
 
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 8251 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 

ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: - 

ΓΛΩΑ ΤΓΓΡΑΦΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

OXI 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 



ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσκαι το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι, με τθν εκπόνθςθ τθσ προπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι 

οι παρακάτω: 

1. Η ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του προπτυχιακοφ φοιτθτι να προςεγγίηει  ζνα 
πρόβλθμα. 

2. Η ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ, μζςω τθσ μελζτθσ και τθσ επεξεργαςίασ ενόσ 
ςθμαντικοφ προβλιματοσ και θ απόκτθςθ νζων γνϊςεων που προζρχονται από 
τθ μελζτθ. 

3. Η ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του προπτυχιακοφ φοιτθτι να μπορεί να δίνει μια 
πλιρθ και ορκι λφςθ ςτα προβλιματα, που πικανόν αναφφονται. 

4. Η εξάςκθςθ του προπτυχιακοφ φοιτθτι ςτο να αναηθτά, να διερευνά, να 
επιλζγει, να χρθςιμοποιεί και να καταγράφει ςτοιχεία από βιβλιογραφικζσ 
πθγζσ. 

5. Η εξάςκθςθ του προπτυχιακοφ φοιτθτι ςτθν ςυγγραφι και παρουςίαςθ ενόσ 
κειμζνου με ςτοιχεία και από βιβλιογραφικζσ πθγζσ, χωρίσ να μετατρζπεται θ 
ζννοια των πλθροφοριϊν του πρωτότυπου από το οποίο πιρε τισ πλθροφορίεσ. 

6. Η εκπαίδευςθ του προπτυχιακοφ φοιτθτι ςτθν ικανότθτα τθσ ςυγγραφισ όχι 
μόνον μιασ πτυχιακισ εργαςίασ αλλά κάκε είδουσ κειμζνου που να χρειάηεται 
να εμπεριζχει επιςτθμονικι ςκζψθ, παρουςίαςθ κζςεων και προτάςεων, 
υποβολι νζων ιδεϊν και κατευκφνςεων και εν γζνει, κάκε είδοσ κειμζνου, που 
να εξυπθρετεί τθν επιςτθμονικότθτα του ςυντάκτθ του και τθν προϊκθςθ των 
ιδεϊν και των προτάςεϊν του. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 



Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

➢ Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

➢ Αυτόνομθ εργαςία  

➢ Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

➢ Ομαδικι εργαςία  

➢ Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

➢ Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

➢ Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Η διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ πτυχιακισ χωρίηεται ςε δφο ι τρία μζρθ: 
1. υλλογι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν με μελζτθ τθσ διακζςιμθσ βιβλιογραφίασ. 
2. Πειραματικό μζροσ, αν αυτό απαιτείται από το κζμα τθσ πτυχιακισ. 
3. υγγραφι ενόσ κειμζνου που κα ςυμπυκνϊςει με εμπεριςτατωμζνο τρόπο τθν άποψθ που 

διαμορφϊνεται από τθν μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ, ι/και τα δεδομζνα που προζκυψαν από τθν 
πειραματικι διαδικαςία. 

Η αξία τθσ πτυχιακισ εργαςίασ δεν κακορίηεται από τον αρικμό των ςελίδων, αν και ζνασ ελάχιςτοσ 
αρικμόσ ςελίδων είναι απαραίτθτοσ. Ακριβζςτερο κα ιταν το να προςδιοριςτεί ζνασ αρικμόσ λζξεων 
που κα χρειαςτεί να περιλαμβάνει το κείμενο για να κεωρείται πλιρεσ και ικανοποιθτικό. 

 Ειδικότερα, ορίηονται οι 20.000 λζξεισ ωσ ο ελάχιςτοσ αρικμόσ λζξεων κακαροφ κειμζνου, χωρίσ να 
περιλαμβάνεται θ βιβλιογραφία, τα ςχιματα, οι πίνακεσ κλπ. Εξειδικευμζνα κζματα πικανόν να 
μποροφν να καλφπτονται με μικρότερο μζγεκοσ κειμζνου. ε ανάλογεσ περιπτϊςεισ είναι ευκφνθ του 
ειςθγθτι και τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ να αποφαςίςει για τθν πλθρότθτα κάλυψθσ του 
κζματοσ και τθν αποδοχι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ.  

Είναι αυτονόθτο ότι τθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ αποδοχι και επιτυχία τθσ πτυχιακισ, τθν δίνει θ 
ποιότθτα τθσ δουλειάσ και το κριτιριο τθσ ποιότθτασ είναι αυτό που πρζπει να κυριαρχεί, εκτόσ των 
άλλων.  

Σζλοσ, κάκε φοιτθτισ, πρζπει να εκπονιςει πτυχιακι εργαςία με κζμα που να ζχει τθν μεγίςτθ ςχζςθ 
με τα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται ςτο ΣΙΕ και τα πραγματικά κζματα που απαςχολοφν τον 
απόφοιτο του ΣΙΕ, όταν κα ευρεκεί ςτο χϊρο εργαςίασ του και ςτθν παροχι των επαγγελματικϊν 
υπθρεςιϊν. 



 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

υγγραφι τθσ Διπλωματικισ και τακτικι επικοινωνία 

με τον ειςθγθτι/επιβλζποντα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για 

κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι 

ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ 

45 

Εκπόνθςθ Μελζτθσ 45 

Συγγραφι Εργαςίασ 45 

Αυτοτελισ Μελζτθ 45 

ύνολο Μαθήματος  180 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 

Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

1. Ορκότθτα και εγκυρότθτα περιεχομζνου τθσ 

εργαςίασ (60%) 

2. Επάρκεια βιβλιογραφικϊν αναφορϊν (20%) 

3. Παρουςίαςθ (10%) 

4. Καινοτομικά ςτοιχεία και ερευνθτικζσ προοπτικζσ

 (5%) 

5. ωςτι χριςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (5%) 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

1. How to write and publish a scientific paper. B Gastel, RA Day – 2016, 
Greenwood. 

2. How to write a paper GM Hall, Z Sestak – 2003, Willy Blackwell. 
3. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature ReviewJane 

Webster and Richard T. Watson. MIS Quarterly Vol. 26, No. 2 (Jun., 2002), pp. xiii-

xxiii. 

 
 

https://www.google.com/books?hl=el&lr=&id=eyyyCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=write+a+review+paper&ots=tKbJ9RTC8E&sig=BxkWajX855wnr9Be5W3MNefihII
http://research.abzums.ac.ir/portal/file/?139693/how-to-write-a-paper-2013.doc.pdf

