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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (Π.Ε.), στo πλαίσιο ολοκλήρωσης του
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής, είναι υποχρεωτική και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. Αντιστοιχεί
σε 20 πιστωτικές µονάδες (Π.Μ.) και συµµετέχει στη διαµόρφωση του
τελικού βαθµού των φοιτητών. Οι Πτυχιακές εργασίες των φοιτητών
αφορούν σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (κριτική ανάλυση και συζήτηση
βιβλιογραφικών δεδοµένων) ή σε άλλου τύπου έρευνες, πάνω σε θέµατα
από το χώρο της υγείας.
Εκπονείται πάντα από δύο φοιτητές (οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις)
ή από τρείς φοιτητές (οι πρωτογενείς ερευνητικές εργασίες) και πάντα υπό
την επίβλεψη και καθοδήγηση µόνιµου µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού
ή εργαστηριακού συνεργάτη του τµήµατος που διαθέτει πλήρη προσόντα.
Σκοπός:
Ο σκοπός εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι διττός:
α) να προσεγγίσει ο φοιτητής φαινόµενα που απαντώνται ευρύτερα στην
καθηµερινή νοσηλευτική πρακτική, προκειµένου να παρουσιάσει τις νέες,
εµπειρικά τεκµηριωµένες έννοιες, προτάσεις ή/και διάφορα θεωρητικά
µοντέλα και
β) να αποκτήσει την τρέχουσα επιστηµονική και εµπειρικά τεκµηριωµένη
γνώση πάνω στο υπό µελέτη φαινόµενο, όπως αυτή προκύπτει µέσα από την
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, για να µπορεί να την εφαρµόσει στην
καθηµερινή κλινική πράξη.
Με άλλα λόγια, οι φοιτητές µπορούν να διερευνήσουν, ποικίλα
φαινόµενα που αφορούν στη νοσηλευτική πρακτική και την ολιστική φροντίδα,

2

προσδιορίζοντας έτσι τους τρόπους µε τους οποίους θα συµβάλλουν πιο
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της υγείας και στην πρόληψη της ασθένειας.
Άλλωστε στη νοσηλευτική έρευνα, τα ερωτήµατα είναι πολλά και
διαφορετικά, λόγω της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και κυρίως
λόγω της πολλαπλότητας των πλαισίων στα οποία δρουν οι νοσηλευτές.
Θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να διερευνηθούν βιβλιογραφικά αφορούν σε
περιβαλλοντικές

επιδράσεις

στα

συστήµατα

παροχής

φροντίδας,

σε

διεργασίες λήψης κλινικών και άλλων αποφάσεων σε ποικίλα προβλήµατα
υγείας, σε διαδικασίες προσαρµογής των ανθρώπων σε κρίσιµες εµπειρίες
ζωής (π.χ. χρόνιες νόσοι ή αναπτυξιακές αλλαγές), στη φύση της
αλληλεπίδρασης µεταξύ νοσηλευτή, ασθενή και οικογένειας κ.λπ.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σχέδιο της εργασίας δεν είναι δεδοµένο και στατικό, αλλά εξαρτάται
από το θέµα και το είδος της εργασίας. Ωστόσο η βασική δοµή της εργασίας
αδρά είναι η εξής:

Εξώφυλλο
Ευχαριστίες (προαιρετικά)
Πίνακας περιεχοµένων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Κυρίως µέρος
Συµπεράσµατα - Προτάσεις
Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα
Βιβλιογραφία
Παραρτήµατα

Εξώφυλλο
Το εξώφυλλο της εργασίας πρέπει να είναι κιτρινωπού χρώµατος,
χωρίς εικόνες και σχέδια και να αναγράφεται σε αυτό το Ίδρυµα, η Σχολή, το
Τµήµα, ο τίτλος της εργασίας και το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή. Επίσης,
πρέπει να αναγράφεται ο τόπος και η χρονολογία εκπόνησης της εργασίας
(Παράρτηµα Ι).
Εσώφυλλο. Στην επόµενη σελίδα αναγράφεται µόνο ο τίτλος της
εργασίας και στην αµέσως επόµενη αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του
Εισηγητή και των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
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Ευχαριστίες
Η ενότητα είναι προαιρετική και απευθύνεται σε όσους συνέβαλαν
ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας. Π.χ. δηµόσιοι
λειτουργοί οι οποίοι ήταν πρόθυµοι στην παροχή στοιχείων από το χώρο
εργασίας τους, καταξιωµένοι επιστήµονες που βοήθησαν το φοιτητή κατά τη
µεθοδολογική προσέγγιση, σηµαντικά πρόσωπα που στήριξαν το φοιτητή στην
εκπόνηση της εργασίας κ.ά.

Οι ευχαριστίες εάν δεν αναγραφούν σε

ξεχωριστή σελίδα, µπορούν να αποτελέσουν κοµµάτι στην τελευταία
παράγραφο του προλόγου της εργασίας.

Πίνακας περιεχοµένων
Η εργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει µετά τις σελίδες τίτλου,
κατάλογο περιεχοµένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα κεφάλαια, τα υποκεφάλαια και τα τυχόν παραρτήµατα που υπάρχουν. Ο πίνακας περιεχοµένων
θα περιέχει και την ένδειξη της αντίστοιχης σελίδας µέσα στο κείµενο. Η
αρίθµησή τους γίνεται σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα. Ο τίτλος των
κεφαλαίων της εργασίας γράφεται µε κεφαλαία γράµµατα ενώ οι τίτλοι των
υποκεφαλαίων γράφεται µε πεζά γράµµατα και µε εσοχή.

Πρόλογος
Στον πρόλογο αναφέρονται η σηµαντικότητα του θέµατος και οι λόγοι
επιλογής του. Θα πρέπει να είναι σύντοµος και µη ξεπερνά τη µία σελίδα. Ο
πρόλογος δεν περιλαµβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
Για παράδειγµα στην πρώτη παράγραφο θα πρέπει να παρουσιάζεται η
σηµαντικότητα του θέµατος (πχ για την κοινωνία στη σύγχρονη εποχή…..

πολλές µορφές καρκίνου και υψηλά τα ποσοστά, δεύτερη αιτία θανάτου µετά
τα ατυχήµατα…).

