
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 
Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ενότητες  -  Περιγραφή Προαπαιτούµενα 
γνωστικά πεδία 

Αριθµός 
Φοιτητών 

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 

 Γραφιστική Εντύπου Εταιρική ταυτότητα, Βιβλίο, Περιοδικό, Συσκευασία, 
Αφίσα κ.ά. 

Γραφιστική  

 Γραφιστική Πολυµέσων Εταιρική ταυτότητα, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, 
Apps, Διαδραστικές Εφαρµογές κ.ά Γραφιστική / Πολυµέσα  

 Γραφιστική Εικονογράφησης Εταιρική ταυτότητα , Εικονογράφηση Εντύπου, 
Infographics, Αφίσα κ.ά. 

Γραφιστική  

 Γραφιστική Κινούµενης Εικόνας Εταιρική ταυτότητα, Κινούµενη Τυπογραφία, 
Motion Infographics κ.ά 

Γραφιστική / Πολυµέσα  

      

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 Animation Spot 
Κοινωνικό µήνυµα 
Διαφήµιση για προϊόν, υπηρεσίες κλπ Animation / Γραφιστική  

 Animation Typography Teaser , Ποίηση, Διαφήµιση, Κοινωνικά θέµατα κλπ Animation / Γραφιστική  

 Animation Ταινίες 
Ταινίες µυθοπλασίας , Informative animation 
Εκπαιδευτικές κλπ Animation / Γραφιστική  

 Διαδραστικό Animation Installations, Mapping, Animation games Animation / Γραφιστική  

 ΚΟΜΙΚ Εικονογραφηµένη αφήγηση µέσω ΚΟΜΙΚ Εικονογράφηση  

 ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ Η Τέµπερα στη Νεκρή Φύση Εικονογράφηση  

 ΣΚΙΤΣΟ  Εικονογράφηση  

 

Κατηγοριές θεµάτων Πτυχιακών Εργασιών 
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ / ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 
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3.2.4 Κάθε φοιτητής οφείλει να επιλέξει θέµα που εµπίπτει στις προτεινόµενες θεµατικές ενότητες, να έρθει σε συνεννόηση µε 

το µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εν συνεχεία να υποβάλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος «Αίτηση ανάληψης 

πτυχιακής εργασίας» (ΕΝ42.10-2).  
  

3.2.5 Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών (έως 21/11/2016) 
από την ανάρτηση των θεµάτων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας καµιά αίτηση 
δεν γίνεται δεκτή από την Γραµµατεία, παρά µόνο στην αντίστοιχη περίοδο του εποµένου 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου.  

 

3.2.6 Η Γραµµατεία του Τµήµατος καταγράφει τις εγκεκριµένες πτυχιακές εργασίες στο έντυπο «Επικυρωµένος Πίνακας 

Πτυχιακών Εργασιών» (ΕΝ42.10-1Β) και καταθέτει στη Γ.Σ. του Τοµέα ή του Τµήµατος για έγκριση. Μετά την έγκριση η 

Γραµµατεία αναρτά τον Επικυρωµένο Πίνακα Πτυχιακών Εργασιών στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

 

3.2.7 Σε περίπτωση αλλαγής θέµατος ή επιβλέποντα καθηγητή ή παραίτησης φοιτητή, ο φοιτητής καταθέτει στη Γραµµατεία 

του Τµήµατος αίτηση (Γενική Αίτηση ΕΝ11.05-2) υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και ενηµερώνεται 

σχετικά το µαθητολόγιο, ο Τοµέας και ο πίνακας ΕΝ42.10-1Β.  
 

3.2.8 Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα (1) εξάµηνο και µπορεί να παραταθεί για άλλο ένα (1) εξάµηνο. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής χρειάζεται παράταση για άλλο ένα (1) εξάµηνο υποβάλλει αιτιολογηµένη αίτηση (Γενική 

Αίτηση ΕΝ11.05-2) στη Γραµµατεία, η οποία υπόκειται σε έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή και της Γ.Σ. του Τοµέα ή 

του Τµήµατος. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία εντός των τριών (3) ως άνω εξαµήνων, ο 

φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία αίτησης.  



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
 

Όι σπουδαστές που έχουν ήδη ξεκινήσει την πτυχιακή τους εργασία δηλαδή, (έχουν συνεννοηθεί µε τον 

επιβλέποντα καθηγητή, έχουν κάνει την αίτηση γραπτώς στην γραµµατεία υπογεγραµµένη από τον 

καθηγητή), τα παραπάνω δεν έχουν ισχύει βάση απόφασης της γενικής συνέλευσης του τµήµατος.  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης και εξέτασης της πτυχιακής είναι µέχρι την ολοκλήρωση του 

εαρινού εξαµήνου του 2017. Όσοι αποτύχουν στις ηµεροµηνίες, η πτυχιακή χάνεται και εντάσσονται 

αυτοµάτως στο καινούργιο κανονιστικό πλαίσιο ΚΠ42.10-1. 

 


