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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Για την απόκτηση πτυχίου, κάθε φοιτητής / φοιτήτρια οφείλει να συγγράψει πτυχιακή 

εργασία, η οποία στο κύριο μέρος της πρέπει να αφορά στα επιστημονικά πεδία που 

θεραπεύει το Τμήμα και να πληροί συγκεκριμένες επιστημονικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα 

απαιτείται:  

• σαφής οριοθέτηση του υπό πραγμάτευση θέματος,  

• εκτενής παράθεση, παρουσίαση, σχολιασμός και τεκμηρίωση σχετικών με το θέμα 

απόψεων και θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τη βιβλιογραφία,  

• διατύπωση συμπερασμάτων και  

• ευχέρεια στη χρήση γερμανικού επιστημονικού γραπτού λόγου.  

Προϋπόθεση για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να έχει επιτύχει 

στις εξετάσεις των Πρακτικών Γλωσσικών Ασκήσεων και του Προπαρασκευαστικού και να 

βρίσκεται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο των σπουδών του για να δηλώσει στην Γραμματεία 

ότι θα εκπονήσει την διπλωματική του. Προηγουμένως ο φοιτητής / η φοιτήτρια οφείλει να 

έχει έρθει σε συνεννόηση με τον διδάσκων ή την διδάσκουσα της επιλογής του προκειμένου 

να οριστεί το θέμα και η πορεία της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας.  

Η τελική παράδοση της εργασίας γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος της εκάστοτε 

εξεταστικής περιόδου (Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου). Η πτυχιακή εργασία μπορεί 

να συνοδεύεται από προφορική εξέτασηκατά την κρίση του διδάσκοντα / της διδάσκουσας. 

Στην περίπτωση που η πτυχιακή εργασία απορριφθεί μετά την επίσημη κατάθεσή της, ο 

φοιτητής / η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα μίας μόνο διόρθωσης.  

Επισημαίνεται ότι παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε 

μορφή λογοκλοπής (όπως και σε κάθε σεμιναριακή εργασία), συνεπάγεται και στην 

πτυχιακή εργασία την απόρριψη της εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή 

σε πτυχιακή εργασία, επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα / της διδάσκουσας εάν θα 

συνεχίσει τη συνεργασία του με τον φοιτητή / την φοιτήτρια, αναθέτοντάς του/της εκ νέου 



θέμα για την εκπόνηση εργασίας. Η διορθωμένη εργασία, όπως και η νέα εργασία 

παραδίδεται την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.  

Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας 

έχει συντελεστή βαρύτητας 5 κατά τον υπολογισμό βαθμού πτυχίου. 

Έκταση εργασίας 40 έως 60 σελίδες ή περίπου 10.000 έως 15.000 λέξεις. 

Η ακριβής έκταση της εκάστοτε εργασίας ορίζεται σε 

συνεργασία με τον διδάσκων / την διδάσκουσα, αλλά 

θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων. Στα 

όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, 

αλλά εξαιρούνται το εξώφυλλο, η βιβλιογραφία και τα 

τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, 

κείμενα, εικονογράφηση κ.ά.). 

Γλώσσα συγγραφής της εργασίας Γερμανικά 

Σελίδα Τίτλου (βλ. υπόδειγμα) Στη σελίδα αυτή πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε 

• ο πλήρης τίτλος της εργασίας, 

• το όνομα, πατρώνυμο και επίθετο του φοιτητή 

/ της φοιτήτριας που έγραψε την εργασία, 

• ο αριθμός μητρώου του φοιτητή / της 

φοιτήτριας,   

• το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα / της 

διδάσκουσας, 

• το έτος συγγραφής της εργασίας. 

Πίνακας Περιεχομένων Η σελίδα με τον πίνακα περιεχομένων ακολουθεί 

αμέσως μετά την σελίδα τίτλου. 

Μέρη της εργασίας  Αποτελείται από  

• Εισαγωγή  

• Κυρίως κείμενο χωρισμένο σε αριθμημένα 

κεφάλαια και ενδεχομένως και σε 

υποκεφάλαια, (π.χ. 1, 1.1, 1.2. ή και 1.1.1, 

1.1.2 κτλ.)  

• Επίλογος / Συμπεράσματα 

• Βιβλιογραφία 

• Παραρτήματα [εφόσον υπάρχουν] 

Μορφοποίηση κειμένου • Σελίδα Α4  



• Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 

• Γλώσσα: Γερμανική 

• Περιθώρια: 2,5cm σε όλες τις πλευρές 

• Διάστημα γραμμών: 1,5 

• Αρίθμηση σελίδων: συνεχής, από την πρώτη 

σελίδα μετά από αυτή του τίτλου μέχρι το 

τέλος. 