Στη δεύτερη παράγραφο θα µπορούσαν να αναφέρονται

κάποια στοιχεία όπως π.χ.….παρόλα αυτά η επιστήµη εξελίσσεται…. ίαση στις
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περισσότερες µορφές καρκίνου, η οποία περιλαµβάνει την κάλυψη ολιστικά
των αναγκών του παιδιού και της οικογένειάς του………………

Στην τρίτη

παράγραφο θα πρέπει να αναφερθεί ο λόγος επιλογής του θέµατος (π.χ. ο

νοσηλευτικός ρόλος είναι πολύ σηµαντικός στην ολιστική αντιµετώπιση του
παιδιού κλπ … ώστε να συµβάλουµε στην επιστηµονική γνώση και αργότερα
ως µελλοντικοί επαγγελµατίες υγείας να προωθήσουµε την ιδέα και να τα
κάνουµε πράξη. Αυτό ουσιαστικά µας έδωσε το ερέθισµα……). Στην τελευταία
παράγραφο του προλόγου µπορούν να συµπεριληφθούν οι ευχαριστίες
(προαιρετικά).

Εισαγωγή
Η

εισαγωγή

περιλαµβάνει

περιλαµβάνονται στον τίτλο.

τους

ορισµούς

των

εννοιών

που

Επίσης, σε αυτό το σηµείο διατυπώνεται ο

σκοπός της πραγµατοποίησης της εργασίας (π.χ. Σκοπός της παρούσας

εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες της ψυχολογικής στήριξης των
παιδιών µε καρκίνο προκειµένου να διατυπωθούν τεκµηριωµένες προτάσεις
για την παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας τόσο στα ίδια τα παιδιά,
όσο και στις οικογένειές τους). Γίνεται, επίσης, µικρή αναφορά στη δοµή και
το περιεχόµενο της εργασίας. Η εισαγωγή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2-2,5
σελίδες.
Στις περιπτώσεις βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η εισαγωγή θα πρέπει
πολύ σύντοµα, αλλά περιεκτικά να αναφέρει:
-

Το αντικείµενο της µελέτης, τον τρόπο προσέγγισής του και τυχόν
παρεµφερή θέµατα, τα οποία δεν κάλυψε η µελέτη για συγκεκριµένους
λόγους.

-

Σύντοµη ιστορική αναδροµή του θέµατος, που θα εξετάζει το
επιστηµονικό, ιστορικό, θεσµικό, κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό, ή
άλλο πλαίσιο του αντικειµένου.
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-

Την περιγραφή του αντικειµένου, όπως παρουσιάζεται στη σύγχρονη
εποχή,

τους

σχετικούς

προβληµατισµούς

και

τις

σύγχρονες

επιστηµονικές απόψεις που εκφράζονται.
Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις ερευνητικής εργασίας, η εισαγωγή πρέπει
να περιλαµβάνει:
-

Τον προσδιορισµό του θέµατος.

-

Τη σχετική διεθνή εµπειρία αναφορικά µε το θέµα.

-

Το σκοπό και τους στόχους της.

-

Περιγραφή της γενικής µεθοδολογίας (είδος έρευνας) .

-

Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν.

Κυρίως µέρος
Το

κυρίως

µέρος

αποτελείται

από

αριθµηµένα

κεφάλαια

και

υποκεφάλαια που αναπτύσσονται ανάλογα µε το θέµα και το είδος της
εργασίας. Στο κυρίως µέρος υπάρχει λεπτοµερής ανάπτυξη του θέµατος µε
ακρίβεια και λογική συνοχή. Η ανάλυση των διαστάσεων και προεκτάσεων
του θέµατος, η παράθεση, τεκµηρίωση και συζήτηση των βιβλιογραφικών
δεδοµένων και η παρεµβολή των απόψεων του/των συγγραφέα/ων αποτελούν
τα θεµελιώδη στοιχεία του κυρίως κειµένου.
Σε περίπτωση που η εργασία αφορά σε περιγραφική ή άλλου τύπου
έρευνα, η σειρά παρουσίασης των δεδοµένων θα είναι ως εξής: α) Γενικό

µέρος, β) Ειδικό µέρος
Το Ειδικό µέρος θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής :
Μεθοδολογία της Έρευνας
-

Σχεδιασµός της έρευνας (είδος έρευνας)

-

Περιγραφή του δείγµατος

-

Εργαλεία µέτρησης
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-

Διαδικασία συλλογής δεδοµένων

-

Ανάλυση των δεδοµένων (ποσοτικές ή ποιοτικές τεχνικές)

-

Αποτελέσµατα

-

Συζήτηση

-

Συµπεράσµατα – Προτάσεις

Συµπεράσµατα – προτάσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να αναφέρονται οι επιπτώσεις στην
πράξη του θέµατος που έχει αναλυθεί, οι πιθανοί περιορισµοί της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή της µεθοδολογίας που έχει χρησιµοποιηθεί
και το σύνολο προτάσεων για πιθανές εφαρµογές στην έρευνα ή στην πράξη.
Τα συµπεράσµατα εξάγονται από τις συνόψεις κάθε κεφαλαίου.

Στις

προτάσεις αναγράφονται για παράδειγµα: α) τι προτείνουµε ότι θα έπρεπε να
διερευνηθεί µελλοντικά όσον αφορά το θέµα µας και β) τι λείπει από την
εφαρµογή στην πράξη ή στην πραγµατικότητα και λέµε τι θα έπρεπε να γίνει
στο µέλλον από τους αρµόδιους κλπ.

Περίληψη (250-300 λέξεις).
Η περίληψη θα πρέπει να διαθέτει συνοχή, να είναι ακριβής, περιεκτική
και να µην προσθέτει νέα δεδοµένα, πέραν από αυτά που έχουν αναφερθεί
στο

κείµενο

της

πτυχιακής

εργασίας.

Συγκεκριµένα

θα

πρέπει

να

περιλαµβάνει:
-

Τις επιστηµονικές γνώσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σκοπός της
εργασίας, καθώς και το σκοπό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης

-

Τα βασικά συµπεράσµατα

Εάν αφορά σε ερευνητική εργασία η περίληψη θα περιλαµβάνει τα εξής
µέρη: Εισαγωγή/σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα
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Προσοχή:

Συντµήσεις

λέξεων

ή

φράσεων

επιτρέπονται,

αρκεί

να

αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εµφάνιση των αντίστοιχων
λέξεων ή φράσεων στην περίληψη. Η χρήση βιβλιογραφικών παραποµπών
αποφεύγεται.
Κάθε περίληψη ακολουθείται από, µέχρι έξι(6), λέξεις-κλειδιά, οι
οποίες υποδεικνύουν το περιεχόµενο, το σκοπό και το επίκεντρο του άρθρου.
Βιβλιογραφία
Η εργασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από έγκυρη και σύγχρονη
βιβλιογραφία, Ελληνική και ξένη.

