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Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Ε.ΣΥ.Π., οι φοιτητές προκειμένου να λάβουν το
Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό υποχρεούνται […] να
έχουν εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία.
Οι διπλωματικές εργασίες μπορεί να εκπονούνται είτε ατομικά είτε ομαδικά (ομάδα μέχρι 3
φοιτητές) με σκοπό τη σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα
διάφορα μαθήματα.
Η διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων [και
πρακτικής] των φοιτητών/τριών. Η εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική
χρησιμοποιώντας ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς τρόπους μεθοδολογίας.
Ο επόπτης καθηγητής της διπλωματικής εργασίας ορίζεται βάσει της συνάφειας του
επιστημονικού του έργου με το υπό μελέτη αντικείμενο της εργασίας. Ο επόπτης καθηγητής
της διπλωματικής εργασίας είναι και ο επόπτης που θα βεβαιώσει τελικώς την ολοκλήρωση της
πρακτικής άσκησης του φοιτητή (θα ελέγξει δηλαδή την πληρότητα όλων των σχετικών
εντύπων).
Ο επόπτης καθηγητής ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής
παρακολούθησης/εποπτείας της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (ενώπιον της οποίας θα
γίνεται και η υποστήριξη) με την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των
μελών με το θέμα της διπλωματικής και των μαθημάτων που διδάσκουν. Η υποστήριξη της
εργασίας γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επόπτη καθηγητή. Η εργασία
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην τελική της μορφή στον επόπτη και αποστέλλεται στα άλλα
δύο μέλη της επιτροπής πριν από κάθε διαδικασία υποστήριξης. Ο ορισμός της τριμελούς
επιτροπής γίνεται από τον επόπτη στη Γραμματεία.
Η διπλωματική εργασία αναλαμβάνεται μετά την 8η εβδομάδα του Α΄ εξαμήνου. Ο ελάχιστος
χρόνος υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 8
εβδομάδων (από την ημερομηνία ανάληψής της) και δεν μπορεί να κατατεθεί προς παρουσίαση
εάν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος και
δεν έχει ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία. Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών
υλοποιείται μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (κανονικής) του Β’ Εξαμήνου.

Ελάχιστος χρόνος υποβολής: 8 εβδομάδες
Μέγιστος χρόνος υποβολής: τελευταία ημέρα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για
παρουσίαση το τρέχον εξάμηνο. Η επόμενη περίοδος παρουσιάσεων είναι με την έναρξη του
νέου ακαδ. έτους

Η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο με: το ονοματεπώνυμο φοιτητή, το θέμα, τον επόπτη, την
τριμελή επιτροπή, την ημερομηνία ανάληψης διπλωματικής, οποίος και κοινοποιείται στους
διδάσκοντες, στους φοιτητές και στον επιστημονικό υπεύθυνο του Π.Ε.ΣΥ.Π.
Η διπλωματική εργασία κατατίθεται από τον σπουδαστή στη γραμματεία σε μορφή .pdf
εγγεγραμμένη σε CD. Μετά την παρουσίασή της, με ευθύνη του υπευθύνου του
προγράμματος αναρτάται σε PDF σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της σχολής, εφόσον υπάρχει
η σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα και με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει βαθμό άνω του
οκτώ (8).
Σε περίπτωση που κάποιος δεν προλάβει να ολοκληρώσει το ακαδημαϊκό έτος που φοιτά, μπορεί
να ολοκληρώσει την Διπλωματική του Εργασία μέσα στα προβλεπόμενα από τον κανονισμό όρια.
Διαδικασίες – Βήματα
 Οι συνεργάτες - καθηγητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. ανακοινώνουν πριν τη λήξη των μαθημάτων
του Α’ εξαμήνου ενδεικτικά θέματα και βιβλιογραφία υποστήριξης Διπλωματικών
Εργασιών. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να προτείνουν στους καθηγητές και δικά τους
θέματα.
 Ο φοιτητής/τρια επιλέγει αν θα εκπονήσει την Διπλωματική Εργασία ατομικά ή
ομαδικά, και ακολούθως επιλέγεται ο επόπτης καθηγητής της Διπλωματικής.
 Ακολουθούν συναντήσεις φοιτητή/ήτριας – φοιτητών/τριών και επόπτη καθηγητή,
συγκεκριμενοποιείται το θέμα της Διπλωματικής και στοιχειοθετείτε η δομή της εργασίας
με τη μορφή εκτενούς πίνακα περιεχομένων. Σ’ αυτό το βήμα, συμπληρώνεται (από κάθε
φοιτητή/ήτρια) το Έντυπο Π.Ε.ΣΥ.Π. Π101Α - ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με συνημμένο το Έντυπο ΠΕΣΥΠ Π101Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (το Έντυπο Π101Β μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες
σελίδες). Τα έντυπα υποβάλλονται στη Γραμματεία μετά την έναρξη των μαθημάτων του Β’
Εξαμήνου.
 Ο επόπτης καθηγητής κάθε διπλωματικής εργασίας ορίζει (τα άλλα δύο μέλη) της
τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης/εποπτείας της εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας (ενώπιον της οποίας θα γίνεται και η υποστήριξη) υποβάλλοντας στη Γραμματεία
το
Έντυπο
Π.Ε.ΣΥ.Π.
Π102
–ΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ.
 Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω βήματος, ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο
Διευθυντής του Παραρτήματος ανάλογα, επιδίδει σε κάθε φοιτητή/ήτρια το Έντυπο
Π.Ε.ΣΥ.Π. Π103 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.
 Πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με βάση τις αρχές οι οποίες
περιγράφονται στο Παράρτημα 1 & 2 και ταυτόχρονη υποστήριξη από τους καθηγητές της
τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης/εποπτείας. Η παρουσίαση - υποστήριξη της
εργασίας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή.

 Μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (κανονικής) του Β’ Εξαμήνου, εφόσον έχει
παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας μετά την ανάληψή της
(8 εβδομάδες) και ο/η φοιτητής/ήτρια έχει περάσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων του
Προγράμματος, ο/η φοιτητής/ήτρια καταθέτει την εργασία του, στη Γραμματεία
ηλεκτρονικά, σε μορφή .pdf,
 Παράλληλα, η Γραμματεία ανακοινώνει το πρόγραμμα παρουσιάσεων των
διπλωματικών εργασιών.
 Οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν (υποστηρίζουν) τις διπλωματικές εργασίες τους
σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα παρουσιάσεων και αξιολογούνται από την τριμελή
επιτροπή παρακολούθησης/εποπτείας. Η τριμελής επιτροπή συντάσσει σχετική Πράξη
Αξιολόγησης σύμφωνα με το Έντυπο Π.Ε.ΣΥ.Π. Π104 - ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Π.Ε.ΣΥ.Π, το οποίο και υποβάλλει στη
Γραμματεία.
 Είναι δυνατή η επίδοση σχετικής βεβαίωσης εκπόνησης και παρουσίασης της
Διπλωματικής εργασίας από τη Γραμματεία.
Αξία της Διπλωματικής Εργασίας
Η Διπλωματική εργασία αξιολογείται και ο φοιτητής βαθμολογείται με Βαθμό Διπλωματικής
Εργασίας στην κλίμακα 0-10 και συνεισφέρει τα 30 εκατοστά στο Βαθμό Πτυχίου. Δηλαδή, αν
Χ είναι ο συντελεστής που προκύπτει από τον Μ.Ο. όλων των μαθημάτων και Ψ ο
συντελεστής από τον Βαθμό Διπλωματικής, ο Βαθμός Πτυχίου προκύπτει από τον τύπο:
Βαθμός Πτυχίου = (70%) Χ + (30%) Ψ

Μορφή και έκταση της Διπλωματικής Εργασίαςi
Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας υπολογίζεται τουλάχιστον στις 12.000 λέξεις (40 περίπου
σελίδες). Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα
αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει
σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της
εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή
επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Η δομή της θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες
ακαδημαϊκού κειμένου θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300-500 λέξεων. Για ορισμένα
θέματα, η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως διδακτικά υλικά (φυσικά ή σε ψηφιακή
μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.
Κριτήρια αξιολόγησης μιας Διπλωματικής Εργασίαςii
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινά και γνωστά στους φοιτητές πριν από την έναρξη της
εκπόνησης. Κάθε επιβλέπων καθηγητής, όμως μπορεί να δίνει σχέδια αξιολόγησης πιο σχετικά με
το είδος της Διπλωματικής Εργασίας που κάθε φοιτητής εκπονεί, τη χρονική στιγμή που γίνεται η
συμφωνία επί του θέματος. Κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσαν να είναι:
 Κατανόηση θεωρητικών μοντέλων από τα οποία τα θέματα μελέτης και οι έννοιεςκλειδιά της συγκεκριμένης μελέτης απορρέουν.
 Σύνδεση θεωρητικού πλαισίου και πρακτικής

 Συγκρότηση δομής του κειμένου από τους στόχους στην ανάλυση και σύνθεση, στα
συμπεράσματα και τις προτάσεις
 Στοιχεία μαρτυρίας προσωπικής και επαγγελματικής αυτό-αξιολόγησης (κριτική
απόψεων, κατάθεση προσωπικών αξιολογήσεων)
 Ερευνητικές δραστηριότητες (θέματα πρωτοτυπίας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας)
 Χρήση βιβλιογραφικών αναφορών
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