
ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, 

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

θεματικό πεδίο για το Χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.  

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 14/10/2021 και ώρα 11:00-13:00 καθώς και Πέμπτη 

21/10/2021 και ώρα 16:00-18:00. Το μάθημα θα γίνει δια ζώσης στην Αίθουσα 3.  

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 (μου παραδίδετε) την αίτηση δήλωσης θεματικού πεδίου, 

υπογεγραμμένη από τον σπουδαστή/ές, 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  

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. 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 

Τα μαθηματα θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δια ζώσης με βασικές προϋποθέσεις 

όπως αναγράφονται παρακάτω. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται 

με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν 

υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών 

τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από 

κορωνοϊό COVID-19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής 

εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για 

κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη 

στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).  Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης 

διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη 

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


και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου 

βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, 

υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που 

ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

(φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές 

οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή 

αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές 

σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου 

πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Καλή συνέχεια,  

Φανή Α. Mπανιά Υπεύθυνη Πτυχιακής Εργασίας  

  

  

 

 

 

 

 

 


