοποίησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Στην 

περίπτωση στατιστικών αναλύσεων, αναφέρονται τα στατιστικά τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για 

κάθε επιμέρους ανάλυση. 

 

7. Αποτελέσματα 

Η δομή του κεφαλαίου αυτού εξαρτάται συνήθως από τους στόχους της μελέτης, οι οποίοι 

κατευθύνουν και την ανάλυση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκινά με τα περιγραφικά 

στατιστικά και συνεχίζει με τα αποτελέσματα από επιμέρους αναλύσεις που υπαγορεύονται 

αυστηρώς από τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις. Η συζήτηση που ακολουθεί τους 

Πίνακες και τα Γραφήματα θα πρέπει να είναι σύντομη και να υπογραμμίζει τα κυριότερα 

ευρήματα σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο ερευνητικό στόχο. Οι Πίνακες και τα Γραφήματα θα 

πρέπει να είναι αριθμημένα και να συνοδεύονται από λεζάντες που αναφέρουν το περιεχόμενό 

τους. Όταν τα δεδομένα παρουσιάζονται με την μορφή Πίνακα θα πρέπει να αποφεύγονται 

γραφήματα για τα ίδια δεδομένα, εκτός αν θεωρείται επιβεβλημένο από την πολυπλοκότητα των 

αποτελεσμάτων.  

 

8. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής καλείται να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της μελέτης κάνοντας 

αναφορά σε θεωρητικές έννοιες, μοντέλα και ερμηνείες. Συγκεκριμένα, για κάθε στόχο 

ξεχωριστά, γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις προσδοκώμενες υποθέσεις και 

συγκρίνονται με αυτά προηγούμενων ερευνητών. Στο κεφάλαιο αυτό δεν περιέχονται Πίνακες 

και Γραφήματα, ωστόσο επαναλαμβάνονται οι ερευνητικοί στόχοι της μελέτης για να γίνει 

ευκολότερη η σύνδεση των αποτελεσμάτων. 

 

9. Περιορισμοί/Συστάσεις 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας με λιτό και κατανοητό 

τρόπο. Επίσης συστήνεται να συζητούνται οι σκέψεις/ προτάσεις του ερευνητή όσον αφορά :  
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α. Στην συνέχιση της έρευνας στο συγκεκριμένο θέμα (προτάσεις για περαιτέρω έρευνα). 

β. Στις πρακτικές εφαρμογές που απορρέουν από τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης. 

γ. Στους περιορισμούς που συνοδεύουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, εξαιτίας μεθοδολογικών 

επιλογών του συγκεκριμένου ερευνητή ή στις αδυναμίες των δεδομένων ερευνητικών εργαλείων. 

 

10. Βιβλιογραφία 

Ο τρόπος γραφής της βιβλιογραφίας περιγράφεται στην Ενότητα 3. 
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Βιβλιογραφία 

Σύμφωνα με την American Psychological Association (APA) η βιβλιογραφία γράφεται στο τέλος 

της εργασίας, πριν από το παράρτημα, με αλφαβητική σειρά.    

Όταν εμπεριέχονται Έλληνες και ξένοι συγγραφείς ακολουθείται η εξής αλφαβητική σειρά: Α, Β, 

Γ/C, Δ/D, Ε, Ζ(ζ), F, G, H, Θ, Ι, J, Κ, Λ/L, Μ, Ν , Ξ, Ο, Π/P, Q, Ρ/R, Σ/S, Τ, Υ, Φ, U, V, W, X, Y, Z(z), Ψ, Ω. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα καταγράφεται Ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία ξεχωριστά. 

 

Βιβλία 

(Με έναν συγγραφέα) 

Η αναφορά του συγγραφέα μέσα στο κείμενο γίνεται ως εξής: 

●  Στην αρχή της πρότασης πχ.: Κατά την  Κατή (1992)  

●  Στο τέλος της πρότασης ή της παραγράφου (Κατή , 1992) 

 

Στη βιβλιογραφία γράφεται ως εξής: 

Κατή, Δ . (1992).  Γλώσσα και Επικοινωνία στο Παιδί.  Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας  

Caplan, D. (1992). Language . Structure, Processing and Disorders.  Cambridge, MΑ: A Bradford 

Book, The MIT Press,  

 

(Άνω του ενός συγγραφέων) 

Η αναφορά των συγγραφέων μέσα στο κείμενο γίνεται ως εξής: 

●  Στην αρχή της πρότασης πχ.: Οι Αναγνωστόπουλος & Σίνη (2004 ).  