Παραρτήµατα
Τα Παραρτήµατα παρατίθενται στο τέλος της εργασίας και µπορεί να
περιλαµβάνουν ερωτηµατολόγια, στατιστικούς πίνακες ή εικόνες που είναι
χρήσιµα για την κατανόηση της εργασίας. Το κάθε Παράρτηµα έχει το δικό
του τίτλο και υπάρχει η αναφορά του στο κείµενο. Το κάθε Παράρτηµα έχει
ανεξάρτητη αρίθµηση των σελίδων του, µε λατινικούς χαρακτήρες.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βιβλιογραφικές αναφορές
Είναι ο κατάλογος πηγών που χρησιµοποιήθηκε από τον συγγραφέα και
αφορά σε όλες τις ιδέες και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κείµενο.
Το σύστηµα συγγραφής της βιβλιογραφίας που θα επιλεγεί είναι το ίδιο σε όλη
την εργασία και καθορίζεται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα Καθηγητή.
Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα αναγνωρισµένο σύστηµα π.χ.


σύστηµα Vancouver



σύστηµα Harvard

ΣΥΣΤΗΜΑ VANCOUVER

•

Οι αναφορές µέσα στο κείµενο τοποθετούνται µε αραβικά σύµβολα τα
οποία τοποθετούνται είτε µέσα σε παρενθέσεις ή αγκύλες ή ως
εκθέτες

•

Η αρίθµηση γίνεται κατά αύξοντα αριθµό και µε τη σειρά που
εµφανίζονται στο κείµενο

•

Ο αρχικός αριθµός που ορίζεται στην αναφορά χρησιµοποιείται κάθε
φορά που η πηγή αναφέρεται στο κείµενο

•

Ο αριθµός χρησιµοποιείται ακόµα και εάν ο συγγραφέας αναφέρεται
στο κείµενο

•

Όταν

αναφέρονται

πολλαπλές

αναφορές

µέσα

στο

κείµενο

χρησιµοποιείται µια παύλα για να ενωθούν οι πρώτοι και οι τελευταίοι
αριθµοί. Χρησιµοποιούνται κόµµατα για να ξεχωρίσουµε τους αριθµούς
που δεν εµπεριέχονται στην πολλαπλή αναφορά π.χ. (2-5,7,10)
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•

Ο αριθµός αναφοράς θα πρέπει να τοποθετείται µετά την τελεία και τα
κόµµατα, πριν τις άνω τελείες και τις άνω –κάτω τελείες

•

Όλες οι βιβλιογραφικές παραποµπές που αναφέρονται στο κείµενο
καταχωρούνται στον βιβλιογραφικό κατάλογο

•

Στον κατάλογο πριν από κάθε παραποµπή προηγείται ο αντίστοιχος
αριθµός που σηµειώθηκε στο κείµενο και στον οποίο αντιστοιχεί η
βιβλιογραφία

Βιβλιογραφικός κατάλογος
Όλη η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία καταγράφεται
στο τέλος σε ξεχωριστή σελίδα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές σε
ξένα συγγράµµατα είναι προτιµότερο η βιβλιογραφία να είναι ενιαία.

Η

αλφαβητική σειρά στην περίπτωση µικτής βιβλιογραφίας είναι :

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ). Σε αυτήν την
περίπτωση αναγράφονται:
•

Τα επώνυµα και τα αρχικά των ονοµάτων όλων των συγγραφέων µέχρι
έξι (όταν είναι περισσότερα από έξι ακολουθεί η ένδειξη et al στα
αγγλικά, στα ελληνικά άρθρα γράφουµε και συν.)

•

Ο τίτλος του άρθρου

•

Ο τίτλος του περιοδικού (µε συντοµογραφία όπως δίδεται στη βάση
medline)

•

Το έτος (µήνας/ηµέρα εάν είναι απαραίτητο) έκδοσης

•

Ο αριθµός τόµου (τεύχος και τµήµα του περιοδικού)

•

Η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δηµοσίευσης
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Παράδειγµα αναφοράς άρθρου περιοδικού
Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of
radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem
Pharmacol 1998; 55:697-701.

Σίµηνας ΣΓ, Κορδά Ε, Κυρικλίδης Λ, Μεγαλόπουλος Α. Εκλεκτική
αντιµετώπιση και νοσηλευτική φροντίδα ασθενών µε ανευρύσµατα κοιλιακής
αορτής. Νοσηλευτική 2005, 44:223-228

Σε περίπτωση που το τεύχος στο οποίο βρίσκεται το άρθρο είναι
συµπληρωµατικό η παραποµπή αναγράφεται ως εξής:
Mastri AR. Neuropathy of diabetic neurogenic bladder. Ann Intern Med
1980, 92(2 Pt 2):316-318
ή
Semin Oncol 1996:23(1 Suppl 2):89-97.

Όταν δεν αναφέρεται συγγραφέας (άγνωστος) η παραποµπή αναγράφεται ως
εξής:
Coffee

drinking

and

cancer

of

the

pancreas

[editorial].

