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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΕΝΑΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Σχολή Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Νοσηλευτικής 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σήμερα  _________________ ημέρα _________________ και ώρα _____________ 

συνήλθε η τριμελής επιτροπή κρίσεως πτυχιακής εργασίας αποτελούμενη από τους: 

α)  Εισηγητής ____________________________________________________________ 

β)  Μέλος _______________________________________________________________ 

γ)  Μέλος _______________________________________________________________ 

για να κρίνει την πτυχιακή εργασία τ_____  σπουδαστ____________________________     

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

με θέμα: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

και αριθμό κατάθεσης πρωτοκόλλου : _________________________________________ 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ Β΄ Γ΄ 

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  (1,5 βαθμοί)    

Σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκε και τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Σημαντική 
αδυναμία εφαρμογής του σχεδιασμού και τήρησης του χρονοδιαγράμματος, 
επιφέρει μείωση βαθμολογίας. Σε περίπτωση απόκλισης από το 
χρονοδιάγραμμα αν αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν οι λόγοι απόκλισης 
(αν έγινε επανασχεδιασμός και επιτυχής εφαρμογή του νέου 
χρονοδιαγράμματος). 

   

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6,5 βαθμοί)    

Α1. Τυπικές προδιαγραφές  (2  βαθμοί) 

▪ Προδιαγραφές σύνταξης (εξώφυλλο, περιεχόμενα, εικόνες, λεζάνες, 

παραρτήματα κλπ).  

▪ Οργάνωση και δομή κειμένου, ποιότητα και ροή γραπτού λόγου, συνοχή, 

εννοιολογικός ειρμός και σύνδεση παραγράφων, ενοτήτων, κεφαλαίων.  

▪ Επάρκεια, πληρότητα και ορθή χρήση βιβλιογραφίας, ερευνητική 

δεοντολογία (προσωπικά δεδομένα, λογοκλοπή, διαδικασία έρευνας).  

▪ Ευανάγνωστη γραφή. Επαρκής εξήγηση γενικών θεωριών που 
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υποστηρίζουν το θέμα. Επαρκής παράθεση παραδειγμάτων.  

Α2. Ουσιαστικές Προδιαγραφές (4,5 βαθμοί) 

▪ Επάρκεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 
▪ Σωστή χρήση βιβλιογραφικών αναφορών / παραπομπών. 
▪ Συνάφεια θεωρητικού - ερευνητικού μέρους. 
▪ Τεκμηρίωση του σκοπού της έρευνας και ερευνητικών ερωτημάτων - 

επάρκεια ανάλυσης εννοιών.  
▪ Πληρότητα περιγραφής μεθοδολογίας και σχεδιασμού έρευνας. Ανάλυση, 

συγκρότηση, μοντελοποίηση, ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου έρευνας 
και τρόπος εφαρμογής.  

▪ Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων, πληρότητα, σαφήνεια, 
εγκυρότητα, αξιοπιστία μεθοδολογίας και ευρημάτων.  

▪ Συσχέτιση ευρημάτων με άλλα ερευνητικά δεδομένα. Τεκμηρίωση 
ισχυρισμών. 

   

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (2 βαθμοί)    

▪ Χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
▪ Σωστή αξιοποίηση του χρόνου 
▪ Ικανότητα επικοινωνίας με το ακροατήριο 
▪ Καλή γνώση του αντικειμένου 
▪ Επεξήγησης του θέματος, του σκοπού, των ερευνητικών ερωτημάτων, του 

σχεδιασμού και της μεθοδολογίας της έρευνας 
▪ Σωστή σύνοψη και επικέντρωση στα κύρια σημεία 
▪ Σαφήνεια της παρουσίασης  
▪ Σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα στις απαντήσεις 

   

ΣΥΝΟΛΟ (Α1 + Α2 + Β)    

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ* 

 

Αριθμητικώς  

Ολογράφως  

*Αποτελεί τον μέσο όρο των συνολικών βαθμολογιών των τριών αξιολογητών. 

 

 

O Εισηγητής Το μέλος Το μέλος 

 

 

 

  

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)    (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)    (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

 

 