●  Στο τέλος της πρότασης ή της παραγράφου (Αναγνωστόπουλος & Σίνη,  2004) 

Mε περισσότερους από δύο συγγραφείς:  (Rutter et al. 1970, Αναγνωστόπουλος κ.α. 2000). 
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Στη βιβλιογραφία γράφεται ως εξής: 

Αναγνωστόπουλος, Δ. Κ. & Σίνη, Α.Θ. (2004). Διαταραχές Σχολικής Μάθησης & Ψυχοπαθολογία . 

Αθήνα: Εκδόσεις ΒΗΤΑ.  

Anderson, J.R. & Braun, G. (1983). The architecture of cognition. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Rutter, M., Tizard, J., & Whitmore, K. (1970). Education, Health and Behavior. London: Longmans, 

Green. 

  

Κεφάλαια σε Βιβλία 

Η αναφορά του/των συγγραφέα/ων μέσα στο κείμενο καθώς επίσης  η καταγραφή των 

συγγραφέων στη βιβλιογραφία γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα βιβλία. 

Στη βιβλιογραφία η αναφορά γράφεται ως εξής: 

Klinger, L. G. & Dawson, G. (1996). A fresh look at categorization abilities in person with autism, In 

E. Schopler & G. B. Mesibov (Eds.), Learning and cognition in autism (pp. 119-136). New York: 

Plenum. 

 

Άρθρα σε Περιοδικά 

Η αναφορά του/των συγγραφέα/ων μέσα στο κείμενο καθώς επίσης  η καταγραφή των 

συγγραφέων στη βιβλιογραφία γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα βιβλία.  

Στη βιβλιογραφία η αναφορά γίνεται ως εξής: 

McKee, R.D. & Squire, L. R. (1993). On the development of declarative memory. Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 19, 397-404.  

(το 19 αναφέρεται στο τόμο και το 397-404 στις σελίδες) 

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο συγγραφέας, η καταγραφή της βιβλιογραφίας γίνεται ως 

εξής:  

The blood business. (1992, September 11). Time 97, 47-48.  
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Η αναφορά μέσα στο κείμενο γίνεται ως εξής: (“Blood Business.” 1992) 

 

Εφημερίδες  

Στο κείμενο 

(“Δυσλεξία – Επιπτώσεις στη Μάθηση”, 2008) 

Στη βιβλιογραφία  

Δυσλεξία – επιπτώσεις στη μάθηση. (12 Σεπτεμβρίου 2008). Καθημερινή, σελ.16. 

 

Ηλεκτρονικές πηγές  

Ηλεκτρονικά Άρθρα 

Στο κείμενο 

(Vanden et al., 2001) 

Στη βιβλιογραφία  

Vanden, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources 

by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Ανάκτηση 13-10-

2001, από http://jbr.org/articles.html  
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Υποδείγματα Εγγράφων 

Αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας 

Συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, υπογράφεται από τον/την επόπτη/τρια 

καθηγητή/τρια και κατατίθεται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της πτυχιακής εργασίας στη δήλωση 

μαθημάτων. 

Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατέρα  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Email Επικοινωνίας  

Εξάμηνο Σπουδών  

Αριθμός Μητρώου  

 

Παρακαλώ να ενεργήσετε για την έγκριση της εκπόνησης της ακόλουθης πτυχιακής εργασίας 

(τίτλος εργασίας):  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ο/Η Αιτών/ούσα     Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια 

(Ον/μο – Υπογραφή)     (Ον/μο – Υπογραφή)  



Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τμήματος Λογοθεραπείας, Σ.Ε.Α.Υ., Πανεπιστημίου Πατρών 

19 
 

Αίτηση για βεβαίωση πραγματοποίησης Πτυχιακής Εργασίας  

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, για την είσοδο των 

φοιτητών/τριών σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές, θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση προς τη 

γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας. 

 Προς 

Τη Γραμματεία του Τμήματος 

Λογοθεραπείας 

Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Αίτηση του/της  

Επώνυμο 

Όνομα 

Όνομα Πατέρα 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Email Επικοινωνίας 

Εξάμηνο Σπουδών 

Αριθμός Μητρώου 

 

Ημερομηνία 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση 

εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, 

προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω για να 

ζητήσω άδεια εισόδου 

Θέμα πτυχιακής εργασίας 

 

Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια 

 

Φορέας στον οποίο απευθύνεται η αίτηση 

(π.χ. Σχολείο, Νοσοκομείο κλπ) 

 

 

Ο/ Η αιτών/ούσα 

 

(Ον/μο και υπογραφή) 
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Αίτηση προς φορέα για άδεια εισόδου (για την εκπόνηση Πτυχιακής 

Εργασίας ) 

Σε περίπτωση που απαιτείται χορήγηση άδειας για την είσοδο των φοιτητών/τριών σε δημόσιες 

ή ιδιωτικές δομές, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στον αρμόδιο φορέα, με 

επισυναπτόμενη τη βεβαίωση πραγματοποίησης Πτυχιακής Εργασίας που τους έχει δοθεί από τη 

Γραμματεία. 