BMJ

1981;283:628.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ. Σε αυτήν την περίπτωση αναγράφονται:
•

Επώνυµα και αρχικά συγγραφέων, των επιµελητών έκδοσης, των
συντακτών έκδοσης, των συντακτών του ιδρύµατος που είναι υπεύθυνο

•

Τίτλος

•

Έκδοση (εάν υπάρχει άλλη από την πρώτη έκδοση)

•

Τόπος έκδοσης
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 Εάν οι τόποι έκδοσης είναι σε περισσότερες από µία πόλεις αναφέρετε
το όνοµα της πόλης που είναι τυπωµένο πρώτο.
 Γράψτε το όνοµα της πόλης ολόκληρο.
•

Εκδότης

 Η επωνυµία του εκδοτικού οίκου πρέπει να γράφεται ολογράφως.
 Υπόδειγµα: εκδότης (άνω τελεία (;), ένα διάστηµα)
Παράδειγµα. Australian Government Publishing Service;
•

Έτος έκδοσης

•

Αριθµοί σελίδων εάν είναι διαθέσιµοι (Συντοµογραφήστε τη λέξη
σελίδα µε τη λέξη "σελ." ή ‘’p’’ για ξενόγλωσσους τίτλους)

•

Τίτλος σειράς ή τόµου εάν είναι διαθέσιµα

Παράδειγµα
Getzen TE. Health economics: fundamentals of funds. New York: John
Wiley & Sons; 1997

Σε περίπτωση που υπάρχουν επιµελητές έκδοσης
Ακολουθείστε

την

ίδια

µέθοδο

που

χρησιµοποιείτε

για

τους

συγγραφείς, αλλά χρησιµοποιείστε τη λέξη "editor" ή "editors" (επιµελητής
έκδοσης) ολόκληρη µετά τα ονόµατα. Η λέξη editor ή editors πρέπει να
γράφονται µε µικρά γράµµατα.
Παράδειγµα: Millares M, editor. Applied drug information: strategies for
information management. Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Inc.;
1998.

Κεφάλαιο ή µέρος ενός βιβλίου στο οποίο έχουν γράψει διαφορετικοί
συγγραφείς
Παράδειγµα
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Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic
and clinicalpharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995.
p. 361-80.

Λεξικό και παρόµοιες αναφορές
Stedman's medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;
1995. Apraxia p.119-20.
Σηµείωση: Περιλαµβάνει τον ορισµό της λέξης "Apraxia"

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Αντιµετωπίστε

τα

πρακτικά

ενός

συνεδρίου

σαν

ένα

βιβλίο,

προσθέτοντας τις κατάλληλες πληροφορίες
Παραδείγµατα:
•

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medicalinformatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme
TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th
World

Congress

on

Medical

Informatics;

1992

Sep

6-10;

Geneva,Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
•

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical
neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of
EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19;Kyoto, Japan.
Amsterdam: Elsevier; 1996

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.


Υπόδειγµα:

εφηµερίδας,

Συγγραφέας

εάν

αναφέρεται,

Τίτλος

Ηµεροµηνία έκδοσης (έτος, µήνας,

άρθρου,

ηµέρα).

Τίτλος

Τοµέας εάν

χρειάζεται (συντοµογραφία της λέξης 'τοµέας' (Sect) Σελίδα/ες, Αριθµός
στήλης σε παρένθεση (συντοµογραφία της λέξης 'στήλη' (col.).
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Παραδείγµατα:


Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000

admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).

Περιοδικά στο Διαδίκτυο
Υπόδειγµα: Συγγραφέας/είς, Τίτλος του άρθρου, Συντοµογραφία του τίτλου
του ηλεκτρονικού περιοδικού [σειριακός αριθµός στο δίκτυο], Έτος
δηµοσίευσης (µήνας εάν είναι διαθέσιµος), Αριθµός τόµου (αριθµός τεύχους
εάν είναι διαθέσιµος σε παρένθεση), Αριθµός οθονών σε αγκύλη ή αριθµός
σελίδων, Διαθέσιµο από: Διεύθυνση URL, Πρόσβαση µήνας ολογράφως,
ηµέρα του µήνα, έτος.
Παραδείγµατα:
•

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg
Infect Dis [serial online]1995 Jan-Mar;1(1):[24 screens]. Available
from:URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm.

Accessed

December 25, 1999.
•

LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical
journals. BMJ [serial online]. 1995;310:1387-90. Available from:
http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm.

Accessed

September 26,1996

Ιστοσελίδα (www)
•

Εάν ο συγγραφέας δεν αναγράφεται, ο τίτλος είναι το πρώτο στοιχείο
αναφοράς.
Υπόδειγµα: Συγγραφέας, Τίτλος, Έτος, Αριθµός οθονών σε αγκύλη ή
σελίδες, Διαθέσιµο στο άνω-κάτω τελεία, διεύθυνση URL, Πρόσβαση,
µήνας ολογράφως, ηµέρα του µήνα, έτος.
Παραδείγµατα:
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•

Hoffman DL. St John's Wort. 1995;[4 screens]. Available
at:URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiame
dica/stjohns.htm. Accessed July 16, 1998.

•

Health on the net foundation. Health on the net foundation code of
conduct (HONcode) formedical and health web sites. Available at:
http://www.hon.ch/Conduct.html. Accessed June 30, 1998.

ΠΙΝΑΚΕΣ
•

Κάθε πίνακας θα πρέπει να φέρει ένα σύντοµο τίτλο που αναγράφεται
πάνω από αυτόν.

•

Αριθµήστε κάθε πίνακα µε διαδοχική σειρά σε κάθε κεφάλαιο.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
•

Αριθµήστε κάθε διάγραµµα στο κείµενο µε διαδοχική σειρά και
ξεχωριστή αρίθµηση ανά κεφάλαιο.

•

Θα πρέπει να αναφέρεται η αρχική πηγή τους

•

Οι λεζάντες θα πρέπει να σηµειώνονται µε αριθµούς που να
ανταποκρίνονται στα διαγράµµατα κ.λ.π.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
•

Το ύψος, το µήκος, το βάρος και ο όγκος θα πρέπει να αναφέρονται µε
µονάδες µέτρησης.

•

Η θερµοκρασία θα πρέπει να µετριέται σε βαθµούς Κελσίου.

•

Η πίεση του αίµατος µετριέται σε mm υδραργύρου (mmHg).

