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Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, 

 
Όσοι/ες φοιτητές/τριες δικαιούνται πτυχιακές εργασίες καλούνται να δηλώσουν θεματικό 

πεδίο για το Χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Όπως γνωρίζεται σύμφωνα με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος πραγματοποιείται μια υποχρεωτική 2ωρη 

διάλεξη όπου όλοι/ες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρευρεθούν. Συγκεκριμένα, η ίδια 

υποχρεωτική διάλεξη που αφορά την διαδικασία κατοχύρωσης αλλά και συγγραφής της 

Πτυχιακής εργασίας θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 08/09/2020 και ώρα 13:00-15:00 καθώς και 

Πέμπτη 15/09/2020 και ώρα 15:00-17:00. Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά στο skype business, 

στο link:   https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fbania/MFPHKF24 

 

 Το υποχρεωτικό αυτό μάθημα/διάλεξη (το ίδιο) πραγματοποιείται δυο φορές όπως 

αναγράφεται πιο πάνω έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε 

ποια από τις δυο διαλέξεις μπορούν να παραβρεθούν.  

Σημειώνεται πως η παρουσία κάθε φοιτητή/τριας είναι υποχρεωτική, καθώς στη διάλεξη 

αυτή θα καταθέτει την αίτηση δήλωσης θεματικού πεδίου, ώστε να μπορέσει να εγκριθεί. 

Συγκεκριμένα, αν ο/η φοιτητής/ρια ΔΕΝ παρουσιαστεί σε ένα από τα 2 αυτά υποχρεωτικά 

μαθήματα τότε ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα ορισμού θέματος. 

Μπορείτε να βρείτε την δήλωση θεματικού πεδίου για να συμπληρώσετε στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PT126   

 

Σημειώνεται, πως τη δήλωση θεματικού πεδίου θα την ανεβάσετε σε σχετικό φάκελο (εργασίες) 

με όνομα «Δήλωση Θεματικού Πεδίου- Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021» στο eclass την ώρα του 

μαθήματος.  https://eclass.upatras.gr/modules/work/index.php?course=PT126&id=13667 

Επιτυγχάνεται η επίτευξη μαθησιακών στόχων και όταν δηλώσετε να κάνετε την πτυχιακή σας ως 

ζεύγη όπου μαθαίνετε να συνεργάζεστε ομαλά και επιπλέον ενισχύεται η διαδικασία της 

συνεργασίας για την ολοκλήρωση ενός project. 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fbania/MFPHKF24
https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PT126
https://eclass.upatras.gr/modules/work/index.php?course=PT126&id=13667
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Όποια επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με το μάθημα (προαπαιτούμενα, χρόνους & 

κανόνες διεξαγωγής, κτλ) μπορείτε να τη βρείτε στον Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PT126. 

  

Καλή συνέχεια, 

Φανή Α. Mπανιά      

Υπεύθυνη Πτυχιακής Εργασίας  

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PT126