 Προς 

Φορέας στον οποίο απευθύνεται η αίτηση 

(π.χ. Σχολείο, Νοσοκομείο κλπ) 

 

Αίτηση του/της  

Επώνυμο 

Όνομα 

Όνομα Πατέρα 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Email Επικοινωνίας 

Εξάμηνο Σπουδών 

Αριθμός Μητρώου 

 

Ημερομηνία 

 

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε την είσοδο 

στο ...... για συλλογή δεδομένων στο 

πλαίσιο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας 

στο Τμήμα Λογοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Συνημμένα υποβάλλω βεβαίωση του 

Τμήματος Λογοθεραπείας, σχετικά με την 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

 

 

 

Ο/ Η αιτών/ούσα 

 

(Ον/μο και υπογραφή) 
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Συγκατάθεση συμμετοχής  

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Κατά περίπτωση ζητείται η έγκριση γονέα/ κηδεμόνα/ δικαστικού συμπαραστάτη 

Ο/η ……………………… γονέας του/της μαθητή/τριας …………………εγκρίνω τη συμμετοχή του παιδιού 

μου στην διεξαγωγή έρευνας πτυχιακής εργασίας του/της φοιτητή/τριας …………………………….... 

του τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα ……………………………………...... 

Κατά περίπτωση η δήλωση συγκατάθεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

● Κατανοώ ότι η συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του παιδιού μου σε αυτή την εργασία 

είναι εθελοντική και ότι έχω το δικαίωμα να αποσύρω το παιδί μου οποιαδήποτε στιγμή, 

χωρίς να εξηγήσω το λόγο και χωρίς να έχω οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια.  

● Κατανοώ ότι οι απαντήσεις του παιδιού μου θα διατηρηθούν απολύτως εμπιστευτικές, ότι 

το όνομα του παιδιού μου δε θα συνδέεται με τα υλικά της έρευνας και ότι το παιδί δε θα 

αναγνωρίζεται στην ερευνητική έκθεση.  

● Κατανοώ ότι μερικές από τις απαντήσεις του παιδιού μου σε δραστηριότητες παραγωγής 

θα ηχογραφηθούν και στη συνέχεια θα καταγραφούν γραπτώς για λεπτομερή ανάλυση. 

Κανένας εκτός από τον ερευνητή/ την ερευνήτρια δε θα έχει πρόσβαση στις αρχικές 

ηχογραφήσεις.  

● Συμφωνώ οι πληροφορίες που θα προκύψουν από την έρευνα, σε ανώνυμη μορφή, να 

χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές ερευνητικές ή εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. 

● Συμφωνώ να συμμετάσχει το παιδί μου στην παραπάνω έρευνα.  

Ημερομηνία ……/…../…… 

Ο γονέας 

(Υπογραφή) 
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Αίτηση παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας 

Συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα 

καθηγητή/τρια και κατατίθεται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας. 

Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατέρα  

Τηλέφωνο   

Email   

Εξάμηνο Σπουδών  

Αριθμός Μητρώου  

 

Σας καταθέτω την πτυχιακή μου εργασία με θέμα: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Τριμελής επιτροπή: 

1. (υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια) 

2.  

3.  

 

Ημερομηνία και ώρα παρουσίασης: 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα      Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια 

(Ον/μο – Υπογραφή)      (Ον/μο – Υπογραφή) 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
                  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
 
 

Βεβαιωση Έγκρισης Πτυχιακής Εργασίας 

 

Βεβαιούται ότι ο/η φοιτητ. …………………………………………………………………..……. (Α.Μ..…………...)  του 

………………………………. κατέθεσε την Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: 

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

[ΑΓΓΛΙΚΑ] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Κατά την εξέταση της προαναφερομένης πτυχιακής εργασίας, διαπιστώθηκε: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Η Πτυχιακή Εργασία Εγκρίθηκε στις:         /       / 201 
 
Η Τριμελής Επιτροπή για την έγκριση της πτυχιακής            Βαθμός                 Υπογραφή 
 
1. ……………………………………………………..                            ….………..              ……………………… 
2.          ……………………………………………….…….                            ……………              ………………….….. 
3.        ………………………………………………..……                            ……………              ………….…….……. 
 

                                                                                   ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:   …………… 
 

Ο/Η  υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια                                        Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος       