•

Όλες οι αιµατολογικές και βιοχηµικές µετρήσεις δηλώνονται µε
µονάδες SI.
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ΣΥΣΤΗΜΑ HARVARD

Μέσα στο κείµενο
•

Οι βιβλιογραφικές παραποµπές στο κείµενο µπαίνουν σε παρένθεση
και αναφέρουν το επώνυµο του συγγραφέα ή των συγγραφέων και
ακολουθεί η χρονολογία έκδοσης (Lewis 1975)

•

Το επώνυµο του συγγραφέα µπορεί να τεθεί στο τέλος της πρότασης
Π.χ Σε µία πρόσφατη µελέτη αποδείχθηκε ο τρόπος αλληλεπίδρασης

της θεωρίας µε την πράξη (Stevens 1998)
•

Όταν οι συγγραφείς µίας εργασίας είναι δύο τότε αναφέρονται και τα
δύο επώνυµα ή µέσα στην πρόταση

Οι White and Brown (1964) σε µία πρόσφατη έρευνα έδειξαν ότι ……..
Ή στο τέλος της πρότασης χρησιµοποιώντας το σύµβολο (&):

(White & Brown 1966)
•

Όταν οι συγγραφείς είναι πάνω από τρεις, τότε αναφέρεται το
επώνυµο του πρώτου συγγραφέα, ακολουθούµενο από το «και συν»
εάν πρόκειται για ελληνική δηµοσίευση ή µε το «et al» εάν πρόκειται
για ξενόγλωσση δηµοσίευση (π.χ. Wilson et al, 1997)

•

Όταν αναφέρονται δηµοσιεύσεις του ίδιου συγγραφέα το ίδιο έτος, τότε
τοποθετούνται γράµµατα της αλφαβήτου (a, b, c etc.) µετά τη
χρονολογία και µέσα σε παρένθεση
π.χ. Ο Johnson (1994a) κατέληξε στο συµπέρασµα ή Προηγούµενη

µελέτη του (1993a) έδειξε ότι …αλλά η τελευταία µελέτη που έγινε από
τον Smith (1993b) έδειξε ότι …….
•

Αν οι αναφορές είναι περισσότερες της µίας, διατάσσονται κατά
χρονολογική σειρά στο τέλος της παραγράφου ή της πρότασης (π.χ.
Lewis 1975, Barnett 1992, Chamlers 1994)
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•

Όταν πρόκειται για κατά λέξη απόδοση µικρού µέρους κειµένου µιας
δηµοσίευσης

π.χ. που αφορά σε κάποιον ορισµό µιας έννοιας, τότε

εκτός των επωνύµων των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατεθεί η
χρονολογία και ο αριθµός της σελίδας µέσα σε παρένθεση π.χ. Όπως

αναφέρει ο Harvey (1992, p.21) , ‘‘οι καλές πρακτικές θα πρέπει να
διδάσκονται’’ και …..

Βιβλιογραφικός κατάλογος
Ο κατάλογος βιβλιογραφίας παρουσιάζει τις βιβλιογραφικές αναφορές
που αναφέρονται στο κείµενο µε αλφαβητική σειρά (υπάρχει επιλογή στο

word), σύµφωνα µε το όνοµα του πρώτου συγγραφέα (χωρίς αρίθµηση ή
bullets).

ΒΙΒΛΙΟ
Επώνυµο και αρχικά ονόµατος, χρονολογία έκδοσης, τίτλος βιβλίου,
έκδοση, τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος

π.χ Redman, P., (2006). Good essay writing: a social sciences guide. 3rd ed.
London: Open University in assoc. with Sage.

Δύο συγγραφείς σε βιβλίο
Π.χ Kirk, J. & Munday, R.J. (1988). Narrative analysis. 3rd ed.
Bloomington: Indiana University Press
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Περισσότεροι από τέσσερις συγγραφείς
Π.χ Grace, B. et al. (1988). A history of the world. Princeton, NJ:
Princeton University Press.

Κεφάλαιο σε βιβλίο
Επώνυµο και αρχικά ονόµατος, έτος έκδοσης, τίτλος κεφαλαίου, Ιn ή
στο (για ελληνικό βιβλίο), επώνυµο και αρχικά ονόµατος συγγραφέα ή εκδότη
(ακολουθεί ed. or eds), τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος,
σελίδες κεφαλαίου
Π.χ. Bantz, C.R. (1995). Social dimensions of software development. In:
Anderson, J.A., ed. Annual review of software management and
development. Newbury Park, CA: Sage, 502-510.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Επώνυµο

και

αρχικό

ονόµατος,

χρονολογία

δηµοσίευσης,

έτος

δηµοσίευσης, τίτλος του άρθρου, όνοµα περιοδικού, αριθµός τόµου και
τεύχους και αριθµό πρώτης και τελευταίας σελίδας της δηµοσίευσης
Π.χ. Evans, W.A. (1994). Approaches to intelligent information retrieval.
Information processing and management, 7 (2), 147-168.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Επώνυµο συγγραφέα, αρχικά ονόµατος, έτος δηµοσίευσης. Τίτλος
άρθρου (ολόκληρος), τίτλος εφηµερίδας, ηµεροµηνία και µήνας, αριθµοί
πρώτης και τελευταίας σελίδας
Π.χ. Slapper, G. (2005). Corporate manslaughter: new issues for lawyers.

The Times, 3 Sep. p.4-5.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Επώνυµο

και

αρχικό

ονόµατος,

χρονολογία

δηµοσίευσης,

έτος

δηµοσίευσης, τίτλος της εργασίας In: επώνυµο και αρχικό ονόµατος του
εκδότη εάν υπάρχει, τίτλος συνεδρίου µε ηµεροµηνία και τόπο, τόπος
έκδοσης, σελίδες.
Π.χ. Silver, K. (1991). Electronic mail: the new way to communicate. In:
Raitt, D.I., ed. 9th international online information meeting, 3-5
December 1990 London. Oxford: Learned Information, 323-330.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Όνοµα συγγραφέα ή όνοµα ιδρύµατος, έτος, τίτλος πληροφορίας,
Available at: ηλεκτρονική διεύθυνση, ηµεροµηνία ανάκτησης
Π.χ. National electronic Library for Health. 2003. Can walking make you

slimmer and healthier? [Online]. (Updated 16 Jan 2005) Available at:
http://www.nhs.uk.hth.walking [accessed 10 April 2005]
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Μορφοποίηση

Το µέγεθος της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να µην είναι
µικρότερο από 70 (εβδοµήντα σελίδες), αλλά να µην υπερβαίνει τις 120
(εκατόν είκοσι σελίδες), ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεις, αλλά και να
αξιολογείται η ικανότητα του φοιτητή να επιλέγει τα σηµαντικότερα σηµεία
που αφορούν στο θέµα που µελετά. (Το µέγεθος µπορεί να περιοριστεί εάν ο