Παραπομπές στις πηγές Στα μαθήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ/ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Οι παραπομπές 

εμφανίζονται ως υποσημειώσεις με συνεχή αρίθμηση, 

τίθενται δίπλα σε κάθε παράθεμα ή/και  σε κάθε 

σημείο του κειμένου που απαιτεί τεκμηρίωση ή 

διευκρίνιση. Η γραμματοσειρά των υποσημειώσεων 

πρέπει να Times New Roman Greek 10  με διάστημα 

γραμμών 1. 

Στη μαθήματα ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: οι 

παραπομπές εμφανίζονται εντός του κειμένου αμέσως 

μετά από κάθε παράθεμα ή/και  σε κάθε σημείο του 

κειμένου που απαιτεί τεκμηρίωση ή διευκρίνιση ως 

εξής: (επώνυμο συγγραφέα, έτος έκδοσης: σελίδες του 

παραθέματος).  

Παραρτήματα Τα όποια παραρτήματα υπάρχουν (κείμενα, δείγματα 

ερωτηματολογίων, εικόνες κτλ.) μπαίνουν στο τέλος 

της εργασίας. 

Βιβλιογραφία Μετά τον Επίλογο ακολουθεί  η Βιβλιογραφία. Η 

βιβλιογραφία παρατίθεται με αλφαβητική σειρά του 

επιθέτου του/της συγγραφέα και προηγείται η 

ξενόγλωσση από την ελληνόγλωσση. Έργα των ίδιων 

συγγραφέων αναγράφονται με χρονολογική σειρά 

(πρώτα τα παλαιότερα, αν είναι του ίδιου έτους με α, 

β, γ κ.λπ.).  

Σε κάθε περίπτωση σημαντικό είναι ο φοιτητής / η 

φοιτήτρια να ακολουθεί απαρέγκλιτα ένα και το 

αυτό πρότυπο ως προς τις παραπομπές και τις 

βιβλιογραφικές καταχωρίσεις. 

Παράθεση πρωτότυπου κειμένου/ 

χρήση δευτερογενών πηγών 

Σε άμεση χρήση αποσπασμάτων από άλλες πηγές 

βάζουμε την πρόταση ή το μέρος της πρότασης που 

χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά και την πηγή στο 

τέλος της παράθεσης ή σε υποσημείωση. Αλλά και σε 



αποσπάσματα που παραφράσαμε οφείλουμε να 

αναφέρουμε την πηγή προέλευσης.  

Η κάθε μορφή αντιγραφής  χωρίς αναφορά στην 

πηγή προέλευσης θεωρείται λογοκλοπή και 

απαγορεύεται. 

Υποβολή της πτυχιακής εργασίας Η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 1 αντίγραφο, 

βιβλιοδετημένη ή (κατόπιν συνεννόησης με τον/την 

εκάστοτε διδάσκοντα ή διδάσκουσα) σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD-ROM ή μέσω E-mail). Ο διδάσκων / η 

διδάσκουσα δύναται, αν το θεωρεί απαραίτητο, να 

επιστρέψει την εργασία στον φοιτητή / στην φοιτήτρια 

για διορθώσεις. Μετά την ενσωμάτωση των 

διορθώσεων ο φοιτητής / η φοιτήτρια καταθέτει εκ 

νέου 1 βιβλιοδετημένο αντίγραφο ή  (κατόπιν 

συνεννόησης με τον/την εκάστοτε  διδάσκοντα / 

διδάσκουσα σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή 

μέσω E-mail). 

 

  



Υπόδειγμα εξωφύλλου πτυχιακής εργασίας 

 

 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 
 

 

Πτυχιακή εργασία 

 

Θέμα ………..…………………………………(16΄΄) 

 

Όνομα Φοιτητή /τριας(16΄΄) 

(Α.Μ ………..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: (όνομα Διδάσκοντα / Διδάσκουσας) (14΄΄) 

……………………………. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, Μήνας Έτος (16΄΄) 
  



 
 

FACHBEREICH FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND 

LITERATUR 

 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT DER NATIONALEN UND 

KAPODISTRIAS UNIVERSITÄT ATHEN 

 
 

 

DIPLOMARBEIT 

 

TITEL ………..…………………………………(16΄΄) 

 

VORNAME NACHNAME des Studenten/ der Studentin (16΄΄) 

(MATRIKELNUMER ………..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAME DES DOZENTEN-DER DOZENTIN (14΄΄) 
……………………………. 

 

 

 

Athen, Monat Jahr (16΄΄) 
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