ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Ημερομηνία: …………………………

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι υπογεγραμμένοι
1._____________________________________Εισηγητής/Επιβλέπων
2_______________________________________ Μέλος
3._______________________________________Μέλος
Επιτροπή αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας τ..... φοιτητ.................................
.........................................................................................................................................
με θέμα..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............. που συστήθηκε με την υπ΄αριθμ.........................................πράξη του
τμήματος Νοσηλευτικής. Αφού εξέτασαν την πτυχιακή εργασία κατά τα ισχύοντα
την κρίνουν

ελλιπή

ή επιτυχή (*) ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία (*) και τη

βαθμολογούν με
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________

αντίστοιχα (αριθμητικώς και ολογράφως ).

Μέσος όρος__________________.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________

(υπογραφή)
»
»

* επισυνάπτονται οι αναλυτικές βαθμολογίες των τριών (3) αξιολογητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………..

Επιβλέπων
0
1/2
1

Α΄ Μέλος
0
1/2
1

Β΄ Μέλος
0 1/2
1

1. Αναφέρεται µε σαφήνεια ο σκοπός της πτυχιακής
εργασίας;
2. Η δοµή και η µορφή της εργασίας είναι σύµφωνη µε
τις οδηγίες συγγραφής πτυχιακής του τµήµατος;
3. Περιλαµβάνεται κεφάλαιο µε σύγχρονα ερευνητικά
δεδοµένα πάνω στο θέµα;
4. ∆ιατυπώνονται µε σαφήνεια τα συµπεράσµατα της
εργασίας;
5. ∆ιατυπώνονται προτάσεις για κλινική πρακτική
ή/και για περαιτέρω έρευνα;
6. Χρησιµοποιείται ορθά η βιβλιογραφία εντός
κειµένου και στον βιβλιογραφικό κατάλογο σύµφωνα
µε τα συστήµατα Harvard ή Vancouver;
7. Η περίληψη αντανακλά το περιεχόµενο της
εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες; (πχ περιλαµβάνει
σκοπό και λέξεις κλειδιά;)
8. Στην παρουσίαση της εργασίας η υποστήριξη του
θέµατος ήταν επαρκής και εντός χρόνου;
9. Στην παρουσίαση της εργασίας οι φοιτητές ήταν σε
θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις του ακροατηρίου;
10. Η γενική συνεργασία µε τον καθηγητή/καθηγήτρια
ήταν ικανοποιητική;
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΟΠΤΗΣ ………………………………………………………………………… ΒΑΘΜΟΣ …………..
Α΄ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ………………………………………. ΒΑΘΜΟΣ …………..
Β΄ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ………………………………………. ΒΑΘΜΟΣ …………..
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ………………. (Ολογράφως …………………………….…..)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………..

Επιβλέπων
0
1/2
1

Α΄ Μέλος
0
1/2
1

Β΄ Μέλος
0 1/2
1

1. Αναφέρεται η µεθοδολογία της έρευνας (είδος και
σκοπός έρευνας, δειγµατοληψία, µεθοδολογία και
εργαλεία συλλογής δεδοµένων);
2. Ελήφθη άδεια για την εκπόνηση της µελέτης;
Γενικά τηρήθηκαν τα ηθικά θέµατα διεξαγωγής της
έρευνας;
3. Περιγράφεται το είδος ανάλυσης (σε ποιοτική ή
ποσοτική έρευνα), τα κυριότερα αποτελέσµατα;
Παρουσιάζονται σωστά στο κείµενο οι πίνακες/
διαγράµµατα/γραφήµατα;
4. Καταγράφεται η συζήτηση µε σαφή τρόπο και
τεκµηριωµένα βάσει αποτελεσµάτων άλλων ερευνών;
Αναγράφονται σε αυτή οι περιορισµοί της µελέτης;
5. ∆ιατυπώνονται µε σαφήνεια τα συµπεράσµατα της
εργασίας, οι προτάσεις για κλινική πρακτική ή/και για
περαιτέρω έρευνα;
6. Χρησιµοποιείται ορθά η βιβλιογραφία εντός
κειµένου και στον βιβλιογραφικό κατάλογο, σύµφωνα
µε τα συστήµατα Harvard ή Vancouver;
7. Η περίληψη αντανακλά το περιεχόµενο της
εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες; (πχ περιλαµβάνει
υλικό, µέθοδο, αποτελέσµατα, συµπεράσµατα και
λέξεις κλειδιά;)
8. Στην παρουσίαση της εργασίας η υποστήριξη του
θέµατος ήταν επαρκής και εντός χρόνου;
9. Στην παρουσίαση της εργασίας οι φοιτητές ήταν σε
θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις του ακροατηρίου;
10. Η γενική συνεργασία µε τον καθηγητή/καθηγήτρια
ήταν ικανοποιητική;
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΟΠΤΗΣ …………………………………………………………………………. ΒΑΘΜΟΣ …………..
Α΄ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ………………………………………. ΒΑΘΜΟΣ ………….
Β΄ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ………………………………………. ΒΑΘΜΟΣ …………..
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ………………. (Ολογράφως …………………………….…...)