φοιτητής

χρησιµοποιεί

πίνακες,

το

περιεχόµενο

των

οποίων

δεν

επαναλαµβάνεται στο κείµενο).
Τα περιθώρια κάθε σελίδας Α4, ορίζονται σε 2 cm αριστερά και δεξιά
και 2,5 cm πάνω και κάτω. Κάθε παράγραφος θα αρχίζει από την άκρη µε
εσοχή. Όλες οι σελίδες αριθµούνται, µε ένδειξη που αναγράφεται στην άνω
δεξιά γωνία τους, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου. Μέσα στο κείµενο δεν
χρησιµοποιούνται υπογραµµίσεις ή έντονοι (bold) χαρακτήρες, αλλά πλάγιοι
(italic) για τα σηµεία που κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί έµφαση.
Το κείµενο της εργασίας θα πρέπει να είναι χωρισµένο σε
παραγράφους. Η παραγραφοποίηση βοηθά στην κατάτµηση ενός κειµένου
ώστε αυτό να γίνεται ευκολότερα αναγνώσιµο και περισσότερο κατανοητό.
Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολύ µεγάλες παράγραφοι, αλλά και οι πολύ
µικρές (παράγραφοι-προτάσεις).
Κάθε κεφάλαιο αρχίζει από ιδιαίτερη σελίδα. Τα κεφάλαια και τα
υποκεφάλαια αυτών, αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς. Η αρίθµηση των
υποκεφαλαίων περιλαµβάνει και τον αριθµό του κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου,
στο οποίο ανήκουν, π.χ. 1.1., 1.2. ή 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. κ.ο.κ
Κεφαλίδες, υποκεφαλίδες κλπ. Οι κεφαλίδες µπορούν να είναι τριών
(3) επιπέδων, ίδιας γραµµατοσειράς:
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1. στο κέντρο της σελίδας µε κεφαλαία γράµµατα
ΕΠΙΠΕΔΟ 2. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας µε πεζά γράµµατα
ΕΠΙΠΕΔΟ 3. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας µε πεζά και λοξά γράµµατα
Εάν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη περεταίρω υποδιαιρέσεων, προτείνεται η
χρήση κουκίδων για τις υπόλοιπες υποκεφαλίδες.
Οι Πίνακες και τα Σχήµατα αριθµούνται µε συνεχόµενους αραβικούς
αριθµούς και έχουν βραχύ τίτλο που αναγράφεται στο άνω µέρος της σελίδας.
Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σηµεία του κειµένου που αντιστοιχούν. Η
έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µια σελίδα. Εάν υπάρχουν
διαθέσιµοι πολλοί πίνακες και πολλές εικόνες, τότε µέσα στο κείµενο
εισάγονται

οι

περισσότερο

σηµαντικοί/κές,

και

οι

υπόλοιποι/πες

µεταφέρονται σε ένα Παράρτηµα στο τέλος, µετά τη βιβλιογραφία, όπου και
παραπέµπεται ο αναγνώστης. Οι εικόνες και οι πίνακες αριθµούνται
ξεχωριστά κατά αύξουσα σειρά µέσα σε κάθε κεφάλαιο, χρησιµοποιώντας ως
πρώτο στοιχείο αρίθµησης τον αριθµό του κεφαλαίου. Οι πίνακες του
Παραρτήµατος αριθµούνται επίσης ξεχωριστά. Έτσι, για παράδειγµα ο
πρώτος πίνακας του κεφαλαίου 5, θα αριθµηθεί ως Πίνακας 5.1, και η πρώτη
εικόνα του ιδίου κεφαλαίου θα αναφέρεται ως Εικόνα 5.1.

Κάτω από κάθε Εικόνα και πάνω από κάθε Πίνακα αναγράφεται η
αρίθµησή του και o τίτλος του. Π.χ. «Πίνακας 5.1. Κατανοµή νοσηλευτικού
προσωπικού κατά τµήµα». Από κάτω, τόσο στις Εικόνες όσο και στους
Πίνακες αναγράφεται η πηγή, εκτός και αν πρόκειται για τα ερευνητικά
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εργασία.
Η αρίθµηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και στην κάτω δεξιά
πλευρά της σελίδας, ξεκινώντας από τη σελίδα τίτλου.
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Συγγραφή δεδοµένων
Ο τρόπος συγγραφής της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι τέτοιος
ώστε να επιτρέπει στον φοιτητή να µεταφέρει το µήνυµα της καθαρά και
συνοπτικά. Για αυτό πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή στη δοµή, τη σύνταξη
και γραµµατική του κειµένου.
Το

κείµενο

της εργασίας πρέπει

να είναι

καλογραµµένο και

ευανάγνωστο. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει λογική ροή και νοηµατική
συνοχή, γι’ αυτό απαιτούνται σύνδεσµοι µεταξύ των κεφαλαίων, ενοτήτων,
υπο-ενοτήτων ακόµη και παραγράφων. Ακόµη πρέπει να αποφεύγεται η γραφή
σε α’ ενικό ή α’ πληθυντικό πρόσωπο και η χρήση προσωπικών αντωνυµιών
όπως «εγώ» ή «εµείς» και οι αναφορές είναι καλύτερα να γίνονται σε τρίτο
πρόσωπο. Π.χ. αντί να γράψουµε «κάναµε αυτήν την εργασία µε σκοπό…» ή

«προτείνουµε τα εξής µέτρα» γράφουµε «αυτή η εργασία έγινε µε σκοπό…» ή
«προτείνονται τα εξής µέτρα». Οι προτάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 45 σειρές και θα πρέπει να είναι συντακτικά άρτιες (υποκείµενο, ρήµα,
αντικείµενο).
Όλοι οι παράγραφοι της πτυχιακής εργασίας να υποστηρίζονται µε
βιβλιογραφία !!!! Δεν αντιγράφουµε κοµµάτια από βιβλία ή άρθρα. Κάνουµε
σύνθεση. Για παράδειγµα κάτι που το διαβάσαµε σε 3 άρθρα ή βιβλία και το

