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Η διαδικαςία ανάκεςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ πραγματοποιείται
ςφμφωνα µε το Άρκρο 40 και 42 παρ.5 εδάφιο β του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ λειτουργίασ
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (ΦΕΚ Σεφχοσ B’ 4621/21.10.2020).
Άρκρο 40
Πτυχιακι και Διπλωματικι Εργαςία
1. Οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται ι προαιροφνται ςε εκπόνθςθ Πτυχιακισ ι Διπλωματικισ
εργαςίασ, εφόςον προβλζπεται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν του οικείου Σμιματοσ και
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
2. Κάκε μζλοσ Δ.Ε.Π. ειςθγείται ςτθν αρχι του εξαμινου αρικμό κεμάτων
πτυχιακϊν/διπλωματικϊν εργαςιϊν που επικυμεί να επιβλζψει, τα οποία εγκρίνονται από
τθ Γενικι υνζλευςθ του οικείου Σομζα και ανακοινϊνονται εγκαίρωσ ςτθν ιςτοςελίδα του
Σμιματοσ. Με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ δφνανται να αναλαμβάνουν τθν
επίβλεψθ πτυχιακϊν/διπλωματικϊν μζλθ άλλων κατθγοριϊν διδακτικοφ προςωπικοφ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Οι Γενικζσ υνελεφςεισ των Σομζων φροντίηουν να
ανακοινϊνεται ςε κάκε εξάμθνο επαρκισ αρικμόσ κεμάτων, ϊςτε οι φοιτθτζσ να ζχουν τθ
δυνατότθτα επιλογισ κζματοσ. Οι φοιτθτζσ, φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον προτεινόμενο
επιβλζποντα κακθγθτι, υποβάλλουν αίτθςθ ανάλθψθσ κζματοσ πτυχιακισ/διπλωματικισ
εργαςίασ προσ τθ Γραμματεία του οικείου Σμιματοσ, θ οποία εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ
υνζλευςθσ του Σμιματοσ. τθν ίδια απόφαςθ, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ ορίηει τον
επιβλζποντα και ςυγκροτεί τθν Σριμελι Εξεταςτικι Επιτροπι για τθν ζγκριςθ τθσ εργαςίασ,
ζνα από τα μζλθ τθσ οποίασ είναι ο επιβλζπων. Μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ μποροφν
να είναι μζλθ Δ.Ε.Π., ι μζλθ άλλων κατθγοριϊν διδακτικοφ προςωπικοφ ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία ,ι ερευνθτζσ άλλων Σμθμάτων ι Ερευνθτικϊν Κζντρων ίδιου ι
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το κζμα τθσ προσ εκπόνθςθ εργαςίασ.
3. Η εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται ατομικά από τον κάκε φοιτθτι
ι, αν το απαιτεί θ φφςθ του κζματοσ και κατ’ εξαίρεςθ, από ομάδα το πολφ δφο (2)
φοιτθτϊν υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι διακριτι θ ατομικι εργαςία και ςυμβολι και των
δφο φοιτθτϊν τόςο κατά τθν εκπόνθςθ όςο και κατά τθν παρουςίαςθ τθσ Εργαςίασ.
4. Ο τυπικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ είναι ζνα
ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ μπορεί να παρατακεί κατά ζνα εξάμθνο με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα κακθγθτι. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από
αιτιολογθμζνο αίτθμα του φοιτθτι, ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ μπορεί να
παρατακεί για ζνα ακόμθ εξάμθνο. Μετά το πζρασ των τριϊν (3) εξαμινων ο φοιτθτισ κα
πρζπει να κατακζςει εκ νζου αίτθςθ ανάλθψθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ.
5. Οι φοιτθτζσ με αίτθςι τουσ προσ τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, μποροφν να αιτθκοφν το
πολφ μία φορά τθν αλλαγι κζματοσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ ι/και επιβλζποντοσ.
6. Προβλζπεται για όλεσ τισ πτυχιακζσ/διπλωματικζσ εργαςίεσ (και των τριϊν κφκλων
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ςπουδϊν) θ χριςθ του ειδικοφ λογιςμικοφ ανίχνευςθσ και αποτφπωςθσ του ποςοςτοφ
ταφτιςθσ ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν με το περιεχόμενο άλλων πθγϊν από βάςθ δεδομζνων
του. Ο ζλεγχοσ μζςω του ειδικοφ λογιςμικοφ πρζπει να ζχει προθγθκεί τθσ εξζταςθσ τθσ
εργαςίασ. Με τον ζλεγχο αυτό προκφπτει μία αναφορά αυκεντικότθτασ (Originality Report)
ςτθν οποία αναφζρεται το ποςοςτό ταφτιςθσ. Η τελικι κρίςθ όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ
τθσ αναφοράσ, γίνεται από τον διδάςκοντα. ε περίπτωςθ που μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ
επαλθκευκεί θ αυκεντικότθτα και θ πρωτοτυπία τθσ εργαςίασ, εγκρίνεται από τον
επιβλζποντα θ παρουςίαςι τθσ ενϊπιον τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ.
7. τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ δφναται να παρίςτανται και άλλα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ (διδάςκοντεσ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ,υποψιφιοι
διδάκτορεσ, κ.λπ.).
8. Για τθν εξζταςθ τθσ εργαςίασ ο επιβλζπων κακθγθτισ ενθμερϊνει τθ Γραμματεία του
Σμιματοσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ εξζταςθσ. Ο φοιτθτισ ζχει τθν ευκφνθ τθσ κατάκεςθσ
αντιτφπου τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ, ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι
για τθν επιτροπι εξζταςθσ. Σα μζλθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ παρακολουκοφν τθν
παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ και υποβάλλουν ερωτιςεισ, ϊςτε να διαμορφϊςουν άποψθ για
τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα τθσ προςζγγιςθσ που ακολουκικθκε και τθσ λφςθσ που
δόκθκε ςτο πρόβλθμα κακϊσ και για το βακμό ςυμμετοχισ κακενόσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ φοιτθτζσ, ςε περίπτωςθ που είναι
περιςςότεροι του ενόσ. Σα μζλθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ κρίνουν και βακμολογοφν
ανεξάρτθτα κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ
φοιτθτζσ. Ο βακμόσ τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ για κακζναν από τουσ φοιτθτζσ,
προκφπτει από το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των μελϊν τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ. Ο
επιβλζπων κακθγθτισ υποβάλλει ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ το πρακτικό εξζταςθσ με τθ
βακμολογία των μελϊν.
9. Εάν μια πτυχιακι/διπλωματικι εργαςία κρικεί ελλιπισ, αναπζμπεται για
ςυμπλθρωματικι επεξεργαςία. τθν περίπτωςθ αυτι θ παρουςίαςθ λαμβάνει χϊρα ςε
θμερομθνία που υποδεικνφει θ Σριμελισ Επιτροπι, μετά από ςυνεννόθςθ με το φοιτθτι,
οπότε επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία εξζταςθσ, όπωσ ορίηεται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ
του άρκρου αυτοφ.
10. Όλεσ οι ολοκλθρωμζνεσ πτυχιακζσ/διπλωματικζσ εργαςίεσ κατατίκενται ςτο Ιδρυματικό
Αποκετιριο του Πανεπιςτθμίου ςφμφωνα με τθν Πολιτικι Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου του
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ θ οποία εγκρίνεται από τθ φγκλθτο του Ιδρφματοσ.
11. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα επιςτθμονικά αποτελζςματα τθσ
πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ κατοχυρωκοφν με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, εφαρμόηεται
θ κείμενθ νομοκεςία ωσ προσ τουσ κατόχουσ των δικαιωμάτων που απορρζουν από αυτό.
Άρκρο 42
Ολοκλιρωςθ πουδϊν -Βακμόσ και Χαρακτθριςμόσ Πτυχίου/Διπλϊματοσ
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5. H ανακιρυξθ φοιτθτϊν όλων των Σμθμάτων των χολϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ
Αττικισ που ολοκλιρωςαν τον Πρϊτο Κφκλο πουδϊν Πανεπιςτθμίου, ωσ
Πτυχιοφχων/Διπλωματοφχων, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ Εξζταςθσ - Αξιολόγθςθσ
Διπλωματικϊν Εργαςιϊν διενεργοφνται ωσ ακολοφκωσ:
α. Μετά το πζρασ των εξεταςτικϊν περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και επτεμβρίου ςτισ
αμζςωσ επόμενεσ δφο (2) εβδομάδεσ πραγματοποιείται θ Εξζταςθ-Αξιολόγθςθ
πτυχιακϊν/διπλωματικϊν εργαςιϊν του Προπτυχιακοφ Κφκλου πουδϊν.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
(Αρικμόσ ζγκριςθσ… κα ςυμπλθρωκεί μετά τθ ςυνζλευςθ)
1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Η πτυχιακι εργαςία είναι υποχρεωτικι και αποτελεί τμιμα του προγράµµατοσ ςπουδϊν
του Σμιματοσ Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν και διεξάγεται µε τθν
επίβλεψθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Σο κζμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ άπτεται του
γνωςτικοφ αντικειμζνου όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο πρόγραµµα ςπουδϊν του
τμιματοσ. Μπορεί να είναι:
α/ παραγωγι ζργου που ςυνοδεφεται από γραπτό κείμενο
β/ αμιγϊσ κεωρθτικι εργαςία.

2. ΣΟΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Η πτυχιακι εργαςία οφείλει να είναι πρωτότυπθ και να μθν ζχει παρουςιαςτεί ξανά
ςε εκκεςιακό χϊρο ι να μθν ζχει δθμοςιευκεί ςε κάποιο ζντυπο. κοπόσ τθσ είναι να
προαγάγει τθ γνϊςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ φωτογραφίασ και των
οπτικοακουςτικϊν τεχνϊν. Μζςω τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, οι φοιτθτζσ αποδεικνφουν
τισ δθμιουργικζσ, κεωρθτικζσ, τεχνικζσ και ερευνθτικζσ τουσ ικανότθτεσ.
3. ΑΝΑΘΕΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
3.1. Χρόνοσ - διάρκεια πτυχιακισ εργαςίασ: Η πτυχιακι εργαςία ανατίκεται ςε
φοιτθτι/τρια του Σμιματοσ µε απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του Σομζα υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ζχει ςυμπλθρϊςει οκτϊ (8) εξάμθνα ςπουδϊν και ο αρικμόσ των
μακθμάτων που οφείλει δεν υπερβαίνει τα 8 μακιματα. τθ ςυνζχεια εγκρίνεται από
τθ υνζλευςθ τμιματοσ (απόφαςθ ςυνζλευςθσ αρικ. 20/16-12-20).
Ο φοιτθτισ/τρια ζχει ςυντάξει πρόταςθ (ζωσ 250 λζξεισ) ςτθν οποία αναφζρει το
κζμα, τθ βιβλιογραφία και τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει ςτθν ανάπτυξθ του
κζματοσ και τα μζςα (εξοπλιςμόσ, αναλϊςιμά) τα οποία κα χρθςιμοποιιςει για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Η διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ πρζπει να ζχει
ολοκλθρωκεί το αργότερο ζνα μινα µετά τθν ζναρξθ των µακθµάτων του εξαμινου.
Η πτυχιακι εργαςία πρζπει να περατϊνεται µζςα ςε ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο,
μπορεί να παρατακεί κατά ζνα εξάμθνο µε τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα
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κακθγθτι και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από αιτιολογθμζνο αίτθμα του
φοιτθτι, ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ μπορεί να παρατακεί για ζνα ακόμθ
εξάμθνο. Μετά το πζρασ των τριϊν (3) εξαμινων ο φοιτθτισ κα πρζπει να κατακζςει
εκ νζου αίτθςθ ανάλθψθσ πτυχιακισ εργαςίασ και αναλαμβάνει νζο κζμα πτυχιακισ
εργαςίασ.
3.2. Επίβλεψθ πτυχιακϊν εργαςιϊν: Πτυχιακζσ εργαςίεσ επιβλζπουν τα µζλθ
Δ.Ε.Π και ΕΔΙΠ του Σμιματοσ , οι 407/80 και οι Ακαδθμαϊκοί Τπότροφοι
3.3. Επίβλεψθ παραγωγισ ζργου: Ο φοιτθτισ/τρια ςυναποφαςίηει με τον
επιβλζποντα κακθγθτι τον τρόπο παρουςίαςθσ του ζργου του/τθσ (μεγζκθ
εκτυπϊςεων, χϊρο ζκκεςθσ ι προβολισ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, κτλ.)

4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
4.1. Σο φφοσ ςτθ ςυγγραφι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ.
Σο ζργο που παρουςιάηεται τθν πτυχιακι εργαςία οφείλει να είναι πρωτότυπο και
ολοκλθρωμζνο. Σο κείμενο κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνο και να χαρακτθρίηεται
από πλθρότθτα και επιςτθµονικότθτα, δομι και οργάνωςθ, γλωςςικι ςαφινεια και
ακρίβεια. Ο φοιτθτισ/τρια καλείται να διατυπϊςει τθ ςκζψθ του µε ςαφινεια και
οφείλει να χρθςιμοποιεί δομθμζνεσ προτάςεισ µε ορκι ςφνταξθ.
4.2. Δομι τθσ γραπτισ εργαςίασ.
Σο κείμενο τθσ πτυχιακισ ζχει τθν ακόλουκθ δομι:
i.
Εξϊφυλλο,
I.
Περίλθψθ,
II.
Περιεχόμενα,
III.
Ειςαγωγι,
IV.
Κυρίωσ μζροσ,
V.
Γενικά ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ,
VI.
Βιβλιογραφία
VII.
Παράρτθμα
4.3. Μζγεκοσ τθσ πτυχιακής.
Για µια πτυχιακι που περιλαμβάνει παραγωγι φωτογραφικοφ ι οπτικοακουςτικοφ ζργου,
ελάχιςτοσ όγκοσ κειμζνου (χωρίσ τθν εικονογράφθςθ) κεωροφνται οι 6000 λζξεισ και
μζγιςτοσ 7500 λζξεισ.
Για µια κεωρθτικι εργαςία, ελάχιςτοσ όγκοσ κειμζνου (επίςθσ χωρίσ τθν εικονογράφθςθ)
κεωροφνται οι 12000 λζξεισ και μζγιςτοσ οι 15000 λζξεισ.
Η μείωςθ ι θ υπζρβαςθ των προαναφερόμενων ορίων (πχ. ιδιαιτερότθτα εργαςίασ,
ςυλλογικι εκπόνθςθ) εξαρτάται από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του επιβλζποντα
εκπαιδευτικοφ.
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5. ΕΞΕΣΑΗ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ
5.1. Κατάκεςθ πτυχιακϊν : Ο επιβλζπων κακθγθτισ προτείνει τθν παρουςίαςθ τθσ
πτυχιακισ εργαςίασ αφοφ πρϊτα βεβαιωκεί ότι ικανοποιεί τα κριτιρια προβιβαςμοφ και
ακολουκεί τουσ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ ςυγγραφισ, οι οποίοι προςδιορίηονται ςτο
ςυνοδευτικό παράρτθμά. Πτυχιακζσ εργαςίεσ που δεν ακολουκοφν τουσ κανόνεσ
ςυγγραφισ δεν υποβάλλονται για παρουςίαςθ. Η πτυχιακι εργαςία κατατίκεται ςε
τζςςερα (4) αντίγραφα ςτθ Γραµµατεία και δζκα (10) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθν
παρουςίαςι τθσ, ϊςτε να υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ για τθν ανάγνωςθ τθσ από τα µζλθ τθσ
τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ςτα οποία µε ευκφνθ τθσ Γραµµατείασ διατίκεται
ζγκαιρα ζνα αντίγραφο. Σα αντίτυπα που υποβάλλονται είναι βιβλιοδετθμζνα. Επίςθσ
κατατίκεται ςτθ Γραµµατεία ζνα αντίγραφο τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ςε θλεκτρονικι
μορφι (CD). Ο/θ φοιτθτισ /τρια οφείλει να κατακζςει ςτθ Γραµµατεία το απαραίτθτο
υλικό (ζνα ςφντομο κείμενο, 50-80 λζξεων, ςτο οποίο περιγράφει το κζμα τθσ πτυχιακισ,
και εφόςον πρόκειται για παραγωγι ζργου που ςυνοδεφεται από γραπτό κείμενο, µια
ενδεικτικι φωτογραφία του ζργου) για τθν ανακοίνωςθ παρουςίαςθσ τθσ πτυχιακισ ςτον
ιςτότοπο του Σμιματοσ.
Επιςιμανςθ: Σο αντίτυπο τθσ πτυχιακισ εργαςίασ που κατατίκεται ςτθ γραμματεία
προορίηεται για το αρχείο πτυχιακϊν εργαςιϊν του Σμιματοσ τυπωμζνο και ςε
θλεκτρονικι μορφι με 1 cd το οποίο περιλαμβάνει:
το κεωρθτικό ςκζλοσ τθσ πτυχιακισ ςε αρχεία word και pdf και
τα ζργα ςτθν αρχικι τουσ ανάλυςθ και ςε μικρότερθ, μεγζκουσ 1200 pixel θ μεγάλθ
πλευρά και 72 dpi .
5.2. Ο ρόλοσ του επιβλζποντα κακθγθτι: Ο επιβλζπων κακθγθτισ ζχει τθν ευκφνθ
τθσ ομαλισ παρουςίαςθσ των πτυχιακϊν εργαςιϊν και τθσ αξιολόγθςισ τουσ από τα
µζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ. Πιο ςυγκεκριμζνα :


Μεριμνά ςε ςυνεργαςία µε το Ειδικό Σεχνικό Προςωπικό για τθν εγκατάςταςθ
ςτο χϊρο των παρουςιάςεων των κατάλλθλων εποπτικϊν μζςων που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν παρουςίαςθ.



Φροντίηει να ολοκλθρϊνεται θ παρουςίαςθ των πτυχιακϊν εργαςιϊν και θ
υποβολι των ερωτιςεων ςτθ προβλεπόμενθ χρονικι διάρκεια.



Με τθν ζναρξθ τθσ παρουςίαςθσ εξθγεί τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί,
υπενκυμίηοντασ τα χρονικά περικϊρια για τισ παρουςιάςεισ και τισ ερωτιςεισ



Κθρφςςει το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, ςυλλζγει τα ζντυπα αξιολόγθςθσ τα οποία
και παραδίδει ςτθν Γραµµατεία του Σμιματοσ και φροντίηει για τθν τυχόν
μεταφορά του εποπτικοφ εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο φφλαξισ του.

5.3 Πρόγραµµα παρουςίαςθσ : Μετά το πζρασ των εξεταςτικϊν περιόδων
Φεβρουαρίου, Ιουνίου και επτεμβρίου ςτισ αμζςωσ επόμενεσ δφο (2) εβδομάδεσ
πραγματοποιείται θ Εξζταςθ-Αξιολόγθςθ πτυχιακϊν εργαςιϊν του Προπτυχιακοφ
Κφκλου πουδϊν. Σουλάχιςτον μια (1) εβδομάδα πριν τθν ζναρξθ τθσ ανωτζρω
περιόδου των δυο (2) εβδομάδων τθσ εξζταςθσ των πτυχιακϊν/διπλωματικϊν
εργαςιϊν, με βάςθ τισ προθγθκείςεσ αιτιςεισ των φοιτθτϊν για εξζταςθ τθσ πτυχιακισ
εργαςίασ τουσ, καταρτίηεται Πρόγραμμα Εξετάςεων, το οποίο αναρτάται ςτθν
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ιςτοςελίδα του τμιματοσ.
Σο πρόγραµµα εξζταςθσ/παρουςίαςθσ των πτυχιακϊν εργαςιϊν εγκρίνεται από τθ
υνζλευςθ του Σμιματοσ και ςε αυτό αναφζρονται: θ θμζρα, θ ϊρα και ο χϊροσ
(αίκουςα) που κα πραγματοποιθκεί θ παρουςίαςθ, τα ονόματα των φοιτθτϊν που κα
παρουςιάςουν τθν πτυχιακι τουσ εργαςία, οι τίτλοι των πτυχιακϊν εργαςιϊν, και τα
ονόματα τθσ τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ εκ των οποίων ζνα µζλοσ είναι ο
επιβλζπων και δφο εκπαιδευτικοί του Σομζα ςτον οποίο υπάγεται το κζμα τθσ
πτυχιακισ εργαςίασ. Ο υπεφκυνοσ του Προγράμματοσ Παρουςιάςεων Πτυχιακϊν
ορίηεται από τθ υνζλευςθ.

5.4 Παρουςίαςθ: Η παρουςίαςθ είναι ανοιχτι για το κοινό και γίνεται µε χριςθ
εποπτικϊν μζςων που διακζτει το Σμιμα. Η διάρκειά τθσ είναι 15-20 λεπτά ανά
φοιτθτι και ακολουκείται από 15-20 λεπτά ερωτιςεων ανά πτυχιακι εργαςία.
Ερωτιςεισ υποβάλλουν τόςο τα µζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ όςο και οι
παρευριςκόμενοι ςτθν παρουςίαςθ.

5.5 Βακμολόγθςθ : Μετά το πζρασ των ερωτιςεων κάκε µζλοσ τθσ επιτροπισ
βακμολογεί ανεξάρτθτα τθν πτυχιακι εργαςία. Ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των
τριϊν αξιολογθτϊν, αποτελεί τθ βακμολογία τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Αναπομπι τθσ
πτυχιακισ εργαςίασ είναι δυνατι µόνο ςε περίπτωςθ ελλιποφσ παρουςίαςθσ και µόνο
για µία φορά. Η βακμολόγθςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ λαμβάνει υπόψθ τθν ικανότθτα
διαχείριςθσ και εκπόνθςθσ του κζματοσ, τθ δθμιουργικι και πρωτότυπθ ςκζψθ, τθν
ζκταςθ τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ και το βακμό κατανόθςισ τθσ, τθν εξαγωγι
ςθμαντικϊν και πρωτότυπων ςυμπεραςμάτων και αποτελεςμάτων, τθν ποιότθτα τθσ
παρουςίαςθσ και τζλοσ τθν ικανότθτα απάντθςθσ ςτισ ερωτιςεισ τθσ επιτροπισ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ
Πρωτοτυπία επεξεργαςίασ κζματοσ.
(Δθμιουργικι και πρωτότυπθ ςκζψθ).
Πλθρότθτα κζματοσ, ςαφινεια γραπτοφ λόγου &
χριςθ δόκιμων επιςτθμονικϊν όρων.
Ικανότθτα αξιολόγθςθσ & αξιοποίθςθσ βιβλιογραφίασ.
Σεχνικι πλθρότθτα & αξιοποίθςθ των ποιοτιτων του
εκφραςτικοφ μζςου/μζςων ςε ςχζςθ µε το κζμα.
Προφορικι Τποςτιριξθ

ΕΡΓΟΤ
3/10

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ
2/10

2/10

6/10

4/10

-

1/10

2/10
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6. ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
6 .1 Δομι και Μορφι πτυχιακισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ.
Η πτυχιακι εκτυπϊνεται ςε χαρτί Α4, µε γράµµατα μεγζκουσ 12 ςτιγμϊν (12pt) και
διάςτθμα ζνα και µιςό (1,5) ανάμεςα ςτισ γραµµζσ του κειμζνου. Εκτυπϊνεται µόνο θ
µια ςελίδα του κάκε φφλλου. Για τισ επικεφαλίδεσ το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ είναι
14ςτιγμζσ (14pt) και για τισ υποςθμειϊςεισ 10 ςτιγμζσ (10pt) , για τθν περίλθψθ, τθν
βιβλιογραφία και τισ λεηάντεσ χρθςιμοποιοφνται οι 11 ςτιγμζσ (11pt).

I. Η πρϊτθ ςελίδα:
Περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο, τον αρικμό µθτρϊου του ι των ςυγγραφζων, τον τίτλο,
τθ χρονολογία που δθμιουργικθκε και τον τίτλο και το λογότυπο του Πανεπιςτθμίου. τθν
κορυφι, ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ, χρθςιμοποιϊντασ ζντονα γράμματα μεγζκουσ 16 ςτιγμϊν
γράφουμε Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ ςε δεφτερθ γραµµι Σμιμα Φωτογραφίασ και
Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν. ε φψοσ που βρίςκεται ςτο ζνα τρίτο του φψουσ τθσ ςελίδασ
μετρϊντασ από τθν κορυφι τθσ, γράφουμε τον τίτλο τθσ πτυχιακισ και αμζςωσ µετά τθ
φράςθ «Πτυχιακι εργαςία». Χρθςιμοποιοφμε ζντονα γράµµατα 14 ςτιγμϊν. Λίγο πιο
κάτω, γράφουμε τα ςτοιχεία του/τθσ ι των ςυγγραφζων και πιο κάτω το όνομα του
επιβλζποντα µε το χαρακτθριςμό : «Επιβλζπων : Όνομα, Επίκετο, βακμίδα».
Χρθςιμοποιοφμε γράµµατα 14 ςτιγμϊν, όχι ζντονα. το τζλοσ τθσ ςελίδασ αναφζρουμε
πότε ςυγγράφτθκε θ εργαςία. Χρθςιμοποιοφμε ζντονα γράµµατα 16 ςτιγμϊν.
Ια. Περικϊρια ςελίδων
Επάνω 2,54 εκατοςτά
Κάτω 2,54 εκατοςτά
Αριςτερά 3,17 εκατοςτά
Δεξιά 3,17 εκατοςτά
Ιβ. H αρίκμθςθ των ςελίδων τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ δεξιά και ξεκινά από τα
περιεχόμενα.

