ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Θέμα πτυχιακής εργασίας μπορούν να δηλώσουν σπουδαστές που φοιτούν στο έκτο
(ΣΤ΄) εξάμηνο σπουδών, στο έβδομο (Ζ΄ ) και πτυχίο.
2. Πριν αρχίσει η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής, μετά από συνεργασία
με τον εκπαιδευτικό, υποχρεούται να υποβάλλει στον επιβλέποντα εκπαιδευτικό το
περίγραμμά της, καθώς επίσης και μία κατάσταση με τη βιβλιογραφία που θα
χρησιμοποιήσει.
3. Η πτυχιακή εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε έκταση από 32 σελίδες Η/Υ (Α4).
Σε περίπτωση που εκπονείται αυτή από περισσότερους του ενός σπουδαστές, μέχρι
τρεις (3) αλλά με ταυτόχρονη κατανομή, αυξάνει ανάλογα και ο αριθμός των σελίδων της.
Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι μορφοποιημένη ως εξής:


Γραμματοσειρά : Times New Roman, μέγεθος 12



Διάστημα ανάμεσα στις γραμμές: 1,5



Περιθώρια σελίδας: Πάνω 2,5 - Κάτω 2,5 - Αριστερά 3 - Δεξιά 2,5

4. Το ελάχιστο όριο κατάθεσης πτυχιακής εργασίας για εξέταση, είναι τρείς μήνες από την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης θέματος πτυχιακής εργασίας και το
ανώτερο δύο χρόνια. Μετά τα δύο χρόνια ο σπουδαστής ακολουθεί την ίδια διαδικασία με
άλλο θέμα.
5. Ο σπουδαστής υποβάλλει την πτυχιακή εργασία μετά την ολοκλήρωσή της και έγκριση
από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό μέσω πρωτοκόλλου στο τμήμα, το αργότερο μία
εβδομάδα πριν την εξέταση. Η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε CD για εξοικονόμηση
χώρου στο φάκελο του σπουδαστή.
Επίσης ο σπουδαστής υποχρεούται να έχει μαζί του κατά την ημερομηνία εξέτασης της,
ένα αντίτυπο πτυχιακής εργασίας για την παρουσίαση της στην εξεταστική επιτροπή.
6. Ακολουθεί εξέταση και υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας εκ μέρους καθ' ενός
σπουδαστή ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και η βαθμολόγησή της. Ο επιβλέπων
εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος, το βαθμολόγιο
του σπουδαστή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της επιτροπής
καθώς και τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας υποχρεωτικά συμπληρωμένο στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
7. Η επανάληψη της διαδικασίας υποβολής και παρουσίασης εργασίας που κρίθηκε ελλιπής
και αναπέμφθηκε για συμπληρωματική επεξεργασία μπορεί να γίνει στην επόμενη
εξέταση πτυχιακών του τμήματος.
8. Το τμήμα διεξάγει εξέταση πτυχιακών εργασιών την πρώτη Πέμπτη κάθε ζυγού μήνα.