λένε 3 διαφορετικοί συγγραφείς, µπορούµε να το αποδώσουµε µε δικά µας
λόγια, αλλά µε τον καλύτερα δυνατό πιστό τρόπο και να βάλουµε ως
βιβλιογραφία και τους 3 συγγραφείς.
Οποιαδήποτε παράγραφος άλλου συγγραφέα χρησιµοποιείται σε µια
εργασία θα πρέπει να εσωκλείεται σε εισαγωγικά και να ακολουθεί αναφορά
στην πρωτογενή πηγή. Οποιοσδήποτε σπουδαστής χρησιµοποιήσει υλικό είτε
σε αντιγραφή είτε σε παράφραση χωρίς την ένδειξη της πηγής θα θεωρηθεί
ένοχος λογοκλοπής και θα υποστεί ανάλογες κυρώσεις µετά από προσαγωγή
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του θέµατος στο Συµβούλιο του τµήµατος (µείωση στη βαθµολογία ή ακόµη
και απόρριψη της εργασίας µε ανάθεση νέου θέµατος προς συγγραφή).
Συχνά, γίνονται αναφορές σε συµπεράσµατα που θεωρούνται γενικώς
«αποδεκτά». Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι βιβλιογραφικές
πηγές για τη γενική άποψη ή όποια κριτική - θετική ή αρνητική αναπτύσσεται. Βεβαίως, ο φοιτητής µπορεί (και θα πρέπει) να ασκήσει κριτική
επί των διαφόρων απόψεων, αυτό όµως θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο
ξεκάθαρο και χωρίς να αλλοιώνεται το νόηµα των απόψεων των άλλων
συγγραφέων.
Στην περίπτωση των ανασκοπήσεων, πρέπει να αναφέρεται το έτος
που έγινε η ανασκόπηση και το εύρος των ετών δηµοσίευσης των µελετών
που ανασκοπήθηκαν. Ανάλογες λεπτοµέρειες πρέπει να αναφέρονται και στην
περίπτωση ιστορικών µελετών.
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου να υπάρχει εισαγωγική παράγραφος για το
τι θα αναπτυχθεί σε αυτό το κεφάλαιο (π.χ. χρησιµοποιώ τους υπότιτλους).
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου να υπάρχει µια σύνοψη. Όλες οι συνόψεις των
κεφαλαίων θα βοηθήσουν στη συγγραφή του τµήµατος «ΣυµπεράσµαταΠροτάσεις»
Τα «ιατρικά» κοµµάτια της εργασίας να είναι τεκµηριωµένα µε
σύγχρονες γνώσεις (βιβλία παθολογίας, χειρουργικής, παιδιατρικής κλπ…).
Τα στατιστικά δεδοµένα που βρίσκουµε από το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι
τα πιο πρόσφατα π.χ. για τα ποσοστά του καρκίνου στην παιδική ηλικία µπορεί

κανείς να χρησιµοποιήσει την ιστοσελίδα της ελληνικής παιδιατρικής
εταιρείας κλπ. Χρησιµοποιούµε την πιο πρόσφατη νοµοθεσία για το θέµα µας.
Π.χ. για τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα δεν χρησιµοποιούµε αυτόν του 1999,
αλλά του 2007 εάν διαπραγµατευόµαστε π.χ. την πειθαρχική διαδικασία των
νοσηλευτών σε περίπτωση νοσηλευτικού λάθους.
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Στην

εργασία

δεν

πρέπει

να

αναφέρονται

ονοµατεπώνυµα

συγκεκριµένων ατόµων, νοσοκοµείων ή άλλων φορέων, για τη διατήρηση της
ανωνυµίας, εκτός αν υπάρχει ρητή αποδοχή εκ µέρους των αναφεροµένων.
Οι συντοµογραφίες και τα σύµβολα πρέπει να χρησιµοποιούνται σπάνια
και µόνον όταν επαναλαµβάνονται µεγάλα σε έκταση ονόµατα ή εκφράσεις. Τα
πλήρη ονόµατα ή εκφράσεις θα αναφέρονται ολόκληρα κατά την πρώτη χρήση,
ακολουθούµενα από τη συντοµογραφία σε παρένθεση.
Το «ν» διατηρείται µόνο στις λέξεις που αρχίζουν από «κ, π, τ, ξ, ψ,
µπ, ντ, γκ, τσ, τζ» όταν προηγείται το «τον, την». Π.χ. «αναφερόµαστε στον

καρκίνο, στον προγραµµατισµό» ενώ λέµε «στη στελέχωση, στη διοίκηση».
Προτιµούµε να µη γράφουµε µε απόστροφο π.χ. «σ’ αυτές τις συνθήκες» αλλά

«σε αυτές τις συνθήκες»
Ο πρόλογος, εισαγωγή, τα συµπεράσµατα, οι προτάσεις, ο επίλογος,
η περίληψη καθώς και η βιβλιογραφία,
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ της εργασίας µας
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της εξέτασης είναι ανοικτή και µε παρουσία ακροατηρίου
όταν αυτό είναι εφικτό. Τα µέλη της τριµελούς επιτροπής, µετά το τέλος της
παρουσίασης

της

πτυχιακής

εργασίας

παραδίδουν

στην

Γραµµατεία

βαθµολογία της εργασίας επί ειδικού εντύπου, στην οποία αξιολογείται βάσει
κοινών κριτηρίων. Ο τελικός βαθµός της εργασίας προκύπτει ως µέσος όρος
των βαθµολογιών των τριών βαθµολογητών, µε δυνατότητα µέχρι δύο
δεκαδικών ψηφίων.

Η κλίµακα βαθµολογίας για τις πτυχιακές εργασίες έχει ως εξής :
10 (δέκα ) Άριστη
9 (εννέα) Πάρα πολύ καλή
8 (οκτώ) Πολύ καλή
7 (επτά) Καλή
6 (έξι) Αποδεκτή
5 (πέντε) Οριακά αποδεκτή

Κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας αποτελούν :
• Ο βαθµός πρωτοτυπίας και δυσκολίας του θέµατος
• Η σωστή µορφή και δοµή της εργασίας
• Η σωστή χρήση και δοµή της βιβλιογραφίας
• Η εσωτερική συγκρότηση και συνοχή της εργασίας
• Η σαφήνεια των στόχων, της µεθοδολογίας και των συµπερασµάτων
• Η αξιοποίηση υφιστάµενων γνώσεων και σύγχρονης βιβλιογραφίας
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• Η σύνδεση συµπερασµάτων µε θεωρητικά ζητήµατα και µε σηµαντικά
εργαστηριακά, διαγνωστικά ή άλλα προβλήµατα της ελληνικής και διεθνούς
πραγµατικότητας στον τοµέα της υγείας.
• Η παρουσίαση της εργασίας, δηλαδή η σωστή χρήση οπτικοακουστικών
µέσων, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου, η επαρκής υποστήριξη του θέµατος
και η ικανοποιητική επικοινωνία µε την επιτροπή και το ακροατήριο όταν
υπάρχει.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρουσίαση γίνεται σε προκαθορισµένη ηµέρα, ώρα και αίθουσα
κατόπιν συνεννοήσεως µε τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. Η παρουσίαση θα
είναι αυστηρά µέγιστης διάρκειας 15 λεπτών (συνολικός χρόνος και από τους
δύο φοιτητές) και θα γίνεται µε τη χρήση εποπτικών µέσων. Ο φοιτητής
καλείται να παρουσιάσει την εργασία του στην επιτροπή κάνοντας χρήση του
προγράµµατος PowerPoint. Στην παρουσίασή του ο φοιτητής, θα πρέπει να
συνοψίζει το περιεχόµενο των βασικών ενοτήτων της εργασίας (σκοπός,
ορισµοί-έννοιες του τίτλου, περιεχόµενα, κεφάλαια της εργασίας), δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στα στο βασικό κεφάλαιο της εργασίας. Η ανάλυση και
επεξήγηση των όσων συνοπτικά αναφέρονται στις διαφάνειες, θα γίνει από
τον φοιτητή, «από στήθους», χωρίς δηλαδή να κάνει ανάγνωση κάποιου
κειµένου.
Θα ακολουθεί µέχρι 15λεπτη εξέταση από την τριµελή επιτροπή. Τα
µέλη της επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν
ικανοποιητικά από τον φοιτητή. Ο συνολικός χρόνος για την παρουσίαση και
τις ερωτήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 30 λεπτά.
Ο φοιτητής πέραν των απαραίτητων εγγράφων προς υπογραφή µετά
την ολοκλήρωση της εξέτασης, θα πρέπει να έχει µαζί του ένα τεύχος της
πτυχιακής που µετά την εξέταση θα υπογράφεται από την τριµελή επιτροπή
και θα παραδίδεται στη γραµµατεία. Ο φοιτητής επίσης, θα πρέπει να
παραδώσει στη γραµµατεία αντίγραφο της πτυχιακής σε ηλεκτρονική µορφή
(CD) προκειµένου να καταχωρείται σε βάση δεδοµένων του τµήµατος ή/και
στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης τα µέλη της Επιτροπής
αποφασίζουν κατά πλειοψηφία ύστερα από πρόταση του Εισηγητή για τη
βαθµολογία που γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης. Αν
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υπάρχει διαφορά στη βαθµολογία (πέραν των 3 µονάδων) µεταξύ των µελών
της Επιτροπής θα πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως.
Στην περίπτωση που η Πτυχιακή Εργασία αξιολογηθεί µε βαθµό
µικρότερο του πέντε (5) και κριθεί ελλιπής, ο φοιτητής κάνει τις απαραίτητες
διορθώσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις, καταθέτει και παρουσιάζει εκ νέου
την εργασία του σε νέα ηµεροµηνία, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό
Σπουδών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (επισυνάπτεται)
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (σε µορφή pdf αρχείου)
1. Ποσοτικής έρευνας
2. Ποιοτικής έρευνας
3. Βιβλιογραφικής ανασκόπησης
4. Περιλήψεις βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ποιοτικής έρευνας και
ποσοτικής έρευνας
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Πανεπιστήµιο Κύπρου

•

Ζαφειρόπουλος Κ. (2005). Πως γίνεται µια επιστηµονική εργασία;
Επιστηµονική έρευνα και Συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Εκδόσεις
Κριτική

•

Λατινόπουλος Π. (2010). Τα πρώτα βήµατα στην έρευνα. Ένας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγµα τριών πρώτων σελίδων πτυχιακής εργασίας
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:………………………………………

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200??
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(σελίδα τίτλου, έναρξη αρίθµησης)
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Παπαµιχαήλ Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια Εφαρµογών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για το θέµα: Ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού µε καρκίνο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ο καρκίνος γενικά
Συχνότητα και είδη καρκίνου στην παιδική ηλικία
Αιτιολογία-θεραπευτική αντιµετώπιση
Σύνοψη κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
2.1. Το νοσηλευόµενο παιδί
2.2. Η χρόνια και απειλητική αρρώστια για τη ζωή του παιδιού
2.3. Η εµπειρία του παιδιού µε καρκίνο: ερευνητικά δεδοµένα
2.4. Σύνοψη κεφαλαίου
Κεφάλαιο 3. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ
3.1. Οι ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού
3.2. Η ανάγκης ενηµέρωσης
3.3. Η ανάγκη συναισθηµατικής στήριξης του παιδιού και της
οικογένειας
3.4. Σύνοψη κεφαλαίου
Κεφάλαιο 4. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΣΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4.1. Το τελικό στάδιο του παιδιού µε καρκίνο
4.2. Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στο παιδί και στην οικογένεια
4.3. Η σηµασία της «ελπίδας»
4.4. Αντιδράσεις µελών του προσωπικού υγείας
4.5. Σύνοψη κεφαλαίου
Κεφάλαιο 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ (αυτό είναι
βασικά το θέµα της εργασίας µας και θα πρέπει συνεπώς να είναι το πιο µεγάλο σε
έκταση, συγκριτικά µε τα υπόλοιπα)
5.1. Ολιστική φροντίδα του παιδιού µε καρκίνο
5.2. Η οµαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού µε καρκίνο
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5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Ενεργός συµµετοχή του παιδιού στη θεραπεία του
Αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της νόσου
Φροντίδα του παιδιού που πεθαίνει
Κατ’ οίκον νοσηλεία του παιδιού µε καρκίνο
5.6.1. Η ανάγκη για κατ’ οίκον φροντίδα ασθενών τελικού
σταδίου
5.6.2. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην κατ’ οίκον φροντίδα
5.6.3. Κέντρα φροντίδας παιδιών τελικού σταδίου
5.7. Σύνοψη κεφαλαίου
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πχ Παράρτηµα Ι. Δικαιώµατα παιδιού που πεθαίνει (νοµοθεσία)
Παράρτηµα ΙΙ. Βασικές αρχές οργάνωσης κέντρων φροντίδας
τελικού σταδίου (από Παιδιατρική Εταιρεία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Υποδείγµατα (σε µορφή pdf αρχείου) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
5. Ποσοτικής έρευνας
6. Ποιοτικής έρευνας
7. Βιβλιογραφικής ανασκόπησης
8. Περιλήψεις βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ποιοτικής έρευνας και ποσοτικής
έρευνας
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