II. Περίλθψθ:
Η περίλθψθ παρουςιάηει ςφντομα και ςυγκροτθμζνα τθν κεντρικι ιδζα τθσ εργαςίασ και
αναφζρει τι διαπραγματεφεται, µε ποιο τρόπο το διαπραγματεφεται και τι ςυμπεράςματα
εξάγονται. Καταλαμβάνει µια παράγραφο μεγζκουσ μζχρι 250 λζξεισ. Η περίλθψθ πρζπει
να δίνει ικανοποιθτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εργαςία και όχι απλϊσ να αναφζρει ξανά τον
τίτλο τθσ εργαςίασ.

III. Περιεχόµενα :
Περιζχει τίτλουσ και υπότιτλουσ που περιλαμβάνονται ςτα τμιματα τθσ εργαςίασ, µε τισ
ςελίδεσ που αυτά βρίςκονται. Θα πρζπει ο αναγνϊςτθσ να μπορεί να καταλάβει τι
διαπραγματεφεται και πϊσ διαρκρϊνεται θ εργαςία. τθ ςυνζχεια, µετά τθν παρουςίαςθ
των περιεχομζνων ακολουκεί ο «κατάλογοσ εικόνων» και ο «κατάλογοσ
ςχεδιαγραµµάτων» (εφ’ όςον υπάρχουν), οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν αρίκμθςθ, τον
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τίτλο και τθ ςελίδα που τοποκετείται ςτο κείμενο θ κάκε εικόνα και ςχεδιάγραµµα.
Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ το επικυμεί, παρουςιάηονται οι «Ευχαριςτίεσ».
Για τθ ςυγγραφι των ευχαριςτιϊν αποκλειςτικά αρμόδιοσ είναι ο φοιτθτισ. Ο
επιβλζπων κακθγθτισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ πτυχιακισ δεν επιτρζπεται να
παρζµβουν.

IV. Ειςαγωγι:
Περιγράφει τθ ςυλλογιςτικι τθσ εργαςίασ, περιζχει ςτοιχεία από τθ βιβλιογραφία και
περιγράφει ςυνοπτικά πϊσ άλλοι δθμιουργοί ι ερευνθτζσ ζχουν διαπραγματευτεί το
ςυγκεκριμζνο κζμα (το οποίο αναπτφςςεται εκτενζςτερα ςτο κφριο μζροσ τθσ εργαςίασ).
Σζλοσ περιγράφει ποια είναι τα κεφάλαια τθσ εργαςίασ και τι διαπραγματεφεται το κακζνα.

V. Σο κφριο μζροσ τθσ εργαςίασ:
Σο κφριο μζροσ τθσ εργαςίασ είναι διαρκρωμζνο ςε κεφάλαια που φζρουν ςυνεχι
αρίκμθςθ. Σα υποκεφάλαια αρικμοφνται ωσ εξισ:
1.1, 1.2, 1.3 κτλ.
τθν περίπτωςθ κεωρθτικισ εργαςίασ τα κεφάλαια περιλαμβάνουν:






παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου και περιγραφι τθσ
μεκοδολογίασ/μεκόδου τθσ ζρευνασ
βιβλιογραφικι ζρευνα ςχετικι µε τθ ιςτορικι/γνωςτικι επιςκόπθςθ του
κεματικοφ πλαιςίου ςτο οποίο εντάςςεται και αναπτφςςεται θ εργαςία
διατφπωςθ υποκζςεων
ανάλυςθ, ςχολιαςμόσ
ςφνδεςθ τθσ βιβλιογραφίασ µε τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ

τθν περίπτωςθ παραγωγισ ζργου:
ιςτορικι επιςκόπθςθ του κζματοσ (αναφορά ςε ζργα µε αντίςτοιχο κζμα) και
βιβλιογραφικι ζρευνα (αναφορά ςτθ κεωρθτικι προςζγγιςθ αυτϊν των ζργων)
περιγραφι τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ του ζργου
περιγραφι τθσ παρουςίαςθσ του ζργου (τεχνικά χαρακτθριςτικά, αιτιολόγθςθ
επιλογισ κλπ.) και παραδείγματα από το ίδιο το ζργο ανάλυςθ, ςχολιαςμόσ

VI. Γενικά ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ:
Μια ςυνοπτικι περιγραφι των όςων διαπραγματεφεται θ εργαςία µε ζμφαςθ ςτα
ςυμπεράςματα και τισ εφαρμογζσ τουσ. τθν περίπτωςθ κεωρθτικισ εργαςίασ
περιλαμβάνει και κριτικι (αναφορά ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ), κακϊσ και προτάςεισ
για πικανι μελλοντικι ζρευνα.

VII. Βιβλιογραφία:
Σο ςφςτθµα βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και υποςθμειϊςεων American Psychological
Association (APA) είναι ζνα από τα πιο διαδεδοµζνα ςυςτιµατα ειδικά ςτισ ανκρωπιςτικζσ
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ςπουδζσ.1
Αναφορζσ
Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ πραγματοποιοφνται με δυο τρόπουσ :
(α). Μζςα ςτο κείμενο τθσ εργαςίασ . το ενδεδειγμζνο ςθµείο του κειµζνου ειςάγεται το
επίκετο του ςυγγραφζα και το ζτοσ δθμοςίευςθσ τθσ πθγισ που χρθςιμοποιοφμε.
Παράδειγμα (Burgin, 1986) ι ςφμφωνα με τον Burgin (1986).
Προςοχι: το κείμενο τθσ εργαςίασ, τα αποςπάςματα τα οποία ζχουν αντιγραφεί
μπαίνουν ςε ειςαγωγικά. Σα κείμενα αυτά δεν πρζπει να ξεπερνοφν τον αρικμό των 40
λζξεων. Οποιοδιποτε κείμενο δεν περιζχεται ςε ειςαγωγικά κεωρείται ότι ανικει ςτο
ςυγγραφζα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Εάν ζχει πραγματοποιθκεί ςφνοψθ ι παράφραςθ
πθγισ τότε αναφζρεται ςε παρζνκεςθ ο ςυγγραφζασ, το ζτοσ και ο αρικμόσ τθσ ςελίδασ.
Σο κείμενο τθσ εργαςίασ δφναται να περιλαμβάνει 40% πλθροφοριϊν οι οποίεσ
προζρχονται από άλλουσ ςυγγραφείσ (απόφαςθ ςυνζλευςθσ αρικ. 20/16-12-20).
(β) ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ ςτο ειδικό τμιμα τθσ «Βιβλιογραφίασ», περιγράφονται
αναλυτικά, όλεσ οι αναφορζσ (και μόνον αυτζσ) που ζχουν γίνει μζςα ςτθν εργαςία.
Προςοχι: χετικά με τθν βιβλιογραφία κα πρζπει να τθροφνται αυςτθρά τα πλάγια
γράμματα, οι παρενκζςεισ, οι αγκφλεσ και τα ςθμεία ςτίξθσ.
Τποςθμειϊςεισ Οι υποςθμειϊςεισ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ κάκε ςελίδασ με μονό
διάςτιχο και γραμματοςειρά 10 ςτιγμϊν. Ο εκκζτθσ τθσ υποςθμείωςθσ τοποκετείται πριν το
ςθμείο ςτίξθσ.
Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ε αυτό το ςθμείο, παρουςιάηονται ςυγκεκριμζνα παραδείγματα του τρόπου που γίνεται
αναφορά μζςα ςτο κείμενο κακϊσ και τθσ βιβλιογραφικισ αναφοράσ
Ο τρόποσ που παρουςιάηεται θ τελικι βιβλιογραφία πρζπει να απαντά ςε κάκε ζνα από τα
ακόλουκα ερωτιματα:


υγγραφζασ: Ποιοσ είναι ο ςυγγραφζασ του ζργου ςτο οποίο γίνεται αναφορά



Ημερομθνία: Πότε δθμιουργικθκε/εμφανίςτθκε το ζργο



Σίτλοσ: Πωσ τιτλοφορείται το ζργο



Πθγι: Που μπορϊ να αναηθτιςω το ζργο

1

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικαιροποιιςεισ του APA κακϊσ και για επιπλζον περιπτϊςεισ
αναφορϊν βλζπε https://apastyle.apa.org/
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Βιβλίο ςε ζντυπθ µορφι µε ζνα ςυγγραφζα
Παραπομπι εντόσ του κειμζνου: φμφωνα με τθ Rosenblum(1984)… ι ….(Rosenblum, 1984)
Βιβλιογραφία : Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ. Εκδόςεισ.
Παράδειγμα: Rosenblum, N. (1984): A World History of Photography. Abbeville Press.
Κεφάλαιο από βιβλίο µε επιµζλεια
Παραπομπι εντόσ του κειμζνου: φμφωνα με το Nixon (1997, Κεφάλαιο 6, ςελ 185)…. ι ….
(Nixon 1997, Κεφάλαιο 6, ςελ 185)….
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Σίτλοσ Κεφαλαίου. το B. Επίκετο (Επιμ.), Τίτλοσ βιβλίου
(ςελίδεσ κεφαλαίου). Εκδότθσ.
Παράδειγμα: Nixon, S. (1997). Exhibiting masculinity. το S. Hall (Επιμ.), Representation (ςς.
291-336). Sage Publications
Βιβλίο με δφο και περιςςότερουσ ςυγγραφείσ
Παραπομπι εντόσ του κειμζνου: Μελζτθ των Leader και Groves (2000) ι (Leader & Groves,
2000)
ΗΜΕΙΩΗ: Αν οι ςυγγραφείσ είναι περιςςότεροι των δφο, μεταξφ των δφο τελευταίων
ςυγγραφζων χρθςιμοποιοφμε το ςφμβολο ‘&’. τθν παραπομπι, από τθ δεφτερθ φορά που
κα παραπζμψουμε ςτθν ίδια πθγι γράφουμε μόνο τον πρϊτο ςυγγραφζα και ςτθ ςυνζχεια
τθ ςυντομογραφία ‘κ.ά.’ ( ι et al. Για ξενόγλωςςο κείμενο). Για παράδειγμα, (Leader et al,
2000).
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. & Επίκετο, Β. (Ζτοσ). Τίτλοσ Βιβλίου. Εκδότθσ.
Παράδειγμα: Leader, D. & Groves, J. (2000). Introducing Lacan. Icon Books Ltd
Ηλεκτρονικό Βιβλίο (Ε-book)
Παραπομπι ςτο κείμενο: Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του βιβλίου ζντυπθσ μορφισ.
Βιβλιογραφία: Δφο τρόποι
1) Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ Βιβλίου. Εκδότθσ. Ανακτικθκε θμερομθνία, ζτοσ, από URL
Παράδειγμα: Baradell, S.(2012) Photojournalism, Technology and Ethics: What’s Right and
Wrong Today? Black Star Ltd. Ανακτικθκε 29 Απριλίου, 2020, από
http://rising.blackstar.com/wp-content/uploads/2008/11/photoethics.pdf
2) Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ Βιβλίου. Εκδότθσ. Doi: 10xxxxxx
Παράδειγμα: Costello, D. (2017). On Photography: A Philosophical Inquiry. Routledge. Doi:
10.4324/9781315266688
Άρκρο περιοδικοφ ςε ζντυπθ µορφι
Παραπομπι ςτο κείμενο: φμφωνα με τon Benjamin (1972)… ι ….( Benjamin, 1972)
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Σίτλοσ άρκρου. Τίτλοσ περιοδικοφ, Αριθμόσ ετών ζκδοςησ
του περιοδικοφ (αρικμόσ τεφχουσ για το τρζχον Ζτοσ ζκδοςθσ του περιοδικοφ, αν υπάρχει),
αρικμόσ ςελίδων.
Παράδειγμα: Benjamin, W. (1972). A Short History of Photography. Screen, vol.13, (1), 5-26.
Άρκρο περιοδικοφ που εκδίδεται αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι µορφι ςτο διαδίκτυο
Όπωσ ακριβϊσ ςτθν ζντυπθ ζκδοςθ με τθν προςκικθ ςτο τζλοσ: Ανακτικθκε θμερομθνία,
από URL
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Άρκρο περιοδικοφ µε DOI 2
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Paivio, 1975) ι O Paivio (1975) διαπίςτωςε ότι ...
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Σίτλοσ άρκρου. Τίτλοσ περιοδικοφ, Αριθμόσ ετών ζκδοςησ
του περιοδικοφ (αρικμόσ τεφχουσ για το τρζχον Ζτοσ ζκδοςθσ του περιοδικοφ, αν υπάρχει),
αρικμόσ ςελίδων. Κϊδικασ doi
Παράδειγμα: Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory &
Cognition, 3, 635-647. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225
Άρκρο ςυνεδρίου
1) Αν ζχει εκδοκεί μετά το ςυνζδριο ςε βιβλίο ι περιοδικό ακολουκεί τθν ίδια μορφι
με το βιβλίο ι περιοδικό αντίςτοιχα
2) Αν δεν ζχει εκδοκεί τότε ιςχφει το παρακάτω
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Batur, 2018) ι Εκείνο που διαπιςτϊνει θ Batur (2018) μπορεί να
ερμθνεφςει
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ, Μινασ θμερομθνία διεξαγωγισ ςυνεδρίου ). Τίτλοσ
ειςήγηςησ. *Περιγραφι παρουςίαςθσ+. Σίτλοσ ςυνεδρίου, Πόλθ, Χϊρα. URL τθσ
παρουςίαςθσ αν υπάρχει
Παράδειγμα: Batur, A. L. (2018, November 22-24) Photography as a Collective Act of
Resistance [Κεντρικι ομιλία]. 5th International Conference Of Photography And Theory.
Photographies And Conflict: Archiving & Consuming Images Of Strife, Nicosia, Cyprus.
Άρκρο ςε εφθμερίδα
1) Που ζχει ζντυπθ ζκδοςθ (κακθμερινι ι εβδομαδιαία)
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Αντωνιάδθσ, 2008)
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ, Μινασ ακριβισ θμερομθνία). Σίτλοσ άρκρου.
Τίτλοσ Εφημερίδασ, αρικμόσ ςελίδασ ι ςελίδων αν υπάρχουν. URL άρκρου αν πρόκειται για
θλεκτρονικι ζκδοςθ
Παράδειγμα: Αντωνιάδθσ , Κ. (2008, 6 Οκτωβρίου). Λανκάνουςα Εικόνα. Καθημερινή, ςελ.
12.
2) Με αποκλειςτικά θλεκτρονικι ζκδοςθ
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Αντωνιάδθσ, 2008)ι …Αντωνιάδθσ (2008)
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ, Μινασ ακριβισ θμερομθνία). Τίτλοσ άρθρου.
Σίτλοσ Εφθμερίδασ. URL άρκρου
Παράδειγμα: Αντωνιάδθσ , Κ. (2008, 6 Οκτωβρίου). Λανθάνουςα Εικόνα. Κακθμερινι.
https://www.kathimerini.com/antoniadis/lanthanousa-eikona.html
Προςωπικι επικοινωνία (υνομιλία, αλλθλογραφία, Ε-mail)
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Αντωνιάδθσ, προςωπικι επικοινωνία, Αφγουςτοσ 12, 2020)
Βιβλιογραφία: τισ τελικζσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, δεν μπορεί να ςυμπεριλθφκεί θ
προςωπικι επικοινωνία, διότι θ πλθροφορία αυτι δεν μπορεί να ανακτθκεί από άλλουσ
ερευνθτζσ.
Διδακτορικό και Μεταπτυχιακι εργαςία
2

DOI βλέπε https://www.doi.org
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Παραπομπι ςτο κείμενο: (Hogarth, 1998)ι …Hogarth (1998)
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ διδακτορικοφ / μεταπτυχιακήσ εργαςίασ
(Αδθμοςίευτθ Διδακτορικι Διατριβι / Μεταπτυχιακι εργαςία). Όνομα Ιδρφματοσ.
Παράδειγμα: Hogarth, J. (1998) 'Dislocated landscapes' : a sculptors response to
contemporary issues within the British landscape (Αδθμοςίευτθ Διδακτορικι Διατριβι).
University of Sunderland.
Προςοχι: Αν τθ διατριβι ι εργαςία τθ βρείτε μζςω βάςθσ δεδομζνων ι κεντρικοφ
αποκετθρίου ι αρχείου τότε θ αναφορά ζχει τθν εξισ μορφι: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ
(Μοναδικόσ αρικμόσ ζκδοςθσ αν υπάρχει)* Είδοσ εργαςίασ, Πανεπιςτιμιο εκπόνθςθσ+.
Βάςθ δεδομζνων ι αποκετθρίου ι αρχείου. URL αν υπάρχει
Παράδειγμα: Hogarth, Jan. (1998) 'Dislocated landscapes': a sculptors response to
contemporary issues within the British landscape. [Διδακτορικι Διατριβι, University
of Sunderland]. EthOS. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=6&uin=uk.bl.ethos.268041

Διαδικτυακι πθγι ολόκλθρθ και όχι μζροσ αυτισ
Παραπομπι ςτο κείμενο: Για να παραπζμψουμε ςε μία ολόκλθρθ διαδικτυακι πθγι,
δθλαδι, ςε ζνα ολόκλθρο website, αρκεί να αναφζρουμε το url εντόσ παρενκζςεωσ.
Παράδειγμα: Σο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ (https://www.uniwa.gr/) αποτελεί μία
εξαιρετικι περίπτωςθ ...
Βιβλιογραφία: Είναι από τισ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ, μαηί με τα μθνφματα
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mails) και τα δεδομζνα ςυνζντευξθσ,
που ςφμφωνα με το ΑΡΑ δε χρειάηεται να καταγραφεί θ αναφορά
τουσ ςτισ τελικζσ Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ. Αρκεί θ παραπομπι ςε
αυτά εντόσ του κειμζνου, όπωσ ςτο παραπάνω παράδειγμα.
Κινθματογραφικι ταινία ι βίντεο
Παραπομπι ςτο κείμενο: Χρθςιμοποιοφμε το όνομα του ςκθνοκζτθ και το ζτοσ
παραγωγισ τθσ ταινίασ όπωσ και ςτα βιβλία
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (κθνοκζτθσ). (Ζτοσ). Τίτλοσ ταινίασ *Είδοσ]. Παραγωγόσ/οι
Παράδειγμα: Markerr, C. (κθνοκζτθσ). (1962) La Jetée *Κινθματογραφικι Σαινία+. Argos
Films
Ζργο τζχνθσ ςε μουςείο ι ςε ιςτοςελίδα μουςείου
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Rotella, 1962) ι Εκείνο που ο κεατισ βλζπει ςτο o Rotella (1962)
μπορεί να ερμθνεφςει
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ ζργου *Είδοσ+. Όνομα μουςείου, Πόλθ, Χϊρα.
Ιςτοςελίδα ζργου τζχνθσ αν υπάρχει
Παράδειγμα: Rotella, M. (1962) With a Smile. [Collage]. Tate Modern, London, England.
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/display/materials-and-objects
Ζκκεςθ
Παραπομπι ςτο κείμενο: Μαρκίδου (2018) ι (Μαρκίδου, 2018)
Βιβλιογραφία: Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Τίτλοσ ζκθεςησ *Ζκκεςθ+. Χϊροσ ζκκεςθσ, Πόλθ, Χϊρα.
URL αν υπάρχει
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Παράδειγμα: Μαρκίδου, Ν. (2018). Selfimages *‘Εκκεςθ+. Μουςείο Φωτογραφίασ
Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα
Προςοχι: Αν δεν υπάρχει όνομα επιμελθτι ι του καλλιτζχνθ που εκκζτει τότε τθ κζςθ του
ονόματοσ παίρνει ο τίτλοσ τθσ ζκκεςθσ: Athens Photo Festival *‘Εκκεςθ+. (2019). Μουςείο
Μπενάκθ, Ακινα, Ελλάδα.
Σθλεοπτικι ι Ραδιοφωνικι Εκπομπι
Παραπομπι ςτο κείμενο: (Επίκετο παραγωγοφ ι παρουςιαςτι, ζτοσ) ι Επίκετο παραγωγοφ
ι παρουςιαςτι (ζτοσ)
Βιβλιογραφία: Επίκετο Α. (Ζτοσ, Μινασ, θμερομθνία) Τίτλοσ εκπομπήσ *Είδοσ+ τακμόσ ι
κανάλι. URL εκπομπισ αν υπάρχει.

VIII. Εικονογράφθςθ (Πθγζσ)
Θα πρζπει να αναφζρεται θ προζλευςθ των εικόνων (όνομα δθμιουργοφ, αρχείο) που
χρθςιμοποιικθκαν για τθν εικονογράφθςθ τθσ πτυχιακισ (εικόνεσ από βιβλία, περιοδικά
και εφθμερίδεσ, διαδίκτυο). Η ενότθτα εικονογράφθςθ (πθγζσ) ακολουκεί τθν βιβλιογραφία

IX.

Παράρτθµα -Παραρτιµατα:

τα παραρτιματα τοποκετείται το υλικό τθσ ζρευνασ, είτε γιατί είναι εκτενζσ είτε γιατί
είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ ι ακόμα γιατί δε χρειάηεται να τοποκετθκεί ςτο κυρίωσ
κείμενο τθσ. Περιλαμβάνεται υλικό που μπορεί να δει ο αναγνϊςτθσ αργότερα και δεν
αλλοιϊνει ι διαταράςςει τθ ροι τθσ εργαςίασ αν δεν περιζχεται ςτο κυρίωσ κείμενο αλλά
ςε ξεχωριςτι κζςθ. ε παραρτιματα τοποκετοφνται ςυνικωσ εκτενείσ πίνακεσ, γραφικά,
κατάλογοι, εκτενείσ αναφορζσ, χάρτεσ, ςυνεντεφξεισ, ερωτθματολόγια, κλπ. Σα
παραρτιματα μποροφν να είναι ζνα ι πολλά. Κάκε παράρτθμα πρζπει να ζχει ενιαίο κζμα.
Αν πρζπει να παρατεκεί και άλλο υλικό τότε δθμιουργείται άλλο παράρτθμα µετά το
πρϊτο. Αν το παράρτθμα είναι ζνα τότε ονομάηεται απλϊσ Παράρτθμα, αν είναι πολλά
τότε τα αναφζρεται ωσ Παράρτθμα Α, Παράρτθμα Β, κλπ. Σο παράρτθμα µπαίνει ςτο τζλοσ
τθσ εργαςίασ, µετά τθ βιβλιογραφία, αποτελεί ξεχωριςτό τμιμα τθσ εργαςίασ και
αναφζρεται ςτα περιεχόμενα. Δεν γράφεται ςτα περιεχόμενα τι περιλαμβάνει το
παράρτθμα, παρά µόνο θ λζξθ Παράρτθμα (ι Παράρτθμα Α, κλπ). Σο παράρτθμα ξεκινά µε
τον τίτλο Παράρτθμα και ςτθ ςυνζχεια αναφζρεται το περιεχόμενό του.
Σζλοσ ςτθν δεφτερθ ςελίδα - εςωτερικά - τθσ πτυχιακισ εργαςίασ περιζχεται υπεφκυνθ
διλωςθ του ςυντάκτθ τθσ (των ςυντακτϊν τθσ) µε τα εξισ :
Τπεφκυνθ Διλωςθ :
Βεβαιϊνω ότι, είμαι ςυγγραφζασ αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ και ότι κάκε βοικεια τθν
οποία είχα για τθν προετοιμαςία τθσ, είναι πλιρωσ αναγνωριςμζνθ και αναφζρεται ςτθν
πτυχιακι εργαςία. Επίςθσ ζχω αναφζρει τισ όποιεσ πθγζσ από τισ οποίεσ ζκανα χριςθ
δεδομζνων, ιδεϊν ι λζξεων, είτε αυτζσ αναφζρονται ακριβϊσ είτε παραφραςμζνεσ.
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Επίςθσ βεβαιϊνω ότι αυτι θ πτυχιακι εργαςία προετοιμάςτθκε από εμζνα προςωπικά
ειδικά για τισ απαιτιςεισ του προγράµµατοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Φωτογραφίασ και
Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ.
Πνευματικά Δικαιϊματα
τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ ςτθ ςελίδα 50553 γίνεται
αναφορά ςτον νόμο 2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτον οποίο υπόκειται θ
πτυχιακι εργαςία.
Η διπλωματικι εργαςία αποτελεί προϊόν ςυνεργαςίασ του φοιτθτι και των μελϊν Δ.Ε.Π.
επίςθσ των Ακαδθμαϊκϊν Τποτρόφων, ΕΔΙΠ και των ΠΔ 407/80. τα προαναφερόμενα
φυςικά πρόςωπα ανικουν τα πνευματικά δικαιϊματα τθσ δθμοςίευςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτισ ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια
και ςε επιςτθμονικά περιοδικά.
Η διπλωματικι εργαςία και ότι άλλο ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ ι κα
προκφψει από αυτιν όπωσ τα πικανά δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ ι εμπορικισ
εκμετάλλευςθσ, προςτατεφονται με τθ νομοκεςία Ν.2121/93 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
και ανικουν ςτο φοιτθτι, τον επιβλζποντα/ουςα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, και ςτο Σμιμα
Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν.
